
Domov se zvláštním režimem Terezín 
 

   V našich zemích naštěstí není rozšířeno malomocenství, které bylo v centru péče našich řádových 
předchůdců. Z tohoto důvodu bylo na počátku činnosti našeho řádu v českých zemích rozhodnuto pečovat o lidi 
v jejich posledním stadiu, a to zejména o postižené onkologickými chorobami. Pro ně se s naší účastí stavěly 
hospice. 
   V podobné situaci je i výše uvedený domov v Terezíně. Pozornost veřejnosti je totiž zaměřena na podporu 
dětí, zejména těch postižených. Péče pro nemocné starší občany je tak mimo tento hlavní zájem. Z těchto 
důvodů již delší dobu podporujeme takové zařízení v Terezíně. Jednalo se i o mezinárodní řádovou spolupráci 
s německými spolubratry. V posledních letech se tak podařilo zajistit tři velké dodávky oblečení, lůžkovin apod. 
V současné době mají v Německu problémy s emigranty, a tak tuto pomoc zajišťujeme sami. Jedná se o 
pokračování dodávek knih, darů pro jejich cyklistický kroužek o peněžní dary apod.   

Historie: Domov Terezín se nachází v budově, která je nejstarší ve městě a byla postavena v letech 1780 - 

1781. Impuls ke stavbě pevnostního města dal císař Josef II. a pojmenoval ho na počest své matky, královny a 
císařovny Marie Terezie. Hlavní město Praha zde v roce 1954 zřídilo domov důchodců. Hlavní město Praha, s 
nástupem nového vedení, zahájilo v devadesátých letech postupnou rekonstrukci celého objektu. Kromě 
rozsáhlé rekonstrukce byl vybudován stravovací úsek včetně nové kuchyně, jídelny, prádelny, kotelny a dílny 
pro různé činnosti např. keramická dílna, truhlářská dílna, muzikoterapie, knihovna, tělocvična atd. 

Současnost: Na základě zřizovací listiny poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám 
se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Poskytují celoroční sociální služby pro cca 270 klientů a mají asi 160 zaměstnanců. Výhodou je, že toto 
zařízení umožňuje bydlení, stravování, zprostředkování lékařské péče, rehabilitaci, sociální služby, individuální 
péči a aktivní využití volného času i pro partnerské dvojice. 

Cílem je: příjemný pobyt jejich klientů, posilování a zachování naučených dovedností spolupráce s rodinnými 

příslušníky. Spolupracují s Městským úřadem Terezín a Základní školou Terezín při pořádání kulturních a 
společenských akcí. Kromě toho spolupracují se Střední pedagogickou školou Litoměřice, která k nim dochází 
pravidelně na praxi. Zapojeni jsou rovněž dobrovolní pracovníci, kteří se zaměřují na individuální práci. Klienti 
mají k dispozici širokou škálu volnočasových aktivit po celý den. Cílem je, aby klienty co nejvíce přiblížili 
běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování důstojnosti a možnost rozhodování o sobě. Zvláštní 
režim je v názvu z toho důvodu, že poskytování sociálních služeb je přizpůsobeno specifickým potřebám klientů 
domova. 
  
 


