
Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Studénka



Pro koho je služba určena

• Osoby s mentálním postižením

• Osoby se zdravotním postižením se 

sníženou úrovní rozumových schopností

• Osoby od 27 let

• S přidruženým tělesným postižením

• S kompenzační pomůckou



Kdo v domově žije

• V domově žije celkem 

18 osob

• Jsou to osoby se 

zdravotním postižením

18



Jak vypadá bydlení

• 4 bytové jednotky (byty)

Byt tvoří:

pokoje                            až

obývací pokoj                      a kuchyně

koupelna a



Východní dům



Byt v přízemí



Jednolůžkové pokoje



Dvoulůžkový pokoj



Společný obývací pokoj a kuchyně



Sociální zařízení



Byt v 1. patře



Jednolůžkové pokoje



Jednolůžkové pokoje



Společný obývací pokoj a kuchyně



Sociální zařízení



Druhé patro



Druhé patro

• Kancelář vedoucí služby, vedoucí sociálního 

úseku a sociální pracovnice



• Kancelář ředitele organizace



Západní dům



Byt v přízemí



Jednolůžkové pokoje



Dvoulůžkový pokoj



Společný obývací pokoj a kuchyně



Sociální zařízení



Byt v prvním patře



Jednolůžkové pokoje



Jednolůžkové pokoje



Společný obývací pokoj a kuchyně



Sociální zařízení



Druhé patro
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Školící místnost a zázemí pro pracovníky přímé 

péče a zdravotního pracovníka
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Snoezelen – relaxační místnost



Jaké služby klientům poskytujeme
• Pomoc při osobní hygieně

• Pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při přesunu do 

postele, na vozík

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

• Poskytnutí ubytování

• Pomoc se zajištěním volnočasových aktivit, koníčků, 

pomoc najít práci

• Pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli, doprovod do 
obchodu, do cukrárny, kina 

• Pomoc s užíváním léků, ošetřovatelská péče, podpora 
udržet si dobré zdraví 

• Pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech, pomoc 
při hospodaření s penězi, podpora v rozhodování



Kdo klientům pomáhá

• Pracovníci přímé péče

• Všeobecná zdravotní 
sestra

• Sociální pracovnice

• Provozní pracovnice

• Údržbář
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Trávení volného času
Například:

Domácí práce, vaření Práce na PC

Pobyt v okolí domu Restaurace, cukrárna, solná jeskyně

Nakupování Návazné služby



Dostupné služby v okolí

Studénka 

Bílovec        Kopřivnice
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Důležité kontakty

• Ředitel organizace - Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA

lukas.spurny@dnanovo.cz

556 715 202, 731 442 867

• Sociální pracovnice

Lenka Veselková, DiS.

lenka.veselkova@dnanovo.cz

556 403 683, 734 671 465 

• Vedoucí DOZP – Mgr. Markéta Matějů

marketa.mateju@dnanovo.cz

556 403 683, 736 628 409
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