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Příklad dobré praxe: 
Domácí atmosféra a chuť ještě něco no-

vého zažít 
Zážitky – zavedli jsme a dále rozvíjíme nové 

koncepty péče: bazální stimulaci, paliativní 

péči, řadu terapií. Používáme so� stikované 

moderní metody práce s  lidským přístupem 

a podporujeme obyvatele, aby vedli spokojený 

a  naplněný život. Nabízíme jim zážitky, které 

by sami doma neprožili. 

Tvoříme – obyvatelé Teras se pod odborným 

vedením přímo podílejí na  výrobě dekorativ-

ních obrazů, které nahradily původní výzdo-

bu interiéru domova. Prostřednictvím malby 

obrazů a  vyráběním různých dekorací, které 

jsou následně vystavovány, vyjadřují své osob-

ní postoje a  názory. V  rámci mezigeneračního 

setkávání podporujeme projekty spolupráce 

s  mladou generací. Snažíme se touto cestou 

podpořit sebedůvěru a smysl života našich oby-

vatel. Rádi se pak svou prací pochlubí blízkým 

a lépe si uvědomují svou nezastupitelnou úlohu 

ve společnosti. Podobné výsledky má zahradní 

terapie: záhony s bylinkami a sezónní truhlíky, 

o které klienti sami pečují, navozují domácí at-

mosféru.

Nikdo není sám – motivujeme rodiny 

a přátele, aby využívali prostory domova k ro-

dinným oslavám a  navštěvovali svoje blízké. 

Průběžně je informujeme o  životě jejich rodi-

čů, zveme je na všechny akce, z nichž je v pro-

storách domova vytvořena fotogalerie, zřídili 

jsme facebook, pravidelně probíhají setkání 

s  ředitelkou. Otevřenost a  zpětná vazba jsou 

základem pro budování vzájemné důvěry. Když 

dobře fungují vztahy s  rodinou, cítí se senioři 

v domově spokojenější.

Senior residence Terasy, z. ú., domov pro seniory

V domově pro seniory poskytujeme od července 2012 residenční bydlení pro 52 seniorů v moder-

ním a prostorném objektu v klidné a dobře dostupné části Plzně. Celý areál je bezbariérový včetně 

přístupu na terasy a do zahrady parkového typu. Jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje mají vlastní 

sociální zařízení a jsou dostatečně prostorné pro dovybavení nábytkem uživatelů. Vaříme ve vlast-

ní kuchyni, stolujeme jako v  restauraci, nabízíme výběr ze dvou obědů a  dvou snídaní, pečeme 

domácí moučníky a podáváme mimo jiné i pivo k obědu. Klientům je bez omezení k dispozici balneo 

provoz vybavený hydromasážními vanami, reminiscenční koutek a knihovna. Velké společné pro-

story i útulná zákoutí nabízejí široké spektrum využití. 

V péči klademe důraz na fungující trojúhelník: pečující personál – uživatel – rodina. Veškeré naše 

úsilí směřuje k tomu, aby co nejvíce obyvatel residence Terasy mohlo upřímně říci „tady jsem doma“.
Senior residence Terasy, z. ú., 
domov pro seniory
Sokolovská 1099/80

323 00 Plzeň – Bolevec

Příklad dobré praxe: 
Dobrovolnická služba – dlouhodobě spo-

lupracujeme s  Dobrovolnickým centrem v  re-

gionu Havlíčkův Brod. V  současnosti dochází 

do našeho domova 5 dobrovolníků, několik jich 

u  nás „pracuje“ již mnoho let a  někteří z  nich 

získali i cenu Křesadlo (cena pro obyčejné lidi, 

kteří dělají neobyčejné věci).

Pečovatelské koncepty – v  letošním roce 

jsme proškolili většinu pečovatelek a  sester 

v konceptu Kinestetická podpora pohybu, usi-

lujeme tak o  udržení pohyblivosti a  soběstač-

nosti klientů, jejichž pohybové schopnosti se 

postupně zhoršují. V  příštím roce proškolíme 

větší část personálu v  přímé péči v  konceptu 

Validaci dle Naomi Feil, chceme poskytovat 

stále kvalitnější službu také klientům s demen-

cí, jejichž počet v našem zařízení stoupá. Dlou-

hodobě pracujeme na konceptu paliativní péče, 

snažíme se o zajištění pohody klientů a důstoj-

ného prožití všech dnů až do toho posledního, 

který klienti v terminálním stadiu stráví v na-

šem zařízení.

Homebalance – je moderní přístroj, který 

klienti aktivně využívají od  loňského roku. 

Tento interaktivní rehabilitační systém pro 

trénink rovnováhy přispívá k  poklesu počtu 

pádů klientů. 

Domov pro seniory Havlí k v Brod, 
p ísp vková organizace

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina. 

Služba domov pro seniory U Panských má kapacitu 43 lůžek. Budova byla postavena počátkem 20. 

století jako rodinná vila průmyslníka A. Weidenho& era. Dnes je to moderní zrekonstruovaný tří-

podlažní objekt s vlastní dobře vybavenou kuchyní, pro klienty zcela bezbariérový. Klientům nabízí 

ubytování, celodenní stravování na vysoké úrovni, zdravotní a sociální péči a nejrůznější volno-

časové aktivity. K objektu náleží prostorné terasy s pergolami a rozlehlá upravená zahrada s altá-

nem. Posláním domova je usilovat o důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v  tomto zařízení. Domov podporuje jejich soběstačnost 

a udržení kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí. Velmi se sna-

žíme o individuální přístup ke klientům, což umožňuje právě malá kapacita zařízení. Zajišťujeme 

duchovní služby, kulturní akce, výlety, nabízíme služby kadeřnice, pedikérky, docházejí k nám čle-

nové canisterapeutického sdružení.

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, 
příspěvková organizace
U Panských 1452

580 01 Havlíčkův Brod

Certi0 kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení      915,5 bodu

Celkové hodnocení

Dílčí certi0 kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

55

zna ka kvality


