Tento program byl realizován ve
spolupráci s HESTIA - Národní
dobrovolnickým centrem

KONTAKTY:
Dobrovolníkem se můžete stát
i Vy, protože každý z nás umí
něco, co může nabídnout
druhým.

LUXOR Poděbrady
Tyršova 678/21
Poděbrady III
290 01 PODĚBRADY

Dobrovolníci
LUXOR Poděbrady

Koordinátoři dobrovolnictví:

Bc. Kristýna Soudská
- sociální pracovnice

Dobrovolnická činnost Vám
může přinést pocit užitečnosti,
nové zkušenosti, kontakty,
nové dovednosti a může
výrazně obohatit váš život.

Telefon:

325 512 670
325 531 090

E-mail: soudska@dd-pdy.cz

DOMOV PRO SENIORY
LUXOR Poděbrady,
poskytovatel
sociálních služeb

Seznámení s Domovem LUXOR
Domov

pro

seniory

LUXOR

je

životě, překonat samotu a smysluplně

Co Vám dá dobrovolnictví?

vyplnit jejich volný čas.

Pokud se rozhodnete stát dobrovolníkem,

příspěvkovou organizací Středočeského

určitě vám přinese dobrý pocit, ale má to

Kraje, která poskytuje službu sociální péče

Kdo je dobrovolník?

seniorům. Posláním našeho domova je

Dobrovolníkem

zajistit důstojné a spokojené žití seniorům

své dobré vůle, ve svém volném čase a

v našem domově pro seniory a vytvořit

bez nároku na finanční odměnu vykonává

podmínky v tomto domově co nejvíce

činnost ve prospěch jiných lidí.

je

každý,

i další výhody:
kdo

ze

blízké běžnému životu.

získáte nové kontakty

nové zkušenosti do života

Co můžete nabídnout?
„VŠICHNI BUDEME JEDNOU STAŘÍ A
NIKDE NENÍ PSÁNO, ŽE SE Z
PROCHÁZKY BUDEME VRACET DOMŮ,
ALE DO DOMOVA - CÍTÍTE TEN
ROZDÍL?
AŽ ZMIZÍ, BUDEME U CÍLE!“

Klienti ocení společníka, který si s nimi

praxe pro volbu čemu se chcete

popovídá, stráví nějaký čas a věnuje mu

v životě věnovat

svou

pozornost

a

náklonnost.

Další

činnosti mohou být např. předčítání, ruční

možnost vystavení potvrzení

práce na pokojích, cvičení na pokojích,

o dobrovolnické činnosti v našem

Služby poskytujeme 70 klientům, kteří

hraní na hudební nástroje nebo zpěv, hrát

domově

jsou ubytováni v jednolůžkových, dvou-

společenské hry, doprovodit na kulturní

lůžkových a třílůžkových pokojích.

akce ve městě, procházky po parku,

Posláním
seniory

dobrovolníků
je

podpořit

v domově

klienty

pro

v aktivním

pomoc s přípravou společenských akcí
domova, ale vždy záleží na spokojenosti
klienta i dobrovolníka.

