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Držitelé certiÞ kátu 
Zna ka kvality v sociálních službách

www.znackakvality.info

Příklad dobré praxe: 
V domově se nachází několik reminis-

cenčních místností a koutů, které evo-
kují život první poloviny minulého století. 
Jsou zde k  vidění i  dobové řemeslné po-
můcky. I poslech hudby z gramofonových 
desek přispívá k tomu, že jsou tyto prosto-
ry seniory vyhledávané.

Abychom pobyt v domově zatraktivnili 
i návštěvníkům, pořádáme Cvičení gene-
rací. Fyzioterapeut zohledňuje pohybové 
možnosti seniorů a  jejich blízkých včetně 
malých dětí a snaží se společným cvičením 
poradit, ale i navodit příjemnou atmosfé-
ru a  pocit důvěry v  naši službu. Jelikož 
senioři projevili zájem o pěstování rostlin, 

zakoupili jsme mobilní zahrádky, kde 
s  pomocí klienti pěstují hlavně bylinky 
a  květiny. Na  balkonech jim pomáháme 
s péčí o rajčata či muškáty.

Již tři roky pracujeme podle Nutriční-
ho standardu. Nutriční terapeut ve spo-
lupráci s  pracovním týmem a  Nutriční 
poradnou vyhledává osoby ohrožené mal-
nutricí. Velkým pomocníkem k  získávání 
validních údajů jsou zvedáky opatřené 
měřičem hmotnosti, které umožňují sle-
dovat váhu imobilních osob.

Snažíme se o  zachování důstojnosti 
každého člověka i  v  závěru života, proto 
v rámci paliativní péče úzce spolupracuje-
me s rodinami a duchovními.

Domov senior  Hranice, p ísp vková organizace

Domov seniorů Hranice je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Hranice. Na-
chází se v klidné části města nedaleko poutního kostela Narození Panny Marie. Zaříze-
ní provozuje dvě pobytové služby – domov pro seniory (kapacita 184 míst) a domov se 
zvláštním režimem (31 míst). 

Disponuje jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. V areálu jsou společenské míst-
nosti, jídelny, herna, PC učebna, dílna s keramickou pecí, kaple, vodoléčba, elektroléč-
ba, ale také provozovny kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry a kantýna. V péči o seniory je 
uplatňován koncept Bazální stimulace. Domov nabízí širokou paletu možností, jak trávit 
volný čas. Pořádá přednášky, rukodělné aktivity, tréninky paměti, organizuje kulturní, 
společenské a sportovní akce. Zahrada je přizpůsobena požadavkům seniorů, kteří zde 
mohou nejen odpočívat, ale také si natrhat např. rybíz, maliny, angrešt nebo květiny.

Domov seniorů Hranice, 
příspěvková organizace
Jungmannova 1805

753 01 Hranice

Příklad dobré praxe: 
Speci/ kem naší služby je úzká pro-

pojenost mezi terénní zdravotní ošetřo-
vatelskou péčí a  pečovatelskou službou. 
Za jednoznačné pozitivum v péči o senio-
ry v domácím prostředí v horském regionu 
lze považovat to, že vedle rodiny se na péči 
podílí multidisciplinární tým složený 
z  pracovníků s  kompetencemi k  sociální 
a zdravotní péči, což s sebou nese respek-
tování sociálně-zdravotní situace, přímou 
návaznost a  efektivní koordinaci služeb 
ve vlastním sociálním prostředí, možnost 

zachování autonomie klienta, větší pocit 
bezpečí a  ochrany soukromí, ekonomič-
nost používání vozů 4x4. V  neposlední 
řadě partnerství pro místní a krajskou sa-
mosprávu v komunitním plánování.

Komunikujeme a  spolupracujeme 
s rodinami uživatelů. Podporujeme kon-
takt se společenským prostředím formou 
zájmového a  kulturního vyžití uživatelů, 
setkávání s vrstevníky, ale i s nejmladšími 
obyvateli, pomáháme uživatelům udržet 
si rodinné a přátelské vazby.

ZDRAVOŠ PÉ E s. r. o., Pe ovatelská služba

Registrovaná terénní zdravotní ošetřovatelská péče a pečovatelská služba je poskyto-
vána v náročném terénu Krkonoš a částečně Jizerských hor. Působíme v pečovatelských 
domech v Rokytnici nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou, Vysokém nad Jizerou a v teré-
nu měst a obcí jim přilehlých. V této horské oblasti zajišťujeme péči 88 klientům, kteří 
vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby. Hlavními 
uživateli jsou převážně starší senioři, ale i  další osoby se zdravotním postižením. Pe-
čovatelky poskytují uživatelům individuálním přístupem potřebné pečovatelské úkony 
v jejich domácnostech, a tím zachovávají jejich životní styl a úroveň. Flexibilně reagují 
na změny požadavků, a tím často oddalují jejich odchod do ústavů sociální péče. Služba 
je spolu/ nancována z prostředků MPSV a Libereckého kraje.

ZDRAVOŠ PÉČE s. r. o., 
Pečovatelská služba
Horní 590

512 44 Rokytnice nad Jizerou 

Certi1 kace

Ubytování

Strava

Volný čas a kultura 

Partnerství

Péče

Bodové hodnocení      909,5 bodu

Celkové hodnocení

Certi1 kace pečovatelských služeb

Péče, individuální 

přístup a partnerství

Stravování

Bodové hodnocení           415 bodů 

Celkem

55

zna ka kvality


