
Motto:  

„Budeme vám oporou“
Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby,  
které jsou základním předpokladem plnohodnotného, 
důstojného a svobodného života našich uživatelů.

CENTRUM 
Rožmitál pod Třemšínem

poskytovatel sociálních služeb
zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje

Centrum ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
poskytovatel sociálních služeb





VŠEOBECNĚ
Zřizovatelem Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel 
sociálních služeb, je Středočeský kraj. Centrum se rozkládá 
v    klidnější části města. Rožmitál je malebné město rozklá-
dající se v údolí při úpatí brdských lesů, pod vrchem Třemšín 
(827 m). Centrum bylo uvedeno do provozu v prosinci roku 
1972.

c Celková kapacita Centra je 220 lůžek.

Centrum Rožmitál nabízí následující služby:
– Domov pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů)

c Centrum Rožmitál patří k největším zařízení ve Středo-
českém kraji.



Cílem služeb je vytváření důstojné životní úrovně s ohledem na individuální potřeby uživa-
telů zajištěním:
– ubytování umožňující soukromí
– stravování s možností výběru
– volnočasových aktivit s možností výběru (např. muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie, 

ruční práce, keramika, trénování paměti,…)
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– podpory a poskytnutí péče uživatelům v adekvátním rozsahu postižení
– dopravy

Dále Centrum zajišťuje další činnosti pro své uživatele, jedná se například:
– o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (např. podpora při využívání 

běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při zprostředkování a upevnění 
vztahů s rodinou…)

– sociálně-terapeutické čin nosti
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Služba Domov pro seniory je určena osobám od 57 let a výše 

Centrum poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu věku, ale i trvalého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou po-
moc jiné fyzické osoby. Jde o občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 
komplexní a odbornou péči a kteří již vyčerpali všechny dostupné možnosti sociální služby 
poskytované v terénu a jsou buď osamělí, nebo rodinná péče nedokáže již zabezpečit jejich 
potřeby. 

c Kapacita služby je 139 lůžek.





Služba Domov se zvláštním režimem je určena 
osobám s chronickým duševním onemocněním
57 let a výše – Centrum poskytuje pobytové služby osobám se sníženou soběstačností způ-
sobenou duševním onemocněním, zejména stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou 
a ostatními typy středního až těžkého stupně demence. Jde o občany, kteří, vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu, vyžadují komplexní a odbornou péči. Pojmenování této služby vy-
chází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. V zákoně  je uvedeno: „Režim v těchto 
zařízeních (domovech se zvláštním režimem) při poskytování sociálních služeb je přizpůso-
ben specifickým potřebám osob“. Uživatelům se věnuje větší počet zaměstnanců.

Demence je nemoc, která způsobuje především zapomnětlivost. Člověk s touto chorobou si 
nepamatuje informace nebo naopak zapomene, jak dělal činnosti, které pro něj byly dříve běž-
né – např. umýt se, uvařit, atd. Dalšími příznaky jsou ztráta orientace (místem, časem), poruchy 
emotivity apod. Tyto příznaky komplikuji lidem s demencí běžný život. Zvláštní režim znamená, 
že péče o klienty Domova je přizpůsobena tak, aby mohli s demencí a jejími příznaky žít.

Alzheimerova nemoc je závažné onemocnění mozku. Začíná pomalu a nenápadně. Varov-
ným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až 
agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě. Začíná být stále obtížnější vykonávat 
každodenní činnosti, které byly samozřejmostí. Pokud starší osoba neustále něco hledá, bývá 
to často přisuzováno jejímu věku, ale to nemusí být ten pravý důvod. Typickým příznakem je, 
že člověk si pamatuje věci z dávné minulosti, ale činnost, kterou dělal před krátkou chvílí, si 
nedokáže vybavit (např. co bylo k obědu, jaký je dnes den). Přicházejí problémy s řečí a dochází 
také ke změně osobnosti a chování. Rozdíl mezi Alzheimerovou nemocí a stařeckou demencí 
je, že Alzheimerova nemoc je způsobena rozpadem nervových buněk a stařecká demence je 
postupné odumírání mozkových buněk v důsledku přirozeného stárnutí organizmu.
Alzheimerova nemoc je zatím nevyléčitelná. Léky jsou určené především pro rané stádium nemoci. 

c Kapacita služby je 81 lůžek







UBYTOVÁNÍ
V Centru Rožmitál pod Třemšínem jsou uživatelé ubytováni 
v  jednolůžkových, dvoulůžkových a výjimečně třílůžkových 
pokojích.
Úhrada za pobyt v Centru Rožmitál pod Třemšínem, poskyto-
vatel sociálních služeb placená uživatelem je stanovena dle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prová-
děcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada za ubytování v současné době činí:

c jednolůžkový pokoj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .180 Kč za 1 den

c dvoulůžkový pokoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Kč za 1 den

c třílůžkový pokoj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .165 Kč za 1 den



STRAVOVÁNÍ
Stravování je umožněno výběrem ze dvou 
menu, každý uživatelů má možnost si zvolit 
menu dle své chuti a předepsané diety. Volba 
jídla je výhradně záležitostí strávníka. 
Kvalita a pestrost stravy je hodnocena stravo-
vací komisí, která je složena ze zástupců uži-
vatelů, zástupce vedení stravovacího úseku 
a jídelníček je schválen nutriční terapeutkou.





Na Spravedlnosti 589
262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
www.centrumrozmital.cz

telefon: 318 679 411 – ústředna
fax: 318 679 440 (420)
e-mail: sekretariat@centrumrozmital.cz
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