
 

 

Senior dům Beránek s.r.o. 

je poskytovatel sociální služby Domov pro seniory dle Zákona o sociálních službách 

č.108/2006 Sb., v platném znění. 

 

 

Motto:  

„poskytujeme přívětivou a bezpečnou náruč těm, kteří ji potřebují“ 

 

Poslání 

Základním posláním Domova pro seniory (dále Domov Beránek) je poskytování 

sociálních, zdravotních, ošetřovatelských služeb i podpora soběstačnosti klientů 

vedoucí k možnosti realizace plnohodnotného, aktivního a důstojného života.  

Cílová skupina 

Senioři se sníženou schopností pohybu, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu 

potřebují pravidelnou pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. Věková struktura 

cílové skupiny je od 63 let. 



 

 

Cíle domova 

• udržet atmosféru rodinného domova 

• udržovat tradice, zvyky a obyčeje klientů 

• mít spokojené klienty a spolupracující rodinné příslušníky 

• udržovat stávající a navazovat nové vztahy s okolím (kultura, zábava atp.) 

• pracovat na zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří jsou základem kvality 

služby 

 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována 

Budova Domova Beránek byla postavena v roce 2014 a svým vzhledem nenarušuje 

ráz historického centra Úpice. Před budovou se nachází parkoviště  i s vyhrazenými 

místy pro osoby se zdravotním postižením.   

Interiér domu je nový, moderní, bezbariérový  a umožňuje pohodlný pobyt. Klienti 

mají, na prostorné terase v zadní části domova, možnost klidného posezení a 

výhledu do okolních zalesněných svahů. Zepředu má naopak Domov Beránek přímý 

vstup na náměstí a tím zajištěný kontakt  s okolím. Kombinace obojího stírá možné 

pocity izolace od klidu v přírodě nebo městského ruchu. 

 

Celková kapacita je 75 lůžek. Pokoje jsou jednolůžkové, dvojlůžkové se sociálním 

zařízením a dále dvojlůžkové se sdíleným sociálním zařízením.  

V přízemí budovy se nachází společenská místnost, jež je místem setkávání klientů, 

dějištěm kulturních akcí, aktivizačních činností, knihovnou i tělocvičnou. Domov 



 

 

Beránek disponuje vlastní prádelnou a kuchyní. Strava je, s výjimkou zvláštních 

příležitostí servírována na pokojích klientů.  

 

Charakter služby 

Domov Beránek poskytuje pobytovou sociální službu trvalého charakteru, 

neposkytuje odlehčovací služby ani služby denního stacionáře. 

Základní sociální poradenství: 

- podáváme informace o službě a možnostech řešení nepříznivé sociální 

situace s ohledem na individuální potřebu zájemce. 

Základní služby:  

- stravování 

- ubytování  

- 24 hodinová ošetřovatelská péče   

- 24 hodinová zdravotní péče  

- aktivizační činnosti 

- sociální služby (doprovázení do přirozeného prostředí, nákupy, asistence při 

vyřizování úředních záležitostí i pomoc při řešení osobních problémů …)   

V Domově Beránek jsou  k dispozici i fakultativní služby za úplatu, např. kadeřník, 

pedikérka či další, o které klienti projeví zájem.  



 

 

Identifikace 

Senior dům Beránek s.r.o. 

nám. T.G. Masaryka 1132, 542 32 Úpice 

IČ: 072 66 138 

Informace o domově Beránek a poskytovaných službách (ceníku, podávání žádostí) 

je možné získat na vyžádání (telefon, e-mail, osobně). Rozsáhlé informace jsou 

uvedeny i na WEB stránkách domova Beránek a to na: www.sdbu.cz  

 

 

 

Kontakty 

  sociální 

pracovníci 

Monika Kovandová, DiS. + 420 608 953 325 socialni@sdbu.cz 

JUDr. Radek Sokol + 420 777 735 601 socialni2@sdbu.cz 

 

 

http://www.sdbu.cz/

