NEMOCNICE VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ A.S.

Sociální lůžka

INFORMACE O
SOCIÁLNÍCH
LŮŽKÁCH PŘI
ODDĚLENÍ ONP

Oddělení následné péče

Kontaktní osoba: sociální pracovnice
NVM a.s.
Bc. Monika Ondřejková
U Nemocnice 980
Valašské Meziříčí, 757 01

Telefon: 571 758 475
monika.ondrejkova@nvm.agel.cz

TELEFON NA SOCIÁLNÍ
PRACOVNICI: 571 758 475

CÍLE

POSKYTOVÁNÍ

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

Cílem poskytované služby je zajištění odborné sociální a
zdravotní pomoci uživatelům. Podporovat udržení a rozvoj
samostatnosti. Poskytovat službu na přechodnou dobu (do
času možnosti návratu do domácího prostředí nebo následné
sociální služby).
Zajistit aktivizační činnosti pro uživatele (aktivizovat uživatele v soběstačnosti).
Poskytnutí individuální, kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu na základě
osobních přání a cílů uživatelů.
Cílová skupina, pro kterou je určena naše služba:

Nabízíme

osobám s chronickým onemocněním



osobám s tělesným postižením



osobám se zdravotním postižením



seniorům

 ubytování—hradí si uživatel částkou stanovenou na den,
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji vybaveném polohovacím lůžkem s nočním stolečkem, televizí, příp. rádiem
a ledničkou. Pokoj lze dovybavit vlastními fotografiemi a
osobními věcmi.



dospělí 27-64 let

 Stravu—hradí si uživatel částkou stanovenou na den, dle
zdravotního stavu se lze domluvit na dietě.



mladší senioři 65-80



starší senioři 80 a více let

Službu neposkytujeme;



 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl
v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o
poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.



Věková struktura



 zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové
sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci), chování osoby by
z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

Úhradu za pobyt a stravu si uživatel hradí sám.
Denní úhrada za stravu činí 160 Kč a za ubytování
190 Kč. Pokud by Našim cílem je stabilizovat
sociální situaci uživatele v maximální možné míře
zajistit návrat do domácího prostředí, případně
zajistit vhodnou sociální službu.
Zájemce o službu může být sám uživatel nebo také
rodinný příslušník. Po kontaktování sociální pracovnice s Vámi budeme řešit vaše problémy individuálně a budeme se Vám v maximální míře
věnovat.

Pokud máte zájem využít našich služeb, neváhejte
se o další informace obrátit na sociální pracovnici
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

 Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
 Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to
i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (v tomto případě je
zájemci o službu doporučena jiná služba, která bude
lépe vyhovovat jeho potřebám),

 Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

 Aktivizační činnosti ve skupině i individuálně

Sociální pracovnice je k dispozici v pracovní
dny pro podávání bližších informací
od 07.00 hod –15.00 hod.

 Sociálně terapeutické činnosti
Telefon: 571 758 475

