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P íklady dobré praxe:
Pomoz mi, abych to udělal sám – základní-

mi koncepty poskytování služby jsou Smyslová ak-

tivizace, Bazální stimulace a Biogra� cky orientovaná 

péče. Při poskytování služby jsou využívány vlast-
ní zdroje, zvyklosti a možnosti uživatele: činnos-
ti, které zvládne a vykonává sám, případně s do-
hledem či dopomocí personálu. Pomoc a podpora 
je poskytována pouze v těch oblastech a rozsahu, 
které již uživatel není schopen zvládnout sám. 
Tím jsou uživatelé motivováni k aktivitě a využí-
vání vlastních schopností po co nejdelší dobu, aby 

nedošlo k  budování závislosti na  poskytované 
službě a zneschopňování uživatelů služby. Podle 
konceptu Smyslové aktivizace pracujeme od roku 
2014 a od roku 2015 ji systematicky propojujeme 
s koncepty Biogra) cky orientované péče a Bazál-
ní stimulace. Zavedením tohoto konceptu do kaž-
dodenního života měníme dlouhodobě zažité 
„nemocniční“ (sytý, saturovaný) systémy péče, 
aktivizujeme též sami sebe, postupně měníme 
své smýšlení, postoj k  práci, projevům nemoci 
a závislosti, ke klientovi. Vytváříme si spolu obo-
hacující vztah a měníme svá srdce.  

Domov pro seniory Tova ov, 
p ísp vková organizace 

Domov pro seniory, jenž je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, se nachází v centru To-
vačova blízko zámku, který je dominantou města. Areál domova tvoří bezbariérový komplex jedno- 
a dvoupatrových budov ve tvaru písmene E. Interiéry domova jsou barevně odlišeny, oddělení VI-
TAL je pojato jako krásná podzimní ulice. Domov má kapacitu 150 míst, poskytuje 2 služby: domov 
pro seniory a domov se zvláštním režimem. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvojlůžko-
vých pokojích vybavených sociálním zařízením a sprchou. Část pokojů má balkon. Stravovací pro-
voz zajišťuje celodenní stravování se zaměřením na čerstvé regionální potraviny a tradiční pokrmy. 

Domov je vybaven tělocvičnou, rehabilitací, kadeřnictvím a kantýnou. K dispozici je kaple, tvoři-
vá dílna, internetový koutek a společenské místnosti s kuchyňkou na každém oddělení. Obyvatelé 
mají na pokoji k dispozici ledničku, televizi a rozhlas, dále mohou užívat PC a internet.

Součástí areálu je nádvoří s parkovou úpravou a zahradou. Zde je umístěna voliéra s andulkami, 
jež jsou vítanou atrakcí pro uživatele a návštěvníky. Každý den laskavým a lidským přístupem na-
plňujeme naše motto: Člověku člověkem.

Domov pro seniory Tovačov, 
příspěvková organizace 
Nádražní 94, 751 01 Tovačov 

P íklady dobré praxe:

Začátkem roku 2011 jsme pro uživatele Domova 
důchodců Pohoda pořídili aktivně pasivní trena-
žér ; era Vital. První myšlenkou, jak seniory moti-
vovat k pravidelnému pohybu, bylo „procestování“ 
naší republiky právě prostřednictvím trenažéru. 
Dopolední cvičení přispělo ke  zlepšení fyzické 
a psychické kondice, ale stalo se také místem pro 

setkávání, zjišťování novinek, prohlubování so-
ciálních kontaktů a vzpomínání. Sportovní výko-
ny seniorů jsou navíc inspirací sociálním pracovni-
cím, které o projetých městech pořádají přednášky 
a  promítání pod názvem „Cestovatelský klub“. 
Nyní se chystáme na další cesty a věříme, že na-
jedeme ještě mnoho tisíc kilometrů, při kterých 
možná vzniknou nová přátelství. 

Zdravotn  sociální služby Turnov, 
Domov d chodc  Pohoda

Domov důchodců Pohoda se nachází v klidné části Turnova. Jeho provoz byl zahájen v roce 2002. 
Kromě jiných služeb se zde nachází i „domov pro seniory“, který má kapacitu 29 uživatelů a uby-
tování je možné v  jednolůžkových a  dvoulůžkových pokojích. V  zařízení je k  dispozici ordinace 
lékaře, kavárna a prostory pro další služby. V případě hezkého počasí využíváme zahradu s lavič-
kami a altánem. Poskytujeme pobytové služby seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku 
a zdravotního stavu. Individuálním přístupem zajišťujeme uživatelům potřebnou zdravotní i so-
ciální péči a duchovní potřeby. Seniorům nabízíme aktivní pomoc a podporu v udržení a rozvoji 
jejich soběstačnosti a dovedností. Umožňujeme důstojné a spokojené prožití podzimu života v pří-
jemném prostředí našeho zařízení.

Zdravotně sociální služby Turnov, 
Domov důchodců Pohoda 
28. října 812, 511 01 Turnov

Certi' kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení        846,5 bodu

Celkové hodnocení

Certi' kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       909 bodů

Celkové hodnocení

33

leden / 2016zna ka kvality


