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Zariadenie opatrovateľskej služby

"Nezábudka" Myjava

        Hurbanova 621/13
        907 01 Myjava
        Tel. č.:  034/6983 600
        www.zosnezabudka.sk

        Mgr. Barbora Bučková
        riaditeľka
        Tel. č.: 034/6983 697, +421 917 829 197
        E-mail: riaditel@zosnezabudka.sk

         Mgr. Andrea Valenčíková, Mgr. Jarmila Švancarová
         sociálne pracovníčky
         Tel.č.: 034/6983 617, +421 915 718 304
         E-mail: socialne@zosnezabudka.sk
                        socialne.instruktor@zosnezabudka.sk

         V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

 

Poslaním nášho zariadenia je vytvárať

pre klientov podmienky pre dôstojný

život a prostredie pripomínajúce im

domov.

"Pre dôstojný život
našich seniorov."

 

 

tréningy pamäti a koncentrácie
aktivizáciu s prvkami arteterapie
aktivizáciu s prvkami biblioterapie
aktivizáciu s prvkami muzikoterapie
aktivizáciu s prvkami reminiscencie
cvičenie s fyzioterapeutom
bohoslužby
kultúrne a spoločenské podujatia 

  

       pri rôznych príležitostiach

Realizujeme



Ubytovanie (1-lôž./2-lôžková izba)/deň           12,80 €/8,80 €

Upratovanie, pranie, žehlenie/deň                                     2,50 € 

Strava: 

Raňajky/deň                                                                                 1,00 €

Obed/deň                                                                                       4,00 €

Večera/deň                                                                                    2,70 €

Úkony sebaobsluhy pri odkázanosti na pomoc 

inej fyzickej osoby/deň                                                            1,50 €            

Údržba a revízia elektrospotrebičov/mesiac                 1,00 € 

Mesto Myjava prispieva svojim občanom na poskytovanie sociálnej
služby v Zariadení opatrovateľskej služby „Nezábudka“ 2,00 €
denne, a to vo forme ročnej dotácie vyplácanej v mesačných
intervaloch. Občan s trvalým pobytom v Myjave platí preto úhradu
za ubytovanie o 2,00 € nižšiu ako je stanovená v základnom cenníku
(tzn. 1-lôž. izba 10,80 €/deň, 2-lôž. izba 6,80 €/deň). Celková výška
mesačnej  úhrady  sa  odvíja  od typu  ubytovania (1-lôž./2-lôž. izba) 
a od počtu odobratých jedál denne.

Zariadenie     opatrovateľskej       služby     nájdete   
v blízkosti centra mesta Myjava. Neďaleko sa
nachádza lekáreň, obchod i pošta. Spĺňame
náročné kritériá pre bývanie a bezpečnosť
klientov, zároveň sme koncipovaný ako otvorené
zariadenie. Pohyb mimo areálu zariadenia je pre
klientov bez obmedzení, rovnako aj návštevy.
Klienti môžu chodiť na prechádzky do mesta,
návštevy k svojim blízkym aj na dlhšiu dobu. 
 Môžu    si    posedieť     v   altánku,  oddýchnuť     
 na  lavičkách  v  parku  alebo  na  terase.

O nás
 

 
Prečo si vybrať práve nás

 
výhodná poloha zariadenia v blízkosti centra mesta –

dostupnosť obchodov a služieb

ubytovanie v jednolôžkových a dvojlôžkových bytoch

bezbariérový prístup do zariadenia

24 hod. opatrovateľská služba

zabezpečenie lekárskych vyšetrení,  liekov

praktický lekár dochádza priamo do zariadenia podľa

potreby

zabezpečenie ošetrovateľskej služby 

fyzioterapia skupinová aj individuálna

kadernícke služby a pedikúra 

zabezpečenie dopravy do NSP Myjava

         s vlastným sociálnym zariadení         

        a zdravotných pomôcok

sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby
sociálne poradenstvo
sociálnu rehabilitáciu
ubytovanie
stravovanie (zabezpečené externým dodávateľom)
upratovanie,  pranie,  žehlenie,  údržba bielizne  
 a šatstva
možnosť  úschovy cenných vecí

Poskytujeme

Cenník


