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BYDLENÍ 
Objekt domova leží nedaleko Milíčovského 
lesa, na okraji sídliště Jižní Město. Oázou klidu 
je zahrada uprostřed atria, plná stromů, keřů a květin. Zákoutí zahrady využívají hlavně 
senioři, kteří se již nemohou vydat na delší procházky. Areál domova tvoří tři budovy, 
spojené prosklenými chodbami do tvaru atria. Ve dvou pětipodlažních budovách (A2 a B) se 
nachází pokoje pro klienty. Kapacita domova je 200 míst. Klienti mohou být umístěni 
dle provozních a dispozičně – stavebních možností tak, aby mohla být zajištěna péče 
a služby podle potřebnosti. Celkem je v domově 74 jednolůžkových pokojů, 
44 dvoulůžkových, 6 třílůžkových a 5 čtyřlůžkových. 
V budově A2 jsou ubytovaní klienti, kteří potřebují zvýšenou péči. Na třech podlažích této 
budovy jsou k dispozici pokoje jednolůžkové, dvou, tří a čtyřlůžkové. Žijí zde převážně klienti, 
kteří jsou již plně závislí na pomoci a péči ošetřujícího personálu. Všechna tři oddělení jsou 
plně vybavena technickými pomůckami pro obslužnou péči (zvedací zařízení, hygienické 
a pojízdné vozíky, koupací lůžka). 
V budově B je bydlení stavebně a technicky vhodné pouze 
pro schopnější klienty. U všech pokojů, kromě oddělení A0, jsou 
balkony. Z tohoto oddělení mohou klienti vycházet přímo 
do zahrady. V této budově jsou pro klienty k dispozici kuchyňky. 
Každý pokoj má sociální zařízení s hygienickým koutkem. 
Vybavení specielním nábytkem zohledňuje zdravotní stav 
obyvatel, především polohovací lůžka a válendy. Mezi další 
vybavení pokoje patří noční stolky, menší jídelní stolek, židle či 
polokřesla, poličky, lednička, telefonní aparát. Na požádání lze 
zapůjčit televizní přístroj. 
V pokojích je nainstalována dorozumívací a přivolávací 
technika, která umožňuje klientům zavolat si zdravotní 
personál.Po celé budově je rozveden místní rozhlas pro přenos 
aktuálních informací. 
 
ZDRAVOTNÍ PÉČE 
Na základě lékařského doporučení poskytuje klientům personál domova nepřetržitě  
zdravotně-ošetřovatelskou a rehabilitační péči, zajišťuje léky a zdravotnické potřeby, 
provádí objednávky převozu na vyšetření či k hospitalizaci. Díky dlouhodobé spolupráci 
s holandskými domovy je vypracována zdravotně-sociální dokumentace klientů a jsou 
postaveny individuální plány práce s klientem. Na oddělení A2 pracujeme s prvky bazální 
stimulace v ošetřovatelské péči pro podporu rozvoje schopnosti vnímání, komunikace 
a lokomoce za účelem zkvalitnění života našich obyvatel. 
Lékařskou péči zajišťuje v domově praktický lékař ze SZZ Jižní Město, odbornou 
lékařskou péči doporučení odborní lékaři (ortoped,psychiatr,diabetolog, dermatolog, 
logoped, ORL apod.), kteří docházejí za klienty do domova. 
Rehabilitace probíhá v moderně zařízené fyzioterapii v přízemí budovy A2 poskytuje 
fyzioterapeutka na předpis lékaře rehabilitační služby. Provádí rehabilitaci i s klienty 
na oddělení se zvýšenou péčí. 
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Fyzioterapeutka poskytuje rehabilitační služby (např. magnet, UZ, parafinová lázeň a další) 
dle indikace lékaře. Provádí skupinová cvičení i rehabilitaci na lůžku u klientů na odděleních 
se zvýšenou péčí. 
 
SOCIÁLNÍ  SLUŽBY 
Sociální pracovnice poskytují sociální péči a poradenství ve styku s rodinou a úřady (Úřady 
městských částí, Pražská správa sociálního zabezpečení, Obvodní soudy ad.). 
Psycholog v domově pomáhá obyvatelům s řešením jejich psychosociálních potřeb 
a problémů v rámci soužití s ostatními obyvateli, problémy v rodině aj. 
 
SLUŽBY 
V domově je zajištěn pravidelný úklid, praní osobního a ložního prádla, příprava stravy 
(několik druhů diet), dále služby související s bydlením (teplo, voda, odpad, drobné opravy). 
V domově jsou poskytovány další služby, které může klient využít např. pedikúru, holičství 
– kadeřnictví, zhotovení orthopedické obuvi. Tyto služby si klient hradí. 
 
AKTIVITY 
Klienti mohou využívat pestrou nabídku pravidelných aktivit, které pro ně připravuje personál. 
Zvlášť oblíbené jsou sportovní a zábavné kroužky – šipky, kuželky, kulečník, pétanque, 
metaná (holandská hra), stolní hry a karetní kroužek. Poslední hit zájmových kroužků je 
práce na počítači. Milovníci květin pečují o rostliny na balkonech a někteří i na zahrádkách. 
Největší úspěch má mezi obyvateli pracovní terapie. Pod vedením terapeutky klienti 
vyrábějí společnými silami drobné pozornosti. Za více než pět let vytvořili klienti spoustu 
krásných výrobků, z nichž mnohé získaly ocenění na různých výstavách. Velice oblíbené je 
každoměsíční setkávání narozeninových oslavenců při „Bábovkách“, kdy ředitelka 
domova všem oslavencům osobně popřeje. Nejdůležitější však je, že se dokážou obyvatelé 
při těchto aktivitách zabavit a zapomenout přitom na bolesti a nemoci, kterých ve stáří není 
málo. Mezi další významné zájmy patří čtení knih a časopisů. V domově je knihovna. 
Ve velké oblibě je muzikoterapie. Součástí muzikoterapie je kroužek „Zpívánky“. Jeho 
členové těší svým vystoupením téměř 7 let nejen naše obyvatele, ale i klienty v jiných 
zařízeních, kde vystupují. Více jak šest let trvá kroužek trénování paměti. Pod vedením 
pracovníků sociální péče  jsou vedeny aktivizační programy a skupiny (Balónky, Veteráni, 
Duha), kde společně vytvářejí různé výrobky na výzdobu prostředí , ve kterém žijí. V domově 
jsou umožněny i duchovní služby různé víry. 
Domov důchodců se celoročně snaží o kontakt s běžnou veřejností a umožnit 
mezigenerační setkání. K tomu přispívají zejména kulturní aktivity jako např. vystoupení dětí 

ze škol a školek, hudebních škol, představení 
známých herců a zpěváků, pořádání koncertů a 
různých přednášek. Na veřejné schůze s obyvateli 
v DD dochází zástupci veřejné správy. Pokud 
počasí dovolí, vydávají se klienti na vycházky 
do okolí, v sezóně se pořádají výjezdy na houby, 
na zahradě se pečou buřty, pravidelně se pořádají 
zábavy k tanci a poslechu, sportovní soutěže. 
Dokonce se zhruba dvacet obyvatel účastní 
každoročně ozdravného pobytu v rekreačním 
zařízení na Větrově u Frýdlantu. Pořádají se 
celodenní nebo půldenní výlety. 

O dění v domově pak píší svoje příspěvky do místního časopisu „Hájek“, aby se podělili 
se svými zážitky i s těmi, kteří již nemají tolik sil na sport a výlety. 
 
DOPRAVNÍ SPOJENÍ 
Metro C – konečná stanice Háje, pěšky ve směru na Petrovice a od autobusové zastávky 
Horčičkova ulicí Hlavatého (chůzí cca 15 minut). 
Metro C – konečná stanice Háje, autobusy č. 271, 154, 170, 203, 212, 213 a 260 - zastávka 
Horčičkova, dále asi 5 minut chůze. 
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