
Základní údaje

Druh sociální služby: Domov pro seniory
Identifikátor služby: 10334718
Místo poskytování: Domov pro seniory Dobřichovice, 
                       Brunšov 365, 252 29 Všenory.
Kapacita: 56 lůžek

Služba je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně.

Poslání Domova
Posláním Domova pro seniory Dobřichovice při celoročně poskytova-
né pobytové službě je nabízet a zajistit takovou míru podpory senio-
rům v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou skutečně potře-
bují s ohledem na jejich individuální potřeby. Usilujeme o poskytování 
kvalitních služeb tak, abychom vytvořili podmínky pro klidný a důstoj-
ný život ve stáří a zajistili i důstojné doprovázení na sklonku života.

Komu je služba určena
Seniorům starším 65 let.
Seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z  důvodu věku 
nebo trvalých změn zdravotního stavu.
Seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fy-
zické osoby.
Seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jenž nemůže být za-
jištěna členy rodiny v  jejich domácím prostředí ani terénními 
službami sociální péče.
Služba je určena pro občany s trvalým pobytem v Praze.

Komu není služba určena
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní 
péče ve zdravotnickém zařízení.

Osobám s takovou mírou demence (vč. Alzheimerovy choroby), 
jejichž stav vyžaduje pobyt v Domově se zvláštním režimem.
Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních slu-
žeb z důvodu akutní infekční nemoci.
Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo ko-
lektivní soužití, či jsou sociálně nepřizpůsobiví.
Osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči, 
mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním 
onemocněním.
Osobám s mentálním a kombinovaným postižením.
Osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty 
zraku nebo sluchu.
Osobám závislých na návykových látkách (drogy, alkohol).

Co v rámci naší služby poskytujeme?

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ubytování včetně úklidu, praní a drobných oprav prádla a oša-
cení, žehlení.
Stravování – zajišťujeme celodenní stravu, včetně dietního stra-
vování.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osob-
ní hygienu.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Sociálně terapeutické činnosti.
Aktivizační činnosti.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání 
osobních záležitostí.
Sociální poradenství.
Nácvik dovedností při zvládání péče o vlastní osobu.
Nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucí k  sociálnímu 
začleňování.
Zdravotní poradenství.
Provázanost na další sociální a zdravotní služby – ubytování.
Fakultativní služby.

ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
V  Domově poskytuje lékařskou péči klientům praktický lékař,  
u kterého jsou klienti zaregistrováni, ordinace je zajištěna pod-
le podmínek daného praktického lékaře.
Podle potřeb jsou odesílání klienti ve spolupráci s rodinou na 
vyšetření k  dalším specialistům (neurolog, ortoped, urolog, 
oční lékař, zubař, ORL, diabetologie, apod.).
Každý klient má možnost volby praktického lékaře.
Rehabilitační cvičení je zajištěno 2x týdně.

Ubytování
Rodinné prostředí v  našem domově zajišťuje nižší kapacita (56  
lůžek). Ubytování poskytujeme ve vícelůžkových poko-
jích: 2 jednolůžkové, 5 dvoulůžkových, 8 třílůžkových  
a 5 čtyřlůžkových pokojů. K běžnému vybavení pokoje patří: šatní 
skříň, noční stolek, polohovací lůžko.
Po dohodě s vedením Domova si klient může vybavit pokoj také vlast-
ním nábytkem a doplňky. Musí však respektovat dalšího klienta na 
pokoji a také možnosti Domova s ohledem na vnitřní uspořádání po-
kojů, ostatních ubytovacích prostor, všeobecné podmínky bezpečnos-
ti, ochrany zdraví, hygieny a protipožární ochrany.
Na každém patře jsou společné toalety a koupelna. Rovněž je na ka-
ždém patře k  dispozici společenská místnost s  knihovnou, televizí  
a počítačem s možností připojení k internetu.

Stravování
Stravování klientů se poskytuje v  souladu se zásadami správné 
výživy a s ohledem na zdravotní stav. Výše úhrady za poskytnutí 
stravy je včetně provozních nákladů.
Strava se podává a konzumuje v jídelně Domova, ve vyhrazených 
prostorách 1. a 2. patra nebo na pokojích klientů.
Skladbu jídelníčku pravidelně kontroluje stravovací komise, která se 
schází 1x měsíčně za účasti klientů.
Poskytujeme stravu normální, diabetickou, žlučníkovou včetně in-
dividuálních potřeb klienta.

Úhrada za poskytování služby
Za poskytování sociální služby v  Domově pro seniory Dobřicho-
vice je klient povinen hradit úhradu za ubytování, stravu a péči.



Úhrada za Výše úhrady
 
Ubytování 1- lůžkový pokoj 180 Kč za den
  2- lůžkový pokoj 170 Kč za den
  3-4 lůžkový pokoj 150 Kč za den

Stravování 160 Kč za den

Péči   ve výši  I.              880 Kč
  aktuálně přiznaného  II.          4.400 Kč
  příspěvku na péči  III.          8.800 Kč 
  a to:  IV.       13.200 Kč

Více informací k úhradám naleznete na našich webových stránkách.

Volnočasové aktivity „aktivizace“
Aktivizace slouží k  podpoře biopsychosociálních a spirituálních 
potřeb klientů. Jsou poskytovány individuálně nebo skupinově  
a vychází z individuálního plánu uživatele. Snahou nabízených růz-
ných programů je sblížení uživatelů, společenský život a vyplnění 
volného času.

V našem Domově nabízíme:
Fyzioterapii – odborná péče o pohybový aparát.
Terapeutické vaření – vykonávání jednoduchých dovedností 
spojených s pocitem zvládání sebeobslužnosti.
Canisterapii – metoda pozitivního psychosociálního a fyzioreha-
bilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speci-
álně cvičeného psa.
Kognitivní rehabilitaci  – skládá se z  činností, které se opírají  
o vzpomínky, navozují  rozpoznávání, podněcují paměť.
Výtvarnou dílnu  – procvičovaní jemné motoriky, práce  

s materiálem, výtvarné práce.
Společenská setkávání s osobnostmi, které mají dovednost zau-
jmout svým vyprávěním, hudbou, zpěvem apod.
Probíhají zde mezigenerační setkávání, představení dětí z ma-
teřských a základních škol.
Poznávací výlety, společenská posezení s rodinnými příslušníky.
K dispozici jsou tři počítače s připojením k internetu a wi-fi při-
pojení.
1x za měsíc bohoslužba.

Jak podat žádost do Domova?
Vyplňte žádost o přijetí do Domova, kterou naleznete na našich 
webových stránkách, nebo kontaktujte naší sociální pracovnici, 
která Vám žádost zašle.
Žádost pošlete poštou nebo elektronicky na adresu Domova  
viz kontakty.
Po přijetí žádosti Vás bude kontaktovat naše sociální pracovni-
ce a domluví s Vámi termín sociálního šetření.
Po sociálním šetření vyhodnotí veškeré informace komise pro 
příjem žadatelů a v souladu s „Jednacím řádem posuzování  
a hodnocení žádostí o přijetí do Domova pro seniory Dobřicho-
vice“ dojde ke schválení, či zamítnutí Vaší žádosti. 
O rozhodnutí komise budete písemně informováni nejpozději 
do 30 dnů.

Kontakty:
Domov pro seniory Dobřichovice  
příspěvková organizace hlavního města Prahy
Sídlo organizace: Brunšov 365, 252 31 Všenory 
Bankovní spojení: PPF, č. ú. 2001580018/6000
Tel.: 257 712 194, 257 712 135, 778 529 213
e-mail: info@domovdobrichovice.cz 
web: www.domovdobrichovice.cz 
IČ: 70875880
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