
Domov pro seniory Ludmírov 

Jsme malý domov s kapacitou 36 míst.
Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Obec Ludmírov.
Na náš provoz  zřizovatel, ale nepřispívá. Jsme rádi, když nám opraví budovu.
Naše zařízení poskytuje soc.služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních
životních dovednostech a proto potřebují podporu a pomoc při zajišťování základních
životních potřeb.   

 Posláním domova je usilovat o důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu a soc.situaci u nás žijí. Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení
kontaktu s okolím.Snažíme se o vytvoření co nejpřirozenějšího domácího prostředí.

 

Foto: pokoje

O naše uživatele se stará 16 zaměstnanců, domov zajišťuje, jak zdravotní tak i soc.péči.
Staráme se o příjemné a smysluplné vyžití volného času seniorů.
Jednou týdně k nám dochází kněz na bohoslužbu do naší malé kapličky, kterou jsme si zrovna
na letošní velikonoce nově vymalovali,ušili nové záclony, závěsy a koupili nové osvětlení,
původní bylo nevyhovující.S vybavením kaple nám pomohla charita.



Foto – kapličky / omlouván se, mám to špatně nafoceno, máme teprve týden nový foťák/

Vždy jednou za měsíc probíhá společný sedánek ( uživatelé + vedení domova „já).
Kde se naplánují společné akce na měsíc.
Tady jsme se  domluvili, co bychom potřebovali v rámci Vašeho Dobročinného bazaru.
Pokud by byl však náš projekt vybrán.

O co by nám vlastně šlo? Chtěli bychom si pořídit, alespoň dvě lavičky (betonové s dřevěnou
výplní).Které bychom umístily před náš domov. Na nich by mohli naši uživatelé odpočívat a
sledovat dění na návsi. Zároveň by tak byli ve větším kontaktu s okolím.
Proč právě to, protože kdysi dávno tam byla 1 lavička dřevěná a ta se už dávno rozpadla.
A tady ty „betonové by tam stály navěky. A vždy by nám připomínaly,že je máme díky lidem
dobré vůle =  Dobročinný bazar.

Cena jedné lavičky  je v rozmezí  6.000,-  až  8000,- + doprava auta s plošinou 



Foto-  našeho domova / musíte, alespoň uznat, že by se tam lavičky hodily?

A kdyby zbyly,ještě nějaké korunky, tak bychom si koupili krmítka pro ptáčky a umístily je
zase z druhé strany domova, aby se měli ležící uživatelé z oken svých pokojů na co dívat.

Cena jednoho krmítka   +   kůl    kolem   300,-Kč + 100,- kůl   
jestli jste si pozorně prohlédli naši fotografii,tak tam jedno takové krmítko máme.

Doufám, že Vás náš projekt zaujal.

Moc děkuji a kdyby to nevyšlo a nebyl náš projekt vybrán. Klidně se mezi nás přijeďte
podívat, budete srdečně vítáni. I když jsme pro Vás trošku zruky.

Přeji krásné dny, plné zdraví a spokojenosti.

                              Za všechny   
                                                      Spurná Marta, ředitelka DpS a naši uživatelé.


