
listopad / 2015

Držitelé certiÞ kátu 
Zna ka kvality v sociálních službách

www.znackakvality.info

P íklady dobré praxe:
Dobrovolnictví – Palata má velmi dobrou 

zkušenost se zrakově postiženými studenty, kteří 

po ukončení praxe často zůstávají jako dobrovolní-

ci. I přes svůj handicap navazují tito studenti velmi 

úzké přátelské kontakty s klienty, kterým pomá-

hají např. při přepisu článků do časopisu domova, 

s výukou práce na počítači, s předčítáním z knih

tištěných Braillovým písmem, s doprovody do za-

hrady domova apod. Do  domova dochází dob-

rovolníci, kteří se věnují individuálně klientům 

(čtení, luštění křížovek, doprovod na  vycházku 

do parku) a dobrovolníci z různých � rem v rámci 

společenské odpovědnosti. Ti pomáhají nejvíce 

v parku domova.

Palata – Domov pro zrakov  postižené

Posláním domova je komplexní služba lidem se zrakovým postižením. Celoroční pobytová služba 

s ubytováním v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích je poskytována 133 klientům. Pro ma-

ximální pocit bezpečí klientů se v interiérech budovy nacházejí prvky prostorové orientace, výtahy 

se zvukovými výstupy, bezbariérová je celá budova i zahrada. Zajišťujeme stravování s výběrem 

ze dvou jídel, dietní stravování, dále výuku prostorové orientace a sebeobsluhy, sociální a psycho-

logické poradenství, ergoterapii, kulturní a společenské programy, rehabilitační, ošetřovatelskou 

a logopedickou péči. V domově je k dispozici ordinace praktického, očního a zubního lékaře, orto-

peda, fyzioterapeutů a dalších specialistů. Další služby pro klienty: kadeřnictví, pedikúra, masáže, 

kiosek, doprava osobním automobilem. Palata – Domov pro zrakově postižené
Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5

P íklady dobré praxe:

Bazální stimulace – v domově je uplatňován 

a rozvíjen koncept bazální stimulace, aby byla za-

jištěna kvalitní péče o lidi, kteří jsou plně odkázáni 

na pomoc druhé osoby.

Hostinský pokoj – při nastavení poskytované 

služby domov úzce spolupracuje s blízkými osoba-

mi uživatelů. Lidské vztahy jsou v domově považo-

vány za  nejdůležitější prvek spokojeného života, 

proto je blízkým osobám uživatelů umožněno uby-

tování v hostinském pokoji nebo přímo na pokoji 

s uživatelem.

Zahradní terapie – je realizována i pomocí po-

jízdných truhlíků v zimní zahradě domova a také 

na pokojích imobilních uživatelů.

Kritéria pro přijetí a „pořadník“ – o pořadí 

zájemců o službu rozhoduje jejich aktuální sociální 

situace. Ta je posuzována podle kritérií odrážejí-

cích zejména soběstačnost osob v základních čin-

nostech služby domova pro seniory. To znamená, 

že první v pořadí je vždy člověk nejvíce odkázaný 

na pomoc služby.

Sociální služby m sta Havlí kova Brodu 
– Domov pro seniory 

Domov se nachází v klidné lokalitě Havlíčkova Brodu. Jedná se o bezbariérový, čtyřpatrový dům, 

ke kterému náleží prostor zahrady s altánem a cvičebními prvky pro seniory. Po vstupu do budovy 

každého přivítá personál recepce, který pomáhá s orientací v zařízení. Interiéry jednotlivých pater 

domova pro seniory jsou vytvořeny v retro stylu vesnice, parku a obchodu a jsou barevně odliše-

ny. Cílem je zpříjemnit společné prostory a zlepšit orientaci uživatelům služby. Velkou výhodou 

domova je ubytování v 84 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojích; většina pokojů disponuje 

balkonem. Všechny pokoje mají vlastní koupelnu s WC a sprchovým koutem. Na každém ze tří obyt-

ných podlaží mají uživatelé k dispozici vybavenou kuchyňku, společenskou místnost a centrální 

koupelnu s vanou i sprchovým koutem. V přízemí budovy se nachází kaple, prostory pro aktivizaci, 

jídelna, kavárna, kadeřnictví a pedikúra. V domově je dále zimní zahrada a vzpomínková místnost 

vybavená nábytkem a předměty, které se užívaly v domácnostech našich klientů.

Sociální služby města Havlíčkova 
Brodu – Domov pro seniory 
Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod

Certi* kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení        891,75 bodu

Celkové hodnocení
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Certi* kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       913,5 bodu

Celkové hodnocení


