
 
 

SENIOR dům FELICITA (dále jen SdF) je institucí pensionového typu. Tyto, když poskytují sociální pečovatelskou 

službu, musí být registrované u MPSV. Starají se o klienty převážně staršího věku, kteří často nemají žádné blízké 

příbuzné, kteří by o ně pečovali nebo jim v tom brání něco jiného (např. nedostatek času, finanční situace apod.). Poskytují 

svým klientům sociální, pečovatelské, stravovací, ubytovací, volno časové aktivity a mnohé další služby, které 

zprostředkovávají ve prospěch svých klientů v těchto institucích. Tyto instituce poskytují služby pro klienty jejichž 

zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní lékařskou péči. Mohou být státní i soukromé. 
 

SdF se stará o starší klienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní lékařskou péči. Ubytování 

a služby jsou poskytovány na základě Smlouvy. Ubytování je uzpůsobené pro pobyt starší generace a zdravotně 

postižených klientů, příjemců příspěvku na péči (PnP), kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu 

pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. 

 
SdF , Pražská 336, Vyžlovka, 281 63 Praha – východ, poskytuje služby týkající se základních potřeb klienta 

třetího věku tj.: 

 

Fyziologické potřeby (výživa, vylučování, dýchání, spánek, pohyb, hygiena, správná teplota), 

Potřeba bezpečí (fyzické, psychické bezpečí, ekonomické zabezpečení), 

Sociální potřeby (potřeba informovanosti, náležet k nějaké skupině, lásky, vyjadřovat se, být vyslechnut), 

Potřeba autonomie (potřeba rozhodovat sám o sobě, uznání, vážnosti, pocit užitečnosti), 

Potřeba seberealizace (rozvoje vlastní činnosti), 

Pohodlné vybavení 

• Bezbariérový přístup v objektu 

• Zahradní domek 

• Krytá pergola s rybníčkem 



• Přístupná a zabezpečená zahrada 

• Společenská místnost 

• Knihovnička 

CENA ZA POBYT a poskytované služby 

• Základní sazba za poskytované služby: je od částky 11.500,- Kč + příspěvek na péči (PnP) 

min. v rozsahu II. stupně. Úhrada za poskytovanou službu v SdF se sjednává v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a ostatních právních 

předpisů následovně: 

• Zdravotní péče: hradí zdravotní pojišťovna 

• PnP náleží přímo poskytovateli sociálních služeb, započítáváme ho však k úhradě za pobyt a služby 

• Cena za ubytování a služby ( hradí klient nebo osoba blízká ve výši od 11.500,- Kč/měsíc). Služba 

poskytována v SdF je služba úhradová. Do této úhrady se započítává celý důchod klienta + PnP 

• Co je zahrnuto v ceně za ubytování: 

• pravidelný úklid pokojů a společných prostor, úhrada za energii, topení, teplou a studenou vodu, 

likvidace odpadu (popelnice) 

• praní, žehlení a oprava osobního prádla 

• strava 5 jídel (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře)  u diabetiků 6 jídel. Samozřejmostí je také 

příprava mletých jídel 

• sociální práce (komunikace s úřady) 

• komplexní pečovatelská péče 24 hodin denně – poskytována v SdF v rámci PnP 

• zajištění volno časových a společenských aktivit 

• individuální aktivizační plány klientů 

• pomoc a zprostředkování fakultativních služeb (masáže, pedikérka, smluvní ambulantní praktický 

lékař) přímo v SdF 
• bezplatné připojení k internetu (wifi) 

• více na www. domov–felicita.cz 

Proč k nám? Protože: 

• naší snahou je zajišťovat kvalitní sociální a pečovatelskou péči o naše klienty 

• u nás najdete lidský přístup 

• můžeme vám nabídnout příjemné a pomáhající prostředí rodinného typu 

• našim cílem je naplnit každý den, který u nás klient stráví 

• malý počet klientů, plný počet obslužného personálu v přímé obslužné péči uložený zák. č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách v platném znění. 

• děláme vše pro spokojenost uživatelů a jejich rodin 

• preferujeme dle našich provozních možností individuální přístup ke klientovi 

• našim klientům nabízíme velkou řadu doplňkových služeb a zájmových činností - pokud to jejich 

zdravotní stav dovolí 

• umožňujeme po dohodě s vedením návštěvní dobu pro klienty i mimo denní režim (vždy však s 

respektováním vytížení službu konajícího personálu, kteří poskytují pečovatelskou péči pro další 

klienty) během celého dne 

Komu není služba určena 

• osobám, které nespadají do cílové skupiny 

• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře v zdravotnickém zařízení 

• osobám, které by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní 

soužití 

• osobám s infekčním onemocněním 

 

 


