
dovolte nám, prosím, představit Vám 

DOMOV V PODZÁMČÍ 

Palackého ul. 243, Chlumec nad Cidlinou 



Komu poskytujeme sociální služby? 
• Posláním je poskytovat prostřednictvím SKUPINOVÉHO chráněného 

bydlení DOSPĚLÝM LIDEM S LEHKÝM MENTÁLNÍM 
POSTIŽENÍM takovou podporu a pomoc, aby mohli žít samostatně a 
individuálně je motivovat k životu srovnatelnému s životem jejich 
vrstevníků 

 

• SLUŽBA JE URČENA LIDEM S LEHKÝM MENTÁLNÍM 
POSTIŽENÍM ZEJMÉNA OD 20 LET VĚKU, KTEŘÍ JSOU 
MOBILNÍ (nepotřebují bezbariérové prostředí), a potřebují takovou 
podporu U BĚŽNÝCH DENNÍCH ČINNOSTÍ, kterou jim nemůže 
poskytnout rodina, jiná blízká osoba či terénní nebo ambulantní sociální 
služba.  

 

 



Co je pro nás důležité? 
PRÁVA - dodržování práv (zejména 

zachování soukromí, informace o 

klientech a od klientů jsou chráněny 

proti zneužití, klient má právo: na 

podání stížnosti, ale i na poděkování, na 

svobodný pohyb, vlastnit majetek, na 

přiměřené riziko)  

 

PŘÍSTUP - individuální přístup (ke 

každému klientovi pracovníci přistupují 

jako k jedinečné osobnosti; podporují 

klientovu soběstačnost zejména 

v běžných činnostech jako je hygiena, 

oblékání, kontakt s rodinou, přáteli, 

ostatními klienty apod.) 

 

PRACOVNÍCI - zajištění odborné 

vzdělanosti a kvalifikovanosti 

pracovníků (pracovníci znají potřeby 

klientů a dokáží je podporovat a 

pomáhat jim v jejich naplňování; 

zajímá je, co klient prožívá, jak se cítí, 

jaké postupy jsou v jeho zájmu a tyto 

zájmy mu pomáhají hájit) 

 

 

PRÁVA 

PŘÍSTUP 

PRACOVNÍCI 



Podporujeme klienty a pomáháme jim: 

• k motivaci k jejich samostatnosti 
• zvládat každodenní péči o sebe a 

domácnost 
• zvyšovat samostatnost a 

soběstačnost 
• rozhodovat o využití volného 

času 
• vést k odpovědnosti za své 

chování 
• podporovat a pomáhat při 

hledání zaměstnání 
 
 



Domov V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou 



Chráněné bydlení je umístěno v bytovce v 1. 
patře u hlavní silnice směr Kolín: 

byt pro 4 ženy byt pro 4 muže 



Do města se dostanete autobusem (zastávka je 
před bytovkou) nebo pěšky (přibližně 15 minut 

chůze) 

Budova 
Městského úřadu Sokolovna 

Náměstí – pomník 
Václava K. Klicpery 



Společná je jídelna, obývací pokoj, kuchyň, koupelna a WC. V 
bytě jsou 2 2-lůžkové pokoje. 

Jak vypadá byt 



Chráněné bydlení je umístěno vedle sociálních 
služeb pro seniory. Můžete zde využívat např. : 



Co Vám můžeme nabídnout 

• obědy  

• snídaně, svačiny a večeře si zajišťujete s pomocí 
asistentek na vlastní náklady 

•  pro oběd si dojdete do kuchyně  

 

 

                             

 

• ubytování včetně elektřiny, topení, vody apod. 

 



S čím Vám pomůžeme? 
• PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI (např. PŘI ÚKLIDU, VAŘENÍ, PRANÍ, PŘI 

HOSPODAŘENÍ S PENĚZI, POMOC S NÁKUPY A BĚŽNÝMI POCHŮZKAMI),  

 

 

 

 

• při využívání běžně dostupných služeb jako KADEŘNÍK ČI PEDIKÚRA, 
UPEVNĚNÍ KONTAKTU S RODINOU, DOPROVOD K LÉKAŘI APOD., 

• PŘI PRÁCI S POČÍTAČEM, PŘI OSOBNOSTNÍM ROZVOJI – ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY 
APOD.), 

• PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A PŘI OSVOJENÍ PRACOVNÍCH NÁVYKŮ, PRACOVNÍ 
TERAPIE, NÁCVIK A PODPORA BĚŽNÝCH ČINNOSTÍ JAKO JE NAPŘ. 
NAKUPOVÁNÍ, POCHŮZKY PO ÚŘADECH, NÁVŠTĚVA LÉKAŘE, CESTOVÁNÍ 
VEŘEJNÝMI DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (např. KOMUNIKACE S ÚŘADY, POŠTOU, SOUDY, DROBNÉ NÁKUPY). 

 



Kolik u nás zaplatíte 
OBĚDY       1980,- korun za 

měsíc 

UBYTOVÁNÍ    4050,- korun za 

měsíc 

ZÁLOHA NA PÉČI   záloha ve výši přiznaného 

příspěvku na péče, 

nejméně však 880,- Kč za 

měsíc 

klient si na vlastní náklady zajistí snídaně, 

svačiny, večeře  

klient si na vlastní náklady zajistí hygienické 

potřeby (mýdlo, šampon apod.) 

  

pokud klient kouří, nutno také počítat s těmito 

náklady 

  



Co je důležité? 

• o využívání služby chráněného bydlení 
uzavřete s Domovem V Podzámčí SMLOUVU 

 

 

• z této smlouvy pro Vás i pro pracovníky 
chráněného bydlení plynou PRÁVA i 
POVINNOSTI = co můžeme, musíme a co 
nesmíme 



Spokojenost a nespokojenost  

• zajímá nás Vaše spokojenost/nespokojenost 

 

• řekněte nám                                  nebo napište                                                            

 

 

s čím JSTE nebo NEJSTE  spokojen/a 

svoje podněty, námitky, stížnosti můžete sdělit: 

• pracovníkovi, ke kterému máte důvěru,  

• můžete je napsat na lísteček a vhodit do schránky,  

• také můžete poprosit někoho dalšího (kamaráda, rodiče apod.) 
o pomoc při předání podnětu, námitky či stížnosti pracovníkovi 



Kontakty: 
Ředitelka:  
Mgr. Jana Cabadajová, MBA, tel. 602 455 764  
e-mail: reditel@domov-podzamci.cz 
 
Sociální pracovnice: 
Mgr. Tereza Horáková, Mgr. Soňa Vodičková (jednání se zájemcem o 
službu) 
 
Asistentky chráněného bydlení: 
Adresa: Palackého 243, 503 51 Chlumec n. C. 
Tel.: 724 748 177 
 
Web: https://www.domovpodzamci.cz/ 
E-mail: chranene.bydleni@domov-podzamci.cz 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9-
bydlen%C3%AD-Chlumec-nad-Cidlinou-1853793744743639 

 

https://www.domovpodzamci.cz/
https://www.domovpodzamci.cz/

