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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 

Poskytovatel sociální služby:  

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace,  
IČ: 00828998, Sámova 2481, Roudnice nad Labem 

Zřizovatel:  
Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad 
Labem, IČO 00264334 

Poslání: 

Posláním Domova důchodců Roudnice nad Labem je poskytovat seniorům, 
kteří kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, nepříznivé sociální situaci a 
snížené schopnosti orientovat se v prostoru a čase nemohou zůstat ve svém 
přirozeném prostředí, pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb, 
zvyklostí, možností a schopností každého klienta. 

Cíle: 
- rekonstrukce výtahů – 12/2021 

- malování interiérů – 12/2021 
- výměna žaluzií ve všech pokojích klientů – 12/2021 

- rekonstrukce balkonů – 12/2021 
- vybudování garáže – 12/2021 
- pokračovat i nadále ve spolupráci s komunitním centrem a dalšími 

organizacemi v okolí Domova (mateřské, základní, umělecké školy, jiní 
poskytovatelé sociálních služeb) 

Zásady při poskytování sociální služby: 

- podpora samostatnosti klienta 
- podpora klienta při uplatnění vlastní vůle 

- podpora a pomoc vycházející z individuálních potřeb klienta 
- respektujeme lidská práva klientů 
- respekt k lidské důstojnosti 

- zvyšování kvality poskytované sociální služby 
- podpora vzdělávání personálu 

- spolupráce s ostatními organizacemi a poskytovateli sociálních služeb 
- spolupráce s rodinami 
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Cílová skupina – domov se zvláštním režimem:  

- senioři ve věku od 65 let, se stařeckou, Alzheimerovou demencí a 

ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku 
těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

Kvalitní sociální službu nejsme schopni poskytovat osobám: 

- které nevyžadují, nepotřebují nebo odmítají celodenní stravování 

- jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve 
zdravotnickém zařízení 

- které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu 
akutní infekční nemoci 

- které mají chronické duševní onemocnění, vyjma stařecké a 

Alzheimerovi demence a ostatních typů demencí 
- které jsou závislé na návykové látce 

 


