
 

 

Zřizovatelem Domova Laudon je nezisková společnost Anděla-sociální družstvo,  

předsedkyně: Ing. Diana Boháčová, tel. 604 217 720 

 

Kontaktní osoba pro sjednání pobytu: Ředitel -  Jakub Rajbl, tel. 732 166 663 

 

Domov LAUDON 

adresa: Albrechtice 130, 563 01 Lanškroun 

 

 

Domov Laudon navazuje na pečovatelskou tradici České katolické charity.  

Jsme Domovem pro osoby potřebné stálé péče nebo dohledu - po mozkových příhodách, 

zlomeninách a chronicky nemocné. 

  

 Na 1.patře provozujeme pobytovou službu, klasický malý Domov seniorů, s kapacitou 14 

osob.  Personál v počtu 10 osob, složený z pečovatelek a zdravotníků. 

Zde poskytujeme nepřetržitou péči a zdravotnické úkony. Smluvní lékař je k dispozici téměř denně. 

Na tomto patře je kromě devíti pokojů velká společenská místnost a kaplička s nepravidelnými 

bohoslužbami. Sv.otec Krajíček dojíždí z Koclířova.  

Pokoje máme jednolůžkové a dvoulůžkové. Sociální zázemí společné.  

  

 Průměrný věk obyvatel dosáhl úctyhodných 86 let.  Na Domov seniorů přijímáme osoby od 

55ti let. V současné době je nejmladším uživatelem pobytové služby muž, 62 let. Nejstarším 

obyvatelem je rovněž muž, 95 let. Na patře žijí společně ženy i muži. 

Přijímáme osoby potřebné stálé péče a dohledu. Žádost o umístění najdete na www.dslaudon.cz, 

pod odkazem Formuláře. Vyplněná žádost se předává řediteli nebo sociální pracovnici. Případně je 

možné zaslání Českou poštou nebo emailovou poštou na adresu: info@andela.cz. 

Čekací doba po obdržení žádosti o umístění je v průměru jeden měsíc.  

  

Úhrada pobytu a stravy činí 11400 Kč, při 30ti dnech. (Pobytová úhrada 210Kč/den, stravné 

170Kč/den= 380Kč/den).  

Pokud dojde k zdravotním výkyvům a ubytovaná osoba není schopna přijímat běžnou stravu, 

upravíme stravu dle požadavku lékaře.  

  

Jestliže obyvatel odjede k rodině, nebo do nemocnice/lázní apod., stále běží zpoplatněná rezervace 

lůžka ve výši 210Kč/den. Stravné je účtováno dle vydaného pokrmu. Např. Pokud je odjezd v 9h, 

obyvatel obdrží snídani (35Kč). Vrátí se za dva dny, v 17h, obdrží večeři (35Kč). A takto je 

vystaven fakturační přehled po ukončení měsíce. 

http://www.dslaudon.cz/
mailto:info@andela.cz


 

 

 Druhé patro je koncipováno jako přechodné bydliště pro osoby, které se krátkodobě 

dostaly do problému se zajištěním péče v jejich domácnosti.  

 

Přihlášky přijímáme telefonicky, na čísle 604 21 77 20. 

 

Můžete se dostat do situace, kdy Vám blízká osoba náhle onemocní, nebo musí podstoupit 

plánovanou operaci či pobyt v lázních.  Dokážeme Vám poskytnout pobyt se zdravotním dohledem.  

Na druhém patře jsou převážně jednolůžkové pokoje i  dvoulůžkové pokoje.  

Dále kuchyňka pro drobné vaření vybavená přenosným vařičem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou 

konvicí, lednicí.  

Sociální zázemí společné, bezbariérové.  

Na patře je k dispozici pračka pro drobné praní. Pokud nemáte zájem o vlastní údržbu prádla, 

postará se technický personál - zdarma.  

 

Pobyt na druhém patře je ve výši 530 - 600 Kč/den/ dle jedno-dvoulůžkového pokoje,  Zahrnuje 

ubytování, lůžkoviny, spotřebu energie/vody, Tv/ rádio poplatek, odpadový poplatek, úklid pokoje a 

společných prostor. V ceně je zahrnuto také stravování (150Kč/den). Zdravotnická péče je 

prováděna zdarma. Případné doplatky za léky a zdravotnický materiál jsou doúčtovány po uplynutí 

měsíce, nebo skončení vašeho pobytu. 

 

Obyvatelé Domova Laudon mohou využít slunečná i stinná posezení na dvorku a zahradě.  

Návštěvy jsou možné každý den od 8 – 18h. 

 

 Každý den probíhají různé aktivity pod vedením odborného personálu. Např.: pěvecký 

kroužek , posezení s harmonikou nebo kytarou, tvůrčí činnost (korálky, modurit,...) a povídání o 

životě i cestování. 

Pro akčnější obyvatele je  připravena minizahrádka a zoo koutek, nebo výlety do okolí. 

 

      Těší se na Vás kolektiv pracovníků Domova Laudon. 

 

 

 

 

 


