
Naše služby poskytujeme zejména v rámci domovů 
se zvláštním režimem, klienti mohou využít také denní 
stacionář a odlehčovací službu.
V domovech Clementas se vedle zdravých klientů také 
staráme zejména o seniory, kteří onemocněli Alzheimerovou 
chorobou, Parkinsonovou chorobou či jiným typem 
demence, klienty po cévních mozkových příhodách, klienty 
s omezenou mobilitou i ty, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko.
Poskytujeme komplexní sociální a zdravotní péči, která 
vychází z individuálních potřeb každého klienta. 
Naším hlavním cílem je pro klienty vytvářet klidné a důstojné 
prostředí, kde se cítí jako doma, a zároveň jim poskytnout 
odbornou péči, kterou jejich zdravotní stav vyžaduje.
Na zdraví našich klientů mj. pravidelně dohlíží 
prim. MUDr. Jan Cimický, Csc.

V domovech Clementas 
vás koronavirus 
nepřipraví 
o kontakt s příbuznými

O úsměv vašich nejbližších 
nepřijdete ani v této složité 
době. Koronavirus sice zavřel 
naše domovy v Mlékovicích, 
Janovicích nad Úhlavou 
a Kolíně, ale společnost 
Clementas, která tyto domovy 
provozuje, vychází vstříc všem 
starostlivým příbuzným 
zdejších klientů. Připravila nyní 
řadu opatření, která zpříjemní 
život zdejším klientům a hlavně 
jejich příbuzným.

   Novinky:
»  každý týden rodinám posíláme 

  fotografie ze společných aktivit
»  zvýšili jsme informovanost o dění 

v domově na webu i facebooku
»  okamžitě předáme klientům 

přinesené dary, fotografie a vzkazy 
od rodin

»  zaslané obrázky a fotografie 
 vyvěsíme v pokoji klienta

»  přečteme nebo předáme dopis 
od rodiny

»  umožníme telefonický kontakt
»  rádi poskytneme informace 

o aktuálním stavu klienta
»  zprostředkujeme skype komunikaci 

prostřednictvím počítačového klubu
»  připravujeme videopřenosy 

Domovy 
Clementas



Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA
ředitelka domova

Clementas Mlékovice, s.r.o.
M: +420 778 413 980

andrea.faltysova@clementas.cz
 

Bc. Lucie Brožková
vedoucí domova

Clementas Kolín, z.ú.
M: +420 777 334 419

lucie.brozkova@clementas.cz
 

Bc. Lukáš Bardon 
ředitel domova 

Clementas Janovice, s.r.o. 
M: +420 775 858 008

lukas.bardon@clementas.cz

Domovy Clementas se nachází ve zcela nově zrekonstruovaných budovách, nabízejících veškeré pohodlí 
včetně bezbariérového přístupu. K dispozici jsou jedno i dvoulůžkové pokoje s vlastním hygienickým 
zařízením. Péče v domovech je rozdělena do tzv. domácností. Jednu domácnost tvoří asi 25 klientů. 
Ti se pravidelně schází v obývacích místnostech jednotlivých domácností, utužují kondici v místních 
tělocvičnách, dochází na skupinové terapie nebo tráví čas na zahradě s parkovou úpravou. 
Jídla vaříme ve vlastní kuchyni, zaměřujeme se na domácí staročeskou kuchyni.

Neváhejte nás kontaktovat! 
Naše domovy jsou nově otevřené, a postupně přijímáme klienty. V době šíření nákazy jsme při přijímání klientů zavedli 
mimořádná opatření, která vám sdělíme individuálně. Kontaktujte nás na webu www.clementas.cz. Ozveme se vám obratem.

„Uvědomujeme si, že zákaz návštěv 
významným způsobem citově zasáhne naše 
klienty i jejich rodiny. Je ale vedený pouze 
snahou o maximální možnou ochranu 
klientů, kterým poskytujeme pobytovou 
sociální službu,“ uvádí generální ředitelka 
společnosti Renata Prokešová. Z dostupných 
zpráv je zřejmé, že senioři a osoby se 
zhoršeným zdravotním stavem jsou v této 
situaci nejohroženější skupinou.


