
DOMOV PRO SENIORY ÚJEZDEC A

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ÚJEZDEC

Vás srdečně zvou

na oslavu 60 let

Těšíme se na setkání s Vámi.

poskytování sociálních služeb v těchto domovech,

která se koná dne 7. října 2015 ve 14,00 hodin v areálu DpS a DpZP Újezdec.

V rámci oslav bude probíhat den otevřených dveří od 9,00 hodin do 17,00 hodin, kdy je pro
zájemce připravena prohlídka domova s doprovodem, video projekce a dopolední posezení

s harmonikou.

Odpoledne je připraven kulturní program a výstava prací domova.

Za DpS a DpZP Újezdec:

Ing. Bc. Romana Jarolínová

Za MěÚSS Klatovy:

Bc. Alena Kleinerová
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DOMOV PRO SENIORY ÚJEZDEC

Domov pro seniory byl původně zámeček. V roce 1922 zde byla zřízena hornická zotavovna, která 
svému účelu sloužila až do protektorátu. V období druhé světové války bylo zařízení využito pro 
válečné účely. Po válce budovu převzal Státní statek Veselí pro zemědělské učiliště. Od září roku 
1955 spravoval objekt Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Klatovy. A tak vznikl Domov 
důchodců Újezdec u Moch�na, kam se nastěhovalo prvních 19 obyvatel. Domov zásadně změnil 
svou podobu v roce 2001 až 2002, kdy prošel rozsáhlou přestavbou a dostavbou. Díky úpravám 
došlo ke zlepšení podmínek života obyvatel a také získání moderního pracoviště pro naše 
zaměstnance. Domov důchodců byl od 1. 1. 2007 přejmenován na Domov pro seniory.

V roce 2003 byla zahájena činnost Ústavu sociální péče, a to oddělením od Domova důchodců. 
Začátkem roku 2007 byla zahájena rekonstrukce tohoto zařízení, které bylo v tomto roce 
přejmenováno na Domov pro osoby se zdravotním pos�žením. Klien� se vrá�li do nových 
prostor v červnu 2008.
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