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Zna ka kvality v sociálních službách

www.znackakvality.info

Příklad dobré praxe:
Pečovatelské koncepty – Biogra� cky orien-

tovaná péče, Smyslová aktivizace a  Bazální sti-
mulace jsou u nás již pevně zakotvené a poskytují 
nám rámec pro individualizovanou péči o klienty. 
Péče je orientovaná na  potřeby, zvyklosti a  ri-
tuály, kterými žil náš uživatel po celý život. Ne-
měníme jeho zavedený způsob života, naopak, 
snažíme se přizpůsobit službu jemu a jeho potře-
bám. Do péče se snažíme zapojit rodinu a blízké, 
a  předcházet tak izolaci klienta. Ačkoli nejsme 
domov se zvláštním režimem, dokážeme díky po-
užívaným konceptům poskytovat péči klientům 
s demencí moderním způsobem.

Den klíčového pracovníka – je den, kdy se 
tento pracovník věnuje pouze „svým“ klientům, 
naplánuje si s nimi aktivity i mimo zařízení, např. 
nákup, vycházku apod. 

Canisterapie – je neodmyslitelnou součástí 
aktivizačních programů, většina klientů pochází 
z vesnice a doma měli téměř všichni psa. 

Mezigenerační setkávání – již rok spolupra-
cujeme v  projektu „Mezi námi“ s  MŠ Jahůdka. 
Setkávání seniorů a dětí je vždy velmi příjemným 
a přirozeným děním.

E-Qalin – sebehodnotící systém nám pomohl 
v mnoha oblastech zkvalitnit poskytovanou službu, 
resp. procesy a pravidla mezi jednotlivými úseky.

Paliativní péče – naše klienty doprovázíme 
až do posledních dnů života. Rodina může strávit 
s klientem maximální čas a nemusí se obávat pře-
sunu do jiného zařízení.

Štědrovečerní večeře v  rodinném kruhu 
– nabízíme příbuzným klientů možnost strávit 
štědrovečerní večeři společně v  domově, klient 
tak nemusí nikam cestovat. 

Domov pro seniory Bechyn

Domov pro seniory Bechyně je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje. Poskytuje sociální 
pobytovou službu seniorům starším 60 let. Je situován v klidné lokalitě města, nedaleko autobuso-
vého i vlakového nádraží v přímém sousedství samoobsluhy. Služba je poskytována ve zcela novém, 
komfortně vybaveném domově, v 80 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojích, které jsou vy-
baveny pohodlným seniorským nábytkem, kuchyňskou linkou se zabudovanou ledničkou, součástí 
pokoje je koupelna s WC. Každý pokoj má signalizační zařízení. Domov je obklopen parkem, což 
klientům zpříjemňuje život; stejně tak zelené atrium, které plní funkci zahrady. Klienti mají k dis-
pozici kapli, aktivizační a společenské místnosti včetně tělocvičny a tematicky zaměřená respiria. 
Domov má vlastní kuchyni a prádelnu. Klienti mohou využívat péče praktického lékaře i specialis-
tů, kteří docházejí do zařízení. Další službou je např. kadeřnictví.

Domov pro seniory Bechyně
Na Libuši 999, 391 65 Bechyně

Příklad dobré praxe:
Aktivizace mimo domov – pokud obyvatelé 

jedou s doprovodem mimo domov, není to jen oby-
čejný výlet. Zaměstnanci se domluví s klienty a se-
staví skupinu podle společných znaků (místo naro-
zení, fáze orientace, zájmy apod.). Aktivita má svůj 
cíl, plán a výstup. Přínosem aktivizace je podpora 
a  posílení vlastních kompetencí prostřednictvím 
uvědomění si vlastních zdrojů, přirozené orienta-
ce v  ročním období, tréninku dlouhodobé pamě-
ti, pozornosti a  obratnosti, vnitřní spokojenosti 
a vyrovnanosti, projeveného opravdového zájmu, 
posílení soustředěnosti a  vytrvalosti, probuzení 
zvědavosti, podpory schopnosti znovupoznávání, 
možnosti ohlédnout se za  svým životem, pocitu 
rozhodování, komunikace – vyvolání vzpomínek, 
posílení sociálních kontaktů a  společné sdílení, 

vzájemného poznávání ostatních členů skupiny, 
podpory uplatnění vlastního názoru a  postoje, 
posílení trpělivosti a  respektu k  ostatním lidem, 
budování důvěry.

Jednání se zájemcem o službu – po příchodu 
do domova dostává každý nově příchozí obyvatel 
dárek v  podobě keramického závěsného sluníčka 
na znamení toho, že je vítaný a těšíme se na něj.

Paliativní péče – naše obyvatele doprovázíme 
i v závěru jejich života. Spolupracujeme s rodinou, 
snažíme se poskytnout klidné a nerušené zázemí. 
Probíhají mše a  vzpomínková setkání. Pro po-
zůstalé máme připravené kartičky s  kontaktem 
na domov a vyjádřením, že i po odchodu jejich blíz-
kého jsme připraveni podat jim pomocnou ruku.

D m senior  Kdyn , p. o.

Domov poskytuje dlouhodobé pobytové služby pro 104 obyvatele, má registrovánu sociální služ-
bu Domov pro seniory. Cílem je umožnit obyvatelům navázat na  život, na  jaký byli zvyklí před 
nástupem do  domova. Jednolůžkové a  dvoulůžkové barevně vymalované pokoje jsou situované 
do dvou podlaží. Na každém je jídelna, která slouží i  jako místo pro společné setkávání, kultur-
ní akce apod. Velký prosklený pavilon, kde probíhají aktivity, návštěvy s rodinami či jen relaxace 
umožňují i obyvatelům upoutaným na lůžko pobyt venku. V pavilonu je volně dostupná kuchyňka. 
Domov má několik „retro koutků“, stylový „obývák“, tělocvičnu, Snoezelen místnost. Domov zajiš-
ťuje služby zdravotní, přímé péče, provozu (recepce, prádelna, kuchyně, úklid), sociálních pracov-
níků, terapie, rehabilitace a nutriční terapeutky. Dům seniorů Kdyně, p. o.

Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně

Certi+ kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       910,75 bodu

Celkové hodnocení

Certi+ kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       915 bodů

Celkové hodnocení


