
Charitní domov Svatý Kope ček  
 
(dále jen Domov) je Domov pro řeholnice Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek. 
 
Posláním domova je zajistit sestrám Kongregace potřebnou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu, žít 
závěr svého života v prostředí jejich vlastní řeholní rodiny a pomoci jim realizovat hlavní úkol člověka zde na 
zemi: svou prací, modlitbou a trpělivým snášením křížů oslavovat Boha. 
Vedle toho chceme pomoci žít závěr svého života v klidném prostředí a s možností duchovní náplně i 
omezenému počtu seniorek, především těm, které nějakým způsobem ve svém životě pomáhaly kněžím 
nebo řeholním sestrám nebo jiným způsobem naplňovaly poslání pomáhat bližním, a které vzhledem ke 
svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopné žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstaly izolovány. 
 
Cíle sociální služby: 
 
- podporujeme soběstačnost řádových sester i dalších seniorek, které nejsou schopny se o sebe 
postarat vlastními silami 
- umožňujeme řádovým sestrám plnit jejich řeholní a křesťanské povinnosti 
- umožňujeme seniorkám realizovat své duchovní potřeby 
- zajišťujeme pomoc při uspokojování základních životních potřeb 
- vytváříme podmínky pro důstojný a klidný život 
- podporujeme zájem podílet se na pracovních činnostech 
 
Zásady poskytované služby: 
 
- udržet nezávislost a autonomii obyvatelek 
- začlenění a integrace obyvatelek 
- respektování potřeb – služba je určená individuálními potřebami obyvatelky a potřebami společnosti, 
protože neexistuje model, který by vyhovoval všem 
- partnerství – pracovat společně, ne odděleně 
- kvalita – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem 
- rovnost – bez diskriminace 
- standardy kvality 
- aktivizace obyvatelek dle zdravotních možností 
- přistupovat s úctou ke každé řádové sestře a seniorce jako k jedinečnému Bohem stvořenému, 
chráněnému a milovanému dítěti 
 
 
Domov je ur čen pro řádové sestry Kongregace sester premonstrátek, pro řádové sestry v ůbec a p ři 
volné kapacit ě lze přijmout i seniorky, které p řijmou za své specifické poslání a cíle charitního 
domova.  
 
Nepřijímáme: 
 
- osoby žádající o službu, kterou poskytovatel neposkytuje a to i s ohledem na vymezení okruhu osob 
- není-li dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá  
- osoby vyžadující akutní zdravotnickou péči a trvalou odbornou ošetřovatelskou péči v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení 
- uživatele, trpícího infekční chorobou 
- uživatele s duševním (psychickým) onemocněním  
 
Domov poskytuje standardní služby, které poskytuje domov pro seniory:  
 
- ubytování  
- poskytnutí stravy 
- úklid, praní, žehlení prádla a ošacení, opravy  
- pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 
- rehabilitace 
- služby praktického lékaře 
- doprovod k odborným lékařským vyšetřením 



- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a kontaktech s veřejnými institucemi (pošta, úřady 
státní správy…) 
 
Další služby:  
 
pastorační péče 
- denní mše svatá 
- čtrnáctidenní svátost smíření 
- denní společná modlitba Liturgie hodin 
- denní společná modlitba růžence, společné rozjímání 
 
základní ošetřovatelská a rehabilitační péče, vč. podávání léků 
- masáže zad a končetin 1 x za měsíc (odborná masérka) 
- nácviky chůze po operacích 
- tréninky paměti 
- nácviky jemné motoriky 
- asistence při chůzi po schodech 
 
sociálně terapeutické činnosti 
- procvičování paměti 
- osobní rozhovory jak na pokojích u ležících obyvatel, tak s mobilními obyvatelkami např. na poutích, 
při společné rekreaci apod. 
 
aktivizační činnosti 
- ruční práce s textilním materiálem, s papírem, přírodním materiálem, hmotou 
- práce v zahradě 
- společné a individuální čtení 
- sledování TV vysílání, videa, DVD 
- společenské stolní hry 
- společné oslavy jmenin, zejm. řeholních, a „kulatých“ narozenin 
- pobyty na zahradě 
- polo – i celodenní pouti 
- grilování a „opékačky“ na zahradě 
 


