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ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Vážení přátelé,  

s potěšením Vám předkládáme základní informace o systému Značka kvality 
v  sociálních službách. Tento systém realizuje Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR a vytvořila jej za podpory společnosti HARTMANN – RICO, a. s.,
s  cílem zaměřit se na  zvyšování kvality služeb pobytových zařízení sociální 
péče, respektive domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, pečova-

telských služeb a ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením, a podílet se tak 
na propagaci kvality sociálních služeb.  

Kvalita života je pojem složitý, široký a do jisté míry i subjektivní. Nástrojů k měření kvality exi-
stuje celá řada, základním principem tohoto systému je však kvalita z pohledu uživatele služ-
by. Značka kvality napomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým se 
zorientovat v široké nabídce sociálních služeb podobným způsobem, jaký je všeobecně znám 
například z hotelnictví, tedy že kvalitu zařízení předurčuje počet udělených hvězd. 

Značka kvalita není substitutem standardů kvality, od kterých se odlišuje principem dobrovol-
nosti a transparentnosti, ale i defi nováním kvality z pohledu uživatelů služby a motivací pro 
vedení zařízení k získání vyššího ohodnocení, a tím i ke zvyšování kvality. Značka kvality se od-
lišuje také pozitivním přístupem, kdy je cílem certifi kátorů najít v dané organizaci to pozitivní 
a motivovat a vést poskytovatele sociální služby ke zlepšení kvality. 

Inspiraci jsme nacházeli v zahraničí, obzvláště pak v Německu, Rakousku, Švýcarsku a ve Velké 
Británii, kde je tento způsob hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb běžnou praxí. 
Na vývoji a zavádění tohoto ojedinělého systému do českých podmínek se podílela řada od-
borníků na problematiku péče o seniory, sociálních služeb a oblast kvality. Všem, kteří s námi 
spolupracovali, patří velké poděkování. 

Značka kvality dokázala za několik let své existence, že má v sociálních službách smysl a své 
místo. Již několik let zájem o  certifi kaci neklesá; v  České republice existuje již několik desítek 
certifi kovaných zařízení. Systém Značky kvality se podařilo registrovat v prestižním národním 
Programu Česká kvalita, a to jako jediný model měření kvality v sociálních službách. 

Věřím, že Značka kvality přináší do sociálních služeb na kvalitu nový pohled, který není tolik 
institucionalizovaný, ale vychází z očekávání a potřeb uživatelů, tedy těch, kterým jsou služby 
poskytovány. O  spokojeného uživatele by v  sociálních službách mělo jít především, proto se 
těším, že se setkáme při měření a následné certifi kaci Vašeho zařízení Značkou kvality.

Přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci v sociálních službách. 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

prezident APSS ČR

SLOVO PREZIDENTA APSS ČR
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Značka kvality v sociálních službách (ZQ) je od roku 2011 systémem externí certifi kace za-

řízení sociálních služeb, který je založen na udělování bodů a z něj vycházejícího přidělení 

hvězdiček. V systému jsou hodnoceny všechny důležité aspekty poskytování sociální služ-

by z pohledu uživatele. Cílem je poskytnout uživatelům, zájemcům o službu a také jejich 

rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života 

v daném zařízení očekávat.

 ZQ je zaměřena na to, co je kvalitní z pohledu uživatele

od roku 2013 je ZQ součástí vládního Programu Česká kvalita, který ga-

rantuje objektivitu a nezávislost seriózních značek kvality na českém trhu

 v rámci ZQ je certifi kováno již více než 70 služeb

Pro jaké sociální služby je certifi kace určená
 domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

 pečovatelská služba

 ambulantní služby pro osoby se zdravotním postižením 

 (denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny)

Proč vstoupit do certifi kace a získat ocenění
 ukázat kvalitu zařízení uživatelům, jejich rodinným příslušníkům, zájemcům o službu 

a široké veřejnosti

 získat odbornou zpětnou vazbu na aktuální stav poskytované péče

 zvýšit prestiž své organizace

 motivovat pracovníky k neustálému zlepšování poskytovaných služeb

 získat doporučení, v jakých oblastech je možné se dále zlepšovat

Základní principy systému
Transparentnost – každé zařízení ví předem, dle jakých kritérií a jakým způsobem bude 

hodnoceno, a může se s jednotlivými kvalitativními kritérii seznámit.

Dobrovolnost – každé zařízení se může dobrovolně rozhodnout, zda certifi kaci podstoupit.

Dostupnost – Značka kvality je neziskovým produktem; cena za certifi kaci je kalkulována 

ve výši nákladů, a je tedy fi nančně dostupná pro každé zařízení v ČR.

ZNAČKA KVALITY 

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH



Vznik a aktualizace systému
Na vývoji systému se podílela řada odborníků na problematiku péče o seniory a oblast 

kvality z řady odborných institucí a organizací. Hodnotící kritéria nastavila odborná pra-

covní skupina s ohledem na české reálie, kulturu a současnou situaci v sociálních službách, 

ale i s přihlédnutím k tomu, jak je kvalita služeb v ČR vnímána a hodnocena. Pilotní ověření 

systému zjišťování kvality z pohledu samotných uživatelů bylo provedeno prostřednic-

tvím rozsáhlého sociálního šetření u uživatelů z 12 vybraných domovů pro seniory, dále 

pak u seniorů žijících v domech s pečovatelskou službou a vlastních domácnostech. 

Systém aktivně reaguje na demografi cké i politické změny a každoročně dochází k jeho 

aktualizaci v nastavení jednotlivých kritérií. Návrhy na aktualizaci jsou získávány během 

hodnocení v praxi i ze zpětných vazeb certifi kovaných zařízení a podléhají schvalovacímu 

procesu odborné pracovní skupiny a certifi kátorů.

Metodika hodnocení
K udělování hvězd dochází jednak na zákla-

dě výsledného hodnocení, jednak na základě 

dílčích hodnocení v jednotlivých oblastech. 

Hodnocení je vyjádřeno bodově i procentuál-

ně, s čímž koresponduje škála hvězd od jedné 

do pěti. Celkový počet bodů je rozdělen dle 

váhy hodnocených kritérií v jednotlivých ob-

lastech. Každé hodnocené kritérium má jinou 

bodovou hodnotu dle důležitosti z pohledu 

uživatele služby. Pokud zařízení v hodnocení 

nedosáhne na bodovou škálu jedné hvězdičky, 

nelze ho ohodnotit.

Platnost certifi kace
Značka kvality je při první certifi kaci udělována na období 3 let od termínu převzetí oce-

nění v podobě „zlaté“ cedulky, písemných certifi kátů za hodnocené dílčí oblasti a souhrn-

né hodnotící zprávy. Platnost druhé a každé další certifi kace trvá 4 roky.

Publicita certifi kovaného zařízení
Zařízení oceněné Značkou kvality má možnost prezentovat své kvality prostřednictvím 

tzv. „karty zařízení“ na webových stránkách systému (www.znackakvality.info), dále v od-

borném časopise Sociální služby a převzít ocenění na galavečeru u příležitosti konání 

Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, který každoročně pořádá Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb.

5ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH



ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH6

Komu je certifi kace určena
O certifi kaci mohou zažádat všechna bezbariérová pobytová zařízení s registrovanou po-

bytovou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., v nichž tří a vícelůžkové pokoje a pokoje průchozí představují méně než 

30 % kapacity zařízení. Domovy pro seniory musí dále zajišťovat volný pohyb uživatelů 

ve všech prostorách určených pro poskytování služby a každý uživatel má v těchto zaříze-

ních možnost uzamknout vlastní pokoj dle svých potřeb. Doplňující vstupní podmínkou 

služby domov se zvláštním režimem je prokázání zajištění bezpečnosti uživatelů při vol-

ném pohybu.

V době svého vzniku byla Značka kvality k dispozici pouze pro domovy pro seniory. 

Od dubna 2013 byl systém zpřístupněn i pro službu domov se zvláštním režimem a pro 

kombinaci těchto dvou služeb. V případě zájmu o certifi kaci kombinace služeb musí být 

v rámci služby domov se zvláštním režimem garantována cílová skupina věkově odpoví-

dající cílové skupině služby domov pro seniory.

Co je hodnoceno
Systém pracuje se škálou více než 300 hodnotících kritérií v 5 základních oblastech: 

1. Ubytování – hodnotí se kvalita bydlení, struktura vybavení pokojů a veškerých společ-

ných prostor domova a jeho okolí, poskytované služby apod.

2. Stravování – zde je ověřována nejen kvalita stravy, ale i možnost výběru pokrmů, ná-

pojů a celková kultura a forma stravování. Dále je také hodnocena možnost určení času 

a místa konzumace jídla apod.

3. Kultura a volný čas – tato oblast hodnotí strukturu společensko-kulturních programů 

domova, smysluplné trávení volného času seniorů dle jejich potřeb a přání, nabídku 

pohybových, vzdělávacích, hobby aktivit a duchovních programů, dobrovolnickou čin-

nost v zařízení apod.

4. Partnerství – v této oblasti jsou hodnocena kritéria, která odráží míru sebeurčení, 

soběstačnosti, rozhodování, komunikace a individuálního přístupu k uživatelům.

5. Péče – zde je hodnocena jak sociální, tak ošetřovatelská péče a její jednotlivé elementy.

Hodnocení odráží v první řadě preference uživatelů; pro výsledné hodnocení jsou dále 

určující názory poskytovatele, zaměstnanců či rodinných příslušníků uživatelů. Potřebná 

data jsou také zjišťována z poskytnutých dokumentů a neméně významnou úlohu v hod-

nocení mají osobní zjištění o kvalitě služby samotnými certifi kátory na místě.

V systému certifi kace je možné získat maximálně 1000 bodů, navíc je možné obdržet ještě 

20 bonusových bodů.

DOMOVY PRO SENIORY 
A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM



FINANČNÍ PODMÍNKY CERTIFIKACE

Aktivita Cena 
(v Kč vč. DPH)

Cena zahrnuje

Celková 

certifi kace
21 990

- vyhodnocení vstupních kritérií

- hodnocení zaslaných podkladů (dotazník pro uživatele 

– část A, dotazník pro poskytovatele, přílohy)

- šetření certifi kačního týmu (hlavní certifi kátor, certifi kátor) 

v zařízení – ověřování odpovědí poskytovatele, ověřování 

příloh, dotazování uživatelů – mobilní/imobilní/noví; 

dotazování zaměstnanců – zdravotničtí/sociální; 

prohlídka zařízení

- zpracování výsledků šetření (vyhodnocení vyplněných 

dotazníků, bodování hodnocených kritérií)

- celkové hodnocení (zpracování výsledné zprávy – průběh 

hodnocení, počet dosažených bodů včetně vysvětlení 

hodnocení, zpětná vazba, udělení příslušného počtu 

hvězd – celkově i dle dílčích oblastí)

- 6 písemných certifi kátů (celkové hodnocení + hodnocení 

5 dílčích oblastí)

Udržovací roční 

poplatek
1 190 

- prezentace certifi kovaného zařízení na webových 

stránkách ZQ (www.znackakvality.info)

- prezentace certifi kovaného zařízení na webových 

stránkách www.vasepece.cz (varianta Premium)

- zveřejnění příkladů dobré praxe ze zařízení na webových 

stránkách ZQ

- prezentace certifi kovaného zařízení v časopisu 

Sociální služby

- realizace mimořádných šetření – v případě stížností

Dílčí certifi kace 4 18 990 - hodnocení 4 dílčích oblastí

Dílčí certifi kace 3 16 990 - hodnocení 3 dílčích oblastí

Dílčí certifi kace 2 14 990 - hodnocení 2 dílčích oblastí

Dílčí certifi kace 1 11 990 - hodnocení 1 dílčí oblasti

„Zlatá“ cedulka 3 630
- zpracování mosazné gravírované tabulky pro označení 

budovy, kde je služba provozována

Fakultativní 

nabídka
4 840

- mimořádná návštěva zařízení – osobní konzultace

(pouze na žádost objednavatele)
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ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH8

Komu je certifi kace určena
O certifi kaci mohou zažádat všichni registrovaní poskytovatelé pečovatelské služby, kteří 

prokazatelně nabízejí soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Co je hodnoceno
Podstatou certifi kace založené na principech transparentnosti, dobrovolnosti a fi nanční 

dostupnosti je zhodnocení všech důležitých aspektů poskytování pečovatelské služby 

z pohledu uživatele. V systému se hodnotí celkem 85 kritérií, za jejichž splnění je možné 

získat max. 500 bodů. Kritéria jsou defi nována ve 2 základních oblastech:

1. Péče, individuální přístup a  partnerství – sociální péče, informovanost, podpora 

a doprovod uživatelů, komunikace, zpětná vazba, individuální přístup, respektování 

osobního prostoru a dodržování etických pravidel.

2. Stravování – rozsah, čas a změna dovozu stravy, prostředky distribuce stravy, informo-

vanost a kvalita.

Nástroje hodnocení

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

FINANČNÍ PODMÍNKY CERTIFIKACE

Aktivita Cena 
(v Kč vč. DPH)

Cena zahrnuje

Celková 

certifi kace
11 990

- hodnocení podkladů, šetření certifi kačního týmu, celkové 

hodnocení, 3 písemné certifi káty 

(celkové hodnocení + hodnocení 2 dílčích oblastí)

Udržovací roční 

poplatek
1 190 

- prezentace certifi kované služby na webových 

stránkách ZQ (www.znackakvality.info)

- prezentace certifi kované služby na webových stránkách 

www.vasepece.cz (varianta Premium)

- zveřejnění příkladů dobré praxe ze zařízení na webu ZQ

- prezentace certifi kované služby v časopisu Sociální služby

- realizace mimořádných šetření – v případě stížností

„Zlatá“ cedulka 3 630 - zpracování mosazné gravírované tabulky

 dotazníkové šetření u uživatelů 

v domácnostech

 dotazníkové šetření u pracovníků služby

 rozhovor s vedením služby

 dokumenty poskytnuté organizací

 osobní posouzení kvality služeb 

certifi kátory na místě



Komu je certifi kace určena
O certifi kaci mohou zažádat všichni registrovaní poskytovatelé ambulantních služeb pro 

osoby se zdravotním postižením typu:

 denní stacionáře    centra denních služeb                sociálně terapeutické dílny

Co je hodnoceno
Podstatou certifi kace založené na principech transparentnosti, dobrovolnosti a fi nanč-

ní dostupnosti je zhodnocení všech důležitých aspektů poskytování ambulantní služby 

z pohledu uživatele. V systému hodnocení je možné získat max. 1000 bodů za splnění více 

než 250 kritérií ve 4 oblastech poskytované služby:

1. Prostorové dispozice a personální zajištění služby.

2. Podpora integrace uživatelů do běžného života.

3. Rozvoj individuálních kompetencí.

4. Péče a stravování.

Nástroje hodnocení
 dotazníkové šetření u uživatelů, pracovníků a rodinných příslušníků uživatelů

 rozhovor s vedením služby

 dokumenty poskytnuté organizací

 osobní posouzení kvality služeb certifi kátory na místě

AMBULANTNÍ SLUŽBY PRO OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

FINANČNÍ PODMÍNKY CERTIFIKACE

Aktivita Cena 
(v Kč vč. DPH)

Cena zahrnuje

Celková 

certifi kace
11 990

- hodnocení podkladů, šetření certifi kačního týmu, celkové 

hodnocení, 5 písemných certifi kátů (celkové hodnocení 

+ hodnocení 4 dílčích oblastí)

Udržovací roční 

poplatek
1 190 

- prezentace certifi kované služby na webových

stránkách ZQ (www.znackakvality.info)

- prezentace certifi kované služby na webových stránkách 

www.vasepece.cz (varianta Premium)

- zveřejnění příkladů dobré praxe ze zařízení na webu ZQ

- prezentace certifi kované služby v časopisu Sociální služby

- realizace mimořádných šetření – v případě stížností

„Zlatá“ cedulka 3 630 - zpracování mosazné gravírované tabulky
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Podpůrným nástrojem, který vznikl v rámci projektu Značka kvality v sociálních službách, 

je Národní registr nezávislých odborníků v sociálních službách. Slouží poskytovate-

lům jako nástroj profesního rozvoje pracovníků. Zároveň napomáhá naplňování Standar-

du kvality č. 10 písm. e). Registr poskytovatelům sociálních služeb usnadňuje orientaci 

v množství nabídek nezávislých odborníků.

Národní registr nezávislých odborníků poskytovatelům nabízí:
 bezplatný informační servis o zařazených nezávislých odbornících

 výběr z množství nezávislých odborníků podle jejich specializace

 výběr z množství nezávislých odborníků podle jejich lokality působení

 možnost porovnání jednotlivých nabídek odborníků

 garanci kvality zařazených nezávislých odborníků

 podporu správce registru při kontaktování vybraného odborníka

NÁRODNÍ REGISTR 
NEZÁVISLÝCH ODBORNÍKŮ



KARTA CERTIFIKOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 
Karta certifi kovaného zařízení na www.znackakvality.info

Prezentace v časopisu Sociální služby
Časopis je v průměrném nákladu 3700 ks desetkrát ročně (kromě července a srpna) dis-

tribuován cca 18 000 čtenářů především z řad zřizovatelů, poskytovatelů a zaměstnanců 

sociálních služeb, ale také odborníkům, pracovníkům veřejné správy, studentům, peda-

gogům, uživatelům sociálních služeb a jejich blízkým v České republice a na Slovensku.
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Značka kvality v sociálních službách byla 

v roce 2013 zařazena do vládního Progra-

mu Česká kvalita garantujícího objektivi-

tu a nezávislost značek kvality na českém 

trhu, a připojila se tak do seznamu k dalším 

20 registrovaným a prestižním značkám 

v Programu Česká kvalita.

Česká kvalita je program podpory prodeje 

kvalitních výrobků a poskytování kvalitních 

služeb podporovaný vládou České repub-

liky. Hlavním cílem programu je vytvořit 

jednotný systém, který umožní zviditelnit 

důvěryhodné a nezávislé značky kvality, 

jež jsou založené na objektivním ověřování 

kvality výrobků nebo služeb třetí stranou. 

Program Česká kvalita je součástí Národní 

politiky kvality.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

ČR je jako správce systému Značka kvality 

v sociálních službách oprávněna používat 

spolu s logem Značky kvality i logo Pro-

gramu Česká kvalita, které se tak stává pro 

cílovou skupinu orientačním symbolem 

a potvrzením důvěryhodnosti dané znač-

ky. Stejné oprávnění k užívání loga Česká 

kvalita mají i všechny domovy pro seniory, 

které za úspěšnou certifi kaci již obdržely 

nebo v budoucnosti obdrží Značku kvality.

V Národním domě na Vinohradech se ka-

ždoročně koná Večer s Českou kvalitou 

spojený s předáváním nových ocenění 

v Programu Česká kvalita. Od roku 2013 

jsou zde mezi dvěma desítkami mimořád-

ně kvalitních produktů a služeb oceňovány 

i nejlépe hodnocené sociální služby certifi -

kované systémem Značka kvality v sociál-

ních službách.

PROGRAM ČESKÁ KVALITA



PUBLICITA 
CERTIFIKOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 
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Pardubické novivny – 9. 2. 2015

MF Dnes Olomouc – 4. 4. 2012

Region Krnovské noviny – 4. 6. 2013

Prosperita – 6/2013

4. 6. 2013

číslo 21

21

13. listopadu 2015 * ročník 24 * cena 5,- Kč 

DALŠÍ ORLOVSKÉ NOVINY VYCHÁZEJÍ 27. LISTOPADU

Oznamujeme všem 
občanům, kteří přicházejí 
na Městský úřad Orlová 
vyřizovat své záležitosti, 
že z důvodu většího 
komfortu bude pro ně v 
období zimních měsíců 
zpřístupněn od 8:00 hodin 
pouze vchod ze strany od 
České spořitelny, kde jsou 
ve vytápěných prostorách 
úřadu pro čekající klienty 
k dispozici židle a stoly.

Boční vchod ze strany 
bývalé PČR bude zpřís-
tupněn až od 8:15 hodin, 
neboť zde nelze pro če-
kající zajistit stejný kom-
fort. 

Děkujeme za pocho-
pení. 

  Odbor vnitřních věcí
    a živnostenský úřad

Již zmíněná Asociace 
poskytovatelů sociálních 
služeb zavedla tento systém 
hodnocení před pěti lety a 
od té doby získalo certifikát 
více než šedesát domovů. 
Na konci posuzování 
dostávají hvězdičky jako 

INFORMACE 
PRO 

OBČANY

Domovy seniorů Vesna a Pohoda patř í k celorepublikové špičce

Značka kvality je dobrou vizitkou!
Dvě or lovská zař ízení pro seniory, a to Domovy 

seniorů Vesna a Pohoda, převzaly v minulých dnech od 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb Značku 
kvality. „Zvlášť  potěšitelné je, že ocenění převzalo z celé 
republiky jen sedm zařízení, z nichž rovnou dvě byla z 
Orlové,“ podotýká starosta města Ing. Tomáš Kuča, 
který ředitelky obou zař ízení pozval na radnici, aby jim 
pogratuloval a současně poděkoval za dobrou práci.. 

hotely. Maximální počet 
pěti hvězd jich má asi 
dvacet. Cílem asociace je 
usnadnit rozhodování, kde 
si zařídit pobyt na stáří pro 
sebe nebo své blízké. Nutno 
podotknout, že Značka 
kvality je založena na 
dobrovolnosti. Komise 
posuzuje podle neuvě-
řitelných tří set kritérií. Do 
hodnocení se zapojují i 
klienti.

Pohoda Značku kvality v 
sociálních službách ab-
solvovala jako první v 
Orlové již v roce 2010, 
takže už věděla, do čeho jde, 
což potvrdila i ředitelka Bc. 
Naděžda Kubalová: „Byli 
jsme obeznámeni s tím, co 
po nás budou externí od-
borní pracovníci, kteří pro-
vádějí certifikaci, požado-
vat. Dopředu jsme dostali 
dotazníky jak pro orga-
nizaci, tak pro naše klienty a 
vypracované odpovědi jsme 
poslali zpět k vyhodnocení. 
Věděli jsme, že Značka kva-
lity, se uděluje na základě 
hodnocení uživa telů. A 
proto bylo pro nás důležité 
zúčastnit se tohoto projektu, 
který je vlastně přímým 

hodnocením od těch, kterým 
sociá lní službu posky-
tujeme, tedy od našich 
seniorů. Každé hodnocení 
zvenčí poskytne organizaci 
obraz, na základě kterého 
můžete úroveň služby 
zkvalitňovat. Takže, po celé 
čtyři roky jsme se snažili 
zlepšovat to, na co byly 
finanční prostředky nebo 
pro co jsme našli partnera. 
Kupříkladu došlo k dílčím 
úpravám sociálních zaří-
zení v přízemí, ve spolupráci 
s DC ADRA jsme zajistili 
pro některé klienty dobro-
volníky, stále jsme ino-
vovali aktivizační činnosti 
seniorů, organizovaly se 
společenské akce, zajišťo-
vala se kvalitní ošetřo-(pokračování na str.3)

Reportáž z výstavy spolkové a klubové činnosti najdete v příštím čísle...

Orlovské 
noviny 

– 13. 11. 2015
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zpřístupněn od 8:00 hodin 
pouze vchod ze strany od 
České spořitelny, yy kde jsou 
ve vytápěných prostorách 
úřadu pro čekající klienty
k dispozici židle a stoly.

Boční vchod ze strany
bývalé PČR bude zpřís-
tupněn až od 8:15 hodin,
neboť zde nelze pro če-
kající zajistit stejný kom-
fort. 

Děkujeme za pocho-
pení. 

  Odbor vnitřních věcí
    a živnostenský ý úřad

Reportáž z výstavy spolkové a klubové či

 Text: Bc. Naděžda Kubalová,

 ředitelka Domu seniorů „Pohoda“, o. p. s., 

Orlová-Lutyně

 Bc. Vítězslava Lojková,

 vedoucí sociálně zdravotního úseku

Pro ověření toho, na  jaké úrovni posky-
tujeme našim uživatelům sociální službu, 
jsme již podruhé dobrovolně absolvovali 
externí certifi kaci „Značka kvality v  so-
ciálních službách“, kterou zavedla Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb ČR pro 
některé druhy sociálních služeb. Kvalita je 
označována počtem hvězdiček, stejně jako 
např. u hotelů.

Je nutno podotknout, že certifi kaci 
„Značka kvality v sociálních službách“ jsme, 
jako první v  Orlové, absolvovali již v  roce 
2012. Byli jsme obeznámeni s tím, co po nás 

budou externí odborní pracovníci, kteří 
provádějí certifi kaci, požadovat. Předem 
jsme dostali dotazníky, jak pro organizaci, 
tak pro naše klienty, a vypracované odpově-
di jsme poslali zpět k  vyhodnocení. Věděli 
jsme, že se Značka kvality uděluje na zákla-
dě hodnocení uživatelů. Proto pro nás bylo 
důležité zúčastnit se tohoto projektu, který 
je vlastně přímým hodnocením ze strany 
těch, kterým sociální službu poskytujeme 
– našich seniorů. Každé hodnocení zvenčí 
poskytne organizaci obraz, na základě kte-
rého můžete úroveň služby zkvalitňovat. 
Po celé čtyři roky jsme se snažili zlepšovat 
to, na co byly fi nanční prostředky nebo pro 
co jsme našli partnera (např. došlo k dílčím 
úpravám sociálních zařízení v  přízemí do-
mova, ve spolupráci s DC ADRA jsme zajis-
tili pro některé klienty dobrovolníky, stále 
jsme inovovali aktivizační činnosti senio-
rů, inovovaly se organizované společenské 
akce, zajišťovala se kvalitní ošetřovatelská 
péče, zaměstnanci se vzdělávali v  kon-
ceptu Bazální stimulace aj). Dá se říci, že 

příprava dlouhodobě spočívala v  kvalitně 
poskytované službě. Výsledek certifi kace 
nelze ovlivnit jednorázovými pracovními 
činnostmi zaměstnanců. Skutečně se jedná 
o  dlouhodobé kvalitní poskytování služby 
našim nejstarším spoluobčanům.

Každé externí hodnocení poskytne orga-
nizaci novou zpětnou vazbu a vede ke zkva-
litnění služby. Dozvíme se, na které oblasti 
se máme více zaměřit. V našem případě je 
to především oblast ubytování a stravová-
ní. Věřím, že oblast stravování dokážeme 
zvládnout uvnitř naší organizace. Ale lehké 
to nebude. Zavést výběr z  jídel, zvýšit čet-
nost teplých jídel... A ubytování? Bohužel, 
jsme limitováni stavebními dispozicemi. 
Naší silnou stránkou je stále oblast part-
nerství na  úrovní místní komunity, ale 
i příhraniční spolupráce s domovy seniorů.

Zaměstnanci našeho domova, ale i  oby-
vatelé, vnímají naše 4 hvězdičkové ocenění 
jako určitou prestiž a  samozřejmě věří, že 
jednou dosáhneme na metu nejvyšší, tedy 
na 5 hvězd. Budeme o ně usilovat.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
kolektivu zaměstnanců Domu seniorů „Po-
hoda“, o. p. s., Orlová za to, že již 15 let tvoří 
jeden tým. Tým velmi kvalitních, pracovi-
tých, kvalifi kovaných a  empatických pro-
fesionálů, který poskytuje výborné služby 
svým uživatelům nejen dle mého hodno-
cení, ale i podle hodnocení našich klientů, 
veřejnosti i odborných pracovníků na velmi 
vysoké úrovni. Děkujeme jim, moc si váží-
me jejich práce. Jsme rádi, že s odhodláním 
„zkouší“ nové věci, kterou Značka kvality 
před čtyřmi léty také byla. Děkujeme.

Certifi kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       822,5 bodu

Celkové hodnocení

Naše certifi kace:

KNIHKUPECTVÍ PORTÁL: Praha 1, Jindřišská 30 / Praha 8, Klapkova 2

obchod.portal.cz 

Knihy, které mají duši

Sociální služby – 12/2015 

Domováček – 2/2014

Galavečer 
s Českou kvalitou

 Text: Mgr. Petra Kulveitová

 Foto: Libor Makrlík

APSS ČR má jako 
správce systému 
Značka kvality v  so-
ciálních službách, 
který je součástí 
vládního Progra-

mu Česká kvalita, možnost se již třetím 
rokem účastnit slavnostního večera, kde 
dochází k  předávání ocenění nejlépe hod-
noceným značkám kvality (tj. produktům 
nebo službám) v  daném roce. Letos se Ga-
lavečer s Českou kvalitou uskutečnil v úterý 
10. 11. 2015 v Národním domě na Vino-

hradech v Praze za doprovodu populárních 
interpretů české hudební scény. Po skončení 

hlavního programu čekal na hosty slavnost-
ní raut. Večerem provázeli moderátoři Sta-
nislava Lekešová a Patrik Rozehnal.

Akce se uskutečnila v  rámci aktivit Lis-
topadu – Měsíce kvality, které jsou již řadu 
let organizovány v rámci Národní politiky 
kvality ve spolupráci s Ministerstvem prů-
myslu a  obchodu a  jsou zaštítěny usnese-
ním vlády České republiky.

Značku kvality v  sociálních službách 
za bodově nejvyšší hodnocení v certifi kaci 
v roce 2015 převzali zástupci Zdravotně so-
ciálních služeb Turnov (Domov Důchodců 
Pohoda) z  rukou ministra průmyslu a  ob-
chodu Jana Mládka. Sociální služby města 
Havlíčkova Brodu za certifi kaci služby do-
mov pro seniory ocenil prezident APSS ČR 
Jiří Horecký.

NOVÝ VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM 

IVA APSS ČR

Kulinářská akademie

Motto:  „Vitalita pro seniory“

Zveme vás na workshop
„Česká klasika moderně“

22. 3. 2016

Domov Slunečnice Ostrava

Další termíny v roce 2016 připravujeme

• Oblíbené pokrmy českých seniorů 
 v novém „kabátu“
• Ukázka nízkoteplotní úpravy masa
• Náměty na snížení tuků, cukru, 
 soli a bílé mouky
• Zdravé složení surovin na talíři
• Zahušťování zeleninou
• Knedlíky a tradiční přílohy s přidanou 

nutriční hodnotou
• Praktické náměty, ukázky a degustace

Partneři akce:

VITANA, a. s.
Hofmann Bohemia – partner gastronomie s. r. o. 

vanBaerle AG

Bližší informace na www.apsscr.cz

Plán odborných 

konferencí APSS ČR
1. pololetí 2016

Konference pro ředitele a ekonomy 

poskytovatelů sociálních služeb 

12. 1. 2016, Praha

Demence v České republice 

19. 1. 2016, Praha

Sociální služby v ČR a Evropě 

24.–25. 5. 2016, České Budějovice

Pokojné umírání 
duben 2016, Liberec

Konference Profesního svazu 

zdravotnických pracovníků 

v sociálních službách

Praha

Konference Profesního svazu sociálních 

pracovníků v sociálních službách

Brno

Stravování a provoz v pobytových 

zařízeních sociálních služeb

2. 6. 2016, Luhačovice

Bližší informace na

www.apsscr.cz, 
menu „Konference & kongresy & semináře“
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OHLASY A KOMENTÁŘE
„Uživatelé i rodinní příslušníci vnímají získání 
certifi kátu jako prestižní záležitost a ověření jejich 
zkušeností odborníky ze sociální oblasti.“

Ing. Jaroslav Marek, ředitel

Domov pro seniory Krásné Březno, p. o.

„Certifi kátor byl v našem případě člověk, který nás 
zbavil obav a strachu z certifi kace. Velmi příznivě 
působil na personál i uživatele svou profesionali-
tou, znalostmi, ale i lidskostí.”

Dana Svobodová, manažer kvality, 

vedoucí úseku zdravotní péče

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o.

„Značku kvality vnímáme jako moderní trend, 
možnost „být vidět“ a „vědět o tom, v čem jsme 
dobří.“ Těší nás, když slyšíme, že veřejnost ví o na-
šem ocenění.”
Miroslava Špačková, průvodce standardy kvality

Domov pro seniory Mitrov

„Pro naše zařízení byla certifi kace velkým příno-
sem, protože i z praktického hlediska oceňuje 
nastavený systém práce a zejména vlídný a hřejivý 
přístup k uživatelům, který bude vždy tvořit zá-
kladní osu kvality služby. Poznali jsme, na co klást 
větší důraz, co ještě vylepšit a v čem se zdokonalit.“

Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel

Zdravotně sociální služby Turnov

„Certifi kace kvality pro nás byla přínosná zejména 
v tom, že jsme si uceleně uvědomili dosavadní 
činnosti a aktivity směřované ke zvyšování kvalit. 
Zároveň nám některá doporučení byla inspirací 
pro zvýšení kvality bez vynaložení vysokých 
nákladů.”

PhDr. Danuše Fomiczewová, ředitelka

Domov u fontány

„Když jsme vstupovali do certifi kace, netušili jsme, 
že udělení Značky kvality bude pro náš další život 
tak zásadní. V těchto dnech se mi ozývají lidé, 
se kterými jsme se v minulosti setkali u nás při in-
spekcích nebo seminářích a z jejich reakcí vyplývá, 
že jsou potěšeni naším výsledkem a nepřekvapil je. 
Zároveň si uvědomuji, jak velkou změnou prošel 
náš domov po stránce publicity.”

Ing. Věra Bařinová, ředitelka

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, p. o.

„Zaměstnanci DS vnímají toto ocenění jako určitou 
prestiž, a proto jsme největší posun zaznamenali 
především v jejich přístupu a vykonávané práci, 
která je stále na vyšší úrovni.”

Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka

Domov pro seniory Chodov

„Ocenění se stalo závazkem pro pracovníky 
na všech úrovních. Snažíme se nejenom, aby do-
sažená úroveň ve všech oblastech byla udržována, 
ale dále na pravidelných poradách týmů přemýšlí-
me o možných zlepšeních – a ihned je realizujeme.“ 

Mgr. Lenka Raadová, MBA, ředitelka

Městská správa sociálních služeb Kadaň

„Rozhodně bych Značku kvality doporučila, každý 
pohled zvenku na kvalitu služby je přínosný. Ukáže 
silné a slabé stránky organizace, pomůže ukázat 
směr, kam by se měla sociální služba posouvat. 
Klienti, rodinní příslušníci, zaměstnanci měli mož-
nost se k sociální službě vyjádřit, což přináší větší 
sounáležitost se službou. Pro naše zařízení byla 
Značka kvality přínosem. Se závěrečnou zprávou 
pracujeme a snažíme se posouvat službu dál a 
zkvalitňovat službu tam, kde máme rezervy.”

Mgr. Eva Průchová, manažer kvality

Palata – Domov pro zrakově postižené



Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

www.apsscr.cz

APSS ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb 

v České republice. Sdružuje více než 965 organizací a 2 334 registrovaných služeb.

Asociace v rámci své činnosti:

• zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, 

zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifi kovanou oponenturou a iniciací 

a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb;

• zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti 

poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných 

zkušeností svým členům;

• vyvíjí studijní, dokumentační, vzdělávací a expertní činnost;

• organizuje kongresy, odborné konference a vzdělávací programy;

• je pořadatelem již tradičního Týdne sociálních služeb ČR a výtvarné soutěže Šťastné 

stáří očima dětí, spolupořadatelem ocenění Národní cena – Pečovatel/ka roku 

a soutěže Zlaté listy, držitelem licence E-Qalin pro ČR (model měření a zvyšování kvality) 

a správcem Značky kvality (systém externí certifi kace zařízení).

• vydává odborný měsíčník Sociální služby a čtvrtletník Listy sociální práce

Sekce a svazy Asociace:

Činnost sekcí a svazů probíhá na základě specifi ckých potřeb členů Asociace.

Sekce:

• sekce terénních služeb;

• sekce ambulantních služeb;

• sekce azylových domů;

• sekce nízkoprahových zařízení;

• sekce adiktologických služeb;

• sekce korporátních poskytovatelů sociálních služeb.

Svazy:
• Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách;

• Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních službách.

TH E E U R OP E A N AG E I N G N E T WO R K
UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH

SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY

APSS ČR je členem:



KONTAKTY 

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb České republiky, z. s.

Sídlo: Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Tel.: +420 381 213 332

E-mail: apsscr@apsscr.cz

www.apsscr.cz

www.znackakvality.info
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