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Příklad dobré praxe: 

Adaptační skupina pro nové uživa-

tele – novým uživatelům domova pro se-
niory (do  6 měsíců po  nástupu, ale dle po-
třeby i déle) je nabídnuta účast na setkáních 
tzv. adaptační skupiny. Ta se schází jednou 
za  14 dní. Jednotlivá setkání plní funkci 
podpůrnou, informativní i  společenskou, 

jsou zde uplatňovány sociálně terapeutické 
prvky ke zvládání adaptačních reakcí, zváni 
jsou hosté z řad vedoucích jednotlivých úse-
ků. Využívá se především efektu vzájemné 
podpory osob v podobné životní situaci. Uži-
vatelé oceňují, že účast na  setkáních napo-
mohla jejich seznámení s ostatními obyvate-
li, zaměstnanci i s běžným chodem zařízení.

SENIOR centrum Blansko, p. o.

SENIOR centrum Blansko je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Toto poby-
tové zařízení je určeno seniorům od 65 let se sníženou soběstačností. Poskytuje dvě sociální 
služby: domov pro seniory s kapacitou 70 míst a domov se zvláštním režimem, který má ka-
pacitu 74 míst. V bezprostřední blízkosti je zdravotnické zařízení a zastávka MHD. Ubyto-
vání je možné v  jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 
a kuchyňským koutem. Zařízení disponuje vlastní prádelnou a kuchyní. Obyvatelé domova 
mohou využívat služeb lékaře, rehabilitace, kadeřnictví, pedikúry, kosmetiky a kantýny. Pro 
věřící je zde zřízena kaple. Mnohostranné využití poskytuje všem zahrada s altány, květino-
vými záhony a jezírkem s fontánou. Uživatelům je nabízeno množství volnočasových aktivit 
s cílem udržet jejich soběstačnost, podpořit společenské kontakty a vytvořit podmínky pro 
důstojný a kvalitní život.

SENIOR centrum Blansko, p. o.

Pod Sanatorkou 2363/3
678 01 Blansko

Příklad dobré praxe: 

V  našich náručích život nejen končí, 

ale také začíná – V  letech 2015 a 2016 se 
mnoha našim pracovnicím narodily děti, 
a protože je chceme učit lásce a úctě ke stá-
ří, navštěvujeme s nimi domovy pro seniory 
a domov se zvláštním režimem ve Zruči nad 
Sázavou, Unhošti i  Praze. Plánujeme zalo-
žení dětské skupiny, která zajistí denní péči 
o malé děti našich pracujících maminek.

Komplexní třídění odpadu – probíhá 
ve  všech našich zařízeních od  1. 1. 2017. 

Od října 2016 je společnost Centrin CZ, s. r. o.,
místem zpětného odběru přenosných baterií 
a akumulátorů. Uživatelé se do třídění odpa-
du velmi aktivně zapojují.

Stejné pracovní příležitosti pro osoby 

se znevýhodněním – Centrin CZ, s. r. o., je 
zaměstnavatelem, který lidem se znevýhod-
něním dává na pracovním trhu stejnou šanci 
jako ostatním, a tím aktivně přispívá k jejich 
začleňování do společnosti. V r. 2016 zaujala 
jednu z předních příček v soutěži Stejná šan-
ce – zaměstnavatel roku 2016.

Centrin Zru  nad Sázavou
Centrin CZ, s. r. o.

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrin

Domov pro seniory Centrin ve Zruči nad Sázavou se nachází v klidné části města, v údolí 
vytvořeném nádherným meandrem Sázavy v  samém centru České republiky. Zřizovatelem 
domova je společnost Centrin CZ, s. r. o., která je registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb. Domov zahájil provoz 20. 7. 2007. V celém zařízení se nachází celkem 79 pokojů na 
6 podlažích. Nabízíme 3 sociální služby pro 158 uživatelů: domov pro seniory 90 uživatelům, 
domov se zvláštním režimem 58 uživatelům a odlehčovací službu 10 uživatelům. Ubytování 
je zajištěno v 1–3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. V budově je provozo-
vána rehabilitace, nachází se zde knihovna s 8500 svazky knih, ordinace praktického lékaře, 
kadeřnictví, pedikúra, tělocvična s posilovnou. Nabídka volnočasových aktivit: canisterapie, 
muzikoterapie, arteterapie, klub kuchařek, pánský klub, klub zahrádkářů, kurzy práce na PC, 
bohoslužby, pravidelné výlety, oslavy narozenin aj. 

Centrin Zruč nad Sázavou

Centrin CZ, s. r. o.

Domov pro seniory a domov 

se zvláštním režimem Centrin

Náměstí Míru 597
285 22  Zruč nad Sázavou    

Certi+ kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení      935,5 bodu

Celkové hodnocení

Certi+ kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení       903 body

Celkové hodnocení

41

zna ka kvality


