
 

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb, 

se sídlem Petra Bezruče 484, 273 24 Velvary 

 

I N F O R M A C E 
 

 

Zřizovatel Domova Velvary je Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21  Praha 5. 

Kapacita Domova Velvary je  95 lůžek. 

 

Ředitel:  Ing. Zhorný Marcel    -    tel: 315 720 275    e-mail: reditel@domovvelvary.cz 

725 329 052 

Koordinátor  Ing. Štětina Zdeněk  –  tel: 315 720 275   e-mail: koordinator@domovvelvary.cz      

a programový pracovník               602 704 771 

Vedoucí sestra: Hasalová  Ivona, Dis. –   tel: 315 761 043 e-mail: vrchni@domovvelvary.cz 

       607 075 056 

Sociální pracovnice : Turková Pavla, DiS.   –   tel: 315 720 276 e-mail: socialni@domovvelvary.cz 

             607 075 068 

  

 

Posláním domova pro seniory ve Velvarech je poskytovat službu seniorům, kteří vzhledem ke svému 

věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém domácím prostředí a umožnit jim prožití důstojného stáří 

se zachováním maximální míry soběstačnosti. 
 

Domov Velvary poskytuje pobytovou službu formou celoročního pobytu osobám od 60-ti let věku, které 

mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk 

nikoli nárok na výplatu starobního důchodu) a které vyžadují určitou pomoc nebo podporu v běžných 

denních činnostech, které není schopna zajistit rodina, pečovatelská nebo terénní služba.  

 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

 

 jednotlivcům i partnerským dvojicím 

 kuřákům 

 osobám, které potřebují bezbariérový přístup (pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek – 

hole, chodítko, invalidní vozík apod.) 

 osobám částečně i plně nesoběstačným při pohybu i sebeobsluze, kteří potřebují nepřetržitou 

komplexní péči 

 osobám trpícím inkontinencí jakéhokoliv druhu a stupně 

 osobám se stomií (močovým i střevním vývodem) 

 

Okruh osob, kterým není služba určena:  

 

 osobám trpícím psychiatrickým onemocněním (Alzheimerova demence a těžká demence a další 

onemocnění), které by narušovalo klidné soužití s ostatními klienty 

 osobám s vrozenými smyslovými vadami, které vyžadují specifickou komunikaci (Braillovo 

písmo, znaková řeč) 

 osobám, které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní závažné infekční nemoci (např. žloutenka, 

svrab, MRSA apod.) V případě, kdy je u osoby zjištěna kolonizace multirezistentními 

mikroorganismy (bacilonosičství), je vyžádáno stanovisko hygienické stanice, na základě kterého 

je potvrzeno či vyloučeno přijetí do Domova Velvary 

 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 

 osobám nad 60 let věku nevyžadujícím pomoc nebo podporu druhé osoby v běžných denních 

činnostech 
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Dokumenty, které jsou potřeba k podání žádosti o umístění do Domova Velvary: 
 

1) Žádost o poskytování služby v Domově Velvary 

2) Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele 

3) kopii dokladu o přiznání příspěvku na péči (případně o podání žádosti o PnP) 

4) kopie dokladů v případě, že žadatel je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům  

 (rozhodnutí soudu, usnesení o ustanovení opatrovníka) 

Žádost a Vyjádření lékaře lze získat v kanceláři domova nebo na internetové adrese:    

www.domovvelvary.cz . 

 

Výše uvedené dokumenty je nutno zaslat nebo předat k dalšímu vyřízení na adresu : 

Domov Velvary,  poskytovatel sociálních služeb, Petra Bezruče 484, 273 24  Velvary 

 - sociální pracovnice   

 

Vyřízení žádosti je v časovém rozmezí 30-ti dnů. Po schválení žádosti je zájemce zařazen                 

do Evidence zájemců o službu. O kladném i záporném vyřízení žádosti je zájemce vždy vyrozuměn 

písemnou formou. 

Čekací doba do Domova Velvary činí cca 6 - 9 měsíců. 

 

 

Služby poskytované v Domově Velvary 

 

 ubytování – jedno, dvou a vícelůžkové pokoje 

úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení – zajišťují v plné míře pracovníci 

Domova Velvary 

 poskytnutí stravy – zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 

potřebám dietního stravování, prostřednictvím vlastní kuchyně, připravujeme stravu normální, 

diabetickou a žlučníkovou) minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 aktivizační činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 možnost zajištění dalších fakultativních služeb 

 možnost využívání dalších služeb – kadeřnictví, pedikúra 

 

Upozornění: Veškeré doplatky za léky si klient hradí sám ! ! ! 

 

V budově se nachází společenská místnost, klubovna (možnost rodinných posezení), ošetřovna, jídelna, 

knihovna, aktivizační místnost, na každém patře kuchyňka, prádelna, stravovací provoz a dílna údržbáře. 

Pravidelně jsou pro klienty organizovány kulturně zábavné akce. Mohou se například zúčastnit besed, 

posezení při harmonice, vystoupení žáků MŠ, ZŠ, hudebních programů, nadílek a vánočních koncertů. 

Areál Domova je bezbariérově upraven a k snazšímu pohybu mezi patry slouží osobní výtah.  

 

Přilehlý park lze využít k příjemnému odpočinutí a krátkým procházkám.  

 

Domov Velvary není uzavřeným zařízením, klienti mohou mít kdykoliv návštěvu a návštěvy jsou vítány.  

 

O klienty se nepřetržitě stará kolektiv zaměstnanců - sociální pracovnice, zdravotní sestry, pracovníci      

v přímé péči, účetní, uklízečky, kuchařky a ostatní personál. 

 

Při nástupu do domova si klient přinese tyto doklady: platný občanský průkaz a průkaz zdravotní 

pojišťovny. 

Veškeré další informace Vám rádi poskytneme v pracovní dny od  6.30 do 15 hodin. 


