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Držitelé certiÞ kátu 

Zna ka kvality v sociálních službách

www.znackakvality.info

P íklady dobré praxe:
Místnost pro reminiscenční (vzpo-

mínkovou) terapii – dobový nábytek 
a  předměty, kterými je místnost vybavena, 
připomínají uživatelům jejich mládí a  mi-
nulost. Pod vedením odborného pracovníka 
zde probíhají pravidelné terapie, trénování 
paměti či cvičení. 

Seniorské lyceum – domov každoročně 
pořádá vzdělávání uživatelů v  různých ob-
lastech jejich zájmů. Lyceum je pořádáno for-
mou přednášek a besed a  je ukončeno slav-
nostní „promocí“.

Rozsáhlý, upravený a  bezbariérový 
lesopark – umožňuje pořádání kulturních, 
společenských a  sportovních aktivit, jako 
jsou např. olympijské hry, zahradní slavnost, 
slavnostní otevírání a zavírání zahrady, pá-
lení čarodějnic, setkání s dětmi ze škol a ško-
lek, prezentace zvířat (koně, draví ptáci), 
grilování, zpívání a  vystoupení hudebních 
skupin.  V lesoparku je velký stan, za vhod-
ného počasí se tam konají také další ergote-
rapeutické aktivity: trénování paměti, čtení, 
zpívání, nácviky na vystoupení a sportovní 
aktivity.

Domov pro seniory „Sedmikráska“

Domov se nachází v  klidné oblasti města Plzně v  městské části Lochotín a  je dobře 
dostupný. V domově je možné umístit 150 uživatelů ve dvoulůžkových pokojích. Domov 
s recepcí je bezbariérový a  je obklopen rozsáhlým upraveným lesoparkem s  lavičkami, 
grilem a stanem. Je moderně vybavený, k základnímu příslušenství pokojů patří LCD 
televizor, komunikační zařízení a hygienický koutek s umyvadlem. Dostatečné množ-
ství sociálních zařízení je společné na  chodbách domova. Domov disponuje zázemím 
pro ergoterapii a fyzioterapii – keramickou dílnou, hudebním salonkem, reminiscenční 
místností, tělocvičnou, prostory pro rehabilitaci a vířivou vanou. Uživatelům je k dis-
pozici PC, je zde pokrytí wi-#  signálem. Domov pořádá řadu kulturních, společenských 
a vzdělávacích akcí a výletů pro uživatele. Dochází sem ošetřující lékařka a řada lékařů 
– specialistů. Přímo v domově je bufet a kadeřnický salon.

Domov pro seniory „Sedmikráska“
Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – Severní 
Předměstí, 323 00 Plzeň

P íklady dobré praxe:
Certi' kát Vážka – domov se snaží o prů-

běžné a  koncepční zvyšování kvality péče. 
V roce 2014 získal certi# kát Vážka, který udě-
luje Česká alzheimerovská společnost provozo-
vatelům zařízení poskytujících kvalitní služby 
pro lidi s demencí. 

Domov je obklopen rozsáhlým bezba-
riérovým parkem, jehož část je vymezena pro 
bezpečný a podnětný pohyb klientů s onemoc-
něním demencí. Na odděleních jsou umístěny 
vysoké truhlíky, aby k nim měli klienti snadný 
přístup i z vozíku.

Zoo koutky – většina klientů má pozitivní 
vztah ke zvířatům, proto jsou ve společenských 
prostorech oddělení malé zoo koutky s andul-
kami, morčaty či králíky; do  domova dochází 
pravidelně canisterapeuti a  felinoterapeut 
a  po  individuálním zvážení si mohou klienti 
do domova přinést svého domácího mazlíčka. 

Sociální pracovnice mají pracovní pro-
stor přímo na  oddělení, kde jsou v  úzkém 
kontaktu s klienty, pracovníky, ale i rodinami 
a návštěvami klientů. Posiluje se tak multidis-
ciplinární spolupráce a  spolupráce s  rodinami 
klientů.

Domov u fontány

Domov u fontány poskytuje pobytové sociální služby seniorům a seniorům s onemocně-
ním demencí, zejména Alzheimerovou chorobou. Kapacita domova je 230 klientů. Budova je 
členěna na 4 patra, každé má vždy dva samostatné vchody. Tento model umožňuje personá-
lu vytvářet funkční multidisciplinární tým a klientům menší komunity. Ubytování posky-
tujeme ve dvoulůžkových pokojích v rozlišném komfortu – pokoje v polovině budovy jsou 
vybaveny vlastním WC a koupelnou a šatnou, ostatní pokoje jsou vybaveny umyvadlem.  

Stravování je klientům poskytováno 5x denně (klientům s  diabetickou dietou 6x den-
ně). Snídani, oběd a večeři si mohou klienti vybírat ze dvou variant se zárukou stravy z čer-
stvých surovin. Domov má vlastní jídelnu, knihovnu, klubovnu a kapli, k dispozici je uživa-
telům i  jejich návštěvám Selská jizba. Domov disponuje rozlehlým parkem. Klientům jsou 
24 hodin denně k dispozici pečovatelé a zdravotní sestry. Každý všední den v domově ordi-
nuje praktický lékař, do domova dochází odborní lékaři z oboru neurologie, nutriční péče 
a psychiatrie.  Náplň dne dle zájmu klientů tvoří nabízené aktivizační a volnočasové aktivity.

Domov u fontány
Libušina 1060, 535 16 Přelouč 
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Certi' kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení          876,75 bodu

Celkové hodnocení

Certi' kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení                813 bodů

Celkové hodnocení
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Příspěvky v této rubrice mohou 
být redakčně kráceny.

jišťovny, a. s., T. Jelínek při této slavnost-
ní příležitosti přislíbili # nanční podporu 
projektu přestavby. Ten bude také # nan-
cován z grantů i z výtěžku tohoto bene-
# čního představení, nad kterým převzal 
záštitu starosta města Tábor Ing.  Jiří 
Fišer. Po  impulsu nadšených ochotníků, 
ke kterému se přidaly partnerské společ-
nosti i  přátelé Kaňky v  sále, se ukazuje 
síla synergie – Centrum Kaňka bude 
moci po  přestavbě lépe a  důstojněji po-
máhat dětem s postižením zlepšovat je-
jich zdravotní stav. DĚKUJEME! 

 Ing. L. Budilová, Centrum Kaňka Tábor

Oslava životního jubilea 
– 100 let v Kostelci na Hané
Kostelec na  Hané – Krásné kulaté 

životní jubileum jsme měli možnost osla-
vit v úterý 6. 1. 2015 s naší uživatelkou 
paní Boženou Kristkovou. Byla uspořá-
dána oslava, kde nechyběl narozeninový 
dort, výzdoba, kytice, raut a přípitek. Po-
blahopřát jubilantce přišli zástupci Olo-
mouckého kraje Yvona Kubjátová a Pavel 
Šoltys, dále zástupci kostelecké radnice, 
správy sociálního zabezpečení, starosta 
Bílovic-Lutotína, kde paní Kristková žila, 
a  samozřejmě i  personál domova s  ro-

dinou. V  Domově pro seniory Kostelec 
na Hané žije paní Kristková od září roku 
2003, má tři děti, tři vnoučata a tři pra-
vnoučata. Ve  svých sto letech je vitální 
po fyzické i psychické stránce, moc ráda 
čte. Jak jubilantka řekla všem přítom-
ným a  novinářům ptajícím se na  recept 
na dlouhověkost: „Nohy ať běhají, oči ať 
slouží!“ Ještě jednou gratulujeme.

Bc. Lucie Sedláková, sociální pracovnice

Domov pro seniory Kostelec na Hané

Plavecké p ebory senior
Libochovice – Ve  středu 11. 2. 2015 

pořádal Domov důchodců v  Libochovi-
cích 12. plavecké přebory seniorů. Cel-
kem se sjelo 15 závodníků, 7 mužů a  8 
žen. Výzvu přijaly domovy PDS Orlická 
Ústí n. L., DSP Chotěšov, PDDS Teplice-
-Dubí a  MSSS Most. Ke  sportovní nála-
dě pomohlo vystoupení mažoretek z  Li-
bochovic.  Nejstaršími plavci byli: paní 
Emílie Nožičková z  DPS Orlická, která 
letos oslaví 89. narozeniny, a pan Zdeněk 
Novotný z  PDDS Teplice-Dubí, kterému 

letos bude 85 let. Věkový rozdíl mezi 
závodníky byl kompenzován trestnými 
vteřinami, aby to bylo pro všechny spra-
vedlivé. Bylo úžasné vidět, jak se senio-
ři těší na vodní živel a jak je tento sport 
baví. Plavat přijel i pan Miroslav Myslík 
z Dubí. Ač s handicapem, přesto se odvá-
žil a opět se přihlásil do závodu. Jsme ve-
lice rádi, že se senioři věnují sportu a udr-
žují se tak v dobré kondici a náladě. A jak 
to dopadlo? V soutěži mužů vyhrál Z. No-
votný z  PDDS Teplice-Dubí, druhé mís-
to získal J. Houška z MSSS Most a třetí 
příčku vybojoval V. Václavík z  MSSS 
Most. V kategorii žen zvítězila E. Mádlo-
vá z  MSSS Most, druhou pozici vybojo-
vala A. Pírková z DPS Orlická a třetí byla 
M. Pavlíčková z  MSSS Most. Děkujeme 
za pomoc při organizaci přeborů zaměst-
nancům a přátelům domova a stejně tak 
městu Libochovice za  zapůjčení bazénu. 
Přejeme všem závodníkům pevné zdraví 
a doufáme, že sportu zůstanou věrní.

Bc. Andrea Krčmářová, DiS., vedoucí

Domov důchodců Libochovice

Hv zdné odpoledne 
v Domov  u fontány
Přelouč – Domov u fontány absolvoval 

na podzim loňského roku audit „Značka 
kvality v sociálních službách“. Systém 
je určený speciálně domovům, které pe-
čují o seniory, a jde o externí hodnoce-
ní kvality z pohledu uživatele. V úterý 
27. 1. 2015 přijali naše pozvání člen Rady 
Pardubického kraje Pavel Šotola a vedou-
cí sociálního odboru Helena Zahálková, 
kdy za přítomnosti většiny zaměstnanců 
a Rady klientů předal prezident APSS ČR 
Jiří Horecký domovu zlatou tabulku se 
čtyřmi získanými hvězdami. Proč jsme 
k dobrovolnému hodnocení kvality při-
stoupili? Naším cílem a hlavní prioritou 
je kvalitní sociální služba, která je dů-
stojná, bezpečná a šitá na míru našim 
uživatelům. Nezávislý pohled auditorů 
nám tak poskytl nový úhel pohledu na 

naši práci a uživatelům a jejich rodinám 
nabízí jednoduchý hodnotící prvek při 
výběru sociální služby. S potěšením mů-
žeme konstatovat, že ze zařízení Pardu-
bického kraje, která audit absolvovala, 
jsme v celkovém bodovém hodnocení 
získali nejvíce bodů a v oblasti péče jsme 
jako jediní z kraje dosáhli plného počtu 
pěti hvězd. Tabulka pak putovala mezi 
všemi, kteří dobré myšlenky a vize apli-
kují do každodenního života našich 
klientů, tedy našimi zaměstnanci. Prá-
vě oni prostřednictvím svých zástupců 
v závěru slavnostního odpoledne převzali 
z rukou hostů děkovný list a šek s # nanční 
částkou, kterou pracovní týmy využijí při 
společných akcích. 

PhDr. Danuše Fomiczewová, ředitelka

Valentýnský ve er 
Most – Městská správa sociálních slu-

žeb v Mostě – příspěvková organizace 
uspořádala 14. února 2015 ve společen-
ském sále Domova pro seniory v Barvíř-
ské ulici v Mostě Valentýnský společenský 
večer. Večera se zúčastnilo 78 seniorů ze 
všech zařízení MSSS. Každý návštěvník 

obdržel pokojovou květinu se zápichem 
ve tvaru srdce, během večera byl zajištěn 
bohatý program i občerstvení. Akci uved-
la Mgr. L. Makovcová, DiS., pověřená ří-
zením organizace, a popřála přítomným 
příjemnou zábavu. Na úvod večera vy-
stoupily děti z Tanečního studia Kamily 
Hlaváčikové. Dále senioři shlédli vystou-
pení tanečního páru ve stylu salsy a ba-
chaty. K poslechu a tanci zahrál pan Březi-
na; taneční parket byl během večera stále 
zaplněný, seniorům se zábava velice líbila. 
Jako doprovodný program se promítaly 
fotogra# e z předešlého společenského ve-
čera v roce 2014. Oblíbeným bodem pro-
gramu byla také výherní výstava, ve které 
senioři mohli vyhrát např. potravinový 
dárkový koš, tablet, kolekci čajů, kosme-
tické balíčky či ergoterapeutické výrobky. 
Poděkování patří zaměstnancům za pří-
pravu společenského večera a  sponzorům 
za příspěvky do výherní výstavy.
Bc. Michaela Nermuťová, DiS., MSSS v Mostě – p. o.


