Posláním naší organizace je umožnit lidem žít doma, pokud se pro to
rozhodnou, jako kvalitní alternativu k životu v pobytovém zařízení.
Lidem, kteří nemohou nebo už nechtějí vzhledem ke svému
onemocnění žít doma, umožnit žít v pobytovém zařízení jako doma.

Vila Vitae je pobytové zařízení domov se zvláštním režimem
s nepřetržitou péčí celkem pro 36 klientů.
Přejeme klientům, aby ve Vile Vitae skutečně žili a proto jsme zvolili
název vitae, který v latině znamená život. Hodnotou domova Vila
Vitae je respekt k životu a osobnosti klienta a respekt k důstojnosti
stáří.
Komu je určen?


Seniorům starším 65 let, kteří jsou v důsledku onemocnění
demencí např. Alzheimerova typu trvale odkázáni na péči
druhé osoby.



Osobám starším 45 let s chronickým duševním onemocněním
s následkem regrese, se změněným způsobem chování a
vnímání především s onemocněním demencí např.
Alzheimerova typu, kteří jsou trvale odkázáni na péči druhé
osoby při zajištění svých základních životních potřeb.

Jaká je cena?
Ubytování: 210,- Kč/ 1 den
Celodenní strava: 170,- Kč/ 1den
Platba za poskytnutí péče je ve výši příspěvku na péči. Podle právních
předpisů příspěvek na péči náleží pobytovému zařízení, pokud je zde klient
trvale ubytován. Pokud klient při nástupu ještě nemá přiznaný příspěvek na
péči, nebo má příspěvek nižší než 3. stupeň, doplácí formou zálohy na
poskytnutou péči do výše 8 800,- Kč/ měsíc. Po přiznání příspěvku na péči je
tato záloha vrácena klientovi.

Kde se Vila Vitae nachází?
Domov Vila Vitae je umístěn v budově ve vilové zástavbě v historické části
města Liberec v těsné blízkosti Muzea a galerie Lázně na adrese
Masarykova 625.

Chcete požádat o poskytování služby?
Žádost můžete získat v kanceláři organizace nebo na našem webu.
Vyplněnou žádost je možné zaslat poštou nebo elektronicky. Vyjádření
lékaře (přílohu č. 2) lze k žádosti doplnit do 14 dnů. Na základě podané
žádosti s Vámi sjednáme osobní návštěvu v domácnosti žadatele, na které
Vám odpovíme na dotazy k zařízení a zjistíme pro nás další potřebné údaje.
S jakýmikoli dotazy se na nás můžete obrátit emailem nebo telefonicky.

Kontakty:
Bc. Nikoleta Varnava, sociální pracovnice
Tel.: 737 265 538, email: nikoleta.varnava@rodina24.org
Sídlo organizace: Nerudova 3113/17, Jablonec nad Nisou
www.rodina24.org

Jaké služby zde poskytujeme?
V domově se zvláštním režimem je poskytován komplex sociálních a zdravotních služeb
tak, aby zde klienti mohli žít s ohledem na své zvyklosti a individuální potřeby.
Zdravotní služby jsou zajištěny komplexní ošetřovatelskou péčí, jejímž účelem je
udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a
sociálních potřeb.
Vila Vitae nabízí prostředí, ve kterém se klienti mohou cítit jako doma. Nesimulujeme
prostředí, které by mělo připomínat domov, ale vytváříme podmínky pro pocit
domova, ve kterém klienti mohou žít svůj běžný život. Poskytujeme péči zaměřenou na
zachovalé schopnosti a dovednosti klienta a také na jeho psychické potřeby. Pro
zajištění takové péče uplatňujeme teoretický i praktický rámec Psychobiografického
modelu péče Prof.Erwina Böhma.

Jak to u nás vypadá?
Ubytování klientů: pokoje jsou 2-3 lůžkové, umístěné ve 3 patrech, a 2 jednolůžkové
pokoje. Na jednotlivých patrech je ubytováno celkem 12 klientů. V každém patře je 1
pokoj se samostatným hygienickým zázemím, pro ostatní pokoje je na každém patře
společné hygienické zařízení. Každý pokoj má vlastní umyvadlo s tekoucí vodou. Na
každém patře je kuchyňský kout s jídelnou a společenská místnost. Kuchyňské kouty na
jednotlivých patrech slouží klientům jako místo, kde si mohou sami nebo s dopomocí
pracovníka připravit vlastní občerstvení a nápoje. Klienti mají možnost mít v pokoji svůj
vlastní nábytek nebo doplňky. Vlastní doplňky považujeme za samozřejmost, umístění
vlastního nábytku vždy záleží na prostorových možnostech. V zásadě podporujeme
užívání vlastního nábytku a osobních věcí, protože pomáhá klientům v orientaci a
usnadňuje jim život v novém prostředí.
V 1. podzemním podlaží je klientům k dispozici společenská místnost s vlastním
vstupem do zahrady a místnost pro zdravotní tělocvik a rehabilitaci.
Součástí domova je prostorná zahrada, kterou klienti mohou užívat k relaxaci i
aktivnímu odpočinku. Budova je bezbariérová s výtahem.

Stravování: celodenní stravu zajišťujeme dovozem stravy, zohledňujeme doporučené
diety dle zdravotního stavu klientů.

