
  

spojovatelka / vrátnice 

telefon: 573 503 940 

 

Vedoucí Domova 

Mgr. Martin Liška | 573 503 958 | 774 771 054 | liska@sskm.cz 

 

Vedoucí obslužné péče, zástupkyně vedoucího Domova 

Bc. Vendula Otrubová | 573 503 950 | 774 771 053 | otrubova@sskm.cz 

 

Vedoucí zdravotnického úseku 

Bc. Zuzana Bosáková, DiS. | 573 503 960 | 725 327 807 | bosakova@sskm.cz 

 

Sociální pracovnice 

~ příjem žádostí a jednání se zájemci o poskytnutí sociální služby ~ 

Mgr. Zdeňka Dutkevičová | 573 503 959 | 725 889 641 | dutkevicova@sskm.cz 

Bc. Silvie Křížová | 573 503 959 | 727 901 062 | krizova@sskm.cz 

Bc. Šárka Štefania Churá | telefon: 573 503 959 |723 334 660 | chura@sskm.cz 

 

Koordinátoři obslužné péče 

Jan Mohler | 573 503 955 | 720 059 536 | mohler@sskm.cz 

Tomáš Sova | 573 503 955 | 720 059 545 | sova@sskm.cz 

 

www.sskm.cz 

www.facebook.com/dpsadzrumoravy 

ID datové schránky: 6cvk7yr 

 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 

Domov pro seniory U Moravy 

Erbenovo nábřeží 4262/2B 

Kroměříž  767 01 

IČO: 71193430 | DIČ: CZ71193430 

 

Posláním je vytvoření domácí atmosféry, zajištění pocitu jistoty a bezpečí na 

základě udržení stávajících návyků, soběstačnosti a dovedností u uživatelů, 

poskytování služby s úctou, respektem a na základě individuálních potřeb. 
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O našem Domově 
Domov pro seniory U Moravy doplňuje linii pobytových zařízení, které spravují 
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 
Město Kroměříž. V Domově pro seniory U Moravy poskytujeme dvě sociální 
služby (domov se zvláštním režimem | kapacita 24 lůžek a domov pro seniory | 
kapacita 112 lůžek).  
U služby domov se zvláštním režimem se jedná o nepřetržitě poskytovanou 
pobytovou službu s kontrolovaným vstupem ve vyčleněné části Domova. 
Ubytování nabízíme v jedno (7), dvou (7) nebo třílůžkovém pokoji se sociálním 
zařízením. Centrální koupelna této služby je vybavena polohovací vanou pro 
komfortní provádění hygieny. Klientům je k dispozici společná jídelna s televizí, 
která je rovněž využívána k aktivizačním činnostem. Komplexní obslužná péče je 
zajištěna celodenně, zdravotní péče v době od 6:15 do 21:00 hodin. Do Domova 
dochází jednou za týden nebo dle potřeby praktický lékař a jednou za 14 dnů 
psychiatr. Poskytovanou stravu dozoruje nutriční terapeut, je připravována 
v naší kuchyni a zpravidla tři dny v týdnu nabízíme pro oběd výběr ze dvou jídel. 
Pro klienty je k dispozici tělocvična, terasa, zahrada, kaple, bufet, relaxační 
místnost, vzpomínková místnost, pedikúra a kadeřnictví. Praní, žehlení a drobné 
opravy prádla zajišťuje prádelna našeho Domova. Připravujeme pestrý 
aktivizační program, pořádáme nebo navštěvujeme sportovní a kulturní akce, 
zajišťujeme canisterapii, zájezdy apod. Navštěvují nás děti z MŠ, žáci ZŠ a 
studenti středních škol. 

 

Pro koho je služba domov se zvláštním režimem určena? 

Osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí (dle§ 50 Zákona o 
sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. o sociálních 
službách). Věková kategorie klientů: dospělí (50 - 64 let), mladší senioři (65 – 
80 let), starší senioři (nad 80 let). 

 

Domov se zvláštním režimem poskytuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

 

Postup pro přijetí do poskytované služby domov se zvláštním režimem 
Žádost si můžete vyzvednout osobně v Domově nebo stáhnout z našich 
webových stránek www.sskm.cz. Pokud potřebujete s čímkoliv ve věci přijetí do 
Domova poradit, kontaktujte naše sociální pracovnice. 
1. Podání žádosti: žádost lze zaslat poštou, datovou schránkou nebo předat 

osobně v Domově. 
2. Zaevidování žádosti: pokud žadatel splňuje podmínky pro zařazení, je 

přijatá žádost dle data svého podání zařazena do evidence žadatelů. 
3. Sociální šetření: v případě uvolnění místa, bude osloven žadatel s nejstarším 

datem podané žádosti a provedeno sociální šetření s žadatelem. 
4. Jednání poradní komise Domova: na základě provedeného sociálního 

šetření, poradní komise rozhodne o přijetí žadatele do Domova nebo jeho 
zamítnutí (například z důvodu nízké míry potřebnosti péče v pobytové 
službě). 

5. Informační schůzka: těsně před zahájením poskytování služby, je 
zorganizováno setkání žadatele s jemu blízkými osobami se zástupci Domova. 
Na této schůzce jsou komunikovány očekávání žadatele, nastavení služeb, 
předběžný plán poskytování péče atp. Informační schůzka je uzavřena 
dohodnutím konkrétního dne zahájení poskytování služby. 

 

Ceník úhrad za ubytování a stravu od 1. 2. 2023 
Výše úhrady se počítá násobkem úhrady za jeden den a počtem dní. 

 Racionální strava 

TYP POKOJE 
POČET DNŮ V MĚSÍCI 

1 den 30 dní 

Jednolůžkový pokoj 510 Kč 15 300 Kč 

Dvoulůžkový pokoj 508 Kč 15 240 Kč 

Třílůžkový pokoj 506 Kč 15 180 Kč 

Diabetická, mixovaná, výběrová nebo ostatní léčebné režimy 

Jednolůžkový pokoj 515 Kč 15 450 Kč 

Dvoulůžkový pokoj 513 Kč 15 390 Kč 

Třílůžkový pokoj 511 Kč 15 330 Kč 


