INFORMACE O ZAŘÍZENÍ
Kapacita zařízení je v současné době 42 lůžek.
Dvoupatrová budova domova je zasazena do
zahrady s venkovní terasou a altánem. Jedná se
o pobytové zařízení s celoročním nepřetržitým
provozem, které uživatelům zajišťuje komplexní péči, zabezpečuje prožívání důstojného
a bezpečného života a současně také nabízí
aktivizační a terapeutické činnosti. Veškerá
péče je zaměřena na individuální potřeby
uživatele.

Ubytování:
ź

ź

15 dvoulůžkových pokojů bez sociálního
zařízení. Pokoje jsou vybaveny postelemi,
nočními stolky, polohovatelnými křesly,
skříněmi, umyvadlem a zrcadlem. WC
a koupelna není součástí těchto pokojů. V
každém patře je umístěna koupelna
a toalety.
6 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny postelemi,
nočními stolky, polohovatelnými křesly,
skříněmi. WC a koupelna je součástí pokojů.

Celý objekt je bezbariérový.

Stravování:
Strava je připravována ve vlastní kuchyni, dle
doporučení lékaře lze vařit i jídla dietní. Strava
je podávána 5 krát denně. Čaj je k dispozici
nepřetržitě. K využití
jsou tři kuchyňky
s varnou konvicí a lednicí. Kuchyňka v přízemí
budovy je dále vybavena mikrovlnnou troubou
a zásobníkem s chlazenou vodou.

DOMOV PRO SENIORY
Ošetřovatelská péče:

Služba je poskytována:

Ošetřovatelskou péči poskytují zaměstnanci
Domova 24 hodin denně (5 zdravotních sester,
14 pracovníků v sociálních službách, 1 rehabilitačně - aktivizační pracovník).

Seniorům, zejména od věku 65 let, kteří potřebují celodenní komplexní péči:
ź

pro trvalé změny zdravotního stavu v důsledku stáří,

ź

z důvodu snížení schopnosti „sebeobsluhy“
a pohyblivosti, kterou nelze objektivně
zabezpečit rodinou, pečovatelskou službou
ani jinými terénními službami v přirozeném
sociálním prostředí a z důvodu situace
vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.

Lékařská péče:
Praktický či odborný lékař dochází dle potřeby;
případně je k příslušnému lékaři zajištěna
doprava sanitou. Při doprovodu k lékaři upřednostňujeme spolupráci s rodinou. V akutních
případech je zajištěn odvoz do lékařského
zařízení Rychlou záchrannou službou.

Ředitelka:
Mgr. Eva Kašparová
tel.: 491 523 596, mob.: 774 450 631
e-mail: kasparova@nadejebroumov.cz

Kontakty:
Vedoucí služby
Bc. Jana Kovaříková
tel.: 491 814 009, mob.: 776 829 077
e-mail: kovarikova@nadejebroumov.cz

Další možnosti:
Během dne je možné využívat společenské
místnosti Domova nebo společenskou místnost v
domě s chráněnými byty, která je v přístavbě
Domova (k dispozici jsou stolní hry, knihovna,
denní tisk, TV). V Domově probíhá cvičení,
předčítání, rukodělné dílny, kulturní programy,
biblické hodiny, mše, Canisterapie. Dále se
konají různé akce na zahradě v areálu Domova.
Návštěvy jsou možné kdykoliv s výjimkou
nočního klidu (od 22:00 do 6:00). Uživatelé mají
možnost samostatně využívat kulturní nabídky
města a okolí. Nepostradatelným společníkem v
Domově je kočka Micka.

Adresa:
Domov pro seniory
Jiráskova 193
550 01 Broumov

Ekonomka
Bc. Ludmila Šolcová
tel.: 491 814 008
e-mail: solcova@nadejebroumov.cz
Úhrada a její výše:
ź

Uživatelé platí úhradu za ubytování a stravu.
Aktuální ceník je k dispozici na internetových stránkách: www.nadejebroumov.cz.

ź

Přiznaný příspěvek na péči podle Zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách náleží v
plné výši poskytovateli služeb, tedy
Domovu. Zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, u které je uživatel zaregistrován.

Sociální pracovnice
Martina Bártová, DiS.
mob.: 774 420 231
e-mail:bartova@nadejebroumov.cz
Zdravotní sestra
Gabriela Netíková
mob.: 608 631 630
e-mail:netikova@nadejebroumov.cz

