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II Změnový list ke SQSS č. 11 

    

Změna č.  Původní vydání 

Platnost od:  

Předmět změny:   

Změna č.  1 

Platnost od: 10.02.2010 

Předmět změny:  Změny času: dílenské služby, knihovna, internet, 
fyzioterapeut, přidáno cvičení + čas, domeček + čas 

Změna č.  2 

Platnost od: 11.7.2011 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

Změna č.  3 

Platnost od: 1.7.2014 

Předmět změny:  V celém rozsahu  

Změna č.  4 

Platnost od: 1.4.2017 

Předmět změny:  Změny času: Fyzioterapeut, vrátnice 

Změna č.  5 

Platnost od: 1.9.2020 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

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 
 

Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek se nachází poblíž centra města Písku, 
v těsné blízkosti nemocnice. Stavba budovy byla ukončena r. 2002 jako pobočka 
Domova pro seniory Světlo, jehož sídlo je v obci Drhovle cca 10 km od Písku.  

Co se dopravy týče, je zařízení pro uživatele, zaměstnance i veřejnost dobře 
dostupné díky dopravní infrastruktuře města Písku. Nedaleko domova je zastávka 
městské hromadné dopravy.  

Budova je bezbariérová, postavená tak, aby vyhovovala potřebám cílové skupiny 
uživatelů. Domov poskytuje pobytové služby nepřetržitě 24 hodin denně. Se zadní 
částí budovy sousedí zahrada s možností posezení. 

Časová dostupnost jednotlivých služeb: 

Návštěvní doba domova: doporučena denně od 6.00 do 22.00 hod. Výjimky 

povoluje ředitel. 

Noční klid: od 22.00 do 6.00 hod. 

Vrátnice: každý pracovní den 8:00 – 19:00 hod., o víkendu od 9:00 – 19:00 hod. 

Podávání stravy:  snídaně + svačina od 8:15 hod. 

   oběd 12:00 hod. 

   večeře 17:15 hod.  

   II. večeře 20:00 hod.  

 

Úklid:   každý všední den 8 hod. 

   o víkendu 4 hod. denně 

 

Ošetřovatelská a zdravotní péče: je zajištěna celodenně  

Sociální poradenství a agenda: v úřední hodiny sociálního pracovníka 

   pondělí:   od 8:00 – 15:30 hod.  

   úterý – pátek: od 8:00 –  15:30 hod.  

   mimo úřední hodiny dle předchozí domluvy 
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Aktivizační činnosti: každý pracovní den od 9:00 – 15:00 hod. 

Fyzioterapie: každý pracovní den od 8:00 hod – 14:30 hod. 

Bohoslužby: každý čtvrtek od 10:00 hod. v kapli domova 

Internet: po individuální domluvě se sociálními pracovníky 

Prádelna: v pracovní dny pro obě zařízení v Drhovli  

Údržba: v pracovní dny od 6:00 – 14:30 hod., o víkendech a svátcích pohotovost 

Řidičské služby: v pracovní dny po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem 

Lékař: úterý dopoledne  

Psychiatr: na objednání – dle potřeby 

Kadeřnice, pedikúra, cukrárna, poradna pro výživu: v pracovní dny dle otevírací 

doby jednotlivých soukromých provozoven – v budově domova  

 

         Mgr. Milada Chylíková  
            ředitelka DS Světlo 

 

 

 

 

Poznámka:  K tomuto standardu se váží: 

Řád č. 7 – Domácí řád DS Světlo, pobočka Písek  

Řád č. 10 – Provozní řád DS Světlo, pobočka Písek 

Řád č. 20 – Provozní řád DS Světlo – středisko údržba 

Řád č. 21 – Provozní řád prádelny 

Řád č. 22 – Provozní řád – autoprovoz 

Řád č. 24 – Pracovní doba, přestávky v práci, pracovní pohotovost 

Směrnice 27 – kadeřnické, holičské a pedikérské služby v DS Světlo, pobočka Písek 

Směrnice 31 – pro provoz prádelny a hygienický plán pro provoz prádelny 

Směrnice 41 – postup výdeje snídaní, obědů, večeří a studených večeří v DS Světlo 

     Písek 


