Anděla-sociální družstvo, sídlem v Albrechticích 130, 563 01 Lanškroun
Popis realizace poskytování pobytové služby
Pobytovou službu na Domově Laudon, v Albrechticích u Lanškrouna, poskytuje nezisková společnost Anděla-sociální
družstvo.
Druh sociální služby: domovy pro seniory
Kapacita: 14
Identifikátor: 2974976
Adresa místa poskytování: Domov Laudon, Albrechtice 130, 563 01 Lanškroun
Cílová skupina: Osoby s chronickým onemocněním , senioři.
Věková struktura cílové skupiny: pro uživatele od 55 let.
Služba na Domově seniorů se řídí Zákonem o sociálních službách č.108/2006Sb., § 49.
Jedná se o nepřetržitou službu poskytovanou ubytovaným osobám, zajištěnou zaměstnanci na pozicích pečovatelů,
zdravotníků a pomocného personálu.
Služba není určena pro osoby projevující se agresivitou a narušující kolektivní soužití.
Seznámení klienta se službou probíhá na základě návštěvy sociální pracovnice v jeho aktuálním prostředí, nebo
návštěvou zájemce v Domově Laudon. Služba je prezentována na www.domovlaudon.cz.
Návštěva Domova Laudon je možná bez předchozí domluvy, v e všední dny od 9-11 a od 13 - 15h.
Také je možné objednání na tel.č. 739 045 111 (ředitel Domova) nebo 734 600 776 (sociální pracovnice) nebo 604 217
720 (statutární orgán)
Pravidla pro poskytování služby Řídí se aktuálními interními předpisy v souladu se Standardy kvality služby.
Pravidla vyřizování stížností: dle www.domovlaudon.cz
Kontaktní osoba: Richard Kohout – ředitel Domova Laudon tel. 739 045 111, nebo email reditel@domovlaudon.cz
Statutární orgán: Ing. Diana Boháčová – předsedkyně. Tel. 604 217 720, email: info@andela.cz
Podmínky přijetí – jednání o přijetí:
Na základě Žádosti o pobytovou službu, s ohledem na zdravotní stav žadatele odpovídající možnostem Domova, dle
volné kapacity a oboustrannému vyhodnocení souladu možného umístění dle cílové skupiny žadatele.
O přijetí rozhodují minimálně dvě oprávněné osoby .
Ukončení služby:
Uživatel může Službu písemně vypovědět bez udání důvodu. Ukončení Služby je možné stranou uživatele, ke konci
měsíce s jednodenní výpovědní lhůtou, nedohodnou-li se smluvní strany na dřívějším ukončení Smlouvy.
Stranou poskytovatele dojde k ukončení Služby při porušení podmínek stanovených Smlouvou, výpovědní lhůta činí
30dní.
Úhrada za služby: podrobnosti na www.domovlaudon.cz, nebo informací při podání Žádosti.
Popis technického a materiálního zázemí:
Pobytová služba je realizována od 01.02.2016 v Domově Laudon, v 1.patře. Od 01.01.2022 je plánováno rozšíření
kapacity na 2.patro.
Disponujeme jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Sociální zázemí je společné.
Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými lůžky, nočními stolky, skříní, stolem a židlemi. Na přání lze poskytnout příruční
trezor , mobilní WC, případně další zdravotnické pomůcky.
Uživatelé mají k dispozici společenskou místnost, kapli, knihovnu. Dále mohou využívat venkovní posezení na zahradě
a nádvoří.
Jedná se o bezbariérové ubytování. OBJEKT disponuje osobním výtahem a velkou přepravní výtahovou plošinou.
Jídelna se nachází v přízemí Domova. Případně je možné stravování na pokoji, nebo v části nádvoří.

V Albrechticích dne 01.09.2021, Ing. Diana Boháčová

