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Zna ka kvality v sociálních službách

www.znackakvality.info

Příklad dobré praxe: 
Prověřování kvality poskytované zdravotní péče – v roce 2014 jsme jako první 

zařízení tohoto typu získali akreditaci Spojené akreditační komise dle nových akredi-

tačních standardů pro zdravotní péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních 

služeb. Akreditace představuje o� ciální uznání toho, že sociální zařízení je způsobilé po-

skytovat kvalitní zdravotní péči a disponuje funkčním a efektivním systémem pro posu-

zování výkonnosti a pro kontinuální zvyšování kvality péče.

Domov pro seniory Holásecká

Domov pro seniory Holásecká je moderním zařízením, jehož provoz byl slavnostně za-

hájen 4. 6. 2009. Zřizovatelem je statutární město Brno. Domov se nachází v klidné loka-

litě na okraji městské části Brno-Tuřany. Kapacita zařízení je 105 lůžek, z toho 69 pokojů 

je jednolůžkových a 18 dvoulůžkových. Součástí každé obytné jednotky je kromě samot-

ného pokoje i předsíň, koupelna, WC a balkon. Pokoje jsou moderně vybaveny a uživate-

lům nabízejí vysoký komfort. Součástí objektu je okrasná květinová terasa ve druhém 

patře budovy. Parčík s altánem umožňuje v letních měsících uživatelům příjemné poseze-

ní. V domově jsou realizovány různorodé aktivizační činnosti přizpůsobené speci� ckým 

potřebám uživatelů. Uživatelům zajišťujeme podporu a pomoc vycházející z jejich indivi-

duálních potřeb, respektujeme a zachováváme důstojný život a podporujeme je v udržo-

vání kontaktů s rodinou, přáteli a známými.

Domov pro seniory Holásecká
Holásecká 864/33

620 00 Brno

Příklad dobré praxe: 
Plánovací tým, tzv. „buňka“ – podí-

lí se na  sestavování individuálního plánu 
péče, je složena ze sociálního pracovníka, 
všeobecné sestry, pečovatele a  asistenta. 
Jedině tak je zajištěna komplexní péče 
o uživatele. 

Spolupráce s dětmi a mládeží – v do-
mově je zavedena dlouholetá spolupráce 
s dětmi a mládeží ze škol z okolních měst 
a  obcí. Děti několikrát do  roka dojíždějí 
do zařízení, vždy mají připravený kulturní 
program.

Kalendář domova – na  sklonku roku 
2015 jsme slavnostně pokřtili vlastní ka-
lendář, který byl nafocen studentkou gym-
názia. Modely pro fotografování byli sami 
klienti domova. Fotilo se v interiéru domo-
va i v jeho okolí. Fotogra� e z kalendáře byly 
zvětšeny na fotoplátna a nyní slouží k vý-
zdobě domova. Pro rodinné příslušníky se 
kalendář stal cennou památkou, pro hosty 
přicházející do  domova zajímavým a  neo-
byčejným dárkem. 

Domov pro seniory Mitrov, p. o. 

Domov pro seniory Mitrov, p. o., je celodenní pobytová sociální služba, která zajišťu-
je dvě sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V domově 
žije 130 uživatelů. Zřizovatelem domova je Kraj Vysočina. Posláním domova je podpora 
uživatelů tak, aby byla zajištěna smysluplnost jejich každodenního žití při zachování do-
savadních schopností a  lidské důstojnosti. Uživatelům nabízíme ubytování, celodenní 
stravu včetně přípravy diet, úklid, péči o ošacení, zdravotní, ošetřovatelskou a základní 
rehabilitační péči, péči duševní, duchovní i  kulturní. Součástí nabízených služeb jsou 
aktivizační a volnočasové aktivity. Domov je umístěn v malebném prostředí Vysočiny. 
Budova domova je obklopena rozlehlým parkem, který vybízí k celoročním procházkám 
a pobytu venku.

Domov pro seniory Mitrov, p. o. 
Mitrov 1, 592 53 Strážek
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