
Informace pro žadatele o umístění do 

Charitního domu pokojného stáří 

 
Vážení žadatelé,  
 
jestliže držíte v rukou tento leták, jste 

zařazeni do pořadníku žadatelů o umístění do 
Charitního domu pokojného stáří. 

Jakmile bude volné vhodné místo, budou Vás 
sociální pracovníci kontaktovat, aby se dohodl 
termín nástupu. 
 
Co bude potřeba vyřídit před nástupem do 

Charitního domu pokojného stáří: 

 

- před nástupem provedou sociální pracovníci 

místní šetření u Vás doma popř. v nemocnici, 

nebo jiném zařízení. 

 

- místní šetření znamená, že se budou 

pracovníci ptát na informace o Vás, abychom 

měli co nejvíce poznatků o Vašich potřebách, 
oblíbených činnostech, zájmech atd. pro 

kvalitní poskytování péče. 

 
- od sociálních pracovníků dostanete přesný 

seznam věcí, které je potřeba mít v novém 

domově. 

 

- pokud si nejste jistí počtem, druhy, 

materiálem věcí na seznamu, obraťte se, 

prosím, na sociální pracovníky, kteří Vám 

rádi poradí. 

 

- před nástupem do zařízení Vám sociální 

pracovníci přidělí číslo, kterým označíte 

veškeré prádlo, popř. věci, které si vezmete 

s sebou. 

 

- číslo je nutné vyšít, na hygienické potřeby, 

kompenzační pomůcky apod. nalepte štítek 

s číslem. Vyšití je možné za poplatek zajistit 

Charitním domem pokojného stáří. 

 

- pokud jste hospitalizováni a půjdete 

z nemocnice rovnou do našeho zařízení, 

zkontrolujte si, prosím, jaké věci máte 

s sebou a co je potřeba zajistit. 

 

- jestliže jste hospitalizováni, dostanete 

pravděpodobně léky na 3 dny, bude možná 

potřeba opatřit léky i na další dny (u 

odlehčovací služby na celou dobu pobytu). 

 

- před nástupem je nutné nechat se naočkovat 

proti pneumokokové infekci, v den příjmu 

budou po Vás sociální pracovníci požadovat 

potvrzení o naočkování. 

 

- v den nástupu je třeba dovézt zdravotní 

dokumentaci od Vašeho praktického lékaře 

(neplatí pro odlehčovací službu). 

 

- obvyklé dny pro nástup do Charitního domu 

pokojného stáří jsou pracovní dny od pondělí 

do pátku v dopoledních hodinách, dle 

dohody se sociálními pracovnicemi.  

 

- před nástupem je vhodné absolvovat 

vyšetření či preventivní prohlídky, např. u 

zubaře apod. 

 

- pokud máte zájem pouze o odlehčovací 

službu a budete u nás jen krátkou dobu, 

dohodněte se, prosím, se sociálními 
pracovníky, co je opravdu nutné mít 

s sebou. 

 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se, 
prosím, na sociální pracovníky Charitního 
domu pokojného stáří. 
 

 

 
Sociální pracovníci jsou přítomni: 

PO, ST:  7.30 - 16.30 

ÚT, ČT, PÁ:  7.30 - 15.30 

 

 

tel. č.: 573 368 071, 731 103 945 

 
 
nebo přijďte osobně do našeho zařízení  - 
nejlépe po předchozí telefonické domluvě. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní činnosti Charitního domu 

pokojného stáří 

 
- poskytnutí ubytování 
- poskytnutí celodenní stravy 
- pomoc při osobní hygieně nebo zajištění 
 vhodných podmínek pro ni 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče  
 o vlastní osobu 
- zprostředkování kontaktu se společenským  
  prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- aktivizační činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání běžných záležitostí 
 

Fakultativní činnosti: 

- duchovní podpora kněze 
-  úschova peněz a cenností uživatelů 
-  pedikúra 
- kadeřnické služby 
- doprava uživatele 
 

 

 

Kontaktní údaje: 
 

Naše adresa: Cetechovice 71  

    768 02 Zdounky. 

 

 

 
 

Vedoucí: Mgr. Alena Perglová 

 

Kontakty na sociální pracovníky:  

Tel. 573 368 071, mob. 731 103 945 
www.kromeriz.charita.cz 

Č.ú.: 726043691/0100 KB Kroměříž, V.S.: 781 

 
 
 
 

Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků 
Charitního domu pokojného stáří 

 

 

 

 

 

Charita Kroměříž 
 

Charitní dům pokojného stáří 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Motto: „...nezapomínejme na ty, kteří si nás už 
nepamatují...“ 


