Pokud Vás naše nabídka zaujala, potom
nás můžete kontaktovat:

DOMOV PRO SENIORY
V LÁZNÍCH KYNŽVART,
příspěvková organizace
Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart
354 691 403 (ústředna)
354 691 231 (sociální pracovník)
e-mail: info@domovkynzvart.cz
internetové stránky:
www.domovkynzvart.cz

Sociální služby poskytujeme za finanční
podpory našeho zřizovatele, Karlovarského kraje,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

DOMOV PRO SENIORY V LÁZNÍCH
KYNŽVART, příspěvková organizace,
poskytuje sociální služby:

• domov pro seniory – 27 lůžek
• domov se zvláštním režimem –
48 lůžek

Poslání
Posláním Domova pro seniory v Lázních
Kynžvart je poskytnout svým klientům
podporu, pomoc a laskavou péči, pokud
jim již nelze zajistit podporu ve vlastní
domácnosti. Snažíme se našim klientům
vytvořit prostředí, které se co nejvíce
přibližuje původnímu domovu. Seniorům
tato služba nabízí trvalý pobyt a zajištění
stálé pečovatelské a ošetřovatelské
pomoci, nabídku aktivního trávení volného
času a duchovní podporu podle jejich
individuálních potřeb.

O koho pečujeme
Služba je určena dospělým osobám od 60 let
a dále seniorům od 65 let věku. Jedná se
o osoby, jejichž stav odpovídá těžké nebo
úplné závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby při zajištění péče o vlastní osobu
a při zajištění soběstačnosti, vymezené
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Služba je určena osobám z Karlovarského
kraje nebo osobám se sociální vazbou
na Karlovarský kraj (obvykle rodinné vazby).

Jaké služby poskytujeme
• ubytování v jednolůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením
• manželský (partnerský) pokoj
• lůžko pro bezodkladné poskytnutí
sociální služby (max. na 3. měsíce)
• stravu 5x denně
• celodenní péči a aktivizaci klientů
• zdravotní, rehabilitační
a ošetřovatelskou péči

O koho pečujeme
Služba je určena osobám s chronickým
duševním onemocněním – dospělým
osobám se stařeckou demencí a ostatními typy demencí ve věku od 60 let, jejichž
stav odpovídá zejména těžké nebo úplné
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
při zajištění péče o vlastní osobu a při
zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
• dospělí od 60 let
• mladší senioři (65 – 80 let, starší
senioři (nad 80 let)
Služba je určena osobám z Karlovarského kraje nebo osobám se sociální vazbou
na Karlovarský kraj (obvykle rodinné vazby).

Jaké služby poskytujeme
• ubytování v jednolůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením
• manželské (partnerské) pokoje
• stravu 5x denně
• celodenní péči a aktivizaci klientů
• zdravotní, rehabilitační
a ošetřovatelskou péči

