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Příklad dobré praxe: 
Knihovna dostupná všem – po celé budově jsou rozmístěny skříňky s knihami, kde 

si klienti či jejich příbuzní mohou knihy půjčovat bez omezení. Půjčování knih neevidu-
jeme, knihy se neztrácejí, naopak jich přibývá.

Zároveň máme velmi dobrou spolupráci s okresní knihovnou, kde pro klienty se zbytky 
zraku zajišťujeme půjčování audioknih.

Tabletový systém šitý na  míru – na  jednotlivá patra je strava rozvážena formou 
tabletového systému. Každý klient má stravovací kolečko, na kterém jsou uvedeny jeho 
speci" cké požadavky na stravu a podle potřeby se údaje na kolečku mění.

Domov pro seniory Nám š  nad Oslavou, 
p ísp vková organizace

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou je příspěvkovou organizací zřizovanou Kra-
jem Vysočina. Budova se nachází v klidné části Náměšti nad Oslavou a byla dostavěna 
v roce 2000. Kapacita zařízení je 92 lůžek.  Domov má 84 pokojů, z toho je 76 jednolůžko-
vých a 8 dvoulůžkových s vlastním sociálním zařízením.  Prostorné pokoje jsou moderně 
vybaveny. Součástí budovy je velká terasa s  parkovou úpravou, která nabízí možnosti 
k posezení.

Přímo v budově mohou klienti využívat služby kadeřnictví, pedikúry, kavárnu a stře-
disko rehabilitační péče. Dále jsou v  zařízení prostory pro terapie a  zájmové činnosti, 
duchovní místnost a společenská místnost s internetem.

Domov nabízí množství volnočasových a  aktivizačních programů, jejichž cílem je 
zachování fyzické a  psychické kondice klientů. Klienti jsou motivováni k  zapojení se 
do společenského života a udržování sociálních kontaktů. 

Služba je pro klienty, kteří potřebují zvýšenou nebo celodenní péči, je přizpůsobena jejich 
individuálním potřebám, s důrazem na důstojný život a zachování dobré životní úrovně.

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, 
příspěvková organizace
Husova 971
675 71 Náměšť nad Oslavou

Příklad dobré praxe: 
Muzikoterapie – je poskytována ve formě skupinové i individuální. Externí terapeut 

navštěvuje i ty klienty, kteří jsou převážně na lůžku a je jim poskytována paliativní péče. 
Skupinové terapie jsou prováděny jak českými, tak i světovými muzikoterapeuty, čehož si 
vážíme a jsme za tuto spolupráci rádi.

Klienti velmi pěkně reagují na alikvotní tóny hudebního nástroje didgeridoo, dešťové 
hole či gongy.

Ochutnávky – jsou pravidelnou aktivitou v domově. Ochutnáváme různé pokrmy, tro-
pické ovoce i nápoje z různých krajů světa.

Velmi oblíbenou akcí je křeslo pro hosta, kam zveme zajímavé osobnosti ze světa 
kultury, zábavy, umění, sportu i politiky. 

DS MORAVA, a. s., Domov pro seniory 
a domov se zvláštním režimem Šanov

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Šanov je registrovaným soukro-
mým pobytovým zařízením sociálních služeb. Domov má k dispozici celkem 84 lůžek pro 
službu domov se zvláštním režimem a 36 lůžek pro domov pro seniory, je vybaven vlastní 
kuchyní, ordinací a místnostmi pro volnočasové vyžití a relaxaci. Služby jsou poskyto-
vány ve  třech jednopatrových budovách vybavených výtahy, bezbariérovými přístupy 
a terasami. Zařízení má k dispozici upravené zahrady s jezírkem, altánem a nachází se 
v klidném prostředí v obci Šanov, v dosahu autobusové, vlakové dopravy a nově vysáze-
ného lesoparku. Klientům nabízíme kvali" kovaný ošetřovatelský tým, aktivizační pra-
covníky, fyzioterapeuta a lektora cvičení. Dále pro klienty zajišťujeme různé terapie (mu-
zikoterapie, ergoterapie, canisterapie), duchovní aktivity, kulturní a  společenské akce, 
křeslo pro hosty, ochutnávky, výlety a pravidelně za nimi dochází kadeřnice, masérka 
a pedikérka.

DS MORAVA, a. s., 
Domov pro seniory a domov 
se zvláštním režimem Šanov
Viniční 445, 671 68 Šanov

Certi- kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       927,75 bodu

Celkové hodnocení

Certi- kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       841 bodů

Celkové hodnocení
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