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Institut Krista Velekněze z.s., Domov pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 

 
 
Soubor základních informací pro zájemce o poskytovanou službu 
 
Způsob podání žádosti 
Žádost se podává písemně (formulář je ke stažení na našich webových stránkách) s doloženou 
lékařskou zprávou. 
 
Pokoj 
V nabídce máme jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje zařízené postelí, skříní, nočním stolkem, stolem a 
židlí. Dle domluvy je možné si pokoj vybavit i vlastním nábytkem vzhledem možnostem Domova a 
s ohledem na spoluobyvatele, v případě dvoulůžkového pokoje. Vše co si obyvatel s sebou doveze, 
musí být čisté a bez parazitů. Sociální zařízení je společné na chodbě. Je zařízen bezbariérový přístup. 
 
Úhrada 
Cena za jednolůžkový pokoj činí 9 900,-Kč. 
Cena za dvoulůžkový pokoj činí 9 600,-Kč s racionální stravou 
Cena za jednolůžkový pokoj činí 10 350,-Kč 
Cena za dvoulůžkový pokoj činí 10 050,-Kč s diabetickou stravou 
 

Fakultativní služby: cesta na jednání s úřady nebo k lékaři autem poskytovatele dle aktuálního vnitřního 
předpisu. 
 
 
Obyvateli se poskytuje 
- stravování, ubytování (úklid, praní) 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- duchovní služba (mše svatá, modlitby, udílení svátostí, duchovní vedení, doprovázení při 

umírání)  
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
- sociálně terapeutické činnosti  
- aktivizační činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 
 

Rámcový denní program 
Ranní hygiena 
7.15 modlitba růžence a mše svatá, korunka Božího milosrdenství 
Snídaně: 8.15 do 8.45 
Dopolední program: ošetřovatelská a zdravotnická péče, aktivizace 
12.00 modlitba růžence 
Oběd: 12.30 do 13.00 
Odpolední siesta 
Svačina:15.00 do 15.30 
Odpolední program: společné aktivity, vycházky 
17.15 modlitba růžence 
Večeře: 17.45 do 18.15 
Příprava na spánek 
 



IKV Choryně  Příloha ke Standardu č. 3 

2 

 

Pravidla pro odmítnutí zájemce 

Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Panny Marie Královny může odmítnout žádost o 

umístění jen na základě § 91, odst. 3a) zákona 108/2006 Sb., pokud: 

• službu, o kterou zájemce žádá, poskytovatel neposkytuje 
• žadatel nesplňuje kritéria cílové skupiny, které je sociální služba poskytována  
• poskytovatel má naplněnou kapacitu služby 
• zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby 

1. jeho chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití a pravidla organizace 

2. senior s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, jehož stav vyžaduje pobyt v domově 

se zvláštním režimem 

3. senior, s nímž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (např. osoba neslyšící, osoba 

hluchoněmá a osoba hluchoslepá) a senior s úplnou ztrátou zraku 

4. senior, který potřebuje specializovanou psychiatrickou péči, má psychiatrické onemocnění nebo 

trpí chronickým duševním onemocněním a jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve 

zdravotnickém zařízení 

5. s akutním infekčním onemocněním 

6. s akutní závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, jejichž chování by narušovalo 

kolektivní soužití 

 

Postup při odmítnutí zájemce:  

Zjistíme-li, že daný zájemce z výše uvedených důvodů nesplňuje podmínky pro přijetí do Domova, 
odmítneme přijetí do Domova a vysvětlíme z jakých důvodů.  
Pokud daný důvod pomine, je možné znovu zažádat o přijetí. 
Pokud je důvodem plná kapacita, může zájemce o službu podat žádost o přijetí, kdy bude zařazen do 
pořadníku žadatelů o sociální službu. O tomto postupu je ústně informován.  


