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Kdo jsme? Domov důchodců Český 
Dub (dále jen Domov) je 
poskytovatelem dvou sociálních služeb:
Domovy pro seniory a Domovy se 
zvláštním režimem. Zřizovatelem 
Domova je Liberecký kraj.

Kdo jsou naši klienti? Domov je 
určen občanům – seniorům, kteří 
pobírají starobní důchod a jsou 
odkázáni na stálou pomoc či podporu 
druhé osoby. Zároveň se jedná o osoby,
kterým nemůže adekvátní služby 
poskytnout rodina, respektive terénní 
sociální služba.

Co klientům nabízíme? Domov 
poskytuje komplexní individuálně 
naplánovanou nepřetržitou péči. 
Klienti mají zajištěnu plnohodnotnou 
stravu, ubytování v jednolůžkových, 
dvoulůžkových a třílůžkových pokojích,
praní prádla, ošetřovatelskou péči, 
sociální péči a zdravotnické služby. Dle 
možností jsou nabízeny klientům 
kulturní a společenské aktivity. 

Služba Domovy pro seniory. Tato 
služba je určena seniorům, kteří 
vyžadují podporu a pomoc při běžných 
denních činnostech. Služba je 
poskytována na III. oddělení domova a 
celkem disponuje kapacitou 41 lůžek.

Služba Domovy se zvláštním 
režimem. Služba je určena klientům s
příznaky stařecké demence či 
Alzheimerovy choroby. Je poskytována 
na I., II. a IV. oddělení Domova a 
celkem disponuje kapacitou 59 lůžek. 
Klientům této služby je personálem a 
úpravou vnitřních dispozic zajištěno 
bezpečné a podnětné prostředí

Kde nás najdete? Domov sídlí na 
výše uvedené adrese v areálu, který 
vybudoval průmyslník Franz Schmitt. 
Areál je situován cca 5 minut od centra 
Českého Dubu, navazuje na něj velký 
Zámecký park, návštěvy mohou 
zaparkovat svá vozidla přímo na 
nádvoří u Domova. 

Kde se o Domově dozvíte více? 
Informace jsou zveřejněny na 
internetu: www.ddceskydub.cz, Domov
má svůj profil na komunitní síti 
Facebook (stačí zadat do vyhledavače 
Domov důchodců Český Dub). Další 
informace jsou k dispozici v 
materiálech vydávaných Libereckým 
krajem.

http://www.ddceskydub.cz/


Jak se stát klientem Domova? Pro 
zájemce, který má přístup na internet, 
je nejjednodušší cestou zadat adresu 
www.ddceskydub.cz. Zde jsou uvedeny 
veškeré potřebné informace a navíc je 
možné si přímo vytisknout potřebné 
dokumenty: žádost + formulář pro 
vyjádření obvodního lékaře. Zájemce, 
který nemá přístup k internetu, může 
kontaktovat sociální pracovníky 
Domova telefonicky (482 362 015, 724 
103 450, 725 349 080). Další možností 
je osobní návštěva Domova, sociální 
pracovníky je možné zastihnout ve 
všední dny od 8 hodin do 15.30 hodin, 
v pondělí a ve středu je pracovní doba 
prodloužena do 17 hodin. 

Jakým způsobem se za péči platí? 
Aktuální ceník úhrad je zveřejňován na
webových stránkách Domova. Cenu 
ovlivňuje konkrétní komfort ubytování 
a druh odebírané stravy. Zjednodušeně
řečeno klient platí ze své penze (či 
jiného pravidelného příjmu) za bydlení 
(včetně praní osobního oblečení) a 
stravu. Poskytované sociální a 
ošetřovatelské služby jsou hrazeny z 

příspěvku na péči. Zdravotní péče je 
proplácena konkrétní zdravotní 
pojišťovnou.

¨

Důležité kontakty: 

Správa Domova: 482 362 010, 
domov@ddceskydub.cz 

Ředitel Domova: 482 362 013 
606 301 948, 
radim.pochop@ddceskydub.cz

Vedoucí služby Domovy pro 
seniory, vedoucí zdravotní 
péče: 482 362 071, 602 485 389,
dana.kvapilova@ddceskydub.cz

Vedoucí služby Domovy se 
zvláštním režimem: 482 362 
019, 724 571 924, 
jarka.hozakova@ddceskydub.cz

Sociální pracovníci: 
482 362 015, 725 349 080, 
724 103 450, 
lubomil.kucera@ddceskydub.cz, 
petra.skopanova@ddceskydub.cz
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