příslušníkům. Stabilní složení našeho personálu je pro klienta
a jeho blízké zárukou jistoty a kvality odváděné péče.
Kontakty:
příspěvková organizace
náměstí 17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad Jizerou II
Tel.: 702 067 618, e-mail: meglicova@mestske-centrum-benatky.cz
www.mestske-centrum-benatky.cz

Vedení MěCKP
Vrchní sestra
Sociální pracovnice
Nepřetržitý provoz

Cílem je klienty během pobytu aktivizovat, aby se u nich
vytvořil přirozený rytmus dne a noci. Stacionář poskytuje
celodenní aktivizační program, jehož součástí jsou procházky,
společenské hry, cvičení, trénování paměti, kulturní a
společenské akce dle měsíčního plánu.

702 067 618
602 114 561
601 187 467
721 507 230

V našem zařízení poskytujeme: 4 registrované sociální služby:

•

Kapacita: 40 klientů (30 obytných jednotek ve
3 podlažích, 1 a 2 lůžkové pokoje)
Provozní doba: nepřetržitý provoz

Domov pro seniory je pobytová sociální služba zajišťující péči
o potřeby klienta 24 hodin denně. Přijetí do Domova pro
Seniory je na základě žádosti a následně uzavřené smlouvy.
Úhrada za služby v domově pro seniory dle zákona 108/2006
Sb., vyhlášky 505/2006 Sb. zahrnuje nájem, stravu, úklid, praní
a žehlení prádla.
Poslání a cíl práce Městského centra komplexní péče
Posláním MěCKP je poskytování sociálních služeb klientům,
kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo
zdravotního postižení a vyžadují pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Těm, kteří svou nepříznivou životní situaci
nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí za pomoci
terénní pečovatelské služby, nabízíme ambulantní služby
denního stacionáře, pobytové odlehčovací služeby nebo služby
domova pro seniory.
Cílem všech našich služeb je vytvořit takové podmínky pro
život, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své
nepříznivé situace, jednat na základě vlastních rozhodnutí,
prožívat důstojný a aktivní život.
Našim klientům nabízíme péči na odborné úrovni v příjemném
prostředí při respektování zdravotního stavu jednotlivého
klienta. Díky laskavému přístupu našeho kvalifikovaného
personálu nabízíme pomocnou ruku při zajištění kvalitního
života pro Vaše blízké. Naši pracovníci jsou schopni poskytnout
radu, podporu a pomoc nejen klientům, ale i rodinným

Dle zájmu je možné klientovi zajistit celodenní stavu.
Sazebník služeb Denního stacionáře

DOMOV PRO SENIORY
•

Stacionář je určen pro denní pobyty klientů, o které v průběhu
pracovní části dne nemohou pečovat jejich rodinní příslušníci.

Pečovatelské úkony jsou hrazeny z příspěvku na péči.
Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry dle ordinace lékaře a
je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Skupinová péče

33,75 Kč

za hod.

Individuální péče

135 Kč

za hod.

Oběd – celá porce

95 Kč

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Kapacita: maximálně 10 klientů
Jedná se o pobytové služby poskytované osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí
doma. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný
odpočinek, pobyt v lázních, pobyt na rekreaci, v
nemocnici apod.

Sazebník služeb Domova pro seniory
Pobyt na jednolůžkovém pokoji

250 Kč

za den

Pobyt na dvojlůžkovém pokoji

250 Kč

za den

Celodenní strava

205 Kč

DENNÍ STACIONÁŘ
• Kapacita: maximálně 4 klienti
•

Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 16:00 hodin
- po domluvě je výjimečně možné službu
poskytovat do 19 hodin

Přijetí klienta do Odlehčovacích služeb
Bude uskutečněno na základě Žádosti o službu,
sociálního šetření v rodině a podepsáním smlouvy.

Sazebník odlehčovacích služeb
Provoz služby

250 Kč / den pobytu

+ 135 Kč / hod.

poskytovaných pečovatelských úkonů
podle skutečně spotřebovaného času
potřebného při péči o klienta.

Sazebník pečovatelských služeb

AKTIVITY V NAŠEM ZAŘÍZENÍ

Zajištění
sociální služby

135 Kč

za 1 hod dle skutečně
poskytnutého času
(Úhrada dle zákona
108/2006 Sb., vyhláška
505/2006 Sb.)

Donáška oběda

30 Kč

za úkon

Praní prádla

80 Kč

za 1 kg (dle
nasmlouvaných úkonů)

Velký nákup

140 Kč

za úkon

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Vedoucí pečovatelské služby: 721 868 219
•
•
•

Kapacita: terénní služba, dle možností organizace a
zájmu žadatelů
Provozní doba terén: PO – NE 7:00 – 19:00 hod.
(vyjímečně do 20 hodin)
Provozní doba ambulantní: PO – PÁ 9:00 – 14:00 hod.

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Vedoucí domácí péče:
Pečovatelská služba je terénní služba, pečovatelky zajišťují péči
o klienta v domácím prostředí (hygiena, oblékání), péče o
domácnost klienta (drobný úklid, nákupy, praní prádla,
pochůzky, donáška oběda). Ambulantí forma péče je
poskytována ve Středisku osobní hygieny v MeCKP.
Službu je možno požadovat na základě žádosti, sociálního
šetření v domácnosti a sepsání smlouvy klienta s MěCKP
Benátky nad Jizerou, příspěvkovou organizací, 17. listopadu
593, Benátky nad Jizerou zastoupenou ředitelem.

607 521 667

•

Dostupnost domácí zdravotní péče Benátky n/Jiz.
Město Benátky nad Jizerou a okolní obce

•

Provozní doba: 12 hodin denně 7 dní v týdnu

Tvoření při dennních aktivitách

Co vlastně je domácí péče?
Domácí péče je odborná zdravotní péče poskytovaná
pacientům v jejich vlastním prostředí na základě
doporučení registrujícího praktického lékaře. Je zaměřena
zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a
rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně
nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.
Jejím cílem je zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu
a efektivitu zdravotní péče. Domácí péči poskytují
registrované zdravotní sestry.
Výhody domácí péče
Hlavními výhodami domácí péče proti hospitalizaci v
nemocnici jsou lepší psychická pohoda klienta (soukromí a
pohodlí domácího prostředí, neomezený kontakt s rodinou
atd.)

Spolupráce s dobrovolníky ze ZŠ Husovo náměstí

