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ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ 

 

Shrnutí podmínek pro přijetí do Domova Velké Březno 

1) věk:  domov pro seniory 65 let 

 domov se zvláštním režimem 45 let 

  

2) doporučeno vyřídit Příspěvek na péči 

3) podání Žádosti se všemi náležitostmi 

 

 

Co je zapotřebí k přijetí do Domova Velké Březno? 

…přijetí do Domova Velké Březno je možné na základě tzv. Žádosti o poskytování sociální služby, 

kterou je zapotřebí vyplnit a odevzdat sociální pracovnici. Formulář Žádosti je k dispozici na recepci 

Domova nebo u sociálních pracovnic a na webových stránkách. 

 

 

 

…s sebou je dále nutné mít: 

1. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu, o to od praktického lékaře nebo specialisty (psychiatra). 

Lékařské zprávy nesmí být starší než 6 měsíců 

2. Kopii aktuálního důchodového výměru (pouze v případě pokud výše důchodu nedosahuje na 

zaplacení úhrady za pobyt a stravu) 

3. Kopii rozhodnutí o výši příspěvku na péči (dokládá se až při 

nástupu do zařízení) 

 

…na základě vyplněné Žádosti bude žadatel veden v evidenci žadatelů. 

Žádost bude posuzována individuálně. V případě volného místa 

v Domově budeme žadatele kontaktovat a nabídneme mu možnost 

nastoupit do zařízení. 
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NÁSTUP DO DOMOVA  

 

Jaké doklady je nutné mít u sebe při nástupu do Domova Velké Březno? 

… občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Tyto doklady je možné odevzdat do úschovy ke zdravotním 

sestrám v našem zařízení.   

Jaké věci by měl mít uživatel s sebou při nástupu do Domova Velké Březno? 

…oblečení – při nástupu do Domova by mělo být veškeré oblečení označeno, a to vyšitým příjmením 

uživatele. Oblečení by mělo být hlavně pohodlné a příjemné. Samozřejmě je nutné zohlednit, v jakou 

roční dobu uživatel do zařízení nastupuje, a dále dle potřeby oblečení obměňovat či dokupovat. Je 

vhodné poradit se s personálem a průběžně konzultovat, zda je zapotřebí něco dokoupit či v opačném 

případě zlikvidovat. Za neoznačené oblečení Domov neručí. 

 

…při nástupu doporučujeme následující seznam oblečení:  

   7x noční košile nebo pyžamo – nejlépe bavlněné 

   5x spodní košilka/tílka 

 10x  ponožky, dále teplé ponožky 

   6x  tričko s krátkým rukávem – bavlněné 

   6x  triko s dlouhým rukávem – bavlněné  

   6x legíny nebo tepláky – 2x silnější, 4x slabší 

   4x svetr  

   1x kalhoty (vycházkové oblečení) 

   1x svrchník 

   2x  přezůvky omyvatelné pantofle a bačkory nazouvací na přezku či zip 

   1x sezónní vycházková obuv 

   Šátek, pokrývka hlavy 

   Rukavice, šála 

   Pro ležící uživatele je nutné zvýšit počet nočních košil či pyžam 

 

…toaletní potřeby: 

   5x ručník 

             Papírové kapesníky, toaletní papír 

             Hygienické potřeby (hřeben, kelímek, zubní pasta, kartáček a další věci denní potřeby) 

 

Veškeré osobní věci, které příbuzní uživatele do zařízení zakoupí a donesou či naopak 

odnesou pryč, je nutné nahlásit ošetřujícímu personálu. Cenné věci a peníze 

v hotovosti je lépe uschovat u sociální pracovnice. Za ztrátu či poškození cenností 

ponechaných na pokoji uživatele Domov neručí. 

 

…nezapomeňte na: 

 Brýle 

 Zubní protézu, popř. jiné kompenzační pomůcky jako jsou hole, berle, 

chodítko apod. 

 Léky, které užíváte (další předepíše lékař docházející do Domova) 
 

http://www.domov-brezno.cz/
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Co naopak vůbec není zapotřebí? 

…v našem Domově mají uživatelé k dispozici zařízené pokoje, proto nepotřebují žádný vlastní nábytek 

apod. Pouze speciální pomůcky nebo drobné předměty (obrázek apod.) si mohou samozřejmě vzít 

s sebou. 

Může mít uživatel na pokoji vlastní elektrospotřebiče (varnou konvici, TV či rádio)? 

…elektrospotřebiče mohou mít uživatelé na pokoji po předchozí domluvě s vedoucí zdravotní a přímé 

péče nebo sociální pracovnicí. Přístroj je třeba nechat zkontrolovat revizním technikem na náklady 

uživatele. Spotřebu elektrické energie uživatelé nehradí. 

 

POBYT V DOMOVĚ  

 

Ceník služeb Domova Velké Březno 

…za pobyt a stravu se účtuje: 

 150,- Kč/den za celodenní stravu vč. pitného režimu (strava 5x denně) 

 170,- Kč/den za ubytování vč. praní a úklidu ve třílůžkovém pokoji 

 180,- Kč/den za ubytování vč. praní a úklidu v jedno a dvoulůžkovém pokoji 

 200,- Kč/den za ubytování vč. praní a úklidu ve dvoulůžkovém pokoji s toaletou  

a koupelnou, oddělení D 

 Příspěvek na péči (který náleží vždy těm, kteří pečují) ve výši přiznaného příspěvku  

na péči) 

Jakým způsobem je pobyt v Domově Velké Březno hrazen? 

…ubytování a stravu si hradí uživatel ze svého důchodu: 

 Pokud si důchod nechává zasílat na svůj účet, zadá trvalý příkaz k úhradě a pobyt je hrazen 

bezhotovostním převodem na bankovní účet našeho zařízení. 

 Další variantou je důchod zasílaný tzv. společnou výplatnicí (vždy 15. v měsíci) na účet 

Domova, tím je úhrada zaplacena automaticky bezhotovostně. 

 Pokud uživatel dostává důchod poštovní poukázkou, platí se úhrada z tohoto důchodu hotově. 

 

…úhrada musí být zaplacena do konce daného kalendářního měsíce. Doporučujeme však provést platbu 

do 15. v měsíci. 

…péči si uživatel hradí z přiznaného příspěvku na péči. Podle zákona č. 108/2006 Sb. je úhrada za péči 

automaticky stanovena ve výši přiznaného příspěvku.  

…jestliže uživatel do Domova nenastoupí k prvnímu dni v měsíci, hradí pouze za ty dny, kdy již 

v Domově byl, tzn. poměrnou část úhrady za pobyt a stravu. 

 

Co je to kapesné a jaká je jeho výše?  

…kapesné je určitá finanční částka z důchodu uživatele, která slouží k jeho osobní 

potřebě (k úhradě doplatků za léky apod.). 

 

…uživatel si může se svým kapesným hospodařit sám nebo může na základě dohody 

pověřit sociální pracovnici. Sociální pracovnice tak pomáhá uživateli s hospodařením 

s penězi. Tuto variantu doporučujeme pouze z důvodu bezpečnosti a pomoci se spravováním osobních 

financí.  

http://www.domov-brezno.cz/
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Může uživatel během dne opustit zařízení? 

…pokud jde uživatel např. ven na zahradu, na procházku, do města či k lékaři, je nezbytné v rámci 

bezpečnosti vždy personálu sdělit, kam jde a předpokládanou dobu návratu. V případě potřeby 

doprovází uživatele při vycházkách a návštěvě lékaře personál. 

 

Kdy je možné přijít za svým blízkým na návštěvu? 

…doba návštěv je prakticky neomezená. Nejvhodnější je plánovat návštěvu mezi 09:00 a 19:00 hod. 

Pokud má Váš blízký nějaké zvláštní chutě či přání, nezapomeňte mu s sebou přivézt jeho oblíbené 

sladkosti či limonády. Pro posezení v klidu a soukromí lze využít zahradních altánů nebo kavárny pro 

naše uživatele. 

 

Úskalí pobytu v Domově  

 Úskalím mohou být společné toalety a koupelny na chodbách Domova.  

 Úskalím může být doba podávání stravy, která je stanovena na daný čas. 

 Úskalím může být nezbytné hlášení odchodu uživatele a přibližného návratu do Domova  

a následné hlášení návratu zdravotníkům v ambulanci Domova. Toto opatření jsme přijali 

z bezpečnostních důvodů. 

V celém objektu Domova Velké Březno je zakázáno kouřit, pro kuřáky je vyhrazen prostor, případně 

místnost. 

 

 

DELŠÍ POBYT MIMO ZAŘÍZENÍ 

 

Jak postupovat v případě plánovaného pobytu uživatele mimo zařízení? 

…uživatel může samozřejmě trávit delší čas mimo zařízení (např. víkend či svátky ve své rodině). 

 

…plánovaný pobyt mimo zařízení delší než 1 den je nezbytné nahlásit zdravotní sestře, a to 2 pracovní 

dny předem.  

 

Co se děje při pobytu uživatele v nemocnici nebo v jiném zařízení? 

…při pobytu uživatele v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení je mu jeho místo samozřejmě dále 

drženo, aby se měl po propuštění kam vrátit. Příspěvek na péči je po dobu dlouhodobějšího pobytu 

v těchto zařízeních zastaven. 

 

 

 

 

 

 

http://www.domov-brezno.cz/


                              INFORMAČNÍ LETÁK 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE – TEL. 475 317 175/183/173 

 
 

Domov Velké Březno, příspěvková organizace, IČO: 44555288 

Klášterní 2, 403 23 Velké Březno, tel: 475 317 171, e-mail: info@domov-brezno.cz, www.domov-brezno.cz 

ID: yu4cnwu, www.facebook.com/DPSVelkebrezno/timeline 

 

 

MOŽNOST TRVALÉHO BYDLIŠTĚ V DOMOVĚ  

 

Musí se uživatel přihlásit k trvalému pobytu v Domově? 

…nemusí. Uživatel má samozřejmě možnost přihlásit se k trvalému pobytu na adrese Domova  

 

Přináší mu to jisté výhody: 

 Snazší komunikace s úřady (Česká správa soc. zabezpečení, Magistrát města Ústí nad Labem 

atd.) 

 Veškerá korespondence pak skutečně přichází k jeho rukám 

 V případě zájmu se zde může zúčastnit voleb (parlamentních, komunálních apod.), při sčítání 

lidu nedochází k nejasnostem 

 

…při vyřízení trvalého pobytu pomáhá uživateli sociální pracovnice. Obecní úřad si za přihlášení účtuje 

poplatek 50,- Kč.  

 

 

ÚMRTÍ 

 

V situaci kdy zemře uživatel Domova, vyřizují se náležitosti takto: 

…občanský průkaz a průkaz pojištěnce se odevzdávají na matriku v místě, kde člověk zemřel. V případě 

Domova Velké Březno je to místní matrika na Obecním úřadě (konkrétně paní Neumannová, tel. 

475 228 340). Obvykle do tří dnů je vystaven úmrtní list, který si tam pozůstalí vyzvednou. 

…pohřeb zařídí pozůstalí na pohřební službě, kterou si sami zvolí. (Domov využívá služeb pohřební 

služby Helena, Ústí nad Labem, kde je možné rozloučení se zemřelým.) 

 

Co se děje s pozůstalostí po zesnulém? 

…pozůstalost (cennosti a peněžní hotovost) zůstává deponována v Domově, který příslušnému notáři 

nebo okresnímu soudu písemně oznamuje stav a výši deponované pozůstalosti. Pozůstalost je poté 

vydána oprávněným dědicům, pouze na základě pravomocného rozhodnutí notáře či soudu. 

…osobní věci (oblečení apod.) jsou k dispozici k vyzvednutí ihned, nejsou součástí pozůstalostního 

řízení. 
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