
zařízení sociálních služeb 
Pardubického kraje

Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje,  zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V současné době domov poskytuje pět sociálních služeb – tři služby pobytové, jednu terénní a jednu ambulantní službu. V současnosti poskytované služby jsou obecně určeny pro osoby s mentálním postižením, které mohou mít 
k tomuto postižení přidruženo smyslové nebo tělesné postižení. Domov na podporu této hlavní činnosti zajišťuje také doplňkovou (hospodářskou) činnost – provozuje např. Arboretum a turistické informační centrum Žampach, obchůdek s vlastními rukodělnými výrobky Z pod hradu Žampach ve městě Letohrad, pořádá významné kulturní, společenské, turistické a sportovní akce v regionu, apod. Domov pod hradem Žampach je významným 
poskytovatelem sociálních služeb v regionu Pardubického kraje.

Domov pod hradem Žampach je zařízením s padesátiletou historií a zkušeností  v poskytování sociálních služeb. 
Zámek a zámecký areál na Žampachu začal sloužit sociálním účelům již v roce 1955 nejprve jako Domov důchodců České katolické charity 
a od roku 1967 jako Ústav sociální péče pro mládež Žampach. Původně byl zařízením jen pro rozumově postižené chlapce. 

Do roku 1985 zde pracovali řádové sestřičky. Na počátku 90. let měl ústav celkem 37 zaměstnanců, kteří pečovali o více než 120 chlapců 
a mužů.  V roce 1992 ústav získal právní subjektivitu, nejprve jako příspěvková organizace Města Letohrad, později Okresního úřadu Ústí 
nad Orlicí a nakonec se ústav od roku 2003 stává zařízením - příspěvkovou organizací Pardubického kraje.

Novým zřizovatelem byly realizovány zásadní investiční akce. V roce 2005 byl otevřen nový areál Domků ve stráni Žampach a v roce 2008 
byla dokončena generální rekonstrukce a modernizace zámecké budovy s půdní vestavbou.  V podkroví zámecké kaple bylo vybudováno 
moderní centrum pro rozvoj smyslového vnímání - Snoezelen Žampach.

Zámecký areál na Žampachu bude i v budoucnu sloužit především pro poskytování sociálních služeb, přičemž další rozvoj konkrétních služeb bude vycházet z poptávky.  V současné době se tak 
připravuje otevření  nové Specializované sociální  služby pro děti a mladé dospělé s náročným chováním, a to v samostatném objektu Na Výsluní v Žampachu, který je pro tento účel nově rekonstruován. 
Počítá se zde také s dalším rozvojem kapacity služby odlehčovací a služby sociálně terapeutické dílny.

V nejbližších době bude proces změn pokračovat, a to jednak výstavbou dvou dvojdomků ve městě Letohrad - v lokalitě Nad Bažantnicí a dále pronájmem dalších bytů ve městech či na vesnici 
v blízkém okolí. Počet uživatelů pobytových služeb Domova pod hradem Žampach žijících v běžném společenském prostředí se tak navýší na celkových minimálně třicet pět.

Pro uživatele žijící v těchto domácnostech bude nadále zajišťována potřebná podpora a asistence ze strany poskytovatele sociální služby. Tito uživatelé budou mít stále zajištěnou dostatečnou nabídku 
pracovní a aktivizační činnosti, a to buď z nabídky v běžné společnosti nebo ve vlastních  aktivizačních centrech Domova pod hradem Žampach.
Služby Domova pod hradem Žampach zajišťují všem uživatelům prostupný systém a návaznost nabízených služeb. Například tím, že uživatelé pobytové služby chráněné bydlení budou v rámci 
možností rozvoje jejich  schopnosti podporování v přechodu do bydlení ve vlastní domácnosti s podporou terénní služby – podpora samostatného bydlení a jako příprava na pracovní uplatnění jim 
bude poskytována  ambulantní služba – sociálně terapeutické dílny.

Rozvoj doplňkové – hospodářské – činnosti, na podporu poskytovaných sociálních služeb v zámeckém areálu, bude zaměřen zejména na služby pro veřejnost a turistiku. 

Od roku 2013 domov začíná poskytovat službu chráněné bydlení v bytech ve městě Letohrad a následně pak také ve městě Žamberk.  
V Letohradě v roce 2015 domov otevírá vlastní obchůdek s dílnou Z pod hradu Žampach. 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Chráněné bydlení (CHB)

Podpora samostatného bydlení (PSB)

Odlehčovací služba (OS)

místo poskytování: zámecký areál v obci Žampach, přilehlé Domky ve stráni Žampach
doba poskytování: nepřetržitě
forma služby: pobytová
cílová skupina: osoby s mentálním postižením, případně s mentálním postižením 
 s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením od 3 let věku

Pro� l služby: Smyslem služby je udržení a rozvoj schopností osoby se zdravotním postižením tak, aby mohla vést v maximálně 
možné míře běžný způsob života. Služba nabízí ubytování, stravování, pomoc při hygieně a sebeobsluze, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, pomoc při obstarávaní osobních záležitostí, ošetřovatelskou zdravotní péči. Poskytuje se osobám, 
které nemají možnost pomoci v rodině nebo prostřednictvím ambulantních nebo terénních služeb. 

Na zajištění kvalitních služeb pro obyvatele Domova pod hradem Žampach se dnes podílí více než stovka zaměstnanců a také další 
dobrovolníci a spolupracující organizace, obce a fi rmy z našeho okolí. 

Zázemí a své služby nabízí Turistické informační centrum Žampach, které se nachází ve sklípku pod hospodářskou budovou s posezením na kryté venkovní terase. 
Zde si lze také domluvit organizované prohlídky arboreta, kaple sv. Bartoloměje a dalších památek  v zámeckém areálu a jeho okolí.

Domov pod hradem Žampach v zámeckém areálu pořádá tradičních kulturní a sportovní akce významné pro celý region Pardubického kraje. 

místo poskytování: byty ve městě Letohrad a Žamberk
doba poskytování: nepřetržitě
forma služby: pobytová
cílová skupina: osoby s mentálním postižením, případně s mentálním postižením  s přidruženým tělesným 
 nebo smyslovým postižením od 19 let věku

Pro� l služby: Smyslem služby je pomoci osobě vést v maximálně možné míře běžný způsob života v prostředí běžných domácností mimo velké zařízení sociálních 
služeb; služba je proto zaměřena na udržování a prohlubování praktických dovedností při zajišťování chodu domácnosti, při hospodaření s fi nančními prostředky, 
při rozhodování o sobě samém, při rozvoji pracovních návyků a využíváním veřejných služeb. Poskytuje se osobám, které nemají možnost pomoci v rodině nebo 
prostřednictvím ambulantních nebo terénních služeb.

Sociálně terapeutické dílny (STD)

místo poskytování: zámecký areál v obci Žampach, náš obchůdek v Letohradu
doba poskytování: Po – Pá (08:30 – 14:30)
forma služby: ambulantní 
cílová skupina: osoby s mentálním postižením, případně s mentálním postižením 
 s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením od 19 let věku, 
 které mají předpoklady pro vykonávání pracovní činnosti

Pro� l služby: 
Smyslem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních 
dovedností osoby se zdravotním postižením tak, aby se zvýšila její šance na uplatnění se na trhu práce a soběstačnost 
v běžném životě. místo poskytování: zámecký areál v obci Žampach

doba poskytování: nepřetržitě
forma služby: pobytová
cílová skupina: osoby s mentálním postižením, případně s mentálním postižením 
 s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením od 3 let věku

Pro� l služby: Smyslem služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o zdravotně postiženou osobu a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. 
Účelem není trvale převzít péči o zdravotně postiženou osobu, ale dočasně rodině v této péči vypomoci s předpokladem návratu této osoby zpět do rodiny; jedná 
se o krátkodobé pobyty.

místo poskytování: ve vlastní domácnosti osoby
doba poskytování: Po – Ne (07:00 – 19:00)
forma služby: terénní
cílová skupina: osoby s mentálním postižením, případně s mentálním postižením 
 s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením od 19 let věku

Pro� l služby: Smyslem služby je pomáhat osobám se zdravotním postižením žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení tak, 
aby jejich domácnost byla funkční a nepotřebovaly využít pobytových sociálních služeb.

HISTORIE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA ŽAMPACHU
1967 – 2017 - 50 let sociálních služeb v Domovu pod hradem Žampach

PROČ TADY JSME - JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?  SOUČASNOST A BUDOUCNOST NAŠICH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Domov pod hradem Žampach usiluje o udržení vysoké kvality poskytovaných sociálních služeb, a proto také průběžně mění a modernizuje podmínky jejich poskytování. V současné době domov 
realizuje změny, které jsou výrazem probíhajícího procesu tzv.  Transformace pobytových služeb v České republice. 

Cílem těchto změn je poskytovat pobytové služby v daleko větší míře v domácnostech, které jsou součástí běžného prostředí - ve městě či na venkově, a to způsobem přibližujícím se životu lidí bez 
postižení. Podstatně méně uživatelů služeb by mělo být odkázáno setrvávat v tradičním pojetí pobytových sociálních služeb.

Domov pod hradem Žampach tyto změny zahájil již v roce 2015. V krátkém období byl pak počet uživatelů žijících v domácnostech v bytech v běžném společenském prostředí navýšen ze sedmi na 
sedmnáct. Domov za tímto účelem pronajal několik bytů ve městech Letohrad a Žamberk.

ARBORETUM ŽAMPACH A ZÁMECKÝ AREÁL
Domov pod hradem Žampach  v rámci své hlavní a doplňkové činnosti pečuje také o přírodní a historické kulturní památky, které se nachází v zámeckém areálu 
a jeho okolí.  Zámecký areál a parky domov celoročně zpřístupňuje veřejnosti jako výraz otevřenosti poskytovaných sociálních služeb ve vztahu ke společenskému 
prostředí. Také Arboretum Žampach má specifi cký účel neboť je především prostředím pro setkávání veřejnosti s osobami se zdravotním postižením a místem  
práce a odpočinku obyvatel Domova pod hradem Žampach.

Arboretum se rozkládá na ploše cca 4 ha a je  členěno do 3 částí - dolní, horní park a park ve vnitřním zámeckém areálu. Sbírkový fond zahrnuje cca 600 druhů 
a kultivarů dřevin, včetně u nás vzácně zastoupených druhů.  Od roku 2007 je Arboretum Žampach členem Unie botanických zahrad České republiky. 

Součástí vnitřního areálu je zahradní altán, který poskytuje odpočinkové místo návštěvníkům arboreta a zároveň se využívá během konání akcí pro veřejnost 
jako venkovní scéna. Je zde vybudován  hippodrom s výběhem a se speciálním nástupištěm, dobře vybavený a udržovaný herní kout s atrakcemi a posezením pro malé i velké návštěvník, hřiště 
a ruské kuželky. Všechna tato zařízení jsou určena k aktivnímu odpočinku obyvatel domova i návštěvníkům arboreta. 

Organizační manažer a vedoucí TIC a Arboreta Žampach: 
tel.: 604 846 410, e-mail: info@uspza.cz,  www.uspza.cz/arboretum, facebook.com/arboretumzampach/


