Věděli jste, že náš Domov Vám nabízí i tyto
služby? V našem Domově jsou ještě tyto možnosti:
➢ Nabízíme 6. jídlo (studená večeře) bez připlácení – pokud Vás
přepadne hlad, klidně
požádejte paní
pečovatelku, ta Vás jistě
ráda obslouží

➢ Nabízíme také 5 různých nápojů, které jsou Vám k dispozici na
hale nebo na patrech v jídelnách. Nápoje jsou v konvicích a
označené štítky nebo Vám je
pečovatelka na požádání
připraví

➢ Nabízíme Vám možnost objednat si u dodavatele
vegetariánskou stravu
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➢ Nabízíme individuální návštěvy
kostela, hřbitova, bývalého
bydliště klienta – firemním
autem – viz ceník

➢ Nabízíme Vám také možnost nákupu naším služebním autem,
v případě potřeby i s doprovodem – ceny viz ceník

➢ Možnost zúčastňovat se společných výletů do okolí, které
Domov pro Vás organizuje několikrát do roka – např. návštěva
zámku Kynžvart, Kladské,
solné jeskyně, Zpívající
fontány...
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➢ Nabízíme Vám také možnost učit se pracovat na počítači –
v případě zájmu se informuje
u našich aktivizátorek

➢ Nabídka léčivých procedur pro Vaše
tělo - perličková koupel do vany,
perličková koupel na nohy, biolampa
(po ordinaci lékaře)

➢ Nabízíme knihy a časopisy na pokoj,
které Vám v případě zájmu doručí
aktivizátorka
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➢ Nabízíme časopis Domova k zapůjčení na jeden den na pokoj,
ten si v soukromí Vašeho domova
můžete přečíst, či Vám
z něj aktivizátorka bude předčítat

➢ Každý den Vám nabízíme možnost se zapojit do rukodělných
pracích s našimi paními
recepčními. V případě Vašeho
zájmu budou rukodělné činnosti
probíhat každý všední den od 8.00
do 9.00. hod.

➢ Nabídka zahradní terapie, péče o květiny, péče o zvířátka,
pokud máte zájem, domluvte se s našimi aktivizátorkami
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➢ Nabízíme možnost praní vlastního prádla v pračce Domova,
která je k tomuto účelu vyčleněna

➢ Možnost mít internet a vlastní počítač na pokoji – WIFI síť je
rozvedena po celém Domově – zdarma
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HESLO K VEŘEJNÉ WIFI:

Domovkynzvart
➢ Možnost zúčastňovat se bohoslužeb, které jsou pořádané
v kapli Domova na 2. patře – termíny bohoslužeb – viz
nástěnky – více info sociální
pracovnice
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➢ Čtvrtletně je v našem Domově pořádaný „Kávový dýchánek“
s paní ředitelkou, společně můžeme hovořit o věcech, které Vás
zajímají, nebo si můžeme jen poklábosit u kávy/čaje a
rozpomínat se u fotografií

➢ „Chvilka pro Vás“ – to je
možnost popovídat si s paní
ředitelkou o Vašich starostech
nápadech, podnětech, vždy ve
čtvrtek od 13.00 do 14.00. Tato
nabídka platí i pro Vaše blízké.

➢ Nabídka pro rodinné příslušníky – nabízíme přespání na
rozkládacím křesle u klienta na pokoji (po předchozím
projednání s ředitelkou
nebo sociálním
pracovníkem)
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➢ Nabídka zajištění

elektroléčby a
magnetoterapie v Domově
(podle předpisu lékaře)

➢ Zprostředkování kontaktů na opraváře:

- opraváře televizí: 608 732 000
p. Vácha
- elektropřístrojů: 354 626 537
p. Šubrt
- chladniček: 602 826 193
p. Hirsch

➢ Zprostředkování kontaktů na služby:

- kadeřnice: 721 853 433 p. Tesáková
- pedikérky: 774 589 608 p. Danková
- maséra: 354 691 570 p.Šurabová
- notáře: 354 602 950
JUDr. Marková
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➢ Nabízíme také dopravu naším služebním autem na
autobusovou zastávku či železniční stanici v Lázních Kynžvart.

➢ 1 x týdně můžete s námi jet na nákup do nákupního centra v
Lázních Kynžvart. Po předchozí domluvě nabízíme také další
krátké výjezdy, např. kostela, hřbitova.

➢ Pravidelně Vám také nabízíme
společenská setkání s hudbou,
tancem, na které zveme i Vaše
blízké.
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➢ Věděli jste, že máte právo
požádat o odstranění vizitky se
svým jménem u svého pokoje,
případně mít místo svého jména
libovolný obraz podle vlastního
výběru?

➢ Dále máte možnost si do svého pokoje vzít domácího mazlíčka,
za předpokladu respektování podmínek uvedených ve vnitřním
předpisu Canisterapie a
zooterapie v Domově pro
seniory v Lázních Kynžvart.
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