
     
 
 
 
 

 

Tisková zpráva 

Dny otevřených dveří a otevření kavárny 
 
    Domov na rozcestí Svitavy je zařízení sociálních služeb a poskytuje v současné době dvě služby - domov 
pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a službu chráněné bydlení (CHB). Služba DOZP je 
poskytována v budově bývalého kláštera v ulici T.G. Masaryka 33.(Současná kapacita je 55 klientů, kteří 
potřebují vysokou pomoc a podporu personálu.) Můžete se do jejích prostor podívat 11. října od 10 hodin 
v rámci Dne otevřených dveří. 
 

 
 
   Ve službě chráněné bydlení jsou klienti, kteří jsou samostatnější a nepotřebují pracovníka v takovém 
rozsahu jako v domově. Někteří se pohybují po městě s doprovodem, někteří zcela samostatně a někteří chodí 
i do práce (např. CAFE ROŠAMBO nebo firma PUCLE - čištění interiérů). Pracovník tyto klienty pouze 
doprovází a pomáhá jim v situacích, které jsou pro ně složitější. Možná, že jsou naši klienti vašimi sousedy v 
panelácích v ul. Dimitrovově nebo M. Majerové. 
   Domov na rozcestí získal od svého zřizovatele - Pardubického kraje - budovu v ul. Purkyňova č. 252/14, 
bývalé Centrum psychosociální pomoci. Bude využívána k novým aktivitám. V prvé řadě zde bude 
od 1. ledna 2012 zřízena nová sociální služba - podpora samostatného bydlení. Podpora bude klientům 
poskytována pouze v minimálním rozsahu. V bytě bude ubytováno pět klientů, kteří jsou téměř ve všech 
činnostech samostatní. Jejich život se maximálně přiblíží běžnému režimu, pracovník bude k dispozici pouze 
vymezený čas, např. dvě hodiny denně, zbylý čas budou klienti trávit zcela svobodně. V přízemních 
prostorách budovy bude zřízena terapeutická dílna, kde se klienti mohou realizovat při výrobě nejrůznějších 
dárků, upomínkových předmětů apod. 
    
   Další novinou v této budově bude CAFE ROZCESTÍ  - kavárna, ve které velmi rádi přivítáme svitavskou 
veřejnost. Bude  nabízet několik druhů vysoce kvalitní kávy i jiné nápoje a občerstvení. V příjemném 
prostředí budou obsluhovat i někteří klienti chráněného  nebo podporovaného bydlení. Tím chceme alespoň 
částečně řešit možnost zaměstnávání našich klientů na trhu práce a zároveň jejich integraci do společnosti. 
Součástí kavárny bude venkovní posezení s herními prvky pro děti v muzejní zahradě. Venkovní terénní 
úpravy zajišťuje město Svitavy, jehož představitelům děkujeme za vstřícný přístup. 
   Slavnostní otevření a Den otevřených dveří pro veřejnost se uskuteční 21. října. Všechny srdečně 
zveme na příjemné posezení u kávy.  
 
Jaroslava Filipová 


