
„Všude, kde se dá žít, se dá žít dobře.“ 

Marcus Aurelius 

V našem Domově Hortenzie 

poskytujeme seniorům v důležité 

etapě jejich života sociální službu, 

která se co nejvíce přiblíží životu 

v domácím prostředí, s úctou        

a s respektem k jejich jedinečnosti    

a s podporou k soběstačnosti.        
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            Domov pro seniory Hortenzie        

K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice-Pakoměřice                          

 Tel.: +420 283 981 100 

Aktuální kontaktní údaje viz www.hortenzie.cz                

Žádosti o přijetí: socialni@hortenzie.cz 

Klient si může každý den uspořádat sám 

nebo využít nabídky našich aktivit, např.: 

- ranní skupinové cvičení a procvičování jemné                 

motoriky                                                                     

- tvořivá dílna (ruční práce, malování)                   

- klub pečení a vaření                                                

- společenské hry a rozumové aktivity                  

- přednášky, promítání filmů                                                                                                                 

- sportovní hry, soutěže                                           

- vycházky a výlety                                                     

Kavárna, kadeřnice, pedikérka, pastorační péče      

či dobrovolnické služby, např. canisterapie 

Adresa Volnočasové aktivity 

Doplňkové služby 

Spojení z Prahy 

Adresa 

Domova 

Volnočasové aktivity 

Doplňkové služby 

Spojení z Prahy 

- kulturní                       

a společenské akce 



Každý klient má svého klíčového pracovníka, 

který ho provází po celou dobu života v Domově  

a se kterým plánuje průběh sociální služby podle 

jeho individuálních potřeb. 

 

- 65 míst 

Cílovou skupinou Domova jsou především občané 

hlavního města Prahy – mladší senioři ve věku od 

65 do 80 let a starší senioři ve věku nad 80 let, 

kteří potřebují pravidelnou každodenní podporu    

a pomoc jiné fyzické osoby. 

Seniory, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní 

péči ve zdravotnickém zařízení. Kteří nejsou 

schopni pobytu v zařízení sociálních služeb 

z důvodu akutní infekční nemoci. Jejichž chování 

by z důvodu duševní poruchy závažným 

způsobem narušovalo kolektivní soužití. 

- ubytování a stravování                                      

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče          

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu                           

- zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím                                                            

- sociálně terapeutické činnosti                         

- aktivizační činnosti                                             

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

- počet jednolůžkových pokojů: 49       

- počet dvoulůžkových pokojů: 8 

Pokoje klientů jsou bezbariérové, vybaveny 

polohovacím lůžkem (s možností přimontování 

hrazdy jako rehabilitační pomůcky), dále je zde 

variabilní noční stolek, šatní skříň, zásuvková 

skříňka se zabudovaným trezorem, stůl, židle, 

botník. Součástí pokojů je sociální zařízení. 

Poskytujeme celodenní stravování. Celodenní 

strava se skládá z 5 jídel – snídaně, 

přesnídávka, oběd, svačina, večeře. Strava se 

podává v jídelnách, popř. i na pokoji klienta     

a je přizpůsobena 

zdravotnímu 

stavu klienta – 

seniora. Klienti 

mají k dispozici 

po celý den 

teplý a studený 

nápoj. 

Sociální pracovnice jednají se zájemcem o službu, 

poskytují základní sociální poradenství                        

a napomáhají klientovi s obstaráváním jeho 

osobních záležitostí, s uplatňováním jeho práv         

a udržují potřebný kontakt s rodinou klienta.  

Ošetřovatelská péče je nepřetržitá. Do Domova 

dochází jedenkrát týdně praktický lékař a podle 

potřeby foniatr a psychiatr. Nabízíme rekondiční 

terapii. 

Kapacita Domova 

Cílová skupina 

Do Domova nepřijímáme 

Poskytované služby 

Ubytování 

Stravování 

Sociální služby 

Zdravotní, ošetřovatelská péče 


