
 
„ Vítejte u nás v domově,  

který tvoří především lidé a vzpomínky v něm.“ 

 

 

Domov důchodců Lampertice 
 

Příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem 

IČO: 00195022 

Statutární zástupce: ředitel Ing. Bc. Viktor Selinger 

 

Domov důchodců byl otevřen v r. 1905, v prvopočátku pro zestárlé, vysloužilé horníky, 

teprve později se klientela rozšířila. 

 V průběhu let došlo v našem zařízení k mnoha rekonstrukcím. 

 

Nabízíme ubytování 52 klientům v 1-3 lůžkových pokojích, vybavených lůžkem 

s vlastním nočním stolkem, poličkou a šatní skříní. 

 

Našim posláním je pomocí kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytovat 

sociální služby – náhradu domova klientům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu 

stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém prostředí. Tím jim umožníme prožít důstojné 

aktivní stáří. 

Cílová skupina Domova důchodců Lampertice - senioři (Senioři, kteří mají bydliště 

v Královehradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na královéhradecký kraj). 

Věková struktura cílové skupiny - osoby převážně od 65 let výše. 

 

V Domově důchodců Lampertice žijí klienti, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, nebo jim byl před tímto věkem přiznán důchod invalidní a jsou: 

- zcela nebo částečně soběstační při pohybu a sebeobsluze 

- zcela nesoběstační při pohybu a sebeobsluze 

- tělesně postižení senioři, senioři s demencí, trpící inkontinencí 

- bez potřeby nepřetržité lékařské péče, pouze občasně zajišťovanou smluvním 

lékařem 

- odkázáni na občasnou, nebo trvalou ošetřovatelskou péči 

- bez takové poruchy osobnosti, která by narušovala klidné soužití klientů 

- bez závislosti na alkoholu, případně jiné toxikománie 

- soběstační, schopni žít ve svém přirozeném prostředí, ale ocitli se ve svízelné 

sociální situaci 

- omezení ve způsobilosti, nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům 

- přijímající potravu přirozenou cestou 

 

Našim klientům poskytujeme: 

a) standardní služby: 

       - ubytování 

- stravu 5x denně, diabetikům 6x denně 

- při sestavování jídelníčku zohledňujeme i přání klientů 

- praní prádla a oblečení 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

- lékařskou péči – zajišťovanou smluvním lékařem 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 



 
(např. hudební produkce, zábavné programy kulturních agentur, výstavy, 

oslavy narozenin, výlety) 

- sociálně terapeutické činnosti (např. procvičování dovedností, soutěže, hry) 

- aktivizační činnosti (rehabilitace dále např. knihovnu, promítání videa, 

procházky) 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 

b) doplňkové služby: 

- služby zajišťované cizími subjekty (kadeřnici, pedikúru) 

 

Náš Domov je zařízení otevřené – klienti a návštěvy mohou odcházet i přicházet bez omezení, 

není zde zřízeno uzavřené oddělení. 

 

Ceny platné od 1. dubna 2017 

Úhrady v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou    

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, obojí 

v platném znění, takto: 

 

V Domově důchodců Lampertice 

 

 

Ubytování - pokoj  Denně Měsíčně Se 

stravou celkem  
Jednolůžkový   156,- Kč  4.680,- Kč   9.000,- Kč 

Dvoulůžkový se 

sprchou a WC 
  146,- Kč 4.380,- Kč   8.700,- Kč 

Dvoulůžkový  136,- Kč 4.080,- Kč  8.400,- Kč 
 Tří a vícelůžkový  126,- Kč 3.780,- Kč  8.100,- Kč 

 

Celodenní stravování normální i dietní: 144,-Kč denně = 4.320,- Kč měsíčně 

  

Stravovací jednotka-průměrná denní hodnota spotřebovaných potravin - 84,- Kč 

Provozní náklady související s přípravou stravy  -       denně                    60,- Kč 

 

Pro výpočet měsíční úhrady je stanoveno, že všechny měsíce v roce mají 30 dnů, bez ohledu 

na to, kolik dnů skutečně mají. Při tomto způsobu bude klient s celoročním umístěním ve 

skutečnosti o 5 dnů zvýhodněn- 12x30=360, zatím co počet dní v roce je 365 (366).  

 
Kontakt do Domova důchodců Lampertice: 

Domov důchodců Lampertice, Lampertice 204, 541 01 Trutnov 

Webové stránky:  www.ddlampertice.cz 

Tel, fax: 499 879 247 

 
Další informace podá: Mgr. Radka Kobrlová (Dlabolová) – sociální pracovník, Telefonní číslo: 

499 879 247, 499 879 031, 725 500 160, Emailová adresa: socialni1@ddlampertice.cz 

                                      

                                     Bc. Kateřina Etrychová – sociální pracovník, Telefonní číslo: 499 879 247, 

499 879 031, 725 500 160, Emailová adresa: socialni2@ddlampertice.cz 

 

Dopravní spojení: 

Autobus z Trutnova do Žacléře přes Bernartice – zastávka Lampertice ústav 
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