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Značka kvality v sociálních službách
Sociální služby města
Žďár nad Sázavou – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou, jejímž zřizovatelem je město. Poskytuje služby na území města v domácnostech uživatelů a ve čtyřech pečovatelských domech. Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc,
podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností žijícím ve Žďáru nad Sázavou,
jejichž nepříznivá situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Služba usiluje o zachování důstojného
života, udržení soběstačnosti a vlastní vůle uživatelů. Hlavním cílem pečovatelské služby jsou
spokojení uživatelé žijící s naší podporou v maximální možné míře dosavadním způsobem
života. V současné době pomáháme 286 uživatelům, z nichž třetina žije mimo pečovatelské
domy.
Příklad dobré praxe:
Časový rozsah služby – pečovatelská služba je ve dvou DPS poskytována nepřetržitě,
klienti jsou vybaveni signalizačním zařízením pro přivolání pečovatelky. Rozvoz stravy všem klientům zajišťujeme 7 dní v týdnu.
Provázanost a spolupráce – výjimečnost námi nabízené sociální služby spatřujeme v provázanosti s domácí péčí, půjčovnou zdravotnických
a rehabilitačních pomůcek, pobytovými
zařízeními sociálních služeb a schopnosti
reagovat na individuální potřeby uživatelů.

Akce pro uživatele pořádáme během celého roku: společné cvičení, trénink paměti,
přednášky zábavné i odborné, promítání filmů, kavárnička, posezení s harmonikářem,
katolické mše ad.
Přání k narozeninám – při příležitosti kulatého výročí navštěvujeme uživatele v jeho
domácnosti s květinou a vyrobeným přáníčkem.
Pravidelná setkávání uživatelů – každoročně se účastníme setkání seniorů žďárského okresu a jednou za čtyři roky toto setkání
sami pořádáme.

Sociální služby města
Žďár nad Sázavou – Pečovatelská služba
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou

Certifikace pečovatelských služeb
Péče, individuální
přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení

402 body

Celkem

Domov pro seniory Chodov, Praha 4
Domov pro seniory Chodov sídlí v obvodu městské části Prahy 11 a je tvořen několika propojenými budovami. Celková kapacita domova je 260 míst: 100 jednolůžkových, 53 dvoulůžkových a 18 třílůžkových pokojů. Jednotlivá patra jsou barevně odlišena a nachází se na nich
kuchyňka, malá jídelna a společenská místnost.
Mimo běžné aktivizační činnosti (trénování paměti, kondiční cvičení, keramická a šperkařská dílna, pěvecký sbor, sportovní akce, výlety, místní knihovna, kaple) nabízíme bylinnou a květinovou terapii, kulturní akce a besedy s významnými osobnostmi, taneční soubor,
relaxaci v mořském koutku, využití hřiště na pétanque, kavárnu s dětským koutkem, Snoezelen terapii, oslavu narozenin a také kvalifikované doprovázení na sklonku života.
Součástí domova je také ordinace praktického lékaře a dalších odborných lékařů, pracoviště fyzioterapie, kadeřnictví, kosmetika a cukrárna.
Příklad dobré praxe:
Akce, např. křeslo pro hosta s významnými osobnostmi, zahradní slavnost nebo
divadelní představení, pořádáme nejen pro
naše klienty, ale i pro jejich rodinné příslušníky, blízké osoby a širší veřejnost.
Terapie – v domově pracují kvalifikovaní
terapeuti, jejichž nabídky mohou klienti využít při muzikoterapii, ergoterapii, psychoterapii, logopedii, fyzioterapii, individuální
terapii s maňásky Muppet a plyšovými terapeutickými zvířaty, taneční terapii, dramaterapii a biblioterapii.

Podpora zájmových a uměleckých činností klientů – snažíme se klientům umožnit žít dál svůj život, jen ve „změněných
kulisách“. Podporujeme je v jejich zájmech
a uměleckých činnostech, např. při nástupu
jedné klientky jsme na základě jejího životního příběhu zjistili, že bývala redaktorkou
časopisů, a tak jsme jí nabídli možnost přispívat rozhovory s ostatními klienty do našeho interního časopisu.

Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4

Certifikace
Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení

909 bodů

Celkové hodnocení

37

