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Domov Vesalius 

sídlí v budově bývalého kláštera 

(vstup ze SNO, v 2 NP a 3 NP) 

v areálu Slezské nemocnice 

v Opavě. Celková kapacita je 31 

klientů. V objektu se nachází 19 

jednolůžkových pokojů a 6 

dvoulůžkových pokojů. Každý 

pokoj má své sociální zázemí. 

Dále se v interiéru nachází 

hlavní jídelna, která slouží i jako 

společenská místnost a kaple, 

kanceláře, ošetřovna, další místnosti pro zaměstnance (šatna, WC, denní místnost, sklady…), 

prádelna a hlavní koupelna.   

Celý objekt má bezbariérový přístup. Pobytová služba je poskytována v nepřetržitém režimu.  

 

Poslání  

Prostřednictvím pobytové služby Domova Vesalius, která se co nejvíce přibližuje domácímu 

prostředí, nabízíme udržení a posílení soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé 

sociální situace a z důvodu svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost. Své zdravotní 

a sociální indispozice nemohou zvládat ve svém přirozeném prostředí za pomoci svých 

blízkých či ambulantních nebo terénních služeb a to tak, aby i přes své onemocnění mohli žít 

plnohodnotným a důstojným životem. 

 

Poskytované služby 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID: 4642914)  

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové  

Služba je poskytována: od 10.1.2017  

 

Cílová skupina  

Domov Vesalius nabízí pobytovou sociální službu: 

• Dospělým osobám starším 27let se sníženou soběstačností, které se dostaly do 

nepříznivé sociální situaci z důvodu svého chronického onemocnění, tzn. dlouhodobé 

nebo trvalé často nevyléčitelné onemocnění, při kterém dochází ke změně organismu a 

vyžadující nepřetržitou péči. Tyto osoby nevyžadují speciální péči například z důvodu 

psychiatrického onemocnění, demence, závislosti na návykových látkách a podobně. 
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Jste žadatel o práci nebo student či osoba v rekvalifikačním kurzu?  

Domov Vesalius nabízí nejen služby pro žadatele – klienty – rodiny, ale je také otevřen pro 

dobrovolníky, studenty, stážisty, mediky apod.  

V rámci dobrovolnictví spolupracujeme s organizací ELIM Opava, o.p.s. (Dobrovolnické 

centrum Elim Opava - http://elimopava.cz/dobrovolnicke-centrum/).  
 

V rámci odborných praxí spolupracujeme se středními, vyššími i vysokými 

školami (jak se zdravotnickým, tak i sociálním zaměřením), dále se vzdělávacími 

organizacemi v rámci rekvalifikačních kurzů – např. pracovník v sociálních 

službách.  Více informací k praxím i k možnostem práce u nás získáte u paní 

Komárové Lenky (722 580 974 nebo vrchnisestra@vesalius.cz)  

 

Co říci závěrem 

Domov Vesalius poskytuje služby od jednoduchých úkonů podpory a péče až po komplexní 

péči. Služby se snažíme poskytovat tak, abychom podporovali samostatnost a soběstačnost 

klientů. 

Usilujeme o vytvoření podmínek pro spokojený a důstojný život klientů v příjemném domácím 

prostředí a o zajištění maximální míry jejich osobní svobody, a to jak přístupem personálu 

Domova, tak aktivní spoluprací s rodinami klientů a širokou veřejností. 

Na poskytování služby se podílí tým odborně proškolených pracovníků, kteří musí splňovat 

požadované osobnostní a morální předpoklady. 

Naše služba spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní a žehlení. Dále v zajištění 

ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, ve zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím a rodinou. Zajišťujeme přístup k lékařským a veřejným službám 

v Opavě. Nezbytnou součástí života klientů je možnost využívat také služby duchovního.  

Svým přístupem se také snažíme o citlivé doprovázení klientů, když se loučí se světem. 

 

Nebojte se nás kontaktovat, přijďte 

mezi nás a poznejte práci u nás... 

 

 

„Byl to obchodník s patentními pilulkami utišujícími 

žízeň. Když člověk jednu polkne nemusí týden pít. 

„Proč to prodáváš?“ zeptal se malý princ. „Je to 

velká úspora času,“ odpověděl obchodník. „Znalci to vypočítali. Ušetří se padesát tři minuty 

za týden.“ „A co udělá s těmito padesáti třemi minutami?“ „Co kdo chce…“ Kdybych já měl 

padesát tři minuty nazbyt, řekl malý princ, šel bych docela pomaloučku ke studánce…“ 

(Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ) 
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