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Kde nás najdete?
Domov Rožďalovice se nachází v malém městečku Rožďalovice na hranici okresů Mladá Boleslav,
Nymburk a Jičín.

Spojení
Navštívit nás můžete jednoduše
i veřejnou hromadnou dopravou.

Vlaková spojení
Liberec – Turnov – Jičín – Rožďalovice
Praha – Nymburk – Rožďalovice
Hradec Králové – Nymburk – Rožďalovice

Co udělat při zájmu o poskytované služby
Domova Rožďalovice?

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM!

Veškeré informace k případnému přijetí poskytují sociální pracovníci na osobních sezeních, které si můžete
domluvit na těchto kontaktech:
tel.: +420 325 593 119
e-mail: info@domov-rozdalovice.cz
Dozvíte se vše o poskytovaných službách a jejich cenách, budete si moci prohlédnout prostoty domova
a seznámit se s personálem.
Jsme tu i pro Vás. Těšíme se.

Domov Rožďalovice

Zřizovatel

U Barborky 1
Středočeský kraj
289 34 Rožďalovice
se sídlem – Zborovská 11,
Tel.: +420 325 593 119
150 21 Praha 5
Fax: +420 325 593 397
E-mail: info@domov-rozdalovice.cz
www.domov-rozdalovice.cz

„Zkuste žít krásněji.
Pomůžeme Vám.“

Naším posláním je podpořit důstojný
život ve stáří. Pomůžeme i Vám žít
nezávisle. Respektujeme právo na
vlastní rozhodování a snažíme se
vytvářet bezpečné a klidné prostředí.
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1 – Budova Zámku – pohled ze zahrady,
2 – Budova Zámku – Domov Rožďalovice,
3 – Společné prostory v budově Zámku,
4 – Budova Kláštera – pohled ze zahrady,
5 – Výrobky klientů, 6 – Pokoj klientů

DOMOV PRO SENIORY
poskytujeme celoroční pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
poskytujeme pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění, osobám se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
těchto nemocí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby domova
Poskytujeme odbornou sociální a ošetřovatelskou péči
nepřetržitě. S příjemným ubytováním v zámeckém
komplexu a celodenním stravováním zajišťujeme přímou obslužnou péči, jako je pomoc při oblékání, podávání jídla a osobní hygieně.
Vedle rehabilitační péče nabízíme také mnoho volnočasových aktivit, například ruční práce, kulturní programy či výlety.
Pomáháme vždy tak, abychom podpořili nezávislý život
našich klientů a splnili jejich přání a potřeby.

Život na zámku
Prostory bývalého zámeckého areálu ze 17. století, kde
se nachází objekt zámku a kláštera, dýchají na klienty
příjemnou a klidnou atmosféru, kterou podtrhují venkovní zahrady a prostorné nádvoří. Každý si zde najde
své místo, kde může příjemně trávit čas.
Domov nabízí téměř 200 lůžek v plně vybavených pokojích s bezbariérovým přístupem a s odborným personálem.

