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Příklad dobré praxe: 
Krojované hody a další zajímavé akce v domově – domov nabízí klientům a jejich 

rodinným příslušníkům a známým možnost setkávat se na kulturních a společenských 
akcích, které pro ně zaměstnanci připravují.

V rámci paliativní péče doprovázíme naše klienty na poslední cestě životem. Aktivně 
spolupracujeme s rodinou, snažíme se všem poskytnout klidné a nerušené zázemí. 

Komunitní zahrada pod ořechem – mladé rodiny z městské části Brna Vinohrad se 
zde setkávají s klienty při práci na zahradě. 

Časopis Domovníček – obsahuje aktuální informace o  dění a  akcích v  domově. 
Klienti přispívají do časopisu svými články, básněmi a dalšími texty.

Věstonická akademie – možnost dále se vzdělávat neupíráme ani našim klientům. 
Lektory zajímavých přednášek jsou jak pracovníci domova, tak i externisté. Každý aka-
demický rok končí slavnostní promocí absolventů.

Domov pro seniory Věstonická, p. o.

Domov je celodenní pobytovou službou, která poskytuje 104 seniorům službu domov 
pro seniory a domov se zvláštním režimem pro 300 seniorů, kteří trpí demencí. Služby 
poskytujeme od roku 1996, zřizovatelem je statutární město Brno. Klientům nabízíme 
ubytování, celodenní stravu, úklid, péči o oblečení, ošetřovatelskou, zdravotní a reha-
bilitační péči. Součástí domova je vlastní kuchyně, kaple, lékařské ordinace, místnosti 
s vybavením pro rehabilitaci a aktivizační terapii, kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. 
Podporujeme klienty v aktivním přístupu k životu, který vychází z individuálního pří-
stupu ke klientům, z  individuálních cílů klientů a umožňujeme důstojné dožití života. 
Klienti si svůj režim dne určují sami. Pracovníci domova pro ně připravují rozmanité 
kulturní, vzdělávací a kondiční programy. Domov pravidelně zjišťuje u klientů i  jejich 
blízkých spokojenost s poskytováním služeb.

Domov pro seniory Věstonická, p. o.
Věstonická 1, 628 00 Brno

Příklad dobré praxe: 
Zapojení klientů a rodinných přísluš-

níků do charitativních sbírek – v našem 
domově organizujeme sbírky víček a textilu 
pro charitativní účely. Tato činnost sice pří-
mo nesouvisí s poskytováním služby v do-
mově pro seniory, ale kromě významného 
ekologického podtextu má také přesah 
do  dalších sociálních služeb. Pracovníci, 
klienti či jejich rodiny mají dobrý pocit 

z  toho, že touto dílčí činností přispíváme 
dalším potřebným cílovým skupinám. Sna-
žíme se tak o spolupráci v rámci komunity 
či společnosti, což dále zvyšuje hodnotu 
naší činnosti. V areálu domova je umístěn 
kontejner na textil určený ke sběru použi-
tého textilu ve  prospěch potřebných lidí. 
Kontejner mohou využívat klienti, zaměst-
nanci i veřejnost.

Domov pro seniory Heřmanův Městec 

Domov pro seniory v  ulici U  Bažantnice je příspěvkovou organizací, zřizovatelem 
je město Heřmanův Městec. Domov v  dnešní podobě vznikl postupnými přestavbami 
a modernizací komplexu tří budov. Všechny objekty jsou navzájem propojeny, jsou obklo-
peny rozsáhlou zahradou, která odděluje ubytovací prostory od veřejných komunikací. 
Všechny budovy mají bezbariérové přístupy, které umožňují volný pohyb vozíčkářům 
a klientům se sníženou pohyblivostí. Domov poskytuje celoroční ubytování, stravování, 
základní zdravotnickou a ostatní péči 164 klientům. Klienti jsou ubytováni ve 44 jedno-
lůžkových a 60 dvoulůžkových pokojích. Služby v domově poskytuje kadeřnice, holič, pe-
dikérka, prodejna potravin a nápojů, jednou měsíčně je zajišťován provoz kavárny. Kro-
mě kulturních akcí mají klienti možnost zapojit se do tvoření v dílně ručních prací nebo 
rozšířit řady našeho pěveckého kroužku. Mohou také přispívat svými články do časopisu 
domova, který vydáváme 4x ročně. Klienty upoutané na  lůžko může potěšit návštěva 
canisterapeutky či popovídání s dobrovolnicí. O spirituální potřeby našich klientů se sta-
rají duchovní tří církví formou společné bohoslužby v kapli nebo osobní návštěvy. 

Domov pro seniory 
Heřmanův Městec 
U Bažantnice 63
538 03 Heřmanův Městec

Certifi kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       854,5 bodu

Celkové hodnocení
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Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       810,75 bodu

Celkové hodnocení


