
Okruh osob,  
kterým je služba určena 

 Osoby ve věku od 60 – ti let, se sníženou 
soběstačností, kteří zejména z důvodu 
nepříznivého zdravotního stavu a věku, 
vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby 

 Poskytujeme službu i uživatelům, kteří 
byli přijati před účinností zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
do původního Penzionu 

Okruh osob, kterým služba není 

určena 

 Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
poskytnutí ústavní péče ve 
zdravotnickém zařízení. 

 Osoby s akutním infekčním 
onemocněním – jednání se zájemcem 
je odloženo do doby vyléčení. 

 Osoby v akutní fázi drogové závislosti 
a v akutní fázi závislosti na jiných 
omamných látkách. 

 Osoby v akutní fázi alkoholové závislosti. 
 Osoby v akutní fázi schizofrenie, 

psychózy a poruchy osobnosti. 
 Osoby s Alzheimerovou nemocí a jinými 

typy demencí. 
 Osoby s absolutní slepotou, které jsou 

zároveň mobilní a osoby neslyšící, 

z důvodu nemožnosti domluvit 
se vzájemně znakovou řečí. 

 
Kontakty 

 

   
 

Domov Nýdek 
739 95 Nýdek 545 

 
Vedoucí 

Mgr. Jarmila Boháčová 

tel: +420 558 555 211 

mobil: +420 739 205 102 

e-mail: jarmila.bohacova@ssmt.cz 

 
Sociální pracovnice 

Mgr. Kateřina Szarzecová, DiS.   

tel: +420 558 555 214 

mobil: +420 733 139 689 

e-mail: katerina.szarzecova@ssmt.cz 

 

Sociální služby města Třinec 
Habrová 302 
739 61 Třinec 
www.ssmt.cz 

 

Ředitel 

Mgr. Pavel Pezda, MBA 
tel: +420 558 993 700 

e-mail: reditel@ssmt.cz 

 
 
 

Domov Nýdek 
Sociální služba 

 „domov pro seniory“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE 
příspěvková organizace 

Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná 

 

http://www.ssmt.cz/


Motto: 

Podpora 

Pomoc 

Péče 

Pohoda 
 

Poslání domova pro seniory 
 
Posláním služby “domovy pro seniory” 

poskytované v Domově Nýdek je 

poskytování pobytové sociální služby 

seniorům, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku  

a nepříznivého zdravotního stavu  

a nemohou situaci řešit vlastními silami,  

s pomocí rodiny či terénních služeb. 

Vytváříme podmínky pro naplňování 

potřeb a přání uživatelů a respektujeme 

jejich jedinečnost. 

 
 

Poskytované služby 
 

 Ubytování v jedno i dvoulůžkových 
pokojích (vč. úklidu, praní, žehlení 
a drobných oprav prádla) 

 
 Celodenní strava 

 
 Pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu 
 
 Pomoc při osobní hygieně 

 
 Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím 
 
 Sociálně terapeutické činnosti 

 
 Aktivizační činnosti 

 
 Pomoc při uplatnění práv 

 
 Fyzioterapie, bohoslužby 

 
 Volnočasové aktivity v Kutilce 

 

 Půjčování knih a časopisů (a další) 

 
Cíle poskytované služby 

 
 Důstojné dožití uživatelů  

 Udržení samostatnosti a 

soběstačnosti uživatelů 

 

Zásady poskytované sociální služby 
 

 Respektování lidské důstojnosti 

 Respektování individuálních 

potřeb, přání a volby uživatelů 

 Dodržování individuálního přístupu 

 Týmová spolupráce a jednotný 

přístup pracovníků k uživateli 

 

 
 


