NÁVŠTĚVY
Čas návštěv v Domově není nijak omezen. Klienti přijímají návštěvy zpravidla v čase
od 9:00 do 20:00 hodin. Návštěvy na dvoulůžkových pokojích musí respektovat
spolubydlícího a nesmí jej svou návštěvou rušit. Návštěvy v obou střediscích též mají
možnost po domluvě využít k přespání hostinský pokoj.

Žádost o umístnění, a s tím spojené informace, si může zájemce stáhnout na našich
internetových stránkách, osobně si je vyzvednout v některém z našich středisek
nebo o ně telefonicky či písemně požádat, budou mu obratem zaslány.
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INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI






Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.
Poskytujeme službu podle jeho přání a potřeb.
Každý klient má svého klíčového pracovníka.
S každým klientem je zpracován individuální plán.
Individuální plán je spolu s klientem v průběhu roku pravidelně
vyhodnocován.

Všechny naše služby jsou směrovány tak, aby byla zachována, popřípadě zlepšená
stávající soběstačnost a původní životní styl našich klientů. Striktně dodržujeme práva a
svobodu klientů. Snažíme se o odstranění popřípadě zmírnění nepříznivé sociální situace,
podporujeme klienta při adaptaci na nové prostředí a pomáháme při kontaktu s rodinou.

sociální pracovnice
+420 326 980 916
+420 733 736 483
socialnil@domovuanezky.cz
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CÍLE A POSLÁNÍ DOMOVA U ANEŽKY

UBYTOVÁNÍ – STŘEDISKO BENÁTKY n/J.

Posláním Domova U Anežky je zajistit seniorům, kteří nemohou pro svou sníženou
soběstačnost žít ve svém prostředí a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou nelze
zvládnout pomocí rodiny seniora ani jinými sociálními službami, důstojné stáří v bezpečí a
s pocitem jistoty.
Chceme poskytnout seniorům takovou míru podpory a péče, která umožní zachování
dosavadních vztahů s rodinou, okolím a jejich co nejdelší soběstačnost. Usilujeme
o vytvoření prostředí, ve kterém bude život podobný životu doma.
Poskytujeme ubytování, stravu, praní prádla, ošetřovatelskou a zdravotní péči a
podporujeme využití volného času klientů, sociálně terapeutickou činnost a to vše
s individuálním přístupem a možností volby klientů a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Cílem Domova U Anežky je podpořit klienty, aby zůstali co nejdéle soběstační a vytvářet
jim příležitosti, aby mohli uplatňovat svou svobodnou vůli a jednat na základě vlastního
rozhodnutí.

Domov U Anežky, středisko Benátky nad Jizerou má celkovou kapacitu pro 65 klientů.
Možnost ubytování je v 19 jednolůžkových a 23 dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou
pěkné, prostorné s vlastním balkonem čí terasou s výhledem na zahradu. Základní
vybavení pokojů je postel, stolek s křesly nebo židlemi, příruční stoleček, skříň na prádlo a
v předsíni jsou vestavěné skříně. Na pokojích nechybí televize a lednice. Všechny pokoje
mají vlastní sociální zařízení. Obyvatelé Domova mají k dispozici prostornou jídelnu,
kuchyňku, která je vybavená mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. Zde si může
každý uvařit kávu nebo čaj, pohostit návštěvu i ohřát jídlo. Dále je k dispozici několik
kluboven, knihovna s čítárnou a salonek. Klientům a jejich návštěvám je k dispozici také
příjemná kavárnička.

PRO KOHO JE NAŠE SLUŽBA URČENA
Naše služby poskytujeme seniorům ve věku 60 let a výše, kteří potřebují kvůli snížené
soběstačnosti v péči o sebe a o svou domácnost každodenní pomoc či podporu druhé
osoby, která nelze zabezpečit rodinou nebo jinými sociálními službami.
Naše služby nelze poskytovat osobám mladším 60 let, osobám, které vyžadují stálou péči
zdravotnického zařízení nebo celodenní asistenční službu, osobám s akutními infekčními
nemocemi, osobám závislých na návykových látkách, osobám, jejichž chování by z důvodu
duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

UBYTOVÁNÍ – STŘEDISKO LUŠTĚNICE
Domov U Anežky, středisko Luštěnice má celkovou kapacitu pro 64 klientů.
Možnost ubytování je v 6 jednolůžkových a 29 dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou pěkné,
světlé a prostorné s vlastním balkonem s výhledem do zahrady. Základní vybavení pokojů
je postel, stolek s křesly nebo židlemi, příruční stoleček, skříň na prádlo a v předsíni jsou
vestavěné skříně. Na pokojích nechybí televize a lednice. Všechny pokoje mají vlastní
sociální zařízení. Klienti tohoto střediska mají k dispozici nejen útulnou jídelnu, ale
převážná většina dění v Domově se odehrává v prostorném vestibulu, na který navazuje
příjemná kavárnička, kde si klienti mohou nejen nakoupit, ale také posedět se svými přáteli
či návštěvami např. u dobré kávy. Domov se nachází na okraji Obce Luštěnice a je
obklopen rozhlehlou zahradou, která skýtá rovněž možnost k příjemnému trávení volného
času nejen díky cvičebním prvkům pro seniory, které jsou v ní umístěny, ale např. i
mobilním zahrádkám. Klientům je mimo jiné k dispozici také knihovna s PC koutkem, který
mohou využívat kdykoliv v průběhu dne.

OŠETŘOVATELSKÁ A ZDRAVOTNICKÁ PÉČE
V DOMOVĚ U ANEŽKY
Našim klientům je poskytována zdravotní a ošetřovatelská péče na principu individuálního
přístupu ke klientovi. Tato péče je celodenní. V Domově je 24 hodin denně přítomná
registrovaná všeobecná sestra a vyškolené pracovnice v sociálních službách, které našim
klientům poskytují potřebnou pomoc a podporu.
Lékařská péče v Domově je zajištěna formou návštěv smluvního praktického lékaře
Domova v předem dohodnutých pravidelných termínech. Mimo tuto dobu je lékařská péče
zajišťována na zavolání smluvního lékaře a v akutních případech RZS (rychlá záchranná
služba). Klient si může samozřejmě svého ošetřujícího lékaře či další specialisty vybrat, a
pokud má svého lékaře mimo Domov, zajišťuje si návštěvy u tohoto lékaře sám.

POBYT MIMO DOMOV
Pohyb klientů uvnitř i vně Domova není omezován. Při pobytu mimo Domov je potřeba
předem nahlásit odchod všeobecné sestře nebo sociální pracovnici. Za dobu nepřítomnosti
(i v případě hospitalizace) vrací Domov klientovi poměrnou část jeho Příspěvku na péči a
poměrnou část za nevyčerpanou stravu.

