DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
Vranovská 667, Mimoň
24 bezbariérových bytů o velikosti 0+1

Pražská 177, Mimoň
18 bytů o velikosti 1+1
V každém
objektu
je
přítomen pracovník sociální
péče,
který
zajišťuje
pečovatelskou službu.

DOVOZ OBĚDA
Na základě smlouvy
poskytujeme dovoz
obědů v plastových
termoobalech denně,
včetně svátků, sobot a
nedělí.
Dovoz zajištěn po celé Mimoni a přilehlých
obcích.
Kontakt:
vedoucí stravování 606 464 451
Pevná linka: 487 864 669

CENTRUM PRO SENIORY
Kde se koná:
 Rehabilitační cvičení na míčích
 Cvičení pro ZTP
 Stolní hry
 Besídky a grilování
 Různá vystoupení
 Promítání
 Oslavy
 Přednášky
 Posezení každé úterý a čtvrtek od 14:00
do 17:00 hodin
Možnost pronájmu prostor po předchozí
domluvě.
Kontakt: 487 864 669
Sociální pracovnice 725 308 842
Adresa:
Sídliště pod Ralskem 636, Mimoň
(Bývalé prostory CHANOS)

TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Tato služba je poskytována na základě poukazu
od ošetřujícího lékaře nebo propouštěcího
lékaře z nemocnice v domácím prostředí
klienta.
Je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.
Např.: aplikace injekcí, ošetření stomií,
převazy, ošetřovatelská rehabilitace,
polohování, prevence proleženin
Kontakt:
Vrchní sestra 602 508 301

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA
MIMOŇ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA MIMOŇ
příspěvková organizace

PRAŽSKÁ 273/I
MIMOŇ 471 24
Poskytuje sociální služby dle
zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách

Telefon pevná linka: 487 864 669
www.ddmimon.cz
dumduch.mimon@volny.cz

POBYTOVÉ SLUŽBY

TERÉNNÍ SLUŽBY

DOMOV PRO SENIORY (§49)
Poskytuje celodenní pobyt v jednolůžkových,
dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.
Celková kapacita domova je 65 klientů.
Zajištěna je 24 hodinová péče zdravotních sester
a pracovníků přímé sociální péče.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (§ 40)
Cíle pečovatelské služby jsou:
Podporovat uživatele služby při zajištění
základních životních potřeb.
Podporovat jeho soběstačnost a tím mu
umožnit setrvání v domácím prostředí.
Cílová skupina:
Lidé, kteří jsou z důvodu věku, zdravotního
postižení či chronického onemocnění
odkázáni na pomoc jiné osoby při
obstarávání základních potřeb – péče
o svou osobu a chod domácnosti.
Pro občany žijící ve městě Mimoň
a přilehlých obcích.
Rozsah poskytovaných služeb:
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Služby jsou poskytovány denně včetně sobot
a nedělí od 7:00 do19:00 hod. v domácím
prostředí klienta. Je plně hrazena uživatelem
dle platného sazebníku.

Cílová skupina
 Osoby, které dosáhly věku 65 let.
V případech hodných zvláštního zřetele to
mohou být výjimečně osoby od 55 let.
 Osoby, které z důvodů dlouhodobého
nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné
fyzické osoby při péči o vlastní osobu
a zajištění soběstačnosti
 Osoby s dlouhodobým nepříznivým
zdravotním stavem, které nepotřebují
nepřetržitou lékařskou péči
 Příjemci příspěvku na péči, nebo mají
o tuto dávku požádáno
 Osoby, které jsou hospitalizovány
ve zdravotnickém zařízení, léčebnách
dlouhodobě nemocných a v jiných
zdravotnických zařízeních

Telefon pevná linka: 487 864 669
Sociální pracovnice 702 054 451
(Mgr. V. Kusá)

PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
Chodítko
Invalidní vozík
Francouzké berle 1kus
Hole 1 kus
Polohovací lůžko
mechanické
elektrické
Servírovací stolek
WC nástavce
Toaletní židle
Sedačka na vanu a do vany

150,-Kč
150,-Kč
20,- Kč
20,-Kč
300,-Kč
500,-Kč
60,-Kč
50,-Kč
150,-Kč
50,-Kč

půjčování na základě dohody a hrazeno uživatelem
měsíčně za každý započaty měsíc.

Kontakt:
Soc. pracovnice Bc. Pražáková 725 308 842
Pevná linka: 487 864 669

AMBULATNÍ SLUŽBY
STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY
Adresa:
Pražská 177, Mimoň
Možnost vykoupání za asistence pracovníka v
sociálních službách (pečovatelky).

Telefon pevná linka: 487 864 669
Sociální pracovnice 606 464 353
(Mgr. Veronika Palusková)

Kontakt:
Soc. pracovnice Mgr. Veronika Palusková
Tel: 606 464 353

