PRACOVNÍ DOBA PS:
pondělí – pátek
7,00 – 15,30 hod.

ŽADATELÉ
O
UMÍSTĚNÍ
V DPS,
KTERÝM
NELZE
VYHOVĚT:
- osoby, které nespadají do
definované cílové skupiny a jsou
soběstačné (ještě nepotřebují
pomoc pečovatelské služby);
- osoby, které vyžadují stálou
lékařskou péči, specializovanou
odbornou péči nebo nepřetržitou
péči, tzn. péči nad rámec
pečovatelské služby a mimo
pracovní dobu;
osoby
trpící
závažnými
psychickými poruchami, osoby
s výraznými projevy agresivity vůči
zaměstnancům
pečovatelské
služby a lidem závislým na
návykových látkách;
- je-li naplněna kapacita služby.
Byty v DPS neslouží k řešení
bytových problémů občanů.

CÍLOVÁ SKUPINA PS.

 osoby se
zdravotním
postižením
30 – 64 let,
 mladší senioři
65 – 80 let,
 starší senioři
nad 80 let.
ADRESA A KONTAKT:
ředitelka SOUŽITÍ 2005, o.p.s.
Mgr. Štěpánka Beníčková
telefon:
584 429 143, klapka 260
mobil: 775 200 811
e-mail:
reditelka@souziti2005.cz
DALŠÍ INFORMACE:
Žádost o umístění v DPS a žádost
o PS získáte osobně v zařízení.
Podrobnější informace, formuláře a
fotogalerii organizace najdete i na
www.souziti2005.webnode.cz

DŮM S
PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
v obci Mikulovice je
zde pro Vás.
ADRESA:
SOUŽITÍ 2005, o.p.s.
Na Bukovci 1
790 84 Mikulovice

POLOHA DOMU:
Dům
s pečovatelskou
službou
(DPS) je umístěn nad kostelem,
nedaleko obecního úřadu, školy a
zastávky autobusu, tzn. centra
obce Mikulovice. Je obklopen
zahradou s lavičkami, altánem a
venkovní posilovnou. Za domem
jsou parkovací místa.

kuchyně,
prádelna,
koupelna
s masážní vanou. V patře nad
prádelnou je sušárna prádla a
zastřešená terasa. Po celém domě
jsou rozmístěny knihovny a místa
ke společnému posezení našich
klientů.

židle a elektrický dvouplotýnkový
vařič.

NÁJEMNÍ VZTAH:

PŘEDNOSTNÍ KRITÉRIA PRO
UMÍSTĚNÍ:

DISPOZICE DOMU:
Dvoupodlažní budova má dva
bezbariérové výtahy a 50 bytových
jednotek. Každý byt má vlastní
sociální zařízení, kuchyňskou linku
a připojení na 27 televizních
programů. Pohyb po domě je
bezbariérový. Ve starší části
budovy je 31 bytů 1+0 o rozměrech
cca 25 – 38 m2, 2 byty 1+1 o
rozměrech 40 m2 a 51 m2 a
hostinský pokoj. V nové části
budovy je 16 bytů 1+0 o rozměru
29 m2. Tyto byty mají koupelny
přizpůsobeny pohybu vozíčkářů.

DALŠÍ PROSTORY DOMU:
V přízemí budovy se nachází
zázemí
terénní
pečovatelské
služby (PS), kulturní místnost,

Byt je užíván na základě nájemní
smlouvy s právy a povinnostmi
z toho plynoucími. V domě platí
provozní a domovní řád. Klient si
hradí náklady spojené s bydlením,
tzn. nájemné za byt, vybavení bytu
a zálohy na energie. Každý
nájemce si dále sjednává smlouvu
na připojení elektřiny do svého bytu
s dodavatelem.
Byty jsou vybaveny standardním
nábytkem. K dispozici je postel
s úložným prostorem a matrací,
noční stolek, skříně, jídelní stůl,

POSTUP PRO UMÍSTĚNÍ:
Zájemce o umístění vyplní a
podepíše žádost o umístění v DPS
a předá ji ředitelce organizace.
Pokud není klientem pečovatelské
služby, přiloží samostatnou žádost
o PS k žádosti o umístění. Žádost
je očíslována pořadovým číslem a
zaregistrována do pořadníku.
O umístění rozhoduje tříčlenná
komise.

Senior,
poživatel
starobního
důchodu, klient PS či zájemce o
PS:
1. s akutní potřebou pomoci PS
v našem zařízení,
2. s trvalým bydlištěm v obci
Mikulovice,
3. který žije mimo obec Mikulovice,
ale má zde trvale hlášené dítě/děti,
4. který má trvalé bydliště v
mikroregionu Zlatohorsko a obci,
která přispívá na činnost o.p.s.,
5. ostatní osoby dle pořadníku.

