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Společnost HEZKÉ DOMY s.r.o. je jako
registrovaný poskytovatel sociálních služeb
provozovatelem pobytového zařízení odlehčovací služby. Hlavním předmětem naší
činnosti je nabídka odlehčovacích pobytů.
Tím umožňujeme rodinám, které nepřetržitě pečují o někoho blízkého, například
o rodiče, sourozence nebo partnera se
zdravotním či duševním postižením, dopřát
si odpočinek. Délka pobytu v našem zařízení je od jedné noci až po dobu nezbytně

bách a 3 zdravotní sestry. Provozní servis
vykonávají 2 servírky, pradlenka a 2 uklízečky. Naše hospodaření bedlivě střeží paní
účetní.
Nemohu opomenout poděkování naším
donátorům za podporu v podobě dotací,
a to především Ústeckému kraji, Městu Lovosice, Úřadu práce Litoměřice, ale i sponzorských darů od jednotlivců. I díky této
podpoře jsme mohli v letošním roce pro klienty a jejich rodiny zprovoznit malou kavár-

tu Ježíškova vnoučata. Díky vstřícnosti Kulturního střediska Lovoš jsme ho mohli opět
uspořádat v prostorách Městské knihovny,
kde jsme si zazpívali s písničkářem Petrem
Lüftnerem, který zpěv doplnil zajímavým
příběhy o trochu zapomenutých památkách Ústecka. O životě v našem zařízení
budeme i nadále včas a rádi informovat
i čtenáře Deníků.
Mgr. Soňa Čechová, MBA
jednatelka a ředitelka HEZKÉ DOMY s.r.o.

nutnou k řešení aktuální sociální situace
rodiny. Nejčastěji jsou naše služby využívány rodinami po dobu jejich dovolené, tedy
na dobu cca dvou týdnů.
Vedle ubytování a stravování nabízíme klientům během pobytu 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 a senioři
ve věku nad 85 let. Velká část našich klientů
má pohybové omezení, které bývá spojováno s komplikacemi po cévní mozkové příhodě a znemožňuje jim o sebe samostatně
pečovat v jejich domácím prostředí.
O spokojenost našich klientů se stará
22 zaměstnanců, kdy vedle sociální pracovnice, která se nemalou měrou podílí na zajištění potřebné administrativy a poradenství při řešení náročných životních situací
klientů a jejich rodin, je důležitým článkem
našeho týmu aktivizační pracovnice. Ta
vyplňuje volný čas klientů vhodnými aktivitami v závislosti na individuální potřebu
a schopnosti každého z nich. V přímé péči
se střídá 10 pracovníků v sociálních služ-

ničku a připravit malé vánoční překvapení.
Významným partnerem se pro nás stal Český rozhlas Sever, který pro naše klienty již
podruhé uspořádal koncert v rámci projek-
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