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Změnový list ke SQSS č. 13 
 

Změna č.  1 

Platnost od:  13.9.2010 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

Změna č.  2 

Platnost od: 1.7.2012 

Předmět změny:  v celém rozsahu 

Změna č.  3 

Platnost od: 1.4.2014 

Předmět změny:  Změna zkratky DSZR  DZR 

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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XIII. Prostředí a podmínky 
 

     Domov se zvláštním režimem má  materiální a technické vybavení, které odpovídá druhu a 
rozsahu poskytovaných služeb. Vybavení  vedené v inventárním seznamu je dle potřeby 
doplňováno a obnovováno. Dále zajišťuje pro poskytování sociální služby důstojné prostředí, 
které odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám. 
 

 Ubytování 
     Ubytovací kapacita Domova se zvláštním režimem činí 38 lůžek v jedno, dvou a třílůžkových 
pokojích. Sociální zařízení je na chodbách a je viditelně označené. Pokoje jsou vybaveny 
signalizačním zařízením pro komunikaci se zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. 
      

 Stravování 
     Strava je připravována ve vlastní kuchyni, jídlo je podáváno pětkrát denně dle harmonogramu 
ve společenské místnosti, případně na pokojích. V rámci fakultativních služeb je možné objednat 
druhou večeři. Pro uživatele s diagnózou diabetes mellitus s aplikací inzulínu je II. večeře 
zdarma. Uživatelé mají po celý den k dispozici pečivo případně polévku. Samozřejmostí je 
příprava jídla podle dietních a jiných omezení. 
 

 Ošetřovatelská a zdravotní péče 
Domov se zvláštním režimem poskytuje specializovanou péči o lidi postižené různými druhy 
demence, především o lidi s Alzheimerovou chorobou. Oddělení je vzhledem k bezpečnosti 
uživatelů zajištěno dveřmi na elektronický čip, který má k dispozici pouze personál. Péči 
poskytuje proškolený personál – všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách, 
fyzioterapeut. Jednou týdně dochází do domova praktický lékař, podle potřeby psychiatr 
(minimálně však 1x za 3 týdny).  
 

 Sociální poradenství 
V zařízení je k dispozici sociální pracovnice, která zajišťuje informování žadatelů o službu, 
přijímání uživatelů, správu jejich financí, zajištění základní sociální agendy a další úkony 
spojené s činností sociálního pracovníka v zařízení. 
 

 Aktivizační činnosti 
Uživatelé mají k dispozici pracovníka v sociálních službách – instruktorku sociální péče, se 
kterou mohou trávit volný čas v pracovní dílně. Věnují se zpívání, cvičení, drobným ručním 
pracím i práci s hlínou v keramické dílně.  
 

 Ostatní služby 
Součástí poskytovaných služeb je možnost využívání knihovny, provozování maloobchodu 
s potravinami a základním drogistickým zbožím. Lze také využít společenskou místnost pro 
hraní her a posezení u krbu. V domově je také společenský sál, ve kterém probíhají různé 
kulturní akce a vystoupení. Otevírací doba je vyvěšena na dveřích jednotlivých provozoven.   
 
 

Mgr. Milada Chylíková 
ředitelka DS Světlo 

 

Poznámka:   K tomuto standardu se váže: 

 Vnitřní pravidla DZR Drhovle 
 


