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Základní informace o službě DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM DEŠTNÉ 

Poslání: „Nepřetržitě poskytovat pomoc a podporu při běžných činnostech 
lidem s postižením tak, aby  nebyli vyloučeni z běžného života, žili a užívali 
si svůj život důstojně, za podpory a pomoci druhé osoby rozvíjeli svůj 
potenciál a byli co nejvíce soběstační.“ 

  

Služba je poskytována dospělým 
lidem s mentálním postižením, 
kteří se nacházejí v nepříznivé 
životní situaci a jejichž stav 
vyžaduje 24 hodinovou péči, 
včetně péče zdravotní.  

 
 
 
 
 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Deštné (dále jen DOZP) se nachází v obci 
Deštné, která je součástí obce Jakartovice. Obec Deštné leží 16 km na západ od Opavy 
a 9 km od sídla organizace v Dolních Životicích. Jedná se o malou obec s přibližně 300 
obyvateli. V obci se nachází knihovna, sportovní hřiště a restaurace. Základní zdravotní 
péče, poštovní služby a obchod jsou poskytovány v nedaleké obci Litultovice (cca 5 
km).  

Areál DOZP je tvořen třemi budovami. Ubytování je poskytováno formou samostatných 
domácností, jednotlivé domácnosti jsou rozmístěny po patrech. Celková kapacita je 50 
uživatelů. Všechny objekty jsou bezbariérové s vlastním výtahem.  

V areálu se nachází rozlehlá zahrada s altánem a dalšími možnostmi posezení, včetně 
fitness parku.  
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V první budově jsou umístěny tři byty s celkovou kapacitou 20 míst. V přízemí se 
nachází byt pro 4 osoby s kuchyňkou a obývacím pokojem, dvěma dvoulůžkovými 
pokoji a sociálním zařízením. V prvním a druhém patře jsou umístěny byty pro 8 osob. 
Každý byt je tvořen kuchyní propojenu s obývacím pokojem, 4 ložnicemi (dvoulůžkové) 
a 2 sociálními zařízeními.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V druhé budově se nachází 5 jednotlivých domácností pro 6 osob. Každý byt je tvořen 
kuchyní, obývacím pokojem, sociálním zařízením, 3 dvoulůžkovými pokoji a terasou.  
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Ve druhé budově jsou umístěny aktivizační dílny, ve kterých mohou uživatelé trávit 
volný čas prací na keramice, výrobou svíček a další ruční prací. V malém sále je prostor 
pro cvičení, hudební aktivity a masážní křeslo.   
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Ve třetí budově je umístěna kuchyně s jídelnou a kancelářské prostory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souladu s § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytujeme tyto služby: 

 ubytování (dlouhodobý, ale také krátkodobý pobyt), 

 celodenní stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře), podporu a pomoc při 
jejím přijímání, 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 poskytování sociálně terapeutických činností, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 
 základní sociální poradenství. 

Fakultativní služby: 

 telefonní hovory, 
 doprava osobním automobilem,  

 kopírování a tisk. 

Při všech těchto činnostech poskytuje uživatelům podporu a pomoc pracovní tým 
složený z vedoucího služby, 2 sociálních pracovníků, 2 zdravotních sester a více než 30 
pracovníků v sociálních službách. Součástí domova je také provoz úklidu, kuchyně a 
údržby.  

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.  

 

Ceník:  

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku (viz webové stránky). V případě 
nedostatečného příjmu je uživateli stanovena snížená úhrada tak, aby mu zůstala 
částka alespoň 15%.   
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Kontakty:  

Domov pro osoby se zdravotním postižením Deštné 

Jakartovice – Deštné 68 

747 55 Litultovice 

email: vedoucijd@zamekdz.cz, socialnijd@zamekdz.cz, socialnijd2@zamekdz.cz  

 

Vedoucí služby Mgr. Alena Pola Sglundová 604 222 673 

Sociální pracovník Mgr. Martin Pardy 739 324 779 

Sociální pracovník Mgr. Michaela Plchová 731 018 842 

Zdravotní sestry Gabriela Vavrlová 734 530 035 

 Kateřina Zemánková 

Účetní depozit Marcela Otýpková 733 164 559 
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