„ Vítejte u nás v domově,
který tvoří především lidé a vzpomínky v něm.“

Domov důchodců Lampertice
Příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem
IČO: 00195022
Statutární zástupce: ředitel Ing. Bc. Viktor Selinger, MBA
Domov důchodců byl otevřen v r. 1905, v prvopočátku pro zestárlé, vysloužilé horníky,
teprve později se klientela rozšířila.
V průběhu let došlo v našem zařízení k mnoha rekonstrukcím.
Nabízíme ubytování 52 klientům v 1-3 lůžkových pokojích, vybavených lůžkem
s vlastním nočním stolkem, poličkou a šatní skříní.
Našim posláním je pomocí kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytovat
sociální služby – náhradu domova klientům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu
stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém prostředí. Tím jim umožníme prožít důstojné
aktivní stáří.
Cílová skupina Domova důchodců Lampertice - senioři (Senioři, kteří mají bydliště
v Královehradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na královéhradecký kraj).
Věková struktura cílové skupiny - osoby převážně od 65 let výše.
V Domově důchodců Lampertice žijí klienti, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu, nebo jim byl před tímto věkem přiznán důchod invalidní, ale jsou
v seniorském věku.
Klientům poskytujeme:
a) Poskytnutí ubytování:
1. Ubytování
2. Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
b) Poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změnách poloh
4. Pomoc při podávání jídla a pití
5. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. Pomoc při použití WC
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. Podpora a pomoc při používání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
f) Sociálně terapeutické činnosti:
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
g) Aktivizační činnosti:
1. Volnočasové a zájmové aktivity.
2. Pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovednostní.
h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Ceny platné od 1. ledna 2019
Úhrady v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, obojí
v platném znění, takto:
Ubytování - pokoj
Jednolůžkový
Dvoulůžkový se
sprchou a WC
Dvoulůžkový
Tří a vícelůžkový

Denně

Měsíčně

195,- Kč
190,- Kč

5.850,- Kč
5.700,- Kč

185,- Kč
180,- Kč

5.550,- Kč
5.400,- Kč

Se
stravou celkem
10.410,- Kč
10.260,- Kč
10.110,- Kč
9.960,- Kč

Celodenní stravování normální i dietní: 152,-Kč denně = 4.560,- Kč měsíčně
Stravovací jednotka-průměrná denní hodnota spotřebovaných potravin - 88,- Kč
Provozní náklady související s přípravou stravy denně
64,- Kč
Pro výpočet měsíční úhrady je stanoveno, že všechny měsíce v roce mají 30 dnů, bez ohledu
na to, kolik dnů skutečně mají. Při tomto způsobu bude klient s celoročním umístěním ve
skutečnosti o 5 dnů zvýhodněn- 12x30=360, zatím co počet dní v roce je 365 (366).
Kontakt do Domova důchodců Lampertice:
Domov důchodců Lampertice, Lampertice 204, 541 01 Trutnov
Webové stránky: www.ddlampertice.cz
Facebook: Domov důchodců Lampertice
Tel.: 499 879 247

Další informace podá: Mgr. Radka Kobrlová (Dlabolová) – sociální pracovník, Telefonní číslo:
499 879 247, 499 879 031, 702 221 210, Emailová adresa: socialni1@ddlampertice.cz
Bc. Eliška Červená – sociální pracovník, Telefonní číslo:
499 879 247, 499 879 031, 725 500 160, Emailová adresa: socialni2@ddlampertice.cz

Dopravní spojení:
Autobus z Trutnova do Žacléře přes Bernartice – zastávka Lampertice ústav

