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Anotace: 

zdraví  poradna Máme starost o naši maminku (86 let), která přestává být samostatná i v základních věcech a s 
těžkým srdcem zvažujeme, že bychom ji umístili do domova pro seniory, kde by se jí dostalo potřebné 

celodenní péče. 

Text: 

zdraví  poradna  
 
Máme starost o naši maminku (86 let), která přestává být samostatná i v základních věcech a s těžkým srdcem 
zvažujeme, že bychom ji umístili do domova pro seniory, kde by se jí dostalo potřebné celodenní péče. Sami s 

manželem už na vše bohužel nestačíme. Velmi nám záleží na kvalitě služeb a přístupu personálu, ale bez osobní 
zkušenosti není jednoduché o jednotlivých zařízeních něco bližšího zjistit.  
Existují nějaké ukazatele, srovnání nebo hodnocení domovů pro seniory, podle kterých bychom se mohli 

rozhodnout?  
Vybrat zařízení, kterévám a vaší mamince bude vyhovovat, není jednoduché. Při volbě domova pro seniory je 

třeba mít na paměti řadu věcí – důležité je nejen vybavení a úroveň samotného zařízení, ale také kvalita stravy, 
možnost volného pohybu klientů a jejich kulturního vyžití, ochota personálu plnit individuální přání a vzdělávat se 
ve své profesi, nabídka volitelných služeb a řada dalších malých i velkých věcí, které mohou život starého člověka 
výrazně zkvalitnit.  
Jednoduchou metodou při výběru konkrétního domova je, zeptat se na vše, co je pro vás podstatné – samotný 
přístup zaměstnanců domovavámleccos napoví o jeho službách.  
Odroku 2009 je také udělováno ocenění Značka kvality v sociálních službách, zaváděné ve spolupráci s 

ministerstvem práce a sociálních věcí a nezávislými experty na problematiku seniorů. Podílí se naněmsamotní 
klienti domovůa jejich rodiny, bere v potaz mnoho kritérií úrovně péče a přehledně hodnotí jednotlivá zařízení od 
jedné do pěti hvězdiček. Do této chvíle se do hodnocení zapojilo více než 40 zařízení a zájem o něj stále stoupá. 
P odpověděl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služebČR  
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