
Domov                                                  

pro osoby se zdravotním postižením 

„PRAMEN“  v Mnichově



Domov Pramen může být 

i vaším domovem, pokud:

❑ Jste muž nebo žena se zdravotním (zejména 

mentálním nebo kombinovaným) postižením s těžkou 

nebo úplnou závislostí na pomoci jiného člověka

❑ Je vám více než 18 let 

❑ Netrpíte psychickým onemocněním nebo nějakou 

závislostí (alkohol, drogy), které znemožňují soužití v 

kolektivu



Nabízíme vám:

❑ Ošetřovatelskou a rehabilitační péči

❑ Zdravotní péči

❑ Podporu při využívání běžných služeb

❑ Práci v dílnách

❑ Vzdělávací kurzy

❑ Podporu v kontaktech s druhými lidmi

❑ Různé možnosti, jak trávit volný čas

❑ Celoroční ubytování se stravováním 



Stravování

❑V kuchyni vám připraví  snídaně, obědy, svačiny i  večeře

❑ U snídaní si můžete vybrat ze

dvou jídel

❑ Jídelníček můžete ovlivnit

vlastními návrhy

❑ Můžete si též připravovat  

jednoduchá jídla s podporou zaměstnanců



Zdravotní péče 
a rehabilitace
❑ Zdravotní sestry vám podají léky,

ošetří vás, doprovodí na odborné

vyšetření k lékaři

❑ Do domova pravidelně dojíždí

praktická lékařka, zubař a 

psychiatr   

❑ Rehabilitační pracovnice s vámi 

bude cvičit a provádět masáže



Práce 
v dílnách
❑ Ve všední dny můžete pracovat 

v dílně v domově (výroba svíček, 
keramiky, šperků, pletení košíků 
z pedigu, tkaní, batika, 
aranžování)

❑ Můžete navštěvovat sociálně   
terapeutické dílny mimo zařízení

❑ V budově domova můžete 
pomáhat při úklidu, příp. dalších 
činnostech



Vzdělávání

❑ Můžete se účastnit    

vzdělávacích kurzů

v domově (čtení, psaní, 

počítání, práce na počítači,

rozvoj sociálních 

dovedností, základy 

znakového a anglického 

jazyka) 



Volný čas

❑Podle svých zájmů můžete 
sportovat - jezdit do blízkého 
města na kuželky, šipky, na 
spinning nebo do bazénu

❑Ve městě si půjčovat knihy v  
knihovně, navštěvovat koncerty, 
filmová a divadelní představení

❑Jezdit v malých skupinách na 
výlety, na dovolenou po Čechách i 
do cizích zemí



Vztahy a návštěvy

❑Vaše návštěvy za vámi 
mohou přijet kdykoliv (ale 
jistější je předem se ohlásit 
telefonem)

❑Pracovníci Vám pomohou v 
kontaktu s rodinnými 
příslušníky a přáteli 

❑Spřátelit se můžete i s 
dobrovolníky, kteří do 
domova jezdí na návštěvy a 
zúčastňují se některých 
společných akcí



Festival 

a jiná setkání
❑ V polovině května pořádá 

domov „Festival 
porozumění“. Schází se tu při 
koncertech, vernisáži, 
výtvarné, dramatické a 
hudební dílně „lidé s 
postižením“ i lidé bez 
postižení a zjišťují, že 
porozumět si není tak těžké. 

❑ V prosinci se koná „Vánoční 
zastavení“, kde se při 
společném vyrábění 
setkávají všichni, kdo májí 
chuť užít si sváteční 
atmosféru. 



Kontakty
❑ Adresa: Domov Pramen 

Mnichov 142, 

353 01 Mariánské Lázně

Telefon: 354 692 134

❑ Sociální pracovnice 

Bc. Alena Kovandová, tel.: 733 697 422

❑ Ředitelka domova: 

Ing. Monika Šumová, tel.: 602 476 759

❑ Internet: www.domovpramen.cz


