
 

_______________________________________ 
Domov pod hradem Žampach je sociálním zařízením Pardubického kraje – domovem pro osoby se zdravotním postižením.  
Domov poskytuje a zprostředkovává služby zaměřené na podporu rozvoje schopností uživatelů služeb vést běžný způsob 
života, včetně podpory v rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťuje nabídku sociálně terapeutických, vzdělávacích, 
pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti ve vlastních centrech a v běžném společenském prostředí. 
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 Obyvatelé Domova pod hradem Žampach strávili na pozvání 
partnerského zařízení příjemný týden na Slovensku 

 
 V posledním srpnovém týdnu se společným rekreačním pobytem prohloubilo 

mnohaleté partnerství zařízení poskytujících sociální služby v Čechách a na 
Slovensku, a sice Domova pod hradem Žampach a partnerského Domova sociálních 
služeb ALIA Bardějov.  

 
 Letošní rekreační pobyt připravovala slovenská strana a místo pobytu volila pro všechny 

opravdu výjimečné – Nízké Tatry. Je tedy celkem zřejmé, že program byl zaměřen 
především na turistiku a poznávání přírodních krás a zajímavostí místa. Více nám 
k programu řekla Alena Suchomelová, pracovnice domova účastnící se pobytu: „Počasí 
nám přálo, a tak jsme si užili nádherné výhledy z vrcholů Nízkých Tater, samozřejmě 
nechyběl výstup na Chopok, zajímavá byla ale i návštěva Demänovské jeskyně.“ 
Partnerská setkání obou zařízení dnes už nejsou pouhou formalitou v rámci spolupráce 
Pardubického a Prešovského kraje, což blíže vysvětluje Jaromír Fabián, vedoucí sociální 
péče odpovědný za zahraniční spolupráci: „Dnes už patnáctileté partnerství je vlastně 
velkým přátelstvím kolegů i uživatelů služeb obou zařízení, upřímně se domnívám, že se 
obě strany vzájemně na sebe těší, což dokládají i setkání obou stran mimo pracovní 
rámec.“ Příští setkání plánuje Domov pod hradem Žampach v roce 2016 a místo konání je 
zatím ještě nejisté: „Nemáme sice takové hory, jako jsou na Slovensku, ale určitě je 
v Čechách mnoho krásných a zajímavých míst, myslím, že máme co nabídnout“, dodává 
Jaromír Fabián. 
 

 

 

 
Poznámka: Foto: Archiv Domova pod hradem Žampach 

 
Informace: http://www.uspza.cz/zahranicni-spoluprace-a-pobyty 
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