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Příklad dobré praxe:
Časová fl exibilita – pečovatelskou službu po-

skytujeme 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin, po do-
mluvě lze sjednat i jiný čas. Snažíme se vyjít ma-
ximálně vstříc potřebám uživatelů našich služeb.

Dostupnost i v malých obcích – naše služby 
jsou dostupné ve všech obcích v okruhu naší pů-

sobnosti, bez ohledu na velikost obce a administ-
rativní hranice.

Péče v  domácím prostředí i  o  lidi ve  3. 
a 4. stupni závislosti – Pečovatelská služba Spo-
kojeného domova, o. p. s., umožňuje zůstat v do-
mácím prostředí i  osobám, kterým byl přiznán 
3. a 4. stupeň závislosti.

Spokojený domov, o. p. s.,
pečovatelská služba

Pečovatelskou službou umožňujeme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojný život ve vlastním, 
domácím prostředí v průběhu celého dne, po celý týden, dle přání uživatele. Služba je terénní, jsme 
schopni a ochotni ji svým uživatelům poskytovat v jejich domovech nejen ve městech, ale i v ma-
lých obcích (jezdíme do 15 km od našich kontaktních míst, která máme v Mladé Boleslavi, Mni-
chově Hradišti, Turnově a Jinolicích). Uživatelům pomáháme jak s hygienou, oblékáním, chodem 
domácnosti, přípravou a/nebo podáváním stravy, tak i v oblasti komunikace či vyřizování osob-
ních záležitostí. Díky službám Spokojeného domova mohou lidé prožít celý život ve své rodné obci 
a nemusejí se ve stáří stěhovat do neznámého prostředí, např. domova pro seniory. Služby oceňují 
i pečující členové rodiny, kteří mohou chodit do práce s vědomím, že o jejich blízkého je i v době 
jejich nepřítomnosti postaráno.

Spokojený domov, o. p. s.,
pečovatelská služba
Na Návsi 44
295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá

Příklad dobré praxe:
Fit-park vybudovaný na přilehlé zahradě do-

mova pro seniory je využíván obyvateli nejen ke 
cvičení, ale je i místem setkávání s přáteli či rodin-
nými příslušníky. Šest strojů slouží k udržování, 
příp. i zvyšování kondice nejen našich uživatelů, 
ale také jejich rodinných příslušníků nebo obyva-
telů z blízkého okolí. Již řada našich uživatelů si 
Fit-park oblíbila natolik, že za příznivého počasí 
na strojích pravidelně cvičí. Jak sami uvádějí, po-
hyb venku má blahodárný vliv nejen na jejich tělo, 
ale také na duši.

Pečovatelské koncepty – V listopadu loňské-
ho roku se náš domov stal stým akreditovaným 
pracovištěm konceptu Bazální stimulace. Prvky 
konceptu jsou v péči o klienty aktivně využívány. 
V letošním roce na bazální stimulaci navazujeme 
dalším školením zaměstnanců, a to konceptem 
Psychobiografi ckého modelu péče podle Prof. 
E. Böhma.

Domov Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace

Náš domov poskytuje dvě sociální služby „domovy pro seniory“ a „domovy se zvláštním režimem“. 
Služby jsou poskytovány ve dvou zrekonstruovaných bezbariérových budovách. Kapacita služby DPS 
je 306 uživatelů, kapacita služby DZR je 89 uživatelů. Nabízíme pobyt v 235 jednolůžkových, 56 dvou-
lůžkových a 16 třílůžkových pokojích.

Bonusem pro naše klienty je každodenní přítomnost dvou praktických lékařů. V rámci rehabilitace 
je k dispozici vodoléčba, elektroléčba, tělocvična. V budově mají obyvatelé možnost využívat další 
služby: kadeřnictví, kosmetiku, pedikúru a bufet s posezením. 

K budovám přináleží velká zahrada s parkovou úpravou. V současné době se v ní nachází řada ak-
tivních prvků: hřiště na pétanque, ruské kuželky, venkovní šachy, fi tness senior park, altány, lavičky, 
ohniště a také mobilní WC a signalizační zařízení pro přivolání pomoci. Lze tedy říci, že z původního 
pasivního pojetí zahrady jsme dosáhli aktivního využití, což je v souladu se současným trendem. To 
vše se dá zvládnout s dobrým týmem a podporou zřizovatele.

Domov Slunečnice Ostrava,
příspěvková organizace
Opavská 4472/76
708 00 Ostrava – Poruba

Certifi kace pečovatelských služeb:

Péče, individuální 
přístup 
a partnerství

Stravování

Bodové hodnocení       401 bodů

Celkem

39

značka kvality

Certifi kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       868,5 bodů

Celkové hodnocení


