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Změnový list ke SQSS č. 11 
 

Změna č.  1 

Platnost od:  10.2.2010 

Předmět změny:  Aktivizační a dílenské služby  
Fyzioterapeut ( pondělí:13.00 – 17.00, úterý: 7.00 – 12.00 hod. ) 

Změna č.  2 

Platnost od: 13.9.2010 

Předmět změny:  Obchod, Vrátnice 

Změna č.  3 

Platnost od: 1.10.2012 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

Změna č.  4 

Platnost od: 1.1.2018 

Předmět změny:  Změna v zodpovědné osobě za aktualizaci 

Změna č.  5 

Platnost od: 1.3.2019 

Předmět změny:  Změna v osobě zodpovědné za aktualizaci 

Změna č.   

Platnost od:  

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:  

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:  

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:  

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:  

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:  

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:  

Předmět změny:   
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Místní a časová dostupnost poskytované služby 

 Místní a časová dostupnost poskytované služby 

     Domov se zvláštním režimem je součástí domova pro seniory Světlo a nachází se 
v klidném venkovském prostředí nedaleko okresního města Písku. Kolem domova je rozlehlý 
park s mnoha lavičkami. Budova je bezbariérová, postavená tak, aby vyhovovala potřebám 
cílové skupině uživatelů. Domov poskytuje pobytové služby dle § 50 zákona 108/2006 Sb. o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, proto je doba poskytování sociální služby 
po dobu 24 hodin neomezená. 

 Časová dostupnost jednotlivých služeb 

- Podávání stravy (snídaně 8:00 - 8:30, oběd 12:15 – 13:15, svačina 15:00 – 15:30, večeře 
17:15 – 18:15, II. večeře pro diabetiky 20:00. V  případě přání nebo potřeby je pro 
uživatele k dispozici pečivo příp. polévka po celý den. 

 
- Úklid - každý den dopoledne 
 

  - Ošetřovatelská a zdravotní péče - je zajištěna celodenně 
 

- Sociální poradenství a agenda - PO: 8.00 – 15.30, ÚT – PÁ: 8.00-13.00, případně dle 
domluvy se sociálním pracovníkem 

 

- Aktivizace – PO - PA: 8:30 – 11:00, 13:00 – 15:00 
 

- Knihovna - dle potřeby (DS) 

- Bohoslužby – sobota v kapli 
 

- Prádelna - v pracovní dny  
 

- Údržba - v pracovní dny a o víkendech a svátcích pohotovost 
 

- Řidičské služby - v pracovní dny dle pracovní doby pracovníka údržby 
 

- Lékař -  čtvrtek dopoledne 
 

- Psychiatr -  dle potřeby, nejméně 1x za 3 týdny 
 

- Kadeřnice, pedikúra, holič - dle potřeb provozovatelů 
 

- Obchod  Po – Pá 13:30 – 14:30   změny vyhrazeny 
 

- Otevírací doba domova je stanovena denně od 6.00 do 22.00 hod. 
 

- Noční klid je od 22:00 do 6:00 hodin   uzamčení areálu domova 
               

 
Mgr. Milada Chylíková 

ředitelka DS Světlo 
           
 
Poznámka:  K tomuto standardu se váže: 

 Provozní řády 

 Vnitřní pravidla DZR 


