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P íklady dobré praxe:

Dny mezinárodních kuchyní – probíhají 
v našem domově od r. 2011 cca 3× ročně. Celý den, 
počínaje snídaní a  konče večeří, jsou podávány 
pokrmy typické pro určitou zemi. Menu je sesta-
veno ve  spolupráci s  nutriční specialistkou a  je 
příjemným zpestřením stravy uživatelů, umožní 
jim ochutnat jídla jiných zemí. Dny mezinárod-
ních kuchyní jsou mezi klienty velmi oblíbené, 
protože se do cizích zemí mohou podívat alespoň 
prostřednictvím chuťových buněk.

Vířivá vana – od r. 2010 nabízí domov svým uži-
vatelům možnost využít vířivou vanu přímo v bu-
dově zařízení. Ponoření do  vany plné bublinek 
přináší mnohem více účinků než jen navození pří-
jemného pocitu; podporuje imunitní systém a  je 
skvělým pomocníkem pro ty, kteří trpí bolestmi 
kloubů. A zájem o tento způsob relaxace je obrov-
ský. Svědčí o tom sešit plný objednávek. Bezpeč-
nost koupele zajišťuje mj. zvedací zařízení, které 
umožní koupel také imobilním klientům.

Domov pro seniory Krnov

Domov pro seniory Krnov je příspěvkovou organizací zřízenou městem Krnov. Poskytuje dvě 
pobytové služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Obě služby jsou poskytová-
ny v moderní bezbariérové budově obklopené zahradou, poblíž centra města. Kapacita zařízení je 
136 lůžek, z toho 101 lůžko pro domov pro seniory a 35 lůžek pro domov se zvláštním režimem. 
Celodenní služby poskytuje uživatelům se sníženou soběstačností až úplnou závislostí zejména 
z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé mohou vy-
užívat 2 klubovny, kulturní sál, knihovnu s  počítači a připojením na internet, hydromasážní vanu 
a relaxační místnost. Kontakt se společenským prostředím je zajišťován péčí o volný čas seniorů 
ve formě výletů do blízkého okolí, kulturních akcí pořádaných v zařízení a pravidelnou nabídkou 
volnočasových aktivit

Domov pro seniory Krnov

Rooseveltova 2141/51
794 01 Krnov

P íklady dobré praxe:
Venkovní sportovní aktivity – v  nabídce 

máme kromě ruských kuželek, pétanque, há-
zení kroužků a  dvou venkovních cvičebních prv-
ků také velké venkovní Člověče nezlob se, které je 
našimi klienty v letních měsících hojně využívané. 
Aktivit se mohou klienti účastnit v doprovodu akti-
vizačních pracovnic nebo sami. 

Společenské akce v domově – pořádáme celo-
ročně, mezi nejoblíbenější patří Anežské posvícení, 

které, jakožto největší společenská událost s  nej-
delší tradicí, je příležitostí pro všechny naše klienty 
strávit odpoledne plné hudby a  krásných zážitků 
společně se svými rodinami.

Wi-Fi – připojení zdarma ve společných prosto-
rách domova pro všechny klienty a také individuál-
ní kurzy práce s PC a zvyšování počítačové gramot-
nosti přímo v domově.

Domov U Anežky, p. s. s.

Domov U Anežky, středisko Luštěnice, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Stře-
dočeský kraj. Provoz tohoto zařízení byl zahájen v roce 1999. Domov je situován do klidné bytové 
zástavby v malé středočeské obci Luštěnice; díky poloze tak klienti neztrácejí každodenní kontakt 
se společenským prostředím. Domov je obklopen nejen rozlehlou zahradou, ale také zelení, která 
skýtá klientům mnoho možností pro krásné procházky do  přírody. Domov disponuje kapacitou 
64 osob. Možnost ubytování v  tomto zařízení je v  6 jednolůžkových, 26 dvoulůžkových a  2 tří-
lůžkových pokojích. Světlé a prostorné pokoje mají vlastní sociální zařízení a balkon s výhledem 
do zahrady. Domov má vlastní prádelnu i kuchyň. Pro společná setkávání klienti nejčastěji využí-
vají prostorného vestibulu, kde se odehrává převážná část denních aktivit. Přímo v zařízení mohou 
využívat také služeb lékaře, rehabilitace, kadeřnice, pedikérky a  také mají možnost nakoupit si 
v  kiosku. Klientům je nabízeno množství nejen volnočasových aktivit (muzikoterapie, ergotera-
pie, trénování paměti, kondiční cvičení, keramická dílna, oslavy narozenin…) s cílem udržet jejich 
soběstačnost v co nejvyšší možné míře a podpořit je v uplatňování své vůle a jednání na základě 
vlastního rozhodnutí. Snahou všech pracovníků domova je vytvoření podmínek pro důstojný a kva-
litní život klientů.

Domov U Anežky, p. s. s.

Nová 303
294 42 Luštěnice

Certi* kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení          836,75 bodu

Celkové hodnocení

Certi* kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení          836,25 body

Celkové hodnocení


