
 
 
 

 
 
 

                         
 
 
 
 
Vážená paní, 
Vážený pane, 
 
rádi bychom Vás touto cestou oslovili a seznámili s  nov� otev�eným Denním centrem pro 
seniory v Dom�  s pe�ovatelskou službou (DPS) v Kostelci nad Orlicí. Jeho provoz  byl 
zahájen v m�síci listopadu lo�ského roku. O z�ízení se nep�ímo zasadili ob�ané Kostelce nad 
Orlicí, kte�í se k d�ležitosti a pot�ebnosti  této služby vyjád�ili v dotazníkové akci zam��ené 
na kvalitu a spokojenost se sociálními službami v našem regionu. 
  
Domovinka p�edevším slouží klient�m, kte�í nemohou pro sv�j v�k nebo vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu z�stávat doma sami, ale rodina je schopna se o n� �áste�n� postarat. 
Vlastní provoz domovinky je organizován v jednom z byt� DPS, který je k tomuto ú�elu 
vy�len�n, veškerý provoz byl �ádn� schválen Krajskou hygienickou stanicí v Rychnov� nad 
Kn�žnou. Vzhledem k omezenému prostoru byla kapacita za�ízení stanovena na 5 osob 
denn�. Tato služba je ur�ena pro ob�any celého spádového území M�sta Kostelce nad Orlicí. 
 
 
Cílem naší služby je: 

• pomoci rodin� v pé�i o seniora v dob�, kdy jsou ostatní �lenové  v zam�stnání   
• zajistit komplexní pomoc  osam�lým senior�m 
  

Ú�elem služby je poskytnutí možnosti denního pobytu klient� z terénu  i DPS, zajišt�ní 
dohledu nad klientem, provád�ní jednoduchých ošet�ovatelských úkon�, zajišt�ní 
p�im��eného denního programu vzhledem ke zdravotnímu stavu, schopnostem a p�áním 
klienta. 
 
Provoz probíhá v pracovní dny od 6:00 hod. do 15:30 hod., v mimo�ádných p�ípadech lze 
dopravu do za�ízení zajistit prost�ednictvím pe�ovatelské služby. 
 
Na prvním míst� p�i poskytování našich služeb je základní pé�e o klienta (podání jídla, lék�, 
zajišt�ní osobní hygieny). 
Za velice d�ležité ale také považujeme vytvo�ení pestrého denního programu. Pe�ovatelky se 
svým klient�m snaží pobyt v Domovince co nejvíce zp�íjemnit a  zpest�it r�znými zájmovými 
�innostmi a aktiviza�ními programy, kdy pro n� vytvá�ejí zajímavé a pohodové prost�edí, 
plné d�ní a �inností. Mezi nejoblíben�jší akce Domovinky pat�í  pe�ení perní�k�, cukroví, 
výroba dekora�ních p�edm�t�, výlety po okolí, opékání vu�t�, návšt�va cukrárny, spole�né 
chvilky nad rodinnými fotografiemi, spole�enské hry, sledování oblíbených televizních 
po�ad�, poslech hudby, lušt�ní k�ížovek aj.  



 
 
Provoz domovinky je financován: 

• z rozpo�tu M�sta Kostelec nad Orlicí 
• �áste�n� z dotace Královéhradeckého kraje  
• z p�ísp�vk� klient� domovinky 

 
Snahou nás všech by m�lo být seniory a zdravotn� postižené ob�any podporovat a pomáhat 
jim v jejich za�len�ní do kolektivu a setrvání v rodinném prost�edí se svými blízkými. 
 
Snažili jsme se p�iblížit Vám provoz domovinky, její význam a d�ležitost pro nás všechny.  
I nadále bychom cht�li zkvalit�ovat a rozši�ovat provoz tohoto za�ízení a nabízet jeho služby 
široké ve�ejnosti.  
 
Ve sv�t� ani v naší republice již není zvláštností, že tyto služby jsou podporovány 
podnikatelskými subjekty i ve�ejností.  
Touto cestou si Vás dovolujeme oslovit a požádat o pomoc – finan�ní �i materiální - dle 
Vašich možností a uvážení na rozší�ení a zkvalitn�ní provozu. 
 
Pokud tedy chcete a m�žete pomoci senior�m a zdravotn� postiženým ob�an�m, 
s vd��ností p�ijmeme finan�ní �i v�cnou pomoc. D�kujeme Vám za Váš zájem, 
pochopení a t�šíme se na spolupráci s Vámi.  
 

• Finan�ní pomoc lze zaslat na �. ú�tu M�sta Kostelec nad Orlicí:  
      19-1240074329/0800, variabilní symbol: 34212321.  

 
Získanou finan�ní �ástku použijeme na dovybavení Denního centra pro seniory a nákup nap�. 
radiomagnetofonu, videop�ehráva�e, mikrovlnné trouby, l�žkovin, dekora�ních  p�edm�t�, 
nádobí, spole�enských her, knih, kancelá�ských pot�eb, hygienických pot�eb, kv�tin aj. 

 
V p�ípad�, že ve Vašem výrobním provozu vzniká odpad (nap�. zbytky látek, k�že, stuh, 
bavlnek, nití apod.), který bychom mohli využít p�i �innostech v Domovince, rádi využijeme i 
tento materiál.  
 

• V�cnou pomoc lze p�edat v Dom� s pe�ovatelskou službou na adrese: Frošova 1414, 
Kostelec nad Orlicí, pop�ípad� se telefonicky dohodnout s vedoucí DPS pí. Pavlínou 
Blažkovou na tel. �. 494 323 258 

 
 

 


