
Zřizovatel: 
Karlovarský kraj, Zavodní 353/88, 

360 21 Karlovy Vary – Dvory

Pokud Vás naše nabídka zaujala, potom 
nás můžete kontaktovat:

Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart
354 691 403 (ústředna)

354 691 231 (sociální pracovník)

e-mail: info@domovkynzvart.cz
internetové stránky:

www.domovkynzvart.cz

DOMOV PRO SENIORY 
V LÁZNÍCH KYNŽVART,
příspěvková organizace



Poslání
Posláním domova pro seniory je poskyto-
vání sociálních služeb pro seniory, kteří  
vzhledem ke svému stáří a dlouhodobě 
nepříznivému zdravotního stavu nemohou 
žít ve svém přirozeném prostředí. Poskytu-
jeme 24 hodinovou péči v jednolůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Poslání
Posláním POHODY je poskytování pomo-
ci a podpory seniorům které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu chronického 
duševního onemocnění, zejména osoby 
se stařeckou, Alzheiemerovou demencí, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc a péči jiné fyzické osoby.

O koho pečujeme
Naše služba je určena osobám s chronic-
kým duševním onemocněním, zejména 
seniorům nad 60 let věku. Služby posky-
tujeme seniorům, kteří  trpí stařeckou 
demencí, Alzheimerovou demencí, jejichž 
stav odpovídá zejména  těžké nebo úplné 
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

O koho pečujeme
Naše služba je určena dospělým osobám 
od 60 let a dále seniorům od 65 let věku.  
Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá 
těžké nebo úplné závislosti na pomoci 
jiné fyzické osoby.

Kdo se o vás bude starat
pečovatelky, zdravotní sestry, sociální 
pracovník, aktivizátorky, praktický lékař

DOMOV PRO SENIORY V LÁZNÍCH 
KYNŽVART, příspěvková organizace, 
poskytuje sociální služby:

Jaké služby vám poskytneme
• ubytování v jednolůžkových pokojích
• strava 5x denně
• celodenní péči a aktivizaci klientů
• zdravotní a ošetřovatelskou péči

Kdo se o vás bude starat
pečovatelky, zdravotní sestry, sociální 
pracovník, aktivizátorky, praktický lékař, 
psychiatr

Jaké služby vám poskytneme
• ubytování v jednolůžkových pokojích
• strava 5x denně
• celodenní péči a aktivizaci klientů
• zdravotní a ošetřovatelská péče

• domov pro seniory – 45 lůžek
• domov se zvláštním režimem – 
 37 lůžek


