
Pomoc má 
mnoho tváří

Domov 
se zvláštním režimem

Diakonie Valašské Meziříčí je střediskem rodiny 
Diakonie Českobratrské církve evangelické. 
Nabízí ucelený komplex zdravotních a sociálních 
služeb pro seniory, lidi se zdravotním 
znevýhodněním, nemocné a umírající a snaží se 
být nápomocna rodinám a ostatním pečujícím. 

Lidé s chronickým duševním onemocněním  
najdou v našem domově se zvláštním režimem 
domov, kde to žije, a kde se žije. Najdou u nás 
zázemí, rodinu a přátele. Staneme se pro ně 
oporou v dobrém i zlém. Vytvoříme pro ně 
bezpečný a důstojný domov, kde prožijí kvalitní 
závěr života.

Diakonie Valašské Meziříčí
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
E: info@diakonievm.cz | T: 571 629 084
FB: @DiakonieVM | www.diakonievm.cz

IČ: 73632783

Pomáhejte s námi
Staňte se naším dobrovolníkem, staňte se tím, 
kdo propojuje svět „uvnitř“ se světem „venku“.

T: 731 128 024 | E: dobrovolnici@diakonievm.cz

Staňte se naším dárcem, podpořte naši činnost.

Č.ú.: 115-2766120267/0100
T: 739 244 810 | E: darci@diakonievm.cz 



je poskytnout bezpečné a důstojné 
prostředí nahrazující domov lidem s 
Alzheimerovou chorobou a dalšími typy 
demencí, kteří potřebují trvalý dohled a 
pomoc jiného člověka. 

Naše služba je určena lidem od 60 
let převážně z Valašského Meziříčí a 
blízkého okolí s chronickým duševním 
onemocněním, kteří mají sníženou 
soběstačnost (zejména s III. a IV. stupněm 
závislosti) a v důsledku svého onemocnění 
potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.  

Služba je poskytována nepřetržitě a pobyt 
v domově není časově omezen. 

Náš klient

Našim posláním

Diakonie Valašské Meziříčí 
Domov se zvláštním režimem

Dům sociálních služeb 
Žerotínova 319/21 
757 01 Valašské Meziříčí

T: 602 776 460

E: domov@diakonievm.cz

žije v prostředí, které mu připomíná domov 
a v němž má zajištěny podmínky pro 
bezpečný pobyt.

Stýká se s rodinou, přáteli a okolním 
světem a má naplněný volný čas.

Má zabezpečeny své individuální potřeby 
a je motivován k zachování stávajících 
schopností.

Má možnost kvalitního prožití závěru života 
ve vhodných podmínkách a s podporou 
principů paliativní péče.


