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Nabízíme:

Společnost HEZKÉ DOMY s.r.o. je provozova-
telem a  poskytovatelem pobytového zařízení 
sociálních služeb. Hlavním předmětem naší čin-
nosti jsou odlehčovací služby, to znamená, že 
umožňujeme rodinám, které dlouhodobě pečují 
o rodiče, sourozence nebo partnera se zdravot-
ním, tělesným, duševním či mentálním postiže-
ním, odpočinek. Klient u nás může být od jedné 
noci po dobu nezbytně nutnou. Vedle ubytování 
a  stravování nabízíme klientům v  rámci poby-
tu pečovatelské služby, ošetřovatelskou péči 
prováděnou zdravotními sestrami a  v  rámci 
možností i fyzioterapii. V roce 2018 naše služby 
využilo 129 osob. Největší skupinu tvořily osoby 
s duševním onemocněním, kterých bylo a senio-
ři ve věku nad 80 let. Ostatní klienti měli zejmé-
na pohybové omezení, pro které nejsou schopni 
o  sebe pečovat ve svém domácím prostředí. 
Nejčastěji je toto omezení spojováno s kompli-
kacemi po cévní mozkové příhodě.

O spokojenost našich klientů se stará 22 za-
městnanců, z toho 1 sociální pracovnice, která 
se nemalou měrou podílela na vyřízení dosta-
tečného finančního příjmu, především v podobě 
příspěvku na péči, a  zajištění 
následného umís-
tění klientů do 
zařízení s  trva-
lým pobytem 
pro osoby, 

kterým jejich zdravotní stav již nedovolí návrat 
domů. Dalším důležitým článkem našeho týmu 
je aktivizační pracovnice, která vymýšlí program 
pro klienty na dopolední „školkový“ i odpolední 
„procházkový“ čas. Každý měsíc připravuje osla-
vy s  drobnými dárečky pro naše klienty, kteří 
mají svátek či narozeniny, hledá náměty pro 
tvorbu různých výrobků, aby si jimi následně 
mohli klienti vyzdobit společenskou místnost 
i pokoje. Pravidelně se účastníme výstav a akcí 
pořádaných v Lovosicích, a na oplátku nás na-
vštěvují umělci i amatérské soubory z Lovosic 
a  okolí. V  přímé péči se střídá 10 pracovníků 
v sociálních službách a 3 zdravotní sestry. Pro-
vozní servis vykonávají 2 servírky, pradlenka a 2 
uklízečky. Naše hospodaření bedlivě střeží paní 
účetní.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za pod-
poru v  podobě provozních dotací Ústeckému 
kraji, Městu Lovosice, Úřadu práce Litoměřice. 
Bez jejich pomoci bychom nemohli nabízet 
služby pro naše klienty v  takovém rozsahu 
a kvalitě. Velice si vážíme i sponzorských darů 
od společností i  občanů, kteří nám přispěli na 
vybavení naší malé rehabilitace, čímž se nám 
podařilo zvýšit komfort zařízení. Významným 
partnerem se pro nás stal Český rozhlas Sever, 
který pro naše klienty již podruhé uspořádal kon-
cert v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Díky 
vstřícnosti Kulturního střediska Lovoš jsme ho 

mohli uspořádat v  reprezentativních prosto-
rách Městské knihovny, kde jsme si zazpívali 

s písničkářem Petrem Lüftnerem.
Ve všech aktivitách pokračujeme i v  le-

tošním roce, kdy opět roste zájem o naše 
služby.
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