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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: 1.5.2019 

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:   

Změna č.   

Platnost od:  

Předmět změny:   
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Prostředí a podmínky 

Domov pro seniory Světlo disponuje materiálním a technickým vybavením, které odpovídá druhu 

a rozsahu poskytovaných služeb a je přizpůsobeno cílové skupině osob. Zajišťujeme tak 

uživatelům důstojné podmínky a snažíme se pružně reagovat na jejich individuálně určené 

potřeby. Vybavení domova, které je vedené v inventárních seznamech, je dle potřeby 

doplňováno a obnovováno.       

 

1. Ubytování 

Ubytovací kapacita domova se zvláštním režimem činí 38 lůžek. Uživatelé bydlí 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.  

Úhrada za pobyt je stanovena dle aktuálního ceníku, který je zveřejněn na nástěnkách 

v zařízení a je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o poskytnutí služby sociální péče mezi 

uživatelem a poskytovatelem. Bližší informace ohledně aktuálních ceníků poskytovaných služeb 

poskytují sociální pracovníci. Součástí úhrady je také přiznaný příspěvek na péči, ze kterého 

jsou hrazeny úkony péče.  

 

2. Stravování 

Strava je připravována ve vlastní kuchyni. Jídlo je podáváno dle harmonogramu ve společenské 

místnosti, případně na pokojích.  

Samozřejmostí je příprava jídla podle dietních omezení, ve formě vhodné ke konzumaci – 

krájená, mletá nebo mixovaná strava. V rámci fakultativních služeb je možné za úhradu 

objednání druhé večeře. Pro některé uživatele s diagnózou diabetes mellitus je druhá večeře 

zdarma. Uživatelé mají po celý den k dispozici pečivo, které je umístěno v chlebnících 

v kuchyňce. Personál má v případě zájmu pro uživatele k dispozici polévku.  
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3. . Ošetřovatelská a zdravotní péče 

Domov se zvláštním režimem poskytuje specializovanou péči o uživatele postižené různými 

druhy demence, především o uživatele s Alzheimerovou chorobou. Oddělení je vzhledem 

k bezpečnosti uživatelů zajištěno dveřmi na elektronický čip, který má k dispozici pouze 

personál. Péči poskytují uživatelům všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách a 

fyzioterapeut. Pracovníci v sociálních službách se účastní školení dle zákonem stanovených 

podmínek. Jednou týdně dochází do domova praktický lékař, podle potřeby psychiatr.  

 

4. Sociální poradenství 

Základní sociální poradenství a podání informací žadatelům o sociální službu zajišťují sociální 

pracovnice. Ty také vedou komplexní sociální agendu uživatelů.  

 

Aktivizační činnost 

Každý uživatel se může dle svého zájmu účastnit volnočasových aktivit nabízených 

poskytovatelem. Je možná návštěva dílny, kde probíhá pod vedením instruktora v sociálních 

službách pro aktivizační činnost pravidelný program. Každý měsíc se koná společná oslava 

narozenin uživatelů narozených v aktuálním měsíci. Ve společenském sále probíhají 

společenské akce a kulturní vystoupení.  

Ostatní služby 

Součástí poskytovaných služeb je možnost zapůjčení knih z místní knihovny, návštěva 

bohoslužeb, zajištění individuální duchovní péče, apod. Sociální pracovníci pomohou v případě 

přání uživatele zprostředkovat odebírání denního tisku nebo časopisů. 

 

         Mgr. Milada Chylíková  

            ředitelka DS Světlo 

Poznámka.   K tomuto standardu se váže: 

• Domácí řád DZR 
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