Domov Příbor,
příspěvková organizace
Masarykova 542
742 58 Příbor
IČO: 488 04 878
e-mail: socialni1@domovpribor.cz
telefon: 556 720 043
Bankovní spojení: 3500537801/0100

Domov Příbor,
příspěvková organizace

Pro sociální poradenství, podání žádosti,
nebo další informace kontaktujte sociální
pracovnice Domova na tel. číslech:
+420 604 236 518
nebo

+420 556 720 043
Pondělí a středa od 8,00 do 16,30 hod.,
úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 do 15,00 hod.
Po předchozí domluvě i mimo tento
vymezený čas.

Masarykova 542
742 58 Příbor

Usilujeme o to, aby se u nás uživatelé cítili
spokojeni…
Navazujeme úzký kontakt s rodinou a
blízkým okolím uživatele…
Přistupujeme k uživatelům s úctou…

Ubytování
poskytujeme
v jednolůžkových
a
dvoulůžkových
pokojích,
z nichž
většina má vlastní koupelnu nebo
společnou koupelnu pro dva pokoje.
Cena pokoje se odvíjí od jeho velikosti a
umístění vlastní koupelny a WC.
Úhrada za ubytování – měsíčně:

Poskytujeme:
Poslání
Domova
Příbor
Domov Příbor je
pobytové zařízení
rodinného
typu.
Nabízíme sociální
služby seniorům,
kteří již nemohou
žít sami ve svém
domácím
prostředí, potřebují podporu a pomoc při
zajištění důstojného způsobu života.
Přijímáme seniory od 65 let, kteří jsou
zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné
fyzické osoby a kteří jsou ohrožení
nebo vystaveni sociální izolaci.

Kapacita služby je 68 uživatelů.
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Ubytování
Celodenní stravu
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování práv a při
obstarávání osobních záležitostí

Služby péče jsou hrazeny ve výši
přiznaného příspěvku na péči.
Zásady Domova:
□
□
□
□

Domov
Důstojnost
Rodina
Respekt

Jednolůžkový pokoj 5.932 Kč až 6.084 Kč
Dvoulůžkový pokoj

5.293 Kč až 5.476 Kč

Strava
Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající
věku,
zásadám
racionální
výživy
a potřebám dietního stravování.
Úhrada za stravu – měsíčně:
Racionální (běžná)

4.624 Kč

Šetřící (dietní)

4.624 Kč

Diabetická bez II. večeře

4.654 Kč

Diabetická s II. večeří

4.928 Kč

