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Příklad dobré praxe: 
Domácí útulné prostředí – přestože náš 

domov sídlí v  panelovém domě, dostáváme 

zpětnou vazbu od klientů, návštěvníků a ro-

din, že je to u nás jako doma. Neodmyslitel-

nou součástí našeho domova je záplava kvě-

tin, kterým se v  prosvětlených prostorách 

výborně daří. 

Domácí zvířata – domácí prostředí při-

pomíná i  kontakt se zvířaty, které potkáte 

ve  společenské hale i  na  jednotlivých pat-

rech. Oblíbenými miláčky jsou zakrslí krá-

líci, papoušek, barevní karasi v prostorném 

akváriu a andulky. 

Canisterapie – naše klienty pravidelně 

přichází potěšit několik belgických grifonků 

a horští pyrenejští psi. 

Vnitřní prostory jsou zařízeny pohodl-

ným ratanovým nábytkem, na stěnách jsou 

umístěny bohaté dekorace ze sušených kvě-

tin a přírodnin, dále obrazy, které vytvářejí 

naši klienti ve  spolupráci s  aktivizačními 

pracovnicemi. 

Bezbariérová zahrada s dřevěným al-
tánem je naší další předností, dále vyvýšené 

záhonky s  květinami a  zeleninou a  systém 

„nekonečných cest“, který je vybudován ze-

jména pro klienty s demencí.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, 
p ísp vková organizace

Domov je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Poskytujeme dvě sociální služby: 

domov pro seniory s kapacitou 45 lůžek a domov se zvláštním režimem se 37 lůžky.

Mezi naše přednosti řadíme především to, že klienti bydlí v samostatných bytech, obývají 

jednolůžkové pokoje s  vlastním sociálním zařízením. Klient si pro svou spokojenost může 

pokoj dovybavit vlastním oblíbeným nábytkem, jako je křeslo, poličky, elektrický spotřebič, 

televize a další doplňky včetně květin a obrázků. Péče o klienty je individuální dle jejich poža-

davků. Každý klient má pro vlastní bezpečnost a rychlou pomoc k dispozici přenosné tísňové 

tlačítko, které mu umožňuje být co nejvíce soběstačný a zároveň mu dává jistotu, že v případě 

potřeby může kdykoliv přivolat pomoc.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, 
příspěvková organizace
Polní 378, 

354 91 Lázně Kynžvart

Příklad dobré praxe: 
Canisterapie a další terapie
Canisterapii v  našem Domově provádíme se speciálně vycvičeným psem Joeym, kterého 

domov získal do dlouhodobého užívání díky o. p. s. Pomocné tlapky na základě veřejné sbírky. 

Canisterapii provádí také fenka Lucka, která má za sebou výcvik asistenčního psa a zkouš-

ky z canisterapie. Terapie probíhá pod vedením canisterapeutky, která je naším zaměstnan-

cem. Dopoledne je můžete najít na rehabilitaci, odpoledne mezi uživateli. Se psy provádíme 

u klientů relaxační a rehabilitační polohování (uvolnění spasmů, prohřátí končetin), přiléhání 

psa k tělu seniora na lůžku aj. Pejsci doprovázejí naše uživatele na procházky a výlety. Joey 

pracuje s velkým nasazením a naši senioři oba psy milují.

V domově využíváme i další terapie, jako je reminiscence, muzikoterapie, bazální stimulace 

a péči dle konceptu snoezelen, kterou provádějí vyškolené pracovnice přímo v námi navržené 

a upravené terapeutické místnosti. Všechny tyto terapie jsou seniory velmi vyhledávané.

Domov pro seniory  
He man v M stec                           

Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 

hlavní město Praha. Je umístěn v zámku (122 míst) a ve vile (16 míst). Oba objekty jsou vzdá-

leny asi 200 m od náměstí a jsou obklopeny krásným parkem v anglickém stylu. Pracuje zde 98 

zaměstnanců a dochází sem také několik dobrovolníků.

 Poskytujeme 2 sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Ke spo-

lečenským kontaktům jsou využívány zámecké prostory, například knihovna, beseda, rytíř-

ský sál a kaple. Samozřejmostí je každodenní výběr stravy (snídaně, oběd, večeře) ze dvou 

jídel, 7 dní v týdnu. Kromě racionální stravy připravujeme i stravu dietní včetně potřebných 

úprav. Do domova dochází kadeřnice a pedikérka. Uživatelé mají k dispozici internetové kout-

ky. Každý den si může uživatel uspořádat sám nebo využít široké nabídky aktivit domova: 

práce v dílnách, cvičení s hudbou, společenské a komunikační hry, sportovní hry sálové i ven-

kovní či zpívání. Domov vydává každý měsíc časopis U nás doma a denně také vysíláme vlast-

ní relaci Rádio Doma.

Domov pro seniory  
Heřmanův Městec  
(zřizovatel hl. m. Praha)

Masarykovo náměstí 37 

538 03 Heřmanův Městec                           

Certi/ kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       839,25 bodu

Celkové hodnocení

Certi/ kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       949 bodů

Celkové hodnocení
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