
Kontakty 
 

DOMOV Nýdek 
739 95 Nýdek 545 
web: www.ssmt.cz 

 

vedoucí domova 
 

Mgr. Jarmila Boháčová 
tel: +420 558 555 211 

mobil: + 420 739 205 102 
e-mail: jarmila.bohacova@ssmt.cz 

 

vedoucí kuchyně 
 

Dana Velímová 
tel: +420 558 555 213 

e-mail: dana.velimova@ssmt.cz 
 

sociální pracovnice 
 

Mgr. Kateřina Szarzecová, DiS. 
tel: +420 558 555 214 

mobil: +420 733 139 689 
e-mail: katerina.szarzecova@ssmt.cz 

 

 

Základní činnosti poskytované 
uživatelům  

 
 Ubytování 

 
 Celodenní stravu              

 
 Pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu 
 
 Pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu 

 
 Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím 
 
 Sociálně terapeutickou činnost 

 
 Aktivizační činnost 

 
 Pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOMOV Nýdek 

 
 

Služba šitá 
na míru                     

 
 

 
 
 

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE 
příspěvková organizace 

Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná 

 

http://www.ssmt.cz/
mailto:dana.velimova@ssmt.cz


První návštěva v Domově 

 
 

 Při Vaší první návštěvě u nás, 
sociální pracovník zjišťuje Vaše 
potřeby, přání a životní cíle, a zda 
je námi poskytovaná služba pro Vás 
vhodná  

 
 Pokud projevíte zájem o naší 

službu, informujeme Vás o 
způsobech poskytování služby, 
našich možnostech, cenách a 
předáme Vám Žádost o umístění 
do Domova Nýdek      
 

 Vaše návštěva se může uskutečnit v 
doprovodu členů rodiny nebo 
zákonného zástupce 

 
 Během návštěvy si můžete 

prohlédnout zařízení domova 

Žádost o umístění do Domova Nýdek 
 
 Tiskopis žádosti je k dispozici přímo 

v Domově Nýdek 
 
 Formulář pro žadatele je také 

dostupný na: www.ssmt.cz 
 
 Součást žádosti je vždy vyjádření 

lékaře 
 

 
Předání žádosti 

 
 Žádost lze doručit osobně do 

Domova Nýdek, kde ji převezme 
sociální pracovnice nebo jiná 
pověřená osoba  

 
 Žádost je také možné zaslat poštou 

na adresu Domova Nýdek 
 

 Každá doručená žádost je 
neodkladně zaevidována 

 

Osobní jednání 
 

 Po přijetí Žádosti o umístění do 
Domova Nýdek je prováděno 
osobní jednání s žadatelem 

 
 Osobní jednání provádí sociální 

pracovnice s vedoucí domova 
v místě pobytu zájemce  
 

 Žádost se poté předkládá 
k posouzení odborné komisi 

 
 Odborná komise se schází 

minimálně 4x ročně 
 

 

http://www.ssmt.cz/

