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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 29.4.2021

VĚC: POŘADNÍK  - VYHLÁŠENÍ STOP  PŘÍJMŮ K 1.6.2021
___________________________________________________________

Doručeno kontaktní osobě čekatele emailem 
Bez příloh 

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

Z důvodu  možnosti  čerpání  dotace  na  rekonstrukci  objektu  Domova  dojde oproti  původnímu  plánu 
k dřívějšímu zahájení stavby a to - dle stávajícího a doufáme již finálního  plánu - v 4/2022.  Do konce března 
2022 tak musíme přirozeným úbytkem ponížit kapacitu, tedy početní stav klientů a to o 31 uživatelů služby.  

Což znamená: 
- že k 1.6.2021 vyhlašuji STOP stav na příjem nových klientů,  tj.  Domov nebude do doby, než 

dosáhne požadovaný ponížený stav 74 klientů pro 1. etapu  resp. 73 klientů pro 2. etapu. realizace 
stavby přijímat žádné nové klienty, 

- že poníženého stavu 74 klientů bychom měli dosáhnout do 31.3.2022, nicméně je možné, že tohoto 
stavu  bude  dosaženo  dříve,  čili  je  možné,  že  již  zjara  2022  budeme  zase  klienty  přijímat; 
ponižování  počtu  klientů  souvisí  s úmrtím  klientů,  takže  pochopitelně  časové  souvislosti  nelze 
přesněji predikovat, 

- že čekatel, tj. zájemce zařazený do pořadníku Domova, má proto možnost ponechat svou žádost o 
přijetí do Domova i nadále v pořadníku, nicméně musí počítat s tím, že v nejbližších měsících, zcela 
jistě  min.  do  konce  roku 2021  nebude  jeho žádost  realizována,  tedy k příjmu do Domova 
nedojde, nicméně žádosti do pořadníku budeme přijímat stále,

- že čekatel, tj. zájemce  zařazený do pořadníku Domova, má  proto možnost podat si žádost o přijetí 
v jakémkoliv jiném zařízení, v němž splňuje kritéria dané cílové skupiny, nejlépe samozřejmě v jiném 
DZR (domovy se zvláštním režimem) -  obracejte se přímo na dané zařízení, více v elektronickém 
Registru   poskytovatelů  sociálních  služeb,  tam  možné  vstoupit   přes  web  Karlovarského  kraje 
(www.kr-karlovarsky.cz)  nebo  přes  portál  MPSV  (www.mpsv.cz),  stačí  tam  pak  do  vyhledavače 
zadat ,,registr poskytovatelů sociálních služeb“, vyberete kraj, příp. okres, službu - tedy domov se 
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zvláštním režimem, příp. domov pro seniory); pokud budete chtít vyřadit žádost z našeho pořadníku, 
prosím, sdělte nám to a to jakkoliv  -  emailem, telefonicky:  sociální  pracovnice  Mgr.  Bc.  Jarmila 
Sládková, Dis. - 353 176 444, 731 646 432, jarmila.sladkova@ddnejdek.cz

- že nápomocen v hledání  potřebné sociální služby bude i odbor sociálních věcí na Vašem místně 
příslušném MÚ a samozřejmě též i odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje: 

             ● vedoucí OSV  Bc. Petra Maněnová, 354 222 240, 736 650 094, petra.manenova@kr-karlovarsky.cz
             ● vedoucí odd. soc. věcí Mgr. Jarmila Pavlásková Petřeková, 354 222 592, 736 650 383, 
                jarmila.pavlaskova@kr-  karlovarsky.cz  

        
Vážená paní, vážený pane,
uvědomuji si, že Vám nastalá situace v mnohém komplikuje život a velmi mne to mrzí. Objekt Domova je 
však již pro naši cílovou skupinu nevyhovující a navíc v havarijním stavu. Nečekají nás lehké časy, zato však 
posléze po rekonstrukci resp. už během ní, tak jak se etapovitě budou otevírat jednotlivé části přístavby a 
zrekonstruovaného objektu, čekají klienty zcela nové jednolůžkové pokoje s vlastní koupelnou a vybavením 
na míru, větší a komfortnější prostory pro volnočas uživatelů služby, stejně tak i zázemí pro personál a řada 
dalších věcí, které mají za cíl celkově pro všechny zúčastněné humanizovat službu jako takovou. 

Přijměte, prosím, velký dík za pochopení a spolupráci. Sledujte náš web (www.ddnejdek.cz), kde budou vždy 
aktuální novinky vč. těch, které se týkají příjmů. Další dotazy rádi zodpovíme, směřujte je buď na mě nebo na 
výše jmenovanou sociální pracovnici. 

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

X
JUDr. Bc. Zuzana Blažková
ředitel
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