
Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ‘‘ v Nejdku, 
příspěvková organizace

Dobrovolnictví na MATYÁŠI 
                 aneb jak nám můžeš pomoci

Milý dobrovolníku, vítáme Tě mezi námi.
Přejeme si,  aby ses mezi námi cítil  dobře, abys  mezi námi strávil  hezké
chvíle,  které  Tebe  i  nás,  tedy  obyvatele  Domova  i  jeho   zaměstnance,
obohatí. Aby sis našel aktivity, které jsou Ti blízké a na jejichž přípravě či
realizaci se budeš podílet. Pro lepší orientaci Ti předkládáme letáček, který
Ti  pomůže  v lepší  orientaci  rozhodnout  se,  jak  se  zapojit  do  činnosti
organizace. 
Naše cílová skupina - komu poskytujeme službu? 
MATYÁŠ  je  poskytovatelem  pobytové  sociální  služby  osobám
s chronickým duševním onemocněním,  což znamená,  že služba je   určena
dospělým osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními
typy demencí ve věku od 60 let, jejichž stav odpovídá  těžké nebo úplné
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při  zajištění péče o vlastní osobu a
při  zajištění  soběstačnosti,  vymezené  zákonem  č.  108/2006  Sb.,  o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Naše poslání  - o co se snažíme?
Posláním MATYÁŠE je poskytování komplexních celodenních sociálních  a
ošetřovatelských služeb dospělým a seniorům,  kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném   prostředí a potřebují
zvýšenou  péči  včetně  služeb,  které  jim  nemohou  být  v  jejich  vlastním
domově  poskytovány  a  vytváření  klidného,  bezpečného  a  přátelského
prostředí  s podporou  a  respektem  k individualitě  a  důstojnosti  obyvatel
Domova, jejich přáním, možnosti volby a rozhodování.

Zkoukni  naše  webovky  na www.ddnejdek.cz,  dozvíš  se  víc,  mrkni  na
aktuality,  z nichž  se  uděláš  přehled  o  volnočasových  aktivitách  obyvatel
Domova, je tam také spousta fotek k jednotlivým akcím. Součástí Smlouvy
s dobrovolníkem,  kterou dostáváš nebo dostaneš, až se uvidíme,  je krom
jiného také Standard  kvality v přímé péči  č. 2 Etický kodex pracovníka
v sociálních službách a ostatních zaměstnanců. Mrkni i na něj, zkoukni na
webu i Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana 

1

http://www.ddnejdek.cz/


práv obyvatele, máme ji též v piktogramech. Pamatuj si, prosím, že nejsme
nemocnice, obyvatelé Domova jsou tu doma, nejsou to pacienti, ale klienti,
nejsou to ,,ležáci‘‘, ale imobilní, jsou to lidé, kteří si zaslouží Tvůj respekt,
vstřícnost  a  empatii,  ale  nikoli  lítost.  Jsou  to  Tví  i  přes  své  handicapy
rovnocenní  partneři.  Zaklepej,  pozdrav,  představ  se  a  sděl  účel  své
návštěvy, pakliže vstupuješ do jejich pokoje – je to ,,jejich pokoj.“  
Najdi si ,,parketu‘‘ své součinnosti, ať je to cokoliv. Můžeš přicházet
pravidelně za konkrétními obyvateli, můžeš přijít, když máš čas třeba
na konkrétní plánovanou akci. V čem konkrétně můžeš být nápomocen? 
☺ Můžeš doprovázet obyvatele po budově, ven v rámci areálu, do města, na
výlety.
☺  Můžeš pobýt  s obyvateli na klubovnách - zpěv, ruční práce, starost o
drobná  zvířátka,  povídání,  četba,  komunikace  s  obyvatelem  a  pomoc  při
chůzi, v pátek "kavárna" s hudbou, tancem, meditací apod. – je na Tobě jak a
do čeho se zapojíš. Hraješ na něco? Super, klávesy máme, kytaru či jiný
nástroj  klidně  dones.  Vymysli  nějakou  vědomostní  soutěž.  Pracuješ  na
počítači? Vytvoř diplomy, najdi na PC stránky dle přání obyvatele, ukaž mu
práci  na něm;   i  počítač (žádné dělo,  ale  dá se) na klubovně máme.  Máš
zvířátko? Pokud nevlastníš  psa baskervilského,  domluv se s námi,  přijďte
oba. 
☺ Můžeš jen tak pobýt s obyvatelem na pokoji, v areálu, popovídat si s ním,
vyslechnout  ho,  předčítat  mu  jeho  oblíbenou  knihu,  prohlédnout  si  jeho
fotoalbum. 
☺ Přijď  slavit  s obyvatelem  jeho  narozky,  na  maškarní,  velikonoční,
mikulášskou či  vánoční zábavu,  pečení a vaření s obyvateli, dubnové pálení
čarodějnic, oslavu Dne matek, grilovačku venku………..jestli jsi aspoň trochu
empatický, srdečný,  ochotný,  trpělivý,  dokážeš  naslouchat,  tak jsi  u nás
vítán, zvládneš to.

Volej ředitelku JUDr. Blažkovou na 723 707 240, 353 176 447 nebo vedoucí úseku přímé
péče paní Vaškovou na 731 646 431, 353 176 443, piš, mejlíky najdeš na našem webu.
Těšíme se na Tebe.                                            Obyvatelé a personál MATYÁŠE
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