
Sociálnípomoc: míst je málo
Počet zájemců o |ůžko v dornově důchodců
je na Břeclavsku da|e|<o vyšší,nežjaká
je nabídka. Někteřílidé čekajíidva roky.
LUKÁŠIVÁNEK
MIcHAL ŠUPÁLEK

Bř e c l av s ko' Pr o Břeclavanku
Jitku je pečování o nemocnou
matku každodenní staŤostí.
z domu nemůŽe odejít, s náku.
py jí pomáhá rodina a známí.

',vyuŽÍváme také nabídku a
pomoc charity a jedné souklo'
mé společnosti. Je to těžké aná.
ročné období života,.. říkala že.
na, jejíž celé jméno redakce zná.

o matku pečuje dlouhá léta,
ne kaŽdý je ale z rlrzných důvo.

dů něčeho takového schopný.
stejně tak je na Břeclavsku
množství lidí, kteřÍ chtějí do
socialních zďíZeni jalro je do.
mov důchodců nebo domy
s pečovatelskou službou. Če.
kací lhůty jsou však dlouhé,
kapacity Zďízení jsou navíc v
regionu nedostačující. ,,Je to
mizerné. Derrně pomáháme
s vyřizovánÍm žádostí. Někteří
čekají i dva roky, přitom mno.
ho starŠích lidí takovou dobu
samo nevydlŽÍ a konči na růz.
ných ubytovnách,.. sdělil ve.

doucí sociálnÍho odboru
v Hustopečich Tomáš Laz '

Jen v Břeclavi eviduji
v tamnÍm domově ilůchodců
sto a více neuspokojených žá.
dosti. ,,cást z nich si lidé dávaji
pro případ' co kdyby, ďe tako.
vých šedesát až sedmdesát má
opravdo\4ý zájem a nenÍ je kam
umÍstit,.. hodnoti1 JaIoslav
Valka, který stal v čele domova
.lva roky' AŽ dd loňska. NynÍ je
mÍstostalostou.

Přivázani k posteli
Podle něj by proto rozšÍřenÍ
kapacity domovů ďůchodců na
Břeclavsku velni pomohlo.
Nejvíce pak sluŽba domov se

zvláštním režÍmem pro lidi po.
stižené demencí. ..Pokud lidé
leŽí v léčebně ďouhodobě ne.
mocných a jejich stav je stabi.
lizovaný, měli by odcházet a
nemají kam. Doma není rodina
ve většině případů odpovídaji.
cÍ péči schopná poskytnout.
A zaplacení pečovatelky je do.
cela drahá věc,..uvedl válka.

zatÍmco přÍnos přibývaji
cích soukromých zaŤizeni ne.
povaŽuje za tak velký, kŤajem
pláŤIovaný domov důchodců
v Hustopečích by, jak míní, si.
tuaci v okŤese zlepšil. 

''většinalidí' kteří tuto službu potřebu'
jí' nejsou tak movitÍ, aby sibyli
schopní zaplatit jakoukoliv
částku. ve státních a měst-

ských zďízenÍch je \rýše platby
omezená, takže klient má jis"
totu, že na tu službu dosá}ne,..
srovnával Válka.

Redaktoři Deníku Rovnost
navštívili několi} sociáhích
zďízeni. zjišéovali kvalitu slu.
Žeb či ekonomickou náŤočnost.
Nejhůř z testu wšla nelegá:lní
ubytovna v Kirnš!átu na Bla.
nensku. Provozovatelkou ie
znovu chrystyna Černejová.
Ta loni po ko,ntrole ombud-
smanky Anny sabatové zavře"
la ve městě centrum komDlex.
nÍch služeb pro rodinu á do.
mácnost' Tamní pracovnici
přivazovali klienty k posteli
a zabavovali jim peníze.
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BLANENSKO:

Ubybvnav Kunštábl
pahdé|o Iói!

Kdo jej zři2$ie: zi€jmě Reto| - Ag.o siol. 5 ťo' (chrystyna ČeÍnejová)
Pro koho: nenohoucí staří |jdé' o ktere se nemiže starat rodina
cena |ůžko: Booo-9ooo |t/méslc - ubylovánía iid|o + pop|atek za s|užby h6lený
7 JjřispěVku |'a peči od státu (max' 12 000)
slanovisko Rovnosti: Menší rcdinný domek je součiiEtí staÉho hospodářského sta.
vení. Ub}.tování a s|úžby p'o seniory a |idi se zdravď.ín.omezením nabízí podnika-
te|ka chrystyna Óernejová. Ta loni v létě po kontro|ách úředníd zavfu|a ve městě
cenr'J"l kon]p|exnich slD€b pro rcdinu a domacnost' ale v oboru podniki stá|e. Jen
o něko'ik u|ic dá|' L] domku nejsou na zvoncích žádná jména ani kontakty na sIužby
pro sonioťý Stejné je lo i na internetu' A|e neregistrovaná ub}.tovna {rrngu,ie, pfotože
pod|e zjištěni Blanenikého deníku Rovnost je domek nyní až óajedno místo p|ně ob.
sazený Dovnitř se však .edaktor B|anenskél,ro den q nedostal, od obs|uhy dosta|jen,
na hstečku konl'akl na niajite|kb'
vyjádř$í pt!'lozolate|ky: 'N€jsme žádný penzion p|o dúchodce: Je to řodinný do-
mek. kte4ý pronajímáÍne a zpřostředkováváme služby pečovatele[ Jed.rá se o čty.
řiadvacetihodinovou póčl' Lidé tady byd|í na pfuchodnou dobu, než jin rodina najde
n]ísto v penzionech pro seniory Je to od niis taková sousedská r4ýpomoc' Kde seženete
uMování pro dědečka, kter,ý vám |eží a .ie nepoltyb|iÚ když domovy dŮchodců jsou

chrystyna eeřnejováp|né?,'

Penzion pro seniory Zlďuškas. r. o
Boskovice
Ha!.fr|oÝa loz1r/38

Kdo iej zřilqje] Zlatuše Gerlichová l|ona Burešová
Pro koho: stařÍ |idé, o které 5e n€může starat rodina anionisami
cena |ůžl(a: 305 Kč/den ' 9'}5o Kčl3o dní, 9455 Kě,R1 dl1í - ubytováni, kolpánl pře-
V|éká|í jid o (defin itivnÍ ce.u chtě|i ibšit jen osobně)
gEnqy!9|o Rglrlostil Penzion se nacháív iraktu bldoly ía ókraji Boskovic, lde.ou
V n]inu]osti původní majiiel nabíze| k p.od€ji i po částech NynÍV něm žije osmnáď
dúc|rodcLl. V objektu současně ÍLlnguje íeťegist.lvaná ubytovna, kt€rá nabízí |evné
L]b\,iovánL Penzlon se do novÝch orostor ořes|rnll] |oni V září z ooubravice nad svita

Problémy ubytoven? ob
ProtoŽe dům stojí v zástavbě. nemají k dispoEici zahradu, jenom jednL| lezastřešenou
tensu s květjnami, kde se mižou posadit a lávit čas. Jíde|na je v jiné části domu'
Z pokojů se do |Í musi přes VenkovÍtÍ pÍostor terasý coŽ v zimě může l]ýt pro staré
lidinepijemné'
Vyjádření ínstifuce: odmit|i .€ 4/jádřit'

la Domov prc seniory &ýšov'
|3l penzionprudůclmdcc

HalrcY ó3ó' zbýšoY

Elo jej zřhujg JihomoEvský kra.i
Pro kď|o: pio důchodce
cena lůžka: J100 Kč/mé1ic (jedno]ů'kov'i
a eneíqií)

koupelnou, a,e bez stravy

s'!4n!Yig|(p R!vno$i: o k|ienty se nikdo nestani nen]ají žádnou organizovano! zába'
vu, spo|ďné záj'íové aktivlty, aninic podobného' Docltáísem na dopo|edÍ]e uklízečka,
pokud někdo nemůž€, tak mu uklidí:V pokoji'
vyjádfu ní lnstitlce: Nepodařilo se koniaktovaL

Dům pd<oiného stáří
PtašíBt{.|to 13' &tb'xlá|ovo polE

[dpiď.rilais statni nezisková organizace Naděje
Pťo kql|q: prc důchodce, spše se sniženou soběstačmstí
cana |ůžka: 10 080 |(č/tněsíc (c€na za dvojh]žk|rvý pokoj ž stfavu), p]!s příplat|g
Ža 9lužby, napřik|ad dopÍovod k |ékaři, př€pav!
9tr!!$!!!|a R9.v!!99!!j |\/lalý domov přo sedmadvacet lidí Gichni jsou stalčí osmde''ti
|et jsou tam asijen tři pohyb|iví Íidá zbyt€k l€ži nebo jsou na vozlku' ce|kově je dům
hodně fia|ý je taff jen jedenj€dnolůžkoqý pokoj, všechÍy mÍstnoíijsou ma|é. Vlitah je
také ma|ý č|ověk na ližku se do něj nevejde. \6echny Žaitstnankyně jso.] ženy.
vyjádř9aiilFg$ae| odm.tli se Wjádřil

ffi llomov pokoiného ďáří Karrrenná
|.g| l(anElrná 29' er'o

Kdo jej zřizujg Diecémí cňarita Brno
PřÓ koho: k|iénti 7áVi(lí nÁ nonm.iiÍnÝ.]'] lřnr2iík|iF.lliv (.ho.né qá nlo(iá{ného .ohvblr

pokoj s
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..-: ! :;-.: ]..- ! € s4i::}]: .'l€ ic .o ná ij]{o\rá sousedski \.ýpomoc' Kde s€Ž€nete
'.'1 : .:j' ..: .+:;€óc1 ideí vám |ď a je nepotryblivý kdÉ domow důchodců jsou
..-É chrystyna cernejová

Penziott pto seniot1r Zlatuška * r. o.
Boekovice
Hav|íd(oyá lo24l3s

(dojgi ziizliq z|at!še Geť|ichová, Ilo!1a Buťešová
Přo koho: s|aří lidé, o které se nemůže sta'at yodlna ani oni sani
céna |ůžka: 305 |G/den, 9150 Kč/30 d|ri 9455 Kč/31dn.- ulr},tování koupání pie.
v|ékání jíd|o (deíinitivní cenu chtěli ř€šítjen osobně)
stánovig!9 Brynostij Peízio! se nacháŽív tíaktu hldow na ókraji Boskovic, kterou
Y nlinu|osti půVodní majitel nabi:.el k pťodeji i po částech' Nyní v něm žÚe osmnác|
dúchodcť|. V objektu současně funglije ner€gis1íovaná ubylovna, která nabhí !ev.é
Jbltováni Penzion se do nových prostor přesunul |oni v září z Doubravice nad Svita'
vcu. Dovnitř 5e í€daktor De!Íku rtedosta|, pfotože je pď nynÍ plío'
\ryiádření insiltlle: ,,Nenabízínt |ékařské s|užbý Nejsne regiskované zaříz€ní ale
pod|eméio.a|]ízíkva|itnípéčiodůdrodcezaíozulnnépeníze.,'Z|atušeGer|ichová

BRNĚNsK0:

|f Dům pro seniory Vnnovice
Lj!.I llánlě6Učko 53' vÝanwicé

Kd!' j€j !řlz!{q seniorprcjeK s.r.o.
Pro kďlo: pÍo soběstačné se.iory i ty, ld€ří Wžadljící tíva|ou péči
c€na |ůž!(& ó000-20 000 Kďměsíc
stanovisko Rovnoďi: Důchodce si stěžova|, že v jíd|e nenídost nusa, ale dům plo
seÍ]iory musí doddovat spotlební koš. kde gíamáže sedÍ Lidi by asi by|i Eději někde
s blízl!ými, podle toho panuje V domě i ne úplně Íadostná atmo56ra. VŠe je tam ale
nové, V zařÍzení je čisto'
vyjádření iístitucel ,,Nejčastěji se potkáVáme s pťoblém€m. že se nál. ztriicí prád|o.
N'ůže se s.ál' že je p|ádlo tak znečištěné, že ho řodi'a nebo někdo ze zaměstnanců
ývl-odí' Pak nabídnen]e rodině flaanční náhradu.'' Ivana |"]ofercvil ředite|ka.

pďL]d ně*do nemůŽe' tak mu ukfdí i v pokdi.
vyiádřÉní iÍlstifu c€: Nepodaři|o s€ konta|doval

lll DůmpokoinéhostářÍ
|.ill Ptašíl|3kého 13, Bhto.Křá|oYo Fo|e

lQbjej'zři4iq statní nezisková orqanizace Naděje
Pfo kqlloj pfo důchodce, spiše se sniženou soběstač.ostí
cena ||ižka 10 0B0 |(č/mčsíc (cena za dvoj|ůžkor4' pokoj a stťavu), p|us příplatky
.'ó s|Jžby' napřík|ad doplovod k lékáři' přpprŽV.'
stanovlsko Eovnosti: [.,la|ý donlov pio sedmadv.1cet lidi Všichl' jsou starší o9 eýit:
.e! jsou tam asijen tři pohyb|jví Jidá zbytek lež' nebo jsoJ na vozfuu' celkově je dům
hodně malý je tam jen jeden ,jednolůŽkoqi pokoj, VšeÚny místlosť jsou ma|é. Výtah je
také ma|ý člověk na lůžk se do něj nevejde. \,šechny zaměst.an|<yně jso! žBny.
V$ádř!í |l!sti|uce.: odmít|i se VyjádřiL

Domoy pokojného stáří Kamenná
Kame!ilú 29 3ttro

(doj€izřiŽuje: D;ecézíí charitá Bťío
9rc koho: klieltí ávís|í na pomocj jiných, nenají k|ienty schopnó sanostatného pohybu
cqna |ůžk& 4530-.100 Kč/měsíc kv|áš-t se přip|ácí za st6v' iza služby' maximá|ně
klient zap}a1í 22 t.isíc za měíc'
slanovislo 8qwo$i: Zaříz€níje ná ve|kém kopci' Pokud by měli Víc k|ieniů schop-
ných samostatného pohybu, by|by to obrovský prob|ém. Výhodouje v|astníkap]e.
Wádření inslitlce: ',Naše cíová skupina jsou lidé .eschopní samostatného pohybll'
to niÍn nejsps' mnohó usnadňuje' Že ie naše zařízení na kopci, je to utitz nev]ýhoda
a|e nic s |ím nenadě|áme.,, Jana Kopecka, \€doucÍ'

n

Domov pro senlo'y líychodilova
ltyctoď otra 20' BnFzaboYředry

l(do'jei zřia{e: statutiární město Brno
?!o kohoj pro důchodce a |idí ávis|é na pomocijin]ých
eela!Ůžka 6300 Kčlměgc
stanolisko Rotínostr Ve|ká n€Výhoda je, že zařízeííje docela da]eko od autoblsové za-
stívky a daleko od cerÉra' Pokud by se chtěldůchodce !ěkam siln] dop|av.t, mě| by pro.
b|ém. Naopak co př'emně pHoapí jsou jednolŮžkové po|Qje, ldeďch je v zaiízenÍvětšina.
!ryjídřelrí'i!5ttttlsq "Asijedna ti€tina našich k|ientů se nemůže samostatně pohy-
bovať. Nevím a|e o tom. že by měli s tínrto prcblém, nejsme od cent.a až tak da|eko.
do města to máme kous€L , Michaé|á lGŽdová, vedolcí.

Domov plo senbry llopova
opoYa 9ó, B.ío.adcí|ce

Kdo jéj zřizljq: Mag.stť.d města Brna
Přo koho: přo ljdi tťpfuÍ Alzheimeíovou cholobou, všenri lypy stařeckých denenci
]idem po céVní rnozkové příhodě a osobám 5 degeneÉ|ivním onemo{něním mozku
c€na lůžt(a: 4050_5580 Kč/měsíc (pod|e Velikosti pokojě od jedno|Ůžkovýoh po pě.
t]|ůžkové)
staňovisko novnosti: zařízeníje hodně Ve|ké, pro zmatené lidito může být problén'
Pďo]e jsou p|os|ořné a modernÍ V hezkém pďasí moholl k|ie.ti využíVat zahradu.
N1.']Íp|ňo'
Výádření ins.ituce: ,,Naše k,ieniy V pohybu neomezujeme. an] nemůŽeme' Zthícejí 5e
v\ii .nečně' Už VÍme' u koho to n{že nasiat, pro|o se !a takové klien1y naši píacovníci
zenlěi.Lrií Víc',' zdenkaeill @Vá ř€dite|ka.

Židenice domov bdmila
rláboEká t8o, &Ťo.ž|dcíicg '

lGo jej zřia|je! concoÍdia Bonum Brno
Přo kdto: pro staťši lidi nad 65 |e| kteři se o sebe sarni n€zv|ádají postarat
cena lůžka: 5400 Kč/měsÍc
stánovisko Rovnostii Liclé Žii' V ínenŠ|m penzionu v poměrně ťlrŠné |oka|ilě Židenic'

Důn léěbys |tospicem su JosdÍa
J ás|ova 4z Rajhr'd

(d91ei zň'z!je: oblastní charita Rajhrad
PQ&hqp|o těžce nemocné a uníEjícÍ paciel8
cena !ůž|6: 13 000-21 000 Kč/ntsíc (pod|e objem! potřebné péče, tuto čiistkLr platí
k|jent částďně z vlastnilo přÍmu a částečně z příspěvku na péči)
s!aí=o!4g!a' FgrlloEli: Rajhradsbý hospic s€ nachází kousek od Bna' součást a|eá|!
je izahrada ZařPeníjp čisté' k|idné a proíorné'
výádře$lnglituqq .oÍiciá|ně stižnosti neÉíme, většinou jde o komunikaci přÍmo
ra místě. snažim9 se, abychom byli v komunikaci aktivní a vyvařovali se nedořozu-
měním.,, Jiřina Večeřoviá, ředite|ka olrlaýní charity Rajhrad a Domu |éčby s hospicem
sv Josefa.

Anavita donov senioni Modňce
|liasa]yl(ova fot& ilodBce

|(dojej zňarje: spo|ečnost A|ravita a's.
Pťqkoho: |idi, kteřÍ pro.tiaa|é zlněny ZdŘVotnfuo stavu potřebujÍ nepřetržitou péči'
stařílidé |rpící lrěžnými oflemocněnimi lyšího VěkU, specia|lzují se .a tÍpícídemencí
a AIzheimeroýou nemocí



cena Íižka: 6300 |(č/měsíc
stanovisko Rovnosti: Di]cltclciv modřickém cIomově Anavita žiiív nově;ařízeném
areá]U. Cena za stravu i Ub}'iováni je VYšší pokoje a jidlo tomu a|e odpovídajÍ Poko'
je jsot] dosi prcstorné' 5 poste]emi přizpúsobeí]ýn]i Žd.avotnímu stavu ubytovaných
a rnají VIastní koIpeln!'
l/yjádření instit ce: ,,cena .lbttovánía jÍd |a je lircžná !yšínej vjiných zařízeních, ale
.o proto, že náš cil je pře.levšínr MVoři. při]em.é prostředís profesioná|ním peťsoná'
Iem azajistit maximá|ní kon]ťort ,, JiřÍ Duše'<' ředi.el.

centrum sociáhíck s|užeb pťo ogoby
se znkoqým postižením v Brně.Ghrlicích
chr,|id<ó náměsti 2' Bruo

Kdo jei zřizuje: Mjnistelstvo páce a sÓciá|nich Věcí
Pto koho: pro icli s různě ťozvinllt}in] zrakovýŮl, i V kombinaci s tě|esným' mentá|ním
a sllcho.'lilll postižení,n, Žrakové ale musi být doni|lantní ód 18 |et Většino! stalší
Iidé
cena lůŽka:4200 Kč/měsíc (zajednolůžkoYý bezsociálniho zaříŽen0,3600 |(č/měs'c
(za dvoj|úžko\,li be7sociálnÍho Zařizeno' 5400 Kčlněsíc (2ajedno|úžkový sesociálním
zařÍze|íln), 4B00 |(č/rněsÍ. (za dvoj|Ůžko\^ý se sociálnín zařízen.m)' 4800 Kč/měsíc
(za jeclno ůŽkový v takzvaí]ó l]Llňce, to je spo|ečllé sociá|ní zařízení pro 2-3 pokoje'
]o00 |(;/r r '  .r '  (7. '  c]VojLŽi.oVý v bl|ňcp)
stánovisko Rovnosti: ce|ý areál je hodně roz|eh]ý má víc křídel, d|ouhé chodby
a ncni snadné 5e V něm Žofiento!"t, což pro znkově postižené neíí ideá|ni Poklld si
potřebujídojet někan n]ilrlo penzion, můžo! lyuŽít aut' za které a|e p|atídost WsokoLl
i j) lkl opró| (orlI n. ujel} ki|o|net' '
vyjádření instituce; ',NeViC]omí se postLlp!ě za pomoci našich pracovnikť, učíorie|-
tovat V prostol,!], n.jdřÍV Ve svém pokoji, poto'n venku. V budovó má|ne pomocná zá-
bra.]|l' Ve V}itazích hlasitý kolnent.:lř a novidomé pod|e potřeby doprováŽí přacovník',,

|\íiloš Pa|eček, ředite|

Zímeěek Střelice
&(ácká ó'' s:řelke

Kdo iej zřizujé: Jihomolavský kraj
PÍo koho: doÍnoý pro osoby se zdravotním postiženim
c€na |ůžka:9,]50 l(člně5íc (za c]Vo!|ůžko\.,i poko]ise stravot|)
s.,-anovisko Rovnosti: .]. to !e]|ii .rr.il (c tť.,ni bLJdovanr| . Ve koil z.lhl"doi]' P|o

)rvatelé v nich blouďí' Va
domu V sociáině vyloučené |o'<a|itě- Ve třetÍm patře majíklienti k dispozici tro;|ůžkové
pokoje. Ve čtvdém patřé jsou |@upe|ny s pračkou a kuchyňkaje součástí dvo|llůžko'
!4&h pokojů.
Vyjádření inst!!q!e: ,'Klienti jso.l tady spokojeni většina by chtě|a zústat déle než 

,

sťandďd|]itř i  més.ce' ' |V]i|oš Vybirá|' s|užba'

ffi nzynv1iuúm
f:g Mlýnská 25' BÍno

Kdo j€j zřizu.ie| Affiáda spáy
Pro !qlg: bpldonovci
cena |ůžka: 3450 l(č/měsic (us/noc)
stanovisko Rovnosti: Kl'enii bydlí ve čtyř|ůžko\^ých pokojích' vždy plo dva pokoje
je společné soc.ální zařízení Pro čtyřiadvacet klientů je k dispo2icitaké kuchyňka' J€

'nožné 
ob]€dnat sijíd|o a k dispozicijetaké altoma|

Vyjádřeíí instituce: 0d|1lft|1 se ýyjádřit'

ffi nzybvydtm
L::rl B.'dtis|avs|á 58' Brno

Kdo jej zřizuje| Diecézní charita Bíno
Pťo koho: osoby bcz přístřeší, V závis|osti, V život.í krizi. v sociálně vyloičen]ich |o-
kal'tách
cena |ůžka; 2400 Kďnrěsíc (80 |(č/noc)
staíov:sko Rov.|osti: Kiienti byd|íV€ dvou|iižko\4i.h pokojÍch, sociá|ní zařízení a ku.
chyňky jso! na chodbě. V celófi aÍeálu p|atízákaz kouř€ni azy|ov}' dům je sice ve sta.
ré budově' |derá je a|e V dobróm stavu. Aktuá|ně nají p|no. (lienti mohou zůstat tři
něsíce' Většinoi se asi .něsic čeká na výřízenížádosti.
Vyjádřeníinýituce|,,s klienty konuniku]e!Íe a ďípio&..j'[|li;',iiilff;,"..""*

VYŠ|(ovs|(0:

DomolHvěda
l|o!Á lvězd|icq 2oo

Kdo jei Žřizuie: .'ho'nol.]Vs1ý kr.J-' pi|spóvkova
ofga!Eace
Prc koho: s|.]žba don]ova se zv|;íšttrím reži.
men pro klientya dorllova pro se.iory
cena |ůžká: 8244 Kč a Víclměsíc včetně
jíd|a (pod|e počiu |i]ž€k na pokoji)
stanovisko Rovnosli: |(lienti jsou ubltovaní
na oddě|eních Ve dvoLl san]ostatných budo'
vách býva|óho ámkl a pavi|onu' V objek-
tu se nachází také kan!ína a spo]ečenské
p|ostory Uťčené k bo|,}os]užbám i Vzdělá.
Vacím akcÍm' sorčástí áíeá|u je i park
K'icntijsou tlb}.tova1]í V .jedno' až čtyř-
1ůžkových pokojích.

!4.a
BLANSI(O

a

Většina po
kojů ná ielevizi
připadně i lednici.
l(lient] Však mají spo|€č-
]é sprchy a toa|etv-
Vyjádření domová:



:: :.:: :<:'.' :t= Ýr:..á..a. zž..r:. ý... <.aé. .= Éo..Ji,ž'ó'ry. !€ s.Cájtrn
j :.:-.. ]3C. (čhrěsi. lza dvoj|úŽ*o!ý se sociá]ním zaňzen.m)' 4800 Kč/měsíc

:..]..:ůŽkos;vLrkzvanéb!ňce,tojespo|ečnésociá|nízařízenípro2-3pokoje,
j . . 'é>h (/J nloiůilo\^i V bl 'ňce)
stŽnovisko Rovnostli ce|ý aťeá| je hodně rozlehlý má Víc kříde|. dlouhé ctrodby
j = :l]ad]ró se V něn] zorientovat, což p'o zrakově postiŽené neníideá|ni Pokud si
:':'].':::iro]et někam ni|no penzjon. můŽou W!]Žít at]t' za které a|e p|atídost vysokou

. ] .P lkorun|laujetýki loTel ' '
v]Édření . stituc€: ,,Nevidomí se postLlpně za pon]oci našich pracovn|,ků !číorien'
::.:.::,Jíoru,ncjdřívvcsvérr]pokoji 'potomVenlk! 'Vbudověmámepomoc!ázá-
:' . . . : '"1fuzícl] lliasitý koÍnentář a neMdomé pod|e potřel]y dopÍovází pracovní.(',

Mlloš Pa|eček řed]tel

?{mečekStřelice
Tetčidúi ó'' stře|lce

Kdo |ej zřizuje: Jihomolavský kraj
Pťo ko!!'o: donov pro osoby se zdravotním posiižením
ceÍa |ůŽka:9450 |Q/měsíc (za dvoulŮžko!1' pokoj i se stravou)
stanovisko Rovnosti: Je to ve|ký areál se třemí budovarni a Ve|kou zahndou. Pťo.
blémové je sLáří někter.ých budov Tréniíkové bydlení,ie íapřildad nove, a'e ccloroč.
ní potřebuje rckoníťukci, je tam hodně star.i q'tah. Dlouhé chodby jsou poiernnělé
a 0.\ob;dost depresivně'
vyiádření instítlcq ,,Máne najatého aÍchitekla, j'eho úkolem je navrhnout Íozsáh|ou
re|@nstru|<ci' Ta by moh|a začí. tak za dva.ebo třiío|ď JiříAltman, ředite|.

E g"t'psgÍliGesty
(dqjei dizule: sdružen í pěstounských íodin
Pťo koho: nÉdí od 18 do 26lei věku Utikajícíze školských zařízení pro \4ikon ústavni
nebo ochranné \4ichow.
cena |ůŽka: 22oo |t/mesic
stinovisko Ro]'nqsti: |\4ezi |idmi v oko|í se ví že jsou V domově občas prcbtémy
s a|koholen] nebo dÍogami' Pod|e h.asů bíJalé zaměstnalr'<yně, kteÍá si nepřeje b}'t
jmenová.a občas si s nim. perconá| nevírady'
vyjádř€ní institlce. ,,Věnujeme 5e klieítům, |deřÍ často majÍ ávislost ía droqách
nebo hey]lích automatech. U n;ch se snažímě na tonto prob|ému píacovat |(dyž vi-
díme, že to k'n]čemtI nevede, tak dotnlouváne 5e speciáními |éčebnam. spoluptrici.'

Ladislav Nevrkla, vedo cíinstit!]ce.

Azy|ovýdům
Křeno,á m' &t!o

Kdojej zá.z!je: ceni.llm sociálnich s.uŽeb
Pro koho: bezdomovci
cena |ůžka: 2400 Kč/měsÍc (Bo/noc) Ve třetim patře lebo 2700 Kč,lněsí. (90 l(č./
rot) Ve cIVdé||l
stalqvisko B.ov!qg!! Azylový dům sé naclrázi Ve třetÍn a čtvrtéin pa:ře či!žovniho

I}omor Hvěda
llo,é llvčld|hq 2m

Kdo jei zřizujq Jiho|noravský kréj' oi'tpňvkova
organizace
Pm koho: služba don]ova 5e zvlaštním reži.
nrem pro klientya domova pfo se.riory
ceía |ůžka: 8244 Kč a víc/měsíc včetně
jídla (podle počtu lůŽek na pokoji)
stanovisko R9vnostl l(|ientj jsou ub}tovaní
na oddě|eních ve dvou samostatn}'ch budo.
vách býVa|ého zálnku a pavi|olru' V objek-
tu se nachází ta](é kanfýna a spo|ečenské
prostoll t]|čené k bohos|už|rán,i vzdělá.
VacÍm akcim' součásij áreálu je i pafk
|(|ientijsou rňytovaní V jodno- až čtyř.
1ůžkol4íclr pokojích.

Vétšina po
kojů ná tolevi7í
případně í |ednici.
Klienti však majÍ spo|eč-
!é sprchy a toalety.
Vyjádření dořnova:

'yzh]edeB] k tomu, že jsme záÍnecké 7ařízení a tedy panát|ov.í objekt' !€ní
ÚÍ}|ně iednoduché něco takového zajistil Výh|edově proto chceme na pokoie doplnit
alespoň Umyvad|a-', Pavel Ševela ředitei

E l*'lgnmniorylÍyškov
|(do jei zři4{e: J:l,]omoravshí k|aj
P.o koho! pÍ] lidi sta|číšedesá! |€t' kteříse o s€b€ nernůžou d|ouhodobě
stamr
c€na |ůžká. 9420 Kč/nĚsic (Včetně jídla)
stanovjsko' Rof.nošti: Vyškovský Domov pro seniory poskÉUj€ svým '
klieniůmiakéošetřovatelskoupéči'rehabi|i|ace,rnajímožnoírczvi]et;'{.'-
i sVé zájnly. PÍFcují v diinách, Wřábějj ozdobý spo|€čně cvičí nebo 3
zpivaj' Dvě šestipodlažíí b!|dovy mají v každém poschodí čtyři &e/,{:lpváJ;' Dve s|st'podlini bÍ|dovy mal| v !a./dem poscnoo| ctyn lí
Dr'ly s ipdno|j2ko!4i'mi a dvo!'|ůžkowmi pokoji' K'ŽoV b}.t má 5po- 7
|ečnou koupe|nu a záchod. coŽ r]ěKeďm |idem newhovuje. . '

Wádfuní domova: 'sídlínle v b]ýVa|óm pane|áku' talde zajistit
V|astní sociá|ní zařÍzeni by bylo náočné h|avíě stavebně a Žároveň
by.hom muse|i snižit kapacitu zařízení.,'

oana IndBková ředite|ka.

llottw s piomtelskou s|užbou
Slavkor u Brna
po.ní 1444 g|at,|ov ! B|íta

Kdo jej zři.qj9i ob|astníchařitá Hodonín
Pro koho: pÍo staré |;di' kteříse o sebe nemůžo! samipostarat
cena: sluŽba poskyt je pomoi při Íůznýcb každodenních potře.
bách. U naprosté většiny Z n;chje sazba l00 korun za hodinu
s.tamvisko Rovrcsti; s životem na Polní jsou tamní obyvat€!é
spokojeni Případnó siížnosti řeŠí městský úřad' Podle zjištěných
iníormacÍ kaŽdou záVadu na VybavenÍ nebo.ušení klid! řeší
hned.
vyjádření s|t!žby: ',Budova na Po1ní patří něsiu a funguje
prakficky jako obyčejná b}tovka u|čená pro stařší lidi. Naše
s|užby vy!žM jen menšina z nich' Další klienty máme jinde
Ve městě, pomoc jim poskltujeme ambu|antně' s k|ientyjsme
tedv 9o ce|ou dobu v kontaldu a zpětnou Vazbu na nďi práci
dostáván]e neustále,,. Jved|a Vedoucí centťa denní.h 5|uŽeb
l(ateřina Ufilášková.



TEST DENIKU ROVNOST

BŘEcLAVS|(o:

6n

ZNOJEMSI(0.

t]'! oomov pro seniory Plaveě
lr|lgl DÚrov l. Plaveč

Kdo iej ťialja Jihomoravs|oj kíaj
PÍo l@ho: pro starší |idi 5 A|zheirn€řovou choíobou nebo duševnín one.nocněníÍ],
|deří se o sebe lemohou starat a pro |idi 5€ snlželou soběstačností
c€m !Ůžka: 9339 lc/měsíc (ubytování a ýrava)
s.taÍovisko Rov osti; Lidé v P|avči žijí v čistých a nedáVno opmvenýď budovách'
ZVýše.ý dohled íiají |idé s AlzheimeÍovo|j chořobo' a duš€vně nemocní Lidé bez
psychických pol.ucl žijÍv samostatné budově V takřka ťodinném pros|ředi součiástí
areá|uje roz|ehlý oark vhooný k proch'izl€m' Žije lde třiasedmde9t senioíu a domov
je p|ně obsazený
vyjádŤe!Í dong.v'a ,'zájemcúm o pob]rt v našem domově vadí dlouhý pořadQi]( Ně'
|deří lidé si ovšem d|ouhodobě stěžt]jí na jÍd|o nebo kočky, které se pohybují v áťeá|u,,,
uvedla sociá|n| pacourice Hatla Čaňková

llomor u lesa I'iryikovice
Ta!,Íot,|C€ l5'

tGo iej zňzujq Jihomoravshý kl?j, příspěvkoú organizace
PÍo koho: pťo |idi nad osmnáct let, kteříse o sebe nemohou starď z dŮvodu mentál
ního post;žení
c€'!!a |úžka: od 9450 Kč/měsíc (ubytoválí a strava' ceny podle Wbavení pokoje)
st4nodsko Rovnos|i; Lidé Žde žijí v porně.ně moderní a nové budově postavené
!a okrají obce V řoce 200L Pokoje jsou většinou jedns až dvou|ůžkov4 ojed.ně|e
čtyř|ůžkové. Donov je V současnoíi p|ný. (li€ntj mají také bazón a íůzné da|ší mož'
nosti re|axace včetně napřft|ad takvané z'd idňovací aístnosti' Vo|ný čas klienti tláví
v ke'amické dÍně čit,] konív závis|osti na jejich mentálních schopnostech'
Vyjádření domovŽ "Pokud č|ověk nezv|ádá své poďižení doma ílůže využít lašich
služeb. Pokud to dorria nezv|ádá nůŽe se ocitnout u nás. Jsou to |;dé, kteříWpadají

jako dosÉli a|e jejich m€nt.álnÍ věk může být ía úrcvíi třeba deseti|e1ého dj.
tět€. |\/áme tu tedy duševně dvouleté až pďnácti|eté klielrty. Mají naši plnou
péči.,' 

Tomáš Hav|ásek, ředite|

L.

@

E[ ffi,Hl*niowslt*ce

V ,,  a i

LAV

I

(dojei.ň4'de: Jihomonyský kraj
pl-o kqloj |idé sta^í 65 le! kteří se o sebe 

']emohou 
sta'

rat nebo Iidé s chronickÝm duševnín onemocněním či

cem |ůžkď od 8340 |(č/měsíc (ubytování a st|a\'a,
ena pod|e míst na pokoji)
.s!arq.ida'Roy!t95!i Lidé zde žijí v optavené budo-

vě, |derou dop|ni|a před něko'ika |ety přístavba' Velký
dúíaz kladou sociální pracovnice na 1|áVe.í vo|l]ého
času obwate|' Nabízí ádu ko!žkú nebo 

']apříldadmuzikote|ap|i či pÍocvičování paměti.
rii!lř-.l{ -dgq'pt'ai ',snažíme 5e, aby |idé moh|i
u nás po|(ačolat v tom. co j€ bavi|o dříVe. Domow
už neisou o ton' že staií|idé 1Íáví sk|on€k života

Domor se zy|ášfuiím režimem Jevišovka
Drrd|o|edá lú9. &v*ovka

](do jej.2ř'izuje: senio'!řojekiENI0RPRoJEKT s.r.o' (soukromnÍd
Pro kghb: |idé se sniženo! soběstačností z důvodu chťonic|(ého duševního nemoc.
!ění Alzheime.ow choroby čijiných typů denencí
g€na-Lnž!aj 9000.rt000 Kč/měsíc (podle ve|ikosfi pokoje;vše se stravou) + írtný
pi|p|atek za péči 4000|ft' 5ó |ůžek
sta.ovisko Rovnosli| obrovská třhatÍová budova bývalé školy se zahrádkr:u, si.
tuovaná !a kíaji k|idnó obce' Budova ve siušném stavu, oplocená' dobře zabezpc'
čená, s fuíkčIím výtahom. poko,ie si mohou zařídjt k|ienti i sami. R€daktor na|azi1
Íla v€|mi přÚem.ý penonál, klienti dostávajíjíd|o pětkťiit denně,sestrám moho|| říct
o nákup. majítelevize na pokojích. Dalšípobočky Ve Vranov.icích a Rosicích'
vyjód&jllcollua: "Jsme soukÍomý přojekt, fuígujeme be-z státních dotací takže
je V našem zájmu nít eust.íle plno. Každou směnu tu střÍdájedenáct zaměstí]anců'
Zákonem schvá|eňé minimum sp|ňujeme, ale samozfujmě bychom by|i rádi, kdyby
niis by|o VÍc'., Dagmar staffová, pracovnice domova

Iéčebna dlouhodobě nemocných'
nemocnice valtace
KHštení :l5o' l,aň|c€

Kdojej zřjzljq: Nemocnjce Va|tice 5'ío. (soukromnik)
PÍo koho| |idé nad šedesát |et a dosÉlé osoby se zdÍavotním postiženín, kteří se
nemohou po hospitaIi..aci vrátit domů.
c€'na |Úž!l: ó000 Kč/i,]ěsíq včetně stravy 5x dennq (diabetici vÍcekíát denně)'
Kapacita l80 |ůŽslí aktuálně tři místa Volná.
sta[ovisko B=oYj|o-stÍ Budova staré nemocnice chát.á zv€nku chybíjakáko|iv ce.
du|e označující zařízení. Uvnitřjsou kÍoně LDN 1aké ordjíace dalších lékařů. Býva|ý
nemocniční int€riá, působí tmavě a stísněně. Aktuáhíjíde|níček zveře]ňujÍna Webu.
NechybÍ moderní prostomý \'/ytah'
vJjádření dornov4 Umístění V našem zařízení je možné 

'en 
na dobu naximá|'lě tří

měsíců. Je to tu spiše přechodný domov, sup|ujene nemocnici' Poté se musístejně
rodina ppstarat o další umístění a nesmí otílel p|obž€ domovy důchodcťl jsou pře'
plněné a umís|ěÍí nenío|GmŽ;té.,, |Va.e Tr|lová, sociáhí pÍacovnice |éčebny

Domov sgriorů Břeclav
a Fě.|llě t3' B}eG|a,

KdojeJ zřizuje: město Břeclau příspěVková organizace
Pru 'ko'!gi osoby nad ó0 let, kteíé mají sniženou nebo nulovou soběstačnost při
pohybu a sebeobs|uze' s A|zheimerovou choíobou či denencí
cena |ůž|G;8500-9500 Kč/měsíc (jedno- až dvou|úžkové pokoje s komp|etnÍmi
s|užl]ami a.iídlem 5x denně (diabetici 6X). Kapacita 220 lůžek, íeustále plno
s!a!qv'9!-o''Bq].!!9sti! Dvě budovy v klidné části města s paťk.|n. cekací donla
Ve|mi d|ouhá. Malé dvo!|ůžkové pokoje s balkonem, krcmě poste|e, skřÍlě a žld|e se
nevejde jiný nál,ytek' Nutné blízké soužitídvou osob, což bývá občas u starších lidí
prob|ém. Nechybí dVa v]itahý
Vyjádř€íí domova:,Je nutne nít u ná5 piih|ášl.u pÍedcrn' V po.ad'l .u' pro iákyko
liv případ' UÍnístlní totiž zda|eka nen| okamžitq zájem je obíovský a sta|ý eekácí
dobaj€ osm, spše al€ až deset měsíců.',

HODONiNST(O:

svět|a Lazová, sociá|ní pracovnice

Donrov plo matky s dětmi l|odonín
tř. D!|Gblďch M|nů 5z Hd|,otút

{do lej zřizÚ-ei Diecez.tí chaÍita Bmo
Pťo koho: pío matky a těhotné ženy od 1t} let s trva|ým pobytem v eR, těirotné žeňy
od 8. měsíce těhotenství matky 5 nezaopatřenými dětmi do U|(ončeíí středíiho
Vzdě|áníd|tete
c9n3 !úžkí dÍtě . 1200 Kč/měsíc, nratlq: 2000-3000 Kčlrněsíc
staÍovisko Rovnostil |\,4atky spo|u s dětmi' by(llí V šesii bFových jed|lotkách' ]e'
i i .h i  <.|| ř:s|í ; .  k | .hVň1.Á q. <Ó. i |ňím 7áří7.níln K ' l i ( r^7].] l |r i .  (nn]r. . .c iÓ  l



''řtri do..*'- 
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"; i;i;.;; ... ;f'* "i'ff*ň",n .-'.n
' -Ž-* >'.,. : :: -.. .e."v"lda nůŽe .e o.(noul ] nas' Jsou to lidé' |deiiwDadaií:'. ]. '.c.' ' a'e jeJicn mentá|niVěk můŽe být ía Ú.-iu""" o.i"iir.iti"?:.i€'váŤe t tedy d.lševně dvou|eté až pátnáctltete lrienty. rr,riii naiiórnou

sr'!Ýidq&!'EÉtr BBdova staré íÉmocnic€ cl|áiá zvenku chybí jakákotiv ce-du|e označU,iíci zaříz€ní Uvnitřjsou kťo.]ě LDN tate or.ui"u." aurlici ra,ů]iii. e;va|ý. n€mocniční intefiér pisobí tmavě a stísněně. Aktuaniiiuellrrer< zveleli;uílaíetíNechybl modeíní přostomý qýtah'
Vyjódře{ dďnq\Ía: UmÍstěnív našem ZaříZeníje možnéjen na dobu n,]aximálně třimě'sIců. Je to tu soiše přechodný domov sup|ulenn nefiocn|ci' Po|e se musi íeinéroo.na postaral o další umistěnía nesmíoLá|et' prob7e donovy rIůchodcj isou pie.plněnó a umístě.í není okamŽité.,, iitarie Trl|ová, sociáhí pra"""ni.;l;č.,b-';

Tomáš Hav|ásek, ředíte|

l23l Dďnov p|o s€niola ska|ice
H Sa.álice L S*diGG

Kdojej z'izujej Jíhomofavsbý kraj
Přo koho' lidé starší ó5 let, kteří 5e o sebe l]ernohou sta-

rat nebo lidé s chronichým duševnÍm onenocně.]ín či
demencí
cena lůži<a: od B34o l(č/měsíc (ubytování a stava,
cEna pod1e míst na pokoji)
stanovis&o Rovnosti: Ud€ Zde 7'jí v opravene buoo

Vé' |derou dop|ni|a před néko|ika 'ety p;'stavba' Ve'k};
dÚraŽ kladou sociál!í pťacovnice na tniveníVolného
easu obyvate|' NabízÍ řadu kroužkÚ nebo ttapří|<laci
nulikot elapii i : procviČovánI pa fiél i'
Vyjádi€ni domova: ',snaŽíme se' áby l;de moh|i
u nas DokFJčoVaI V torr' co je b.rv lo dijve' Do|rovy
už nejsou o tom' že staií |idé tráví sk|onek života

nečínně' Tápí ná5 tady a|e velmi ornezené
moŽí}osti parková0í.', Renaía Puna'ová,

vrchnísestra

Domov senioÍt Břec|av
..a Fěiíirě ra Břecrav

LAV

Kdo jej-zřizujé| méslo Břec|aY příspéVková orgJn|zace
Pro koho: osoby nao 60 |et' ktere m.1ií snŽeno|l nebo nL|oVoL, 5ob.5l.lť|1o\ Driponyou a sebeobs'u1e, ! Alzheimerovo!,l c\orobou čidemenc.

::]: |q!19509 "?0ol(č/rnésic 
(jedno' a' dvoulůžkove pokoie l konpjptrrmj

íu?oaml á l|olem 5x denně (diabetici Ó\) '  |<Joacitá 22o |ůžck' ncusuIe pino
st4n!v.sk! .R9tlost'i; Dvě budovy v klidnó části ntsta s pu.t.nu'. ói'l.o.i .ron.uVe|rn| d|orlha' Má|é dvoLíůŽlove pokoje s oa'ko'rem' k,omé posIete' sk,rrré a i'cl|e se|reve]0e lInv nábýlek' Nutné bIzke so!Žit idvou osob (oŽ býVá obťJs J sraó]Lh 'Úiprob|ém. NechybÍ dVa v}'tahý
Vyiádřenídornova: ''Jc nLrtne r ||t u nás přih|ašku preocn], V poidd|]ůJ' oro idkvko||V pť|páo' Umisténí lotiž zda|eka ne'Iíokan']Žilé' zjjem;e obrovsky a 

"iá|y'Óeíacrdobaje osm, spGe ale až deset měsíců.,, suitru Luzoua, .oci.ilrr.. piá"oun řn

H0D0NÍNsKo:

dostaieČné velké. Pacienti lde oostávajipravidel* *lr'i 
","i'l..lj"i"l'.iJiIou pec| zdravotních sester ajeiich asistentek' čekacr doba n'' pÍijett oo ia;tzelrt

Je pomeřné dlouha, ivíc než oů| roku
vyjádřenípenzíonu: ',KIjenty prii|ínáme lodle poiddnlku' do |de/eho \{' kaŽciv
zaJemce-ooslane po sociá|1ím šetření a |ékařsl.é oroh|ídce' VétšjJ|oll rodi.]rýrn
!!::]:'T,Y'' :,k"': - iby počltali s doboLr přileli mp/j tien.i al šesti més'cl
ne{oy I déle'" IVana Kyjovská' leditp|kd

Domov pro matky s dětmi Hodonín
tÍ. l'lk€|dqch hiBů s'fudonÍ|

}Gojej zřizujg DiecéŽní chaťjta Bffo
Pťo]oho: pro ma|ky d těhotne Ženy od lB let s trva|ým pobýPm V cR' Íeholné Ženvoo 

': ,1.:]!9 lehotensfuL matky s ne,/aopatřenými dčlmi do t|kon; c1j sLredn]rovzqetanrorrcte
celalqžtal dítě - 1200 l(č/měsíc' natlry:2ooo-3ooo Kčlměsíc
:1anovisk:'|ovnosti: Mátky spo|tr s děirni' byd|i V šeďi bytový. h pdnoti<ácn' e.
Jlcnz soucaslI Je kuchvňka se socialn|m zaří.,ením' |( dispo..ici n3j|] spo|ecenskot'
n.istnosl,-Ve ktelé 5e mohou scházeL Nechvbíani p'ea.'nu' o p' ii"r]'ojodui" ňbn.ř0vá (omlse. ktera be|,e V úvahu záVaznost 5itudce' ve Které se ie|]d n.rcl'á7í' Domovje Velfti malý nabíz. pouze 20 |ůžek DříVe měJi zrizenou t<';zovou jear.ott<L,. aÉ iaby]á'se,/měnou legislativy /rušena' objekt jc novó /ateo|ený'
vyJarlrcn| oomová:'.'Ne\4iho.dou je lízka kapa.ita 1d.|2e1|' Mámin(y L lla\ rlo|.ou
zusrawt nejděle Jeden ťok' cekac' dobá je závis|á n.] tom' Jak >e porlalí oochoc]neKere z mátel{ do nového prostiedi,'

Jana st€biíková, vedoucí soc iální pracovnice

E| *,m*n: sseniory stlzižnice
Íoo jej ďizuje: Jihono,.avs|.y krai' příspéVková o/ganizace
Přo koho: pro sta/ši Iidi s Íyzickým nandicapem rebo s demelrci
c€fla |ilžkÁ. 8-500-95oo |<ť/něsíc (pod|e Ve|ikost| pokoje J rypu 5t|ivov.'n'

:Y::::9 .11y.Í'i |(ienti žijí V |lddované b"aó"o. iiv 
".]:i'""'sňot"]" ;'*

i

:,1

EIDomov na Jarošce Hodoďn
Jarošo'a 3

|(dq j'€j .řj.r'ie: JihomořavskÝ kmí
Pro koho: pro di nad čtyřicet |et. k1ďí isou ch,on:' ky dlšev|]e nen|ocni maliTreoa sch,zotrenii nebo duševré ohemocré|i <Vu|: láVis|osti na a|koho|, Či drolgactr

te14 |ůj|<4: 8700 Kďrrrěsíc (obytování + strava { režie Včetně úk|id|l)
stanovisko Rovnosti: |<|ienti domova 5e zV|jštnim režrrnem :'1i v ;edrro. az nviJůžkových pokoiích v k|jdné.ásti HodoninJ, b|ílk" v^"oi" 

'iiniJt' ' 'o-it']l',]'pa(em. Jeno Whodouje téké pomémé Ve|ká ldhrrda s oltánern' M.i ta(e vlaírni
:::lli n::]i:: Pt:|nu. 

0 chÍonicky drrševně nemocré se s[drá o.]borný per
sonal U s|uzDy domova ie stabi|ně ve|l.y lájen.
VyjádřenÍ dolnova,'V pořadnÍku mám; necelých třjsta zájeTců' přjlorn točné seuvolníasijen pět mís|,, Jana Matušinová' ř€ditelka

iNFoGRAFIM; DENi|í[4ARKÉTÁ EVJÁ|(oVÁ


