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Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace   

Chceme být moderní sociální službou, která se snaží zvyšovat kvalitu života všech svých obyvatel, a to 

podporou jejich samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti.  

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvková organizace  

Naším cílem je budovat na profesionální úrovni příjemné místo pro život seniorů s respektem k jejich 

individuálním potřebám.  

Domov Háj, příspěvková organizace  

Sociální služby domova mají nabídnout jeho obyvatelům pocit jistoty, vytvářet soukromí a přispívat 

k co největší samostatnosti. Podporujeme důstojný plnohodnotný a aktivní život našich klientů.  

Domov ve Zboží, příspěvková organizace   

Usilujeme o zlepšování podmínek života obyvatel, zlepšování životního prostředí a budování kvalitní 

sociální služby. Zohledňujeme co nejvyšší míru přirozeného způsobu života.   

Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvková organizace   

Poskytujeme jistotu aktivního stáří, profesionální péči a podporu individuálních potřeb našich 

obyvatel. Umožňujeme seniorům v důstojném prostředí a příjemné atmosféře prožít plnohodnotný 

život. 

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace   

Lidský přístup a porozumění je základem péče o seniory a zdravotně postižené občany. Usilujeme o 

využívání současných znalostí v oboru a podporujeme aktivní život ve stáří.  

Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace  

Jsme moderní, respektovanou organizací, která profesionálně a efektivně poskytuje sociální služby. 

Dbáme na spokojenost, individuální potřeby a bezpečí uživatelů.  Podporujeme smysluplnost 

každodenního života při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti. 

Domov ve Věži, příspěvková organizace 

Chceme patřit k významným regionálním poskytovatelům sociálních služeb, které napomáhají 

uživatelům s chronickým duševním onemocněním. Jsme moderním, otevřeným a přátelským 

domovem. Přispíváme k harmonickému životu a začleňování obyvatel do společnosti.  
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Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace 

Prostřednictvím sociálních služeb chceme lidem se zdravotním postižením nabízet bezpečný domov 

pro jejich důstojný život. Navazujícími sociálními službami budeme podporovat jejich co možná 

největší zapojení do života společnosti. 

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace 

Chceme zpříjemnit život obyvatel našeho domova. Širokou škálu služeb poskytujeme pod záštitou 

lidských hodnot a v co nejvyšší kvalitě.  Respektujeme potřeby a přání našich klientů, přičemž 

klademe důraz na důstojný a aktivní život seniorů.  

Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace 

Usilujeme o to, stát se přirozeným centrem pro seniory v oblasti poskytovaných pobytových služeb a 

centrem poradenství a podpory osobám, které pečují o seniory v domácím prostředí. 

Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace 

Nabízíme komplexní profesionální pomoc a podporu osobám se závislostí na alkoholu. Podporujeme 

zavádění moderních trendů v oblasti sociálních služeb a začleňování občanů do společnosti. 

Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace 

Vytváříme domov dětem, mládeži a dospělým se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke své 

sociální situaci nemohou žít v přirozeném rodinném prostředí.  Máme zájem na rozvoji přirozených 

vazeb s okolím a rodinou. 

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 

Chceme být domovem, ve kterém je o seniory postaráno tak, jak bychom chtěli, aby se jednou někdo 

staral o nás. Podporujeme jejich soběstačnost, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se 

společenským prostředím a upevňovat kontakty s rodinou.  

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace 

Naším cílem je budování profesionální služby pro seniory, osoby s Alzheimerovou nemocí či jinou 

demencí a dalším zdravotním postižením. Plně respektujeme individuální potřeby našich obyvatel. 

Dbáme rovněž zásad otevřenosti, rovného přístupu a spolupráce s nejbližším okolím. 

Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace 

Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského 

prostředí. 

Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace   

Budeme vytvářet vhodné podmínky plnohodnotný život našich obyvatel. Nabízíme i moderní služby 

založené na přirozených aktivitách klientů. 



 

Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace   

Chceme být skutečným domovem pro ty, kteří již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném 

prostředí. Jsme bezpečným a aktivním domovem pro všechny naše klienty.  

Psychocentrum – manželská a rodinná porodna Kraje Vysočina, příspěvková organizace    

Chceme zodpovědně poskytovat psychosociální podporu lidem, kteří se ocitli v osobní, rodinné, či 

jiné nepříznivé situaci. Budeme odbornou službou pro všechny, kteří ji potřebují.   

Domov Jeřabina, příspěvková organizace 

Naším cílem je osobní a sociální rozvoj našich obyvatel a respektování jejich běžného života. Budeme 

rozvíjet aktivity, které v co největší míře podpoří začleňování lidí do běžného života a rozvíjení jejich 

přirozených dovedností.  

Domov bez zámku, příspěvková organizace 

Poskytováním našich služeb chceme dosáhnout začlenění a setrvání lidí se zdravotním postižením v 

přirozeném prostředí.  

 




