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Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, pří-
spěvková organizace, Mládežnická 1123, 

362 21 Nejdek,
příspěvková  organizace 
Karlovarského kraje  za-
psaná  v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr, vl. 509, 
registr.  dle zák. č. 108/2006 Sb.,  o sociálních službách, roz-
hodnutím  KÚ Karlovarského  kraje  č.j.:929/SZ/07  ze  dne 
13.6.2007. Služba je poskytována za finanční podpory KK.

Kontaktní osoba zájemce – 
čekatele v pořadníku Domova 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE

DNE

Ř/262/2021 JUDr. Bc.  Blažková 11.5.2021

VĚC: POŘADNÍK  - VYHLÁŠENÍ STOP  PŘÍJMŮ K 1.6.2021 – možnost příjmu v DpS 
v Perninku, det. pracovišti Nejdek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doručeno kontaktní osobě čekatele emailem 
Bez příloh 

Vážená paní, vážený pane, 
jako statutární zástupce Domova se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. (dále jen DZR) Vás tímto 
oslovuji jakožto kontaktní osobu za zájemce, jež je zařazen do pořadníku Domova, tj. tedy za čekatele na 
příjem.

Jak  jste  byl/a  již  informován/a  v dopise  ze  dne  29.4.2021,  k 1.6.  2021  vyhlásil  DZR z důvodu  nutnosti 
ponížení stavu jako přípravy pro první etapy rekonstrukce budovy DZR stop stav neboli dočasné přerušení 
přijímání nových klientů. Předpokládáme, že tento stav bude trvat do konce kalendářního roku.

Víme, že jsme Vás tím přivedli do nekomfortní situace. Tuto lze zlehčit následující nabídkou:
Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, jež má  - rovněž z důvodu rekonstrukce - 
momentálně  detašované  pracoviště  v budově  REHOS  v Nejdku,  může  okamžitě  přijmout  několik 
zájemců o pobytovou sociální službu. Vzhledem k tomu, že jde o domov pro seniory, nikoliv tedy o 
domov se zvláštním režimem, cílíme s touto nabídkou především na zájemce, kteří jsou a) imobilní 
nebo b) mobilní, avšak ještě do značné míry orientovaní. 

Pokud je tedy pro Vás, myšleno pro zájemce, jehož formálně (opatrovník) či prakticky (kontaktní osoba) 
zastupujete,  tato  nabídka  zajímavá,  podejte  co  nejdříve  Žádost  do  Domova,  kterou  naleznete  na 
www.domov-pernink.cz, sekce Zájemci o službu, kontakt na tamní sociální pracovnici je 736 650 067, email: 
socialni@domov-pernink.cz. Jinému poskytovateli  sociální služby nelze předat materiály k příjmu, aniž by 
zájemce formou Žádosti nedeklaroval vůli být přijat právě do konkrétního zařízení. Pakliže bude Žádost do 
Domova podána, sociální pracovnice DpS v Perninku si pak již zbytek materiálů pro příjem od nás převezme. 
Stejně tak bude tamní sociální pracovnice na výše uvedeném tel. čísle odpovídat na Vaše příp. dotazy. 

S úctou                                                                                                   JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka
                                                                                                    723 707 240, zuzana.blazkova@ddnejdek.cz
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