A L B E R T I N U M, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK, IČO 00196096

sociální lůžka/2020

LETÁK SOCIÁLNÍ LŮŽKA
Základní údaje o sociální službě:
Název zařízení: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Adresa: OLÚ ALB, budova HD, oddělení sociálních lůžek, Za Kopečkem 353,
Žamberk, 56401
Webové stránky: www.albertinum-olu.cz
Název sociální služby: Sociální služba poskytovaná ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče. Identifikátor sociální služby: 7435014
Časová dostupnost: Celoroční pobytová (provoz zajištěn 24 hodin denně), charakter
přechodný (do doby než se vyřeší sociální situace uživatele).
Kapacita sociální služby: 20 registrovaných
Kontakt pro více informací:
sociální pracovnice Jana Dolejšová Mgr., 607 009 887, dolejsova@albertinumolu.cz,
POSLÁNÍ sociální služby
Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení OLÚ ALB je
poskytnutí pomoci na přechodnou dobu osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku či svého zdravotního stavu, čímž se ocitly v nepříznivé sociální situaci
a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, která jim objektivně není zajištěna.
Tato pomoc je poskytována na sociálním lůžku podle individuální potřeby klienta, s
respektováním dosavadního způsobu jeho života. Během pobytu obdrží klient při
řešení své sociální situace nezbytnou podporu a péči do doby, než bude vyřešena jeho
nepříznivá sociální situace.
Cílová skupina
•
•

osoby se sníženou soběstačností, které nemají po propuštění ze
zdravotnického zařízení zajištěnou jinou vhodnou sociální službu
přednostně je sociální služba poskytována pacientům OLÚ ALB, dále
pacientům okolních zdravotnických zařízení

Věková skupina: Dospělí (50 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad
80 let)
Charakter sociální služby je přechodný, do doby než se vyřeší sociální situace
uživatele (odchod do domácího prostředí, nástup do domova pro seniory apod.).
CÍLE sociální služby
a) zhodnotit potřeby uživatele a jeho nároky na péči, vytvořit individuální plán péče
a postupovat podle něho
b) předat uživatele do péče blízké osoby, nebo do péče jiné vhodné sociální služby
c) motivovat a podporovat uživatele v jeho soběstačnosti a tím snížit jeho závislost
na sociální službě
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Poskytované služby:
Na sociálním lůžku poskytujeme
 celoroční ubytování (včetně úklidu, praní a žehlení prádla)
 celodenní stravu (v rozsahu snídaně, oběd, večeře a druhá večeře)
 dále tyto úkony, dle individuálních potřeb:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) aktivizační činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.


dále zdravotní a ošetřovatelskou péči

Výše úhrady za sociální službu je od 1. 1. 2021 následující:
dvoulůžkový pokoj……210,- Kč denně
třílůžkový pokoj……….205,- Kč denně
čtyřlůžkový pokoj……..200,- Kč denně
a úhradu za stravu v částce 170,- Kč denně.
Ubytování a strava za jeden kalendářní měsíc (31 dnů)
Pokoj
2 - lůžkový

Ubytování
6 510 Kč

Strava
5 270 Kč

Celkem
11 780 Kč

3 - lůžkový

6 355 Kč

5 270 Kč

11 625 Kč

4 - lůžkový

6 200 Kč

5 270 Kč

11 470 Kč

V ceně je zahrnuto praní prádla.
V ceně není zahrnuto: doplatky za léky, kadeřnice, pedikúra, nákupy v kantýně.
Možnost snížené úhrady:
1. Pokud by Osobě, které jsou poskytovány sociální služby a které by po úhradě
nákladů za ubytování a stravu nezůstalo z jejího příjmu 15 %, je povinna doložit
poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení
úhrady s ohledem na to, aby ji zůstalo 15 % příjmů.
2. Ve výše uvedeném případě je Osobě snížena úhrada za pobyt.
Příspěvek na péči náleží v celé míře poskytovateli sociální služby.

