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Příklad dobré praxe:
Fotogra$ e klíčových pracovníků – zákla-

dem oboustranné spolupráce je dostatečná in-
formovanost uživatele o tom, kdo je jeho klíčový 
pracovník. Osvědčilo se nám používání fotogra� í 
jednotlivých klíčových pracovníků na viditelném 
místě v pokoji uživatele, např. u nočního stolku, 
a také uživatelé jsou s touto praxí spokojeni, ne-
boť si obličej klíčového pracovníka lépe zapama-
tují. K fotogra� i je připojena i stručná informace 
o základních povinnostech klíčového pracovníka.

Přeshraniční spolupráce – v rámci projekto-
vých aktivit se zaměřujeme na aktivizaci seniorů. 

Aktivní zapojení uživatelů do kulturního a  spo-
lečenského života posiluje jejich sebevědomí, 
zmírňuje jejich sociální izolaci a zvyšuje kvalitu 
života. V současné době se spolu s dalšími zaří-
zeními v rámci projektu česko-polské spolupráce 
zaměřujeme na  utváření příhraničních vztahů, 
seznamujeme se a  srovnáváme způsob a  míru 
� nancování sociálních služeb, kvalitu a  způsob 
jejich poskytování a  metodické zázemí. Od  na-
šich polských sousedů čerpáme inspiraci pro další 
zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Domov pro seniory Kamenec,
Slezská Ostrava, p ísp vková organizace

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p. o., je celodenní pobytové zařízení pro osoby 
starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zabezpečení jejich potřeb. Domov je situován v příjemném 
prostředí u řeky Ostravice v blízkosti centra Ostravy s dostupným dopravním spojením do okolí. 
Naše služby využívá 197 uživatelů, kteří jsou ubytováni ve 109 jednolůžkových a 44 dvojlůžkových 
pokojích. Zřizovatelem služby je statutární město Ostrava. Naší snahou je zajistit uživatelům kom-
fortní ubytování spojené se širokou nabídkou aktivizačních a volnočasových činností tak, aby jim 
byla zajištěna odborná a komplexní péče s důrazem na individuální potřeby a na důstojný způsob 
života.

Domov pro seniory Kamenec,
Slezská Ostrava, 
příspěvková organizace
Bohumínská 71/1056, 710 00 Ostrava

Příklad dobré praxe:
Partnerství a  dobrovolnictví – považuje-

me za  velmi důležité a  snažíme se je udržovat 
(např. s výchovným ústavem, Střediskem volného 
času Dóza, se školami a školkami včetně základní 
umělecké školy).

Akreditaci zdravotní péče získal domov 
na jaře 2015 jako teprve třetí zařízení pobytových 
sociálních služeb v ČR. Hodnocení Spojené akredi-
tační komise potvrzuje poskytování kvalitní a bez-
pečné zdravotní péče.

Moderní přístupy péče – do  péče o  seniory 
zařazujeme prvky bazální stimulace, pracujeme 

s biogra� í klienta a v souladu s ní upravujeme pro-
středí domova a aktivity.

Canisterapie – za  našimi seniory pravidelně 
dochází psi s výcvikem. Společný čas vyplňují vy-
cházkami, aportováním nebo polohováním. 

Certi$ kát Standardizace nutriční péče do-
mov získal v srpnu 2011 jako první zařízení poby-
tových sociálních služeb v Kraji Vysočina. V roce 
2015 jej úspěšné obhájil.

Univerzita 3. věku – zahájila výuku v našem 
domově v roce 2011, zaštiťuje ji Vysoká škola poly-
technická v Jihlavě. 

Domov pro seniory Velké Mezi í í, 
p ísp vková organizace

Domov pro seniory Velké Meziříčí je příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina. 
Do nově postavené budovy domova jsme se přestěhovali na jaře roku 2011. Domov má kapacitu 103 
lůžka. Nabízíme 2 sociální služby – domov pro seniory (kapacita 67 lůžek) a domov se zvláštním 
režimem (kapacita 36 lůžek). Uživatelé mají možnost ubytování v 15 jednolůžkových a 44 dvou-
lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny nábytkem, televizí, led-
ničkou, dorozumívacím zařízením, přípojkou na telefon a internet. V domově nechybí společenské 
prostory: velká jídelna, denní místnosti, kaple, knihovna, centrální koupelny. Náš domov zajišťuje 
kromě ošetřovatelské a zdravotní péče také volnočasové aktivity a společenské akce pro naše uži-
vatele. Součástí domova je nově vybudovaný park, který slouží jako relaxační a pohybové centrum 
pro klienty i veřejnost.

Domov pro seniory Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace
Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí 
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Bodové hodnocení       950,25 bodu
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