
Máte zájem o „Domovinku“ ? 
 
Vážení spoluob�ané, 
v dnešním Zpravodaji je p�iložen dotazník, který p�ipravily ob� pracovní skupiny, které 
pracují na  tvorb� Komunitního plánu sociálních služeb.  
Není to jenom další z mnoha dotazník�, se kterými se setkáváte a nevíte, co se s nimi stane. 
Tento se dotýká nebo jednou bude dotýkat nás všech, proto Vás žádáme o vypln�ní a vrácení 
na M�stský ú�ad. 
Cht�ly bychom Vám vysv�tlit jeden z názv�, se kterým se v dotazníku setkáte a o kterém 
máte možná jenom mlhavou p�edstavu. 
Jedná se o ú�elové za�ízení sociální pé�e „DOMOVINKA“, které by bylo �ástí služeb, 
spadajících do spektra pe�ovatelské služby, jež by provoz domovinky zajiš�ovala. 
Co se pod tímto názvem skrývá?  
Domovinka je spole�enské denní centrum pro celodenní �i p�ldenní pobyt senior�. Je vhodné 
p�edevším pro rodiny, které o své blízké pe�ují, ale vzhledem k tomu, že jsou v zam�stnání, 
nemohou jim poskytnout celodenní pé�i a bojí se svého �lena rodiny nechat doma samotného. 
Je také pro ty ob�any, o které rodina pe�uje celodenn�, ale n�kdy je pot�eba za�ídit ú�ední 
záležitosti �i navštívit léka�e apod. 
V rámci pobytu se mohou poskytovat n�které služby v rozsahu vyhlášky 182/1991 Sb. Záleží 
tedy na pot�eb� a dohod� s klientem, o které služby by m�l zájem (zpravidla ob�dy, osobní 
hygiena, praní a žehlení prádla, nákupy nebo po domluv� lze zajistit i dopravu do 
domovinky). 
Pobyt v domovince má také vliv na to, že každý, kdo sem p�ichází, jde do spole�nosti. Není 
tedy stále v jednom prost�edí a m�že se setkávat s lidmi podobných pot�eb. Všichni sta�í lidé 
nemají stejné pot�eby – stá�í a nemoc sebou p�inášejí zm�ny v chování, poruchy v pam�ti a 
pot�ebují tedy pomoc druhé osoby. 
Kdyby z odevzdaných dotazník� vyplynul zájem o domovinku, za�alo by se jednat o 
možnosti z�ídit toto za�ízení i v Kostelci nad Orlicí. Každá nová v�c se neobejde bez 
finan�ních náklad�, proto je pot�eba z�izovat taková za�ízení, které jsou pot�ebná a o která je 
v našem regionu zájem. Bylo by nutné požádat o finan�ní p�ísp�vek MPSV v Praze nebo 
Krajský ú�ad v Hradci Králové o poskytnutí grantu.  
A práv� proto, pot�ebujeme Vaši spolupráci, abychom se seznámili s pot�ebami našich 
ob�an�. 
Pokud byste se cht�li dozv�d�t podrobnosti, m�žete se obrátit na vedoucí Domu 
s pe�ovatelskou službou – pí. Blažkovou Pavlínu, �. tel. 494 323 258. 
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