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Metodika: LXVM-DS-DZR-POS-SQ 1-01     
Platnost: od 01. 01. 2020 R0 
 

Metodika č. 1 

Zásady při provádění úkonů základních, fakultativních 
a doplňkových činností 

 
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem má povinnost poskytovat dle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. tyto základní 
úkony: 

a) ubytování, 
b) stravu, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociální terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 
Odlehčovací služby mají povinnost poskytovat dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. tyto základní úkony: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
f) sociálně terapeutické činnosti: 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 
Zásady při provádění úkonů: 

- Pracovník Domova pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) před vstupem 
na pokoj zaklepe, vyčká a po chvíli vstoupí. Pracovník po vstupu na pokoj za sebou 
zavírá dveře a informuje uživatele o důvodu jeho přítomnosti (prováděný úkon, 
donáška stravy, hygiena, domluva aktivity, apod.). 

- Přípravu pomůcek a potřeb k provedení úkonu na pokoji uživatele zajišťuje buď sám 
uživatel, nebo pracovníci v přímé péči – potřeby pro osobní hygienu, kompenzační 
pomůcky atd. 

- Pracovník uživatele podněcuje a podporuje v zapojení se do prováděných úkonů 
v závislosti na jeho schopnostech a přáních. 
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- Pracovníci dbají na zajištění důstojnosti a respektování intimity uživatele, při osobní 
hygieně nejsou přítomny žádné další osoby, na dvoulůžkových pokojích pracovníci 
využívají zástěny. 

- Pracovníci respektují individuální potřeby a možnosti uživatele. 
- Doba trvání úkonu se řídí potřebami, možnostmi a schopnostmi uživatele. 
- Pracovníci při provádění jednotlivých úkonů dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 
- Pracovníci používají při provádění jednotlivých úkonů ochranné pracovní pomůcky. 
- Pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků v sociálních službách. 

 
Naplňování potřeb uživatelů je realizováno nejen prostřednictvím základních činností 
sociálních služeb, ale také činností souvisejících, tedy fakultativních. 
 
Fakultativní služby  
Uživatelé mají možnost využívat za úhradu fakultativní služby uvedené v platném ceníku 
(viz Příloha č. 1). 
Úhrady za fakultativní služby 

- Fakultativní služby, jejichž cena je uvedena v ceníku, se hradí zpětně 1x měsíčně, 
tj. následující měsíc po čerpání fakultativní služby. Fakultativní služby se zapisují 
do formuláře Záznam o poskytnutí fakultativní služby. Vyúčtování provádí sociální 
pracovník, ten také vydává příjmové doklady. 

- Provedené fakultativní služby zapisuje sociální pracovník do programu Cygnus 
a vyúčtuje odebrané služby 

- Společně s vyúčtováním pobytu dostává uživatel přehled o odebraných fakultativních 
službách za předchozí měsíc. 

 
Přílohy 
Příloha č. 1: Ceník fakultativních a doplňkových činností  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zapsal Mgr. Kateřina 
Soukupová Garant kvality 2. 7. 2019  

Schválil Ing. Irena 
Lavická Ředitelka 31. 7. 2019  
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Příloha č. 1 

CENÍK FAKULTATIVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ    Platnost od 01. 11. 2019 

Poskytované nad rámec základních činností stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Platba za poskytnuté služby není zahrnuta do měsíční 
úhrady  ubytování a stravu (ceny vč. DPH). 
Pronájem1 

Chodítko, toaletní křeslo 
Invalidní vozík 
Antidekubitní matrace  

4,- Kč / den 
8,- Kč / den 
13,- Kč / den 

Kopírování, tisk 

Černobílý 
Barevný 

2,- Kč / A4 
13,- Kč / A4 

Vedení depozitního účtu2 60,- Kč / měs. 

Stěhování na žádost uživatele3 320,- Kč / hod. 

Doprovod na žádost uživatele4 220,- Kč / hod. 

Zajištění drobného nákupu (mimo stanovený nákupní den) 260,- Kč / hod. 

Doprava služebním vozidlem na žádost uživatele5 11,- Kč / 1 km 
Vlastní elektrospotřebič na pokoji – nad rámec běžného vybavení (rádio, 
lednice, TV, rychlovarná konvice, PC/notebook, ventilátor, apod.) 

50,- Kč / ks / 
měsíc 

Opravy a úpravy na pokoji nad rámec běžných oprav6 170,- Kč / hod. 

Vyklizení osobních věcí a zařízení po ukončení pobytu7 770,- Kč 

Označení osobního prádla                          (pouze u odlehčovací služby) 6,- Kč / ks 

Dohled nad užitím léků                                (pouze u odlehčovací služby) 18,- Kč / 5 min. 

Externí služby jsou účtovány dle ceníku dodavatelů služeb. Jedná se např. o služby: 
kadeřnictví, pedikúra, manikúra, revize vlastních elektrospotřebičů8. 
Koncesionářský poplatek za televizní a rozhlasový signál a poplatek za kabelovou televizi 
si každý uživatel, užívající vlastní televizi/rádio, hradí sám. 
 
1 Uživatel hradí pouze v případě, pokud pomůcku objektivně nepotřebuje, ale vyžaduje ji. Uživatelé, kteří 
pomůcku k pohybu potřebují a zatím jim nebyla poskytnuta z veřejného zdravotního pojištění, tuto službu nehradí. 
2 Pokud uživatel ze zdravotních důvodů není schopen hospodařit sám se svými financemi, tuto službu nehradí. 
Pokud s financemi hospodaří opatrovník, zastupující člen domácnosti, zmocněnec či podpůrce, tuto službu 
nehradí. 
3 Tato služba je zpoplatněna v případě, kdy se uživatel chce přestěhovat do jiného pokoje na vlastní žádost. 
V případě stěhování z provozních důvodů, uživatel tuto službu nehradí. 
4 Tato služba je zpoplatněna v případě, kdy chce uživatel využit doprovod k vyřizování svých osobních záležitostí 
(nákupy, kulturní a společenské akce, úřední jednání, návštěvy příbuzných apod.). 
5 Tato služba je zpoplatněna v případě, kdy chce uživatel využit dopravu služebním vozidlem domova 
k vyřizování svých osobních záležitostí (nákupy, kulturní a společenské akce, úřední jednání, návštěvy 
příbuzných apod.). 
6 Včetně drobné údržby invalidních vozíků a chodítek v majetku uživatele. 
7 Při ukončení pobytu je stanovena 3 denní lhůta na vyklizení osobních věcí uživatele. V případě, že se tak 
nestane, je tato činnost vykonána pracovníky domova a zpoplatněna. 
8 Cena je stanovena externím dodavatelem v případě, že si revizi nezajistí uživatel sám. 
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Metodika: LXVM-DS-DZR-POS-SQ1-01   
Platnost: od 01. 01. 2020 R0 
 

Metodika č. 2 

Poskytnutí ubytování, úklidu, praní, žehlení, drobných oprav 
ložního a osobního prádla a ošacení 

 
UBYTOVÁNÍ 

- Součástí každého pokoje v Domově pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) 
je sociální zařízení (sprcha, WC). Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou 
vodu a elektrický proud.  

- Každý pokoj je vybaven polohovacím lůžkem s pasivní antidekubitní matrací, 
šatní skříní, nočním stolkem a komodou. Mezi další vybavení patří jídelní stůl a židle. 

- Každý pokoj je napojen na mobilní signalizační zařízení, kterým si lze v případě 
potřeby přivolat pracovníky. Převzetí signalizace je zaznamenáno ve Smlouvě 
o poskytování sociální služby (dále jen „Smlouva“). 

- Souhlasí-li uživatelé, pokoje jsou označeny jejich jmény. 
- Seznam pokojů a ubytovaných uživatelů je k dispozici na recepci.  
- Aktuální seznam mobilních, částečně mobilních a imobilních uživatelů je uložen 

na recepci u vchodu do Domova pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) a dále 
na sesterně na každém patře Domova..  

- Pokud má uživatel zájem, může dostat klíč od svého pokoje, skříně a trezoru 
ve skříni. Ztrátu klíče řeší sociální pracovník spolu s uživatelem a výrobu nového klíče 
hradí uživatel, a to ve výši nákladů za výrobu. 

 
POSTUP PŘI PŘÍJMU UŽIVATELE 
Přivítání 
Při příchodu nového uživatele do Domova recepční informuje sociálního pracovníka. Sociální 
pracovník na recepci přivítá uživatele i jeho doprovod a zavede je na pokoj.  
 
Představení 
Při vstupu na dvoulůžkový pokoj sociální pracovník představí navzájem spolubydlící, ukáže 
uživateli jeho lůžko, skříň s trezorem, stolek, koupelnu a toaletu. Následně uživateli představí 
vrchní sestru a pracovníka v sociálních službách, a pokud je ve službě tak také jeho 
klíčového pracovníka. 
 
Atmosféra 
Pracovníci s uživatelem a jeho doprovodem jednají klidně, beze spěchu, uvědomují si, 
že nový uživatel může být rozrušen či vyčerpán cestou a že pro něj může být obtížné 
pojmout všechny nové informace. Z těchto důvodů pracovníci poskytují pouze základní 
informace nezbytné pro první chvíle pobytu uživatele. 
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Zdravotní dokumentace, léky 
Vrchní sestra (staniční sestra) přebere lékařskou dokumentaci, léky a nezbytné informace 
ke zdravotnímu stavu uživatele. 
 
Signalizační zařízení, postranice, trezor 
Sociální pracovník seznámí uživatele s funkcí signalizace a předá mu návod na její obsluhu. 
Každý uživatel má k dispozici svou náramkovou signalizaci, kterou nosí na ruce. Po stisknutí 
se spustí zvonek a světelná signalizace přivolá pracovníka.  
Sociální pracovník uživateli ukáže manipulaci s ovladačem na polohování lůžka, vysvětlí 
funkci postranic a manipulaci s trezorem. 
 
Úklid prádla 
Uživatel si ukládá oblečení do skříně až po jeho označení. S uložením prádla mu dle potřeby 
pomáhá rodina nebo pracovník.  
 
Klíče 
Sociální pracovník předá uživateli klíče od pokoje. Náhradní klíče jsou uloženy v kanceláři 
sociálního pracovníka na 3. patře Domova v uzamykatelné skříňce. Uživatel má možnost 
převzít 1 klíč od pokoje, 1 klíč od skříně a 1 klíč od trezoru ve skříni, počet předaných klíčů je 
uveden ve Smlouvě. 
 
Prohlídka Domova, aktivizace 
Druhý den navštíví uživatele aktivizační pracovník a provede ho po Domově, ukáže prostory, 
které může uživatel navštěvovat, jídelnu a jeho místo k sezení. Pokud je uživatel imobilní, 
vezme ho na vozíčku nebo na kardiokřesle. 
 
ÚKLID 
Pracovník úklidu 

- Úklid provádí pracovník v rukavicích, k úklidu využívá úklidový vozík, který je 
vybaven 2 malými kbelíky, 1 velkým kbelíkem, vytíracím mopem, pytlem na odpadky 
a prostorem na úklidové prostředky. Jeden malý kbelík se používá na umývání 
toalety na pokoji uživatele a druhý na umývání parapetů a rovných ploch na pokoji 
uživatele, prachu ze skříní, otírání dveří, otírání skříní, otírání klik od dveří, velký 
kbelík je na vytírání podlah.  

- V případě, že uživatel má návštěvu, je u něho vykonávána ošetřovatelská činnost, 
je nemocný, spí, chystá se odejít či nechce, aby u něho v tuto chvíli byl prováděn 
úklid, domluví se pracovník na čase, kdy je možné u uživatele uklidit. V případě, 
že se s uživatelem domluví, že je možné úklid vykonávat za jeho nepřítomnosti. 

- Pracovník nejprve utírá prach z parapetů, skříní a rovných pevných ploch. Následně 
uklidí sociální zařízení, omyje umyvadlo, toaletu, vyleští zrcadlo, vyčistí madla 
a setře podlahu v koupelně. Poté pracovník vytře podlahu v pokoji uživatele. 
V sobotu a neděli se provádí tzv. udržovací úklid, kdy pracovník uklízí koupelnu 
dle postupu uvedeného výše a zametá případné nečistoty na podlaze v pokoji. 
V případě velkého znečištění podlahy (např. vylité pití, zbytky jídla rozježděné koly 
od vozíku,…) podlahu také vytírá. 2x za rok jsou u uživatelů umývána okna.  
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Úklid pokoje po úmrtí uživatele či přesunu na jiný pokoj 
- Generální úklid provádějí pracovnice úklidu a tento úklid zahrnuje: kompletní úklid 

vč. umytí oken, omytí všech skříní z vnějších i vnitřních stran, omytí nočního stolku, 
kompletní úklid koupelny, odsunutí všech skříní a umytí podlahy.  

- Údržbář zajistí odstranění hřebíčků ze zdí a zasádrování děr.  
- Pracovníci v sociálních službách zajistí kompletní úklid, omytí a vydesinfikování 

postele, madel, matrace. Povlečení a peřiny dají vyprat. Následně čistě povléknou 
lůžko. 
 

Pracovník v sociálních službách 
- Zajišťuje úklid na pokoji uživatele týkající se lůžka, židlí (v případě znečištění), 

kompletní úklid stolu i nohou od stolu, přídavného stolečku, desky na postel určené 
ke stravování, nočního stolku. Případně otře prach z TV, rádia a lednice. 

- Úklid na pokojích uživatelů provádí převážně v dopoledních hodinách. 
- 1x za týden kompletně desinfikuje celé lůžko včetně postranic, madel a matrace 

z obou stran společně s rizikovými místy jako jsou kliky a madla. Tato desinfekce 
se provádí v den koupele uživatele, kdy dochází i k výměně veškerého ložního 
prádla. 

- U uživatelů, kteří se stravují na pokoji, jedná se zejména o imobilní uživatele, 
pracovník utírá stůl, desku na postel případně mobilní stoleček a to vždy po každém 
jídle. 

- Pokud si uživatel jakýkoliv úkon spojený s úklidem zvládne sám provést, je v činnosti 
podpořen. V případě potřeby je možné uživateli poskytnout pomůcky, toto domlouvá 
s pracovníky úklidu sociální pracovník. 

- Veškeré pomůcky, které pracovníci při úklidu potřebují, jsou k dispozici 
na přípravnách jídla 3. a 4. patra, dále v dezinfekčních místnostech, které jsou 
na každém patře a na denní místnosti 1. patra. Pokud pracovníkovi pomůcky dojdou, 
vyzvedne si je ve skladu zdravotnických pomůcek, zpravidla ve středu od 13 hodin. 

 
PRANÍ, ŽEHLENÍ A DROBNÉ OPRAVY LOŽNÍHO A OSOBNÍHO PRÁDLA A OŠACENÍ 

- Veškeré prádlo uživatelů se pere ve smluvní prádelně.  
- Uživatelé ukládají špinavé prádlo do vlastního koše na špinavé prádlo, který je vždy 

v koupelně na pokoji uživatele. Prádlo z koše vybírá určený pracovník a zabezpečuje 
jeho vyprání nebo odeslání do prádelny. Prádlo se vybírá ve stanovené dny, 
viz tabulka níže. Čisté prádlo donese pracovník zpět uživateli do týdne. 
 

1. patro pátek 
2. patro pondělí a čtvrtek 
3. patro středa 
4. patro úterý 

 
- Neoznačené prádlo pracovníci v Domově označí jmenovkou se jménem uživatele. 

Za neoznačené prádlo Domov nenese odpovědnost. 
- Pracovník smluvní prádelny 2x týdně vyzvedává špinavé prádlo v Domově, to je pro 

něj nachystané v pytlích v místě určení odvozu.  
- Čisté prádlo z prádelny dováží pracovník prádelny vyžehlené a srovnané. 
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- Určený pracovník prádlo převezme, roztřídí podle jmen a rozváží do pokojů uživatelů. 
Do skříně si prádlo ukládá uživatel, případně za pomoci pracovníka či sám pracovník. 

- Drobné opravy zajišťuje smluvní prádelna. Uživatel, který potřebuje prádlo opravit, 
informuje pracovníka, ten nabídne uživateli možnost zajistit mu potřebné pomůcky 
nutné k opravě – jehlu, nitě a nůžky, případně využít šicího stroje v šicí dílně. Pokud 
má uživatel zájem zajistit si opravu tímto způsobem, pracovník se s uživatelem 
domluví na termínu opravy, donese potřebné pomůcky a případně i dopomůže 
s opravou. Nemá-li uživatel možnost z důvodu nemohoucnosti nebo nemá-li zájem 
prádlo opravit s dopomocí, seznámí pracovník uživatele s možností využít služeb 
smluvní prádelny. Pověřený pracovník zajistí opravu. V případě, že se jedná 
o utržený knoflík, zajistí opravu pověřený pracovník Domova. Při výdeji čistého prádla 
vrací pracovník uživateli opravené prádlo na pokoj.  

- Má-li uživatel prádlo opotřebované častým používáním (vetché), je nutné, aby 
pracovnice s uživatelem tuto skutečnost prodiskutovala a doporučila prádlo vyřadit 
z používání a nahradit jiným. 

- Ložní prádlo se pere vždy v prádelně. 
- Drobné osobní prádlo (např. košilky, ponožky, svetříky…) pere po domluvě 

s uživatelem pracovník k tomu určený v pračce v Domově 
- Pokud si uživatel chce vyprat sám své věci, má možnost v pracovních dnech využít 

pračku ve 4. patře Domova, kde si u pracovníka v Žehlírně vyzvedne klíče a prací 
prášek. 

- Vyprané prádlo si může pověsit na sušák ve výklenku 4. patra 
 

Žehlení 
Pracovník k tomu určený žehlí uživatelům drobné osobní prádlo, které se pere v pračce 
Domova. Pokud si uživatel chce sám vyžehlit, je možné si po domluvě s pracovníkem na 
4. patře žehličku vypůjčit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zapsal Mgr. Kateřina 
Soukupová Garant kvality 2. 7. 2019  

Schválil Ing. Irena 
Lavická Ředitelka 31. 7. 2019  

 



 
 
 
 
 

Stránka 1 z 6 

Metodika: VM-DS-DZR-POS-SQ1-01 
Platnost: od 01. 01. 2020 R0 
 

Metodika č. 3 

Podávání a poskytnutí stravy uživatelům 

 
ZAJIŠTĚNÍ CELODENNÍ STRAVY 

- V Domově pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) je poskytována celodenní 
strava připravená ve vlastní kuchyni Domova v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, 
oběd, večeře) a dvou svačin dle aktuálního jídelního lístku.  

- Strava odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování uživatelů. 
Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a v časových 
intervalech dle Vnitřních pravidel Domova.  

- Stravovací plány pro jednotlivé diety sestavuje nutriční terapeut Domova, upravuje 
dietní plány pro uživatele dle diagnózy, propočítává energetickou a biologickou 
hodnotu diet. 

- Jednotlivé diety jsou indikovány lékařem nebo na přání uživatele.  
 
OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY  

- Stravu je možné přihlásit a odhlásit na recepci Domova. 
- Pracovník recepce každý den na konci své služby sestaví:  

1. přehled odhlášené a přihlášené stravy na další den, v pátek na víkend a pondělí, 
a odešle e-mailem na ds.all@vm.ledax.cz,  
- vedoucí přímé péče přehled vytiskne a předá pracovníkům přímé péče, 
- sociální pracovník uživatele odhlášené ze stravy zadá do programu Cygnus 

do kolonky „nepřítomnost“, 
2. seznam uživatelů podle výběru oběda (varianta č. 1 či varianta č. 2, pokud jsou 

varianty v nabídce). V případě, že uživatel nemá zájem o výběr jídla, automaticky 
je zvolena varianta č. 1. 

3. vytiskne v programu ASTRIS jídelní lístek s podrobným rozpisem všech 
připravovaných diet + stravu, která má být k dietám vydána,  

- vedoucí přímé péče předá rozpis diet / jídelní lístek na jednotlivá patra, 
4. tabulky diet + počty strávníků + místo stravování, pracovníci kuchyně dle tabulek 

nachystají jídlo do pojízdných termosů pro výdej na patrech a připraví k výdeji 
ve společné jídelně na 1. patře. 

- Výdej stravy zajišťuje pracovník kuchyně do pojízdných termosů dle počtu a druhu 
diet podle tabulek dodaných z recepce. 

 
VOLBA OBĚDA 

- Uživatel má možnost volby mezi dvěma druhy obědů (oběd č. 1 a oběd č. 2), 
pro volbu oběda uživatel obdrží kartičku. 

- Pokud si nezvolí, je mu objednána varianta oběda č. 1. 
- V případě, že si uživatel vybere oběd č. 2, provede navolení v jídelně u terminálu. 

mailto:ds.all@vm.ledax.cz
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- Volba obědů se provádí 1x za 14 dnů a volbu obědů lze provést pouze na všední 
dny. 

- Uživateli, který nezvládne volbu sám, pomůže pracovník tak, že ho doprovodí 
k terminálu, nebo ho doveze k terminálu na vozíku. 

- Za uživatele, kterého nelze ze zdravotních důvodů ani na vozíku dopravit do jídelny, 
provede volbu dle jeho přání pracovník v sociálních službách. Kartičky těchto 
uživatelů jsou v krabičce na výdejním pultu v jídelně. 

- Klíčový pracovník zaznamená do individuálního plánu, zda uživatel zvládá obědy 
navolit sám nebo s pomocí. 

 
ODHLÁŠENÍ STRAVY 

- Strava se odhlašuje na recepci 2 dny předem, vždy do 10 hodin. 
- Strava na víkend včetně pondělí se musí odhlásit nejpozději v pátek do 10 hodin. 
- Stravu může odhlásit uživatel, rodina a všichni zaměstnanci na základě přání 

uživatele.  
- Od pondělí do pátku recepce aktualizuje stav přítomných uživatelů a do 16 hodin 

posílá elektronickou poštou staniční sestře/vedoucí přímé péče a sociálnímu 
pracovníkovi tabulku Odhlášky. 

- Odhlášky stravy pak staniční sestra/vedoucí přímé péče předává pracovníkům 
v sociálních službách na ranním předání služby.  

- V pátek se Odhláška stravy dělá na celý víkend včetně pondělí. 
- Přeplatky za odhlášenou stravu se uživateli vrací ve výši nákladů za nespotřebované 

potraviny zpětně za předchozí kalendářní měsíc. 
- Při náhlé hospitalizaci je strava odhlášena od následujícího dne.  
- V případě úmrtí v Domově se hradí pouze odebraná strava v den úmrtí. 
- Uživatel, u kterého dojde ke zhoršení zdravotního stavu a nedokáže přijímat stravu, 

má možnost užívat na doporučení lékaře Nutridrink. 
 
PODÁVÁNÍ JÍDLA A PITÍ V JÍDELNĚ 

- V jídelně je vydávána snídaně společně s dopolední svačinou, oběd a večeře 
v časovém intervalu dle Vnitřních pravidel Domova. 

- Uživatelé mají právo sedět v jídelně kdekoliv. U dezorientovaných uživatelů lze využít 
pravidelného a opakujícího se zasedacího pořádku. Stoly jsou pro uživatele 
na vozíku upraveny tak, aby mohli pohodlně zajet ke stolu.   

- Výdej stravy zajišťují pracovníci kuchyně, se stravováním uživatelům pomáhají 
pracovníci v sociálních službách. Uživatelé mají na stolech připraveny příbory, 
hrnečky či skleničky, konvice s tekutinami, ubrousky.  

 
SNÍDANĚ 

- Každý uživatel má v jídelně ke snídani připraven talíř se snídaní a teplý nápoj. 
Snídani na stoly připraví pracovník kuchyně.  

- Na stolech jsou konvice s teplým nápojem, uživatelé si mohou vybrat slazený 
a neslazený nápoj a nalévat sami.  

- Uživatelé, kteří zvládají sebeobsluhu, tj. namazat si pečivo, nalít si nápoj do hrnečku, 
jsou slovně podporování k samostatnosti a pracovníci za ně úkony neprovádí. 
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- Uživatelům, kteří potřebují pomoc s obsluhou během stravování, tj. pomoc 
s namazáním pečiva, nalití nápoje do hrnečku, přiměřeně pomáhá pracovník přímé 
péče.  

- Dopolední svačinu si uživatelé odnáší na pokoj. 
 
OBĚD 

- Před obědem pracovníci připraví na stoly polévkové mísy, konvice s tekutinami, 
ubrousky, příbory a hrnečky či skleničky. Uživatel si z polévkové mísy sám polévku 
nabere. Misku od polévky uživatel odnese na odkládací pult okénka pro špinavé 
nádobí. U výdejního okénka přiloží k terminálu svou čipovou kartu a zaměstnanec 
kuchyně mu vydá oběd. Uživatelům, kteří potřebují pomoc s použitím čipové karty, 
s odnosem stravy ke stolu, s nakrájením potravy, nebo nalitím nápoje do hrnečku, 
pomohou pracovníci.  

- Obědy se vydávají v plné normované gramáži.  
 
VEČEŘE 

- Před večeří pracovníci připraví na stoly konvice s tekutinami, ubrousky, příbory 
a hrnečky či skleničky. 

- Výdej večeře probíhá u výdejního okénka, uživatel přiloží čipovou kartu k terminálu 
a pracovník kuchyně mu vydá večeři.  

- Uživatelům, kteří potřebují pomoc s použitím čipové karty, s odnosem stravy ke stolu, 
s nakrájením potravy, nebo nalitím nápoje do hrnečku, pomohou pracovníci.  

- Po jídle pracovníci zajistí úklid nádobí, soběstační uživatelé jsou motivováni, aby si 
použití nádobí odnesli sami a to na odkládací pult pro špinavé nádobí. 

- Večeře se vydává v plné normované gramáži.  
 
PODÁVÁNÍ SNÍDANĚ NA PATRECH DOMOVA  

- Pracovník kuchyně připraví snídani a dopolední svačinu na vozík.  
- Pracovník v sociálních službách z každého patra (1., 2., 3. a 4.) si převezme v jídelně 

vozík s vydaným jídlem a provede kontrolu počtu diet podle připravené Tabulky 
(Jídelníček 1, 2, 3, 4).  

- Tabulka je k dispozici na každém patře v místnosti Přípravna jídel a v Denní místnosti 
1. patra (v šanonu). Při opotřebení Tabulky, staniční sestra/vedoucí přímé péče zajistí 
novou. 

- Při změně diety, při úmrtí uživatele, se příslušná část vymaže a nahradí aktuálními 
informacemi.  

- Obsah tabulky: jméno, dieta, číslo pokoje, uživatel se stravuje v jídelně nebo 
na pokoji.  

- V případě, že je ke snídani salám, sýr nebo jogurt, odpovídající gramáž porcí předem 
připraví pracovníci kuchyně. V případě pomazánek si pečovatelka nabere množství 
do předem připravených plastových misek, které naplní po okraj. Tyto misky 
odpovídají porci pro jednu osobu.  

- Po kontrole a převzetí stravy pracovníci převezou vozík na své patro na Přípravnu 
jídel, přidají na vozík hrníčky, talířky a příbory a vydávají snídani a svačinu 
na pokojích uživatelům, kteří se ze zdravotních důvodů nestravují v jídelně.  
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- Po snídani pracovníci sbírají nádobí po pokojích těm uživatelům, kteří si nádobí 
nemohou odnést sami. 

 
PODÁVÁNÍ OBĚDA NA PATRECH DOMOVA  

- Pracovník v sociálních službách si v jídelně převezme od pracovníka kuchyně vozík 
označený dle patra s termosy s obědem. 

- Na každém patře se k vozíku s termosy přidá druhý pracovník s bílým vozíkem 
s připraveným nádobím (talíře, skleničky, příbory…) a oba rozváží stravu uživatelům 
na pokojích dle rozpisu jídel v tabulce.  

- Pokud uživatel nejí, jídlo odmítá nebo jí velmi málo, informuje pracovník o těchto 
skutečnostech zdravotní sestru. Sestra v tom případě vydá Záznam o příjmu potravy 
a pracovník po každém jídle zaznamená množství snědeného jídla uživatelem. 

- Po obědě pracovníci posbírají nádobí a uloží ho do myček na 3. a 4. patře. 
- Zbytky z termosů se vysypou do nádoby, která je v Přípravně jídel a která se poté 

odnese do „místnosti pro biologický odpad“ ve skladovacích prostorách Domova. 
Zde si pracovník vyzvedne nádobu čistou, kterou uloží zpět do Přípravny jídel. 

- Pracovník odveze prázdné termosy napuštěné vodou do 12:15 hodin zpět 
do kuchyně.  

- Nádobí z 1. patra se odváží na odkládací pult pro špinavé nádobí do jídelny. 
- Misky na kompot z 1. patra se myjí na Denní místnosti 1. patra.  

 
PODÁVÁNÍ ODPOLEDNÍ SVAČINY NA PATRECH 

- V 14:30 hodin se pracovník v sociálních službách z každého patra dostaví s bílým 
vozíkem do jídelny pro svačiny. 

- Svačiny dle tabulky Jídelníček 1, 2, 3, 4 vydává pracovník kuchyně. 
- Pracovník zkontroluje svačiny podle počtu a podle diet.  
- Na každém patře pracovník připraví svačiny uživatelům na stoleček před Přípravnou 

jídla.  
- Uživatelům, kteří si nemohou svačinu sami odnést, ji odnese na pokoj pracovník. 
- Uživatelům, kteří potřebují svačinu nakrájet, nastrouhat, pracovníci svačinu takto 

připraví. 
 
PODÁVÁNÍ VEČEŘE NA PATRECH 

- Výdej stravy zajišťuje pracovník kuchyně do pojízdných termosů dle diet.  
- Pracovník v přímé péči z daného patra provede kontrolu vydaného jídla dle diet 

a počtu podle tabulky Jídelníček 1, 2, 3, 4. 
- Pracovník doveze termos s večeří na patro a společně s druhým pracovníkem, 

který má na bílém vozíku připravené nádobí, rozváží stravu uživatelům na pokoje. 
- Po večeři posbírají nádobí a dají ho do myček na 3. a 4. patře.  
- Použité termosy se odvezou do 18:00 hodin zpět do kuchyně. Termosy musí být 

prázdné a napuštěné vodou.  
- Zbytky z termosů se vysypou do nádoby, která je v Přípravně jídel a kterou poté 

odnesou se do „místnosti pro biologický odpad“ ve skladovacích prostorách Domova. 
Zde si pracovník vyzvedne čistou, kterou uloží zpět do Přípravny jídel.  

- O víkendu a ve svátek se podávají studené večeře, které pracovník vyzvedne 
s vozíkem v jídelně mezi 13:30 až 14:00 hodin.  
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- Pracovník zkontroluje počet večeří dle diet dle tabulky Jídelníček 1, 2, 3, 4. 
- Na patře na Přípravně jídel dle potřeby uloží jídlo do lednice. Uživatelé si studené 

večeře mohou od 15:00 hodin vyzvednout. 
- Uživatelům, kteří si ze zdravotních důvodů nemohou studenou večeři vyzvednout 

sami, je rozvezena po pokoje v časovém rozmezí mezi 17:15 až 18:30 hodin 
a pracovníci dle potřeby uživatelům pomáhají s přípravou stravy, např. namazání, 
nakrájení dle potřeb jednotlivých uživatelů apod. 
 

VÝDEJ STRAVY NA 1. PATŘE 
- Nádobí s příbory si pracovník v sociálních službách musí vyzvednout v kuchyni. 
- Misky, naběračky, mazací a krájecí nože jsou v denní místnosti. 
- Použité nádobí, které si pracovník vyzvedl v kuchyni, vrací zpět do kuchyně. 
- Ostatní nádobí se myje v myčce na Denní místnosti.  

 
POMOC A DOPOMOC PŘI PODÁVÁNÍ JÍDLA IMOBILNÍM UŽIVATELŮM 

- Pracovník v sociálních službách uživatele před konzumací jídla posadí nebo uloží 
do polohy polosed/pololeh. Uživatel nikdy nekonzumuje jídlo vleže, kdy hrozí 
vdechnutí stravy a příp. dušení. 

- Pokud je uživatel schopen najíst se sám, připraví mu pracovník vše potřebné 
na jídelní stolek tak, aby měl uživatel vše na dosah ruky. 

- Pracovník uživatele zabezpečí před potřísněním stravou (ubrousek, ochrana 
oděvu…). 

- Pracovník kontroluje teplotu jídla a to z důvodu nebezpečí opaření či popálení, 
vychladlé jídlo ohřeje v mikrovlnné troubě. 

- Pracovník při podávání jídla lžící dbá na přiměřenost sousta, nespěchá, dopřeje 
uživateli čas na rozmělnění stravy a spolknutí. 

- Pracovník podává mezi sousty jídla tekutiny dle přání či potřeb uživatele. 
- Pracovník dbá na estetiku a kulturu stravování. 
- Po jídle pracovník ponechá uživatele ve zvýšené poloze a to pro zabránění návratu 

stravy ze žaludku a jejímu případnému vdechnutí a umyje uživateli ústa. 
- Pracovník odnese nádobí a uloží uživatele do pohodlné polohy. 
- Pracovník respektuje individualitu uživatele, jeho možnosti a přání, dbá na zachování 

intimity a důstojnosti. 
 

PITNÝ REŽIM 
- Čaj pro uživatele připravují pracovníci na každém patře hned na začátku směny. 

Vroucí vodu nalijí do termosů a vloží čaj k vylouhování. Po vydání snídaně pracovníci 
rozváží čaj po pokojích uživatelům, kteří jsou imobilní nebo pro něj nemohou 
ze zdravotních důvodů sami dojít.  

- Domov poskytuje uživatelům celodenní pitný režim, do kterého patří káva (obilninová, 
bezkofeinová)m čaj, šťáva (džus) a jiné, dle denní nabídky Domova. Tekutiny jsou 
uživatelům na pokojích dolévány průběžně i během noci.  

- Všem uživatelům pracovníci tekutiny aktivně nabízí. 
- Uživatelé mají během celého dne k dispozici čaj v termosu a konvici s vodou nebo 

šťávou (džusem) na každém patře u Přípravny jídel. 
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- Všichni uživatelé domova si mohou tekutiny nalít do svých termosek nebo se mohou 
přímo na místě občerstvit. V případě, že zdravotní stav uživatele mu neumožní dojít si 
pro tekutiny, donese mu je pracovník na pokoj.  

- U uživatelů, kde je soběstačnost snížena, je nutné kontrolovat příjem tekutin, aby 
se předešlo dehydrataci a tím ohrožení života uživatele. Pracovníci tak do formuláře 
zapisují čárku za každých vypitých 100 ml.  

- Při podání pití se vždy zohledňují zachovalé schopnosti uživatele např. pití 
je podáváno pomocí keramického hrnečku, plastového hrnečku, hrnečku se savičkou, 
hrnečku s brčkem nebo stříkačkou. 

 
ČAS PODÁVÁNÍ STRAVY 

- Strava se podává ve společné jídelně v přízemí nebo pokojích uživatelů v případě, 
že uživatelé ze zdravotních důvodů nemohou dojít do jídelny.  

 
Jídelna Pokoje na patrech 
snídaně: 7:30 až 8:30 + dopolední svačina snídaně: 8:00 až 09:30 
 dopolední svačina: 10:30 
oběd: 11:30 až 13:15 oběd: 11:30 až 12:30 
odpolední svačina: 14:30 až 15:00 odpolední svačina: 14:30 až 15:00 
večeře: 17:30 až 18:00 večeře 17:15 až 18:30 + II. večeře 

 
Po domluvě s personálem lze uživateli vydat stravu i mimo stanovenou výdejní dobu 
po výdejním termínu, nikoliv před výdejním termínem (strava je uložena na denních 
místnostech), tuto domluvu stačí nahlásit v daný den ráno. Druhou večeři dostávají pouze 
diabetici, tato večeře se vydává s první večeří na jednotlivých patrech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zapsal Mgr. Kateřina 
Soukupová Garant kvality 10. 7. 2019  

Schválil Ing. Irena 
Lavická Ředitelka 31. 7. 2019  
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Metodika: LXVM-DS-DZR-POS-SQ 1-01     
Platnost: od 01. 01. 2020 R0 
 

Metodika č. 4 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 
Tato metodika popisuje tyto následující činnosti / úkony: 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 
4. pomoc při podávání jídla a pití, 
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 

 
1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

Pracovník v sociálních službách (dále jen „pracovník“) pomáhá uživateli s přípravou 
oblečení, které si uživatel sám vybere, v případě potřeby pomáhá s oblékáním a svlékáním 
oděvu, obutím obuvi. Míra podpory při oblékání a svlékání, včetně pomoci s obutím bot 
vychází z nepříznivé sociální situace každého uživatele a je s ním individuálně dohodnuta.  
V případě potřeby pracovník pomáhá s používáním speciálních pomůcek tak, aby byl 
uživatel co nejvíce samostatný.  
 
Úkon zahrnuje slovní instrukci nebo fyzickou pomoc nebo dopomoc uživateli:   

- s výběrem oblečení (zapojení uživatele do výběru oděvu, obuvi) pracovník uživateli 
pomáhá s výběrem: buď se ho zeptá anebo mu oblečení ze skříně ukazuje, 
poté dle míry potřeby uživateli s oblékáním pomůže; pracovník uživateli pomáhá 
vybrat vhodné oblečení dle ročního období, 

- se správným vrstvením oblečení, 
- při oblékání (vysvlékání) jednotlivých částí oděvů, přidržení oděvu, 
- se zapínáním a rozepínáním knoflíků, háčků, zipů, 
- při obouvání, zouvání obuvi, zavazování obuvi, 
- při nasazování a upínání protéz, kýlních pásů, elastické punčochy, ortézy. 

 
Pokud uživatel potřebuje při oblékání využít speciální pomůcky, lze s pracovníkem 
natrénovat jejich používání.  
Pracovník uživateli může pomoci při nácviku s používáním pomůcky - např. se lžící 
k obouvání obuvi nebo speciální pomůckou k zapínání knoflíků, oblékání ponožek. 
 
Činnosti vychází z nepříznivé sociální situace uživatele a jsou naplánované a zaznamenané 
v Individuálním plánu klíčovým pracovníkem.  
 

2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
Úkon se provádí s přihlédnutím k pohybovým schopnostem uživatele a s důrazem 
na bezpečnost uživatele i pracovníka. Je vždy dbáno na to, aby byly vytvořeny vhodné 
podmínky pro provedení tohoto úkonu. 
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- u částečně mobilního uživatele se jedná o pomoc při zvedání uživatele z lůžka 
(vozíku) a přistavení vozíku, přidržení uživatele při přesedání na vozík a pomoc 
při přesunu na toaletní křeslo a zpět, 

- u imobilního uživatele by pomoc měla být provedena pomocí zvedáku 
a za spolupráce druhé osoby (rodina, druhý pracovník).  

 
Částečně mobilní uživatel 
Uživateli pomáhají 1–2 pracovníci, kteří se s uživatelem domluví, co budou dělat a jak úkon 
provedou. Pracovník si nejdříve k lůžku přistaví vozík nebo křeslo, dále uživatele chytne 
pod paží a pomalu pomůže uživateli postavit se na nohy; poté mu pracovníci pomohou 
s přesunem na vozík. 
 
Imobilní uživatel 
Imobilnímu uživateli pomáhají 2 pracovníci, ti si k lůžku uživatele připraví křeslo, které musí 
být ve stejné výškové úrovni jako postel. Mezi křeslo a postel dají kluznou podložku 
a v oblasti beder uživatele připevní transportní pás. Poté pracovník uživatele přesune 
po kluzné podložce na křeslo. 
V případě používání zvedáku pracovník u uživatele použije transportní vak. Uživatele 
na lůžku otočí na jeden bok, podsune pod něj závěsný vak, otočí ho na druhý bok, 
vak vysune, v poloze uživatele na zádech sepne pás, 2 popruhy se přehodí přes ramena 
uživatele a 2 se podsunou pod stehna. Všechny 4 popruhy se zavěsí na konstrukci zvedáku 
a pracovník elektrickým zvedákem vyzvedne uživatele do potřebné výšky a přesune ho 
pomocí zvedáku na křeslo. Celý vak pak zůstává s uživatelem v křesle. 
 

3. Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh 
Pracovník pomáhá uživateli při vstávání z lůžka, uléhání a při změnách poloh. Tato podpora 
vychází z nepříznivé sociální situace uživatele, a je zaznamenána klíčovým pracovníkem 
v Individuálním plánu. Domov pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) disponuje 
kvalitními a novými polohovacími pomůckami včetně antidekubitní pasivní matrace a aktivní 
nafukovací matrace. Díky těmto kvalitním pomůckám lze předcházet vzniku dekubitů 
(proleženin). 
Pasivní antidekubitní matrace je součástí každého polohovacího lůžka v Domově. Aktivní 
antidekubitní matraci (nafukovací) lze uživateli poskytnout na základě dohody mezi 
uživatelem a zdravotní sestrou vždy v závislosti na jeho zdravotním stavu a kapacitních 
možnostech matrací. Aktivní matraci může předepsat i specialista lékař, např. neurolog, poté 
matraci schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Pokud revizní lékař matraci schválí, 
potvrdí poukaz, který je podkladem pro uživatele k vyzvednutí matrace ve zdravotnických 
potřebách. S celým procesem uživatelům pomáhá staniční sestra Domova. 
 

a. Pomoc při vstávání a uléhání na lůžko 
Pracovníci pomáhají uživateli vstát z lůžka a motivují ho, aby se chytil oběma rukama hrazdy 
nad lůžkem a silou rukou se přitáhl. Pracovníci přitom uživateli pomáhají při přesunu z lehu 
do sedu. Pracovník podloží své ruce pod nohy uživatele a pomáhá mu svou silou, aby se 
uživatel přesunul do sedu. Stejný postup následuje při uléhání na lůžko, kdy pracovník 
uživateli doporučí, aby se chytil hrazdy a snažil se přitáhnout svou silou, přičemž podloží své 
ruce pod nohy uživatele a snaží se ho svou silou natočit do lehu. 
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b. Pomoc při změnách poloh (polohování) 
Pracovník i zdravotní sestry uživatele polohují tak, že mu pomáhají přetáčet se z rovné 
polohy na zádech střídavě na levý bok, pravý bok a záda, dále jsou polohy nastavovány 
elektrickým polohovacím lůžkem.  
Elektrické polohovací lůžko umožňuje nastavit polohy pro vyvýšení hlavy nad rovnou polohu 
těla, dále lze lůžko polohovat do polohy, která je podobná poloze v sedu. Při změnách 
polohy a potřeby odlehčení jednotlivých částí těla jsou tyto části ještě podloženy 
polohovacími pomůckami (např. velký polohovací had, polohovací polštářky pod paty, nohy, 
dlaně, atd.). Elektrické lůžko lze ovládat tlačítky, která jsou umístěna v čele konstrukce lůžka 
blíže k nohám nebo tlačítky, která jsou umístěna z boku lůžka uprostřed. 
Změny poloh uživatele pracovníci provádějí dle jeho zachovalých pohybových schopností 
min. 4x za den, polohu u uživatele mění i během noci. 
U imobilních uživatelů pracovníci zařazují mezi změny polohy i vysazení do kardiokřesla, 
při přesunu používají vozík. 
 

4. Pomoc při podávání jídla a pití 
Úkon je zaveden v případě, že uživatel není schopen se sám najíst a napít. V případě, 
že pracovník pomáhá uživateli při podávání stravy do úst, je přítomen u uživatele po celou 
dobu konzumace pokrmu.  
 
Úkon zahrnuje: 

- volbu vhodně nastavené úpravy stravy vzhledem k zdravotnímu stavu uživatele 
(např. volba mixované stravy, výběr mletého masa s celou přílohou,…), 

- kontrolu teploty jídla a tekutin, 
- ohřátí jídla či ochlazení (mikrovlnná trouba, sporák), 
- nakrájení stravy na sousta, strouhání, podání jídla uživateli na stůl nebo k lůžku, 
- nalití nápoje do sklenice nebo hrnku, s přidržením hrnečku, 
- podávání nápoje brčkem nebo lžičkou, 
- dochucení jídla dle přání uživatele, 
- pomoc s vlastní konzumací jídla, vkládání soust do úst (imobilní klient, paréza 

končetin), 
- podávání stravy do PEGu zajišťují zdravotní sestry. 

 
a. Pomoc při podávání jídla imobilním uživatelům 

Pracovník uživatele před podáním stravy do úst posadí nebo uloží do polohy 
polosed/pololeh, uživatel nikdy nekonzumuje jídlo vleže a to z důvodu hrozby vdechnutí 
stravy a dušení uživatele. Pokud se uživatel nají sám, připraví mu pracovník vše potřebné 
na jídelní stolek do lůžka tak, aby měl uživatel vše na dosah ruky. Pracovník uživatele 
zabezpečí před potřísněním stravou (např. ubrouskem). Pracovník dále zkontroluje teplotu 
jídla a to z důvodu nebezpečí opaření či popálení uživatele, vychladlé jídlo ohřeje 
v mikrovlnné troubě. Dle potřeb uživatele pracovník stravu nakrájí na malá sousta. Pracovník 
při podávání jídla lžící dbá na přiměřenost sousta, nespěchá, dopřeje uživateli čas 
na rozmělnění stravy a spolknutí. V případě potřeby během podání stravy nabízí a podává 
uživateli tekutiny a zároveň dbá na estetiku a kulturu stravování. 
Po jídle pracovník uživateli podá tekutiny na zapití a ponechá uživatele ve zvýšené poloze 
pro zabránění návratu stravy ze žaludku a případnému vdechnutí, umyje mu ústa a případně 
ruce. Pracovník odnese nádobí a upraví uživatele do pohodlné polohy. 
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Pracovník respektuje individualitu uživatele, jeho možnosti a přání, dbá na zachování intimity 
a důstojnosti. 
Pracovník informuje zdravotní sestru v případě, že je příjem stravy malý nebo o potřebě jiné 
úpravy stravy. V případě rizika nízkého příjmu stravy a tekutin, je zařazován monitoring 
příjmu potravy a pitného režimu. 
 

b. Podávání pití 
Uživateli, který si sám nepodá hrneček či láhev s tekutinou a sám se nenapije, 
jsou podávány tekutiny přímo do úst lžičkou, brčkem, hrnečkem s náustkem či přiložením 
hrnečku ke rtům. Uživatel, který se z hrnku nezvládne napít ani s pomocí, pracovník uživateli 
tekutiny vpravuje do úst stříkačkou s prodlouženou hadičkou. Vpravování tekutin musí být 
pomalé, po malém množství, pracovník počká, až uživatel tekutinu spolkne. Pak pokračuje 
dál. Hadičku i stříkačku pravidelně pracovníci vymývají a dle potřeby mění za nové. 
 

c. Monitoring pitného režimu 
Pracovní, který na nízký příjem tekutin u uživatele upozorní, nebo na pokyn sestry či lékaře 
a po dohodě se zdravotní sestrou, písemně monitoruje pitný režim uživatele. Pracovník sám 
aktivně uživateli nabízí tekutiny a zaznamenává je v mililitrech do formuláře. Záznam slouží 
jako podklad pro vyhodnocení celkového příjmu tekutin uživatele za den a též pro případnou 
konzultaci s lékařem. 
Formulář mají uživatelé na pokoji na svém stolečku, kde pracovník za každých vypitých 
100 ml zapíší ke konkrétnímu dni jednu čárku. Zdravotní sestra na konci každého dne sečte 
příjem tekutin a následně provede vyhodnocení celkové hydratace uživatele za daný den. 
Pokud zdravotní sestra zjistí, že uživatel pije méně než 500 ml za den, konzultuje věc 
s praktickým lékařem. 
 

d. Monitoring stravy 
V případě nízké váhy uživatele či v případě nízkého příjmu stravy, pracovník monitoruje 
příjem stravy u uživatele. Záznam slouží zdravotní sestře jako podklad pro vyhodnocení 
celkového příjmu stravy za den a pro konzultaci s nutričním terapeutem a s praktickým 
lékařem.  
Formulář mají uživatelé na svém pokoji na stole, kde pracovník zaznamenává příjem stravy 
za snídani, oběd, večeři a svačiny.  
 

e. Záznamy 
Monitoring pitného režimu je k dispozici na denní místnosti 1. patra a přípravnách jídla 3. a 4. 
patra v Šanonu Metodik a pracovních postupů. 
Monitoring stravy je k dispozici na denní místnosti 1. patra a přípravnách jídla 3. a 4. patra 
v Šanonu Metodik a pracovních postupů. 
Individuální plán je k dispozici v přípravnách jídla ve 3. a 4. patře a na denní místnosti 
v 1. patře. 
 

5. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 
prostoru 

Úkon zahrnuje: 
- nepřímý doprovod uživatele, tj. slovní popis trasy chůze, upozornění na překážky, 

otvírání dveří uživateli, 
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- přímý doprovod uživatele, kdy uživatel se pracovníka drží, 
- pomoc a podporu uživatele při zhoršené pohyblivosti kompenzačními pomůckami 

(berle, hůl, chodítko, vozík – v případě používání vozíku je nutné proškolení 
pracovníka). 
 

a. Pomoc při samostatném pohybu 
Pracovník podporuje uživatele při pohybu po svém pokoji, v prostorách  Domova i mimo 
Domov formou přímého i nepřímého doprovodu. Pracovníci podporují uživatele, který ještě 
chůzi zvládne, ale potřebuje mít pro jistotu vedle sebe oporu.  
Při této činnosti mohou být uživateli doporučeny kompenzační pomůcky, které mohou zmírnit 
uživatelovu nepříznivou sociální situaci spojenou se zhoršenou chůzí (např. hole, berle, 
nízké a vysoké chodítko apod.), tyto pomůcky uživateli může Domov zapůjčit. Pomůcky 
uživateli může doporučit fyzioterapeut, sestra či lékař. Pokud uživatel potřebuje pomůcku 
trvale, staniční sestra uživatele informuje a pomůže mu s jejich obstaráním. 
 

b. Pomoc při prostorové orientaci 
Tato pomoc spočívá v podpoře orientace uživatele při samostatném pohybu po pokoji i mimo 
pokoj, například na chodbách a ve společných prostorách mu pracovník zprostředkovává 
informace o jaké prostory a místnosti se jedná, např. sesterna, ordinace lékaře, denní 
místnost pracovníků, jídelna, kancelář sociálních pracovníků. Stejná pomoc a podpora 
se uživateli od pracovníků dostává, pokud je uživatel doprovázen i mimo prostory Domova. 
Kromě slovního výkladu pracovníka, který podporuje orientaci uživatele, má zařízení 
jednotný informační systém ve formě cedulí s barevně odlišenými patry. 
 
Uživatelé se v Domově mohou lépe orientovat i díky barevnému odlišení chodeb každého 
patra. 1. patro je oranžové, 2. patro je zelené, 3. patro je žluté a 4. patro je hnědé. 
Na každém patře v chodbě je uprostřed podlahy barevný pruh, který slouží pro lepší orientaci 
slabozrakých uživatelů. Každé patro má jednotný informační systém, který visí v chodbě 
naproti velkému výtahu. Tento informační systém ukazuje, kde se nachází jednotlivé 
místnosti a pracovny pracovníků. Hlavní informační systém visí u recepce na 1. patře. 
 
Pro lepší orientaci uživatelů v pracovnících Domova jsou u dveří sesterny na každém patře 
umístěny nástěnky se jmény a fotografiemi pracovníků ve službě. Vedoucí pracovníci, 
sociální a aktivizační pracovníci mají fotografie u svých kanceláří. 
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Metodika: LXVM-DS-DZR-POS-SQ1-01 
Platnost: od 01. 01. 2020 R0 
 

Metodika č. 5 

Pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 
1. POMOC PŘI ÚKONECH OSOBNÍ HYGIENY  

Význam hygienické péče 
- zajištění osobní hygieny, 
- dosažení pocitu tělesné a psychické pohody, 
- zajištění estetického vzhledu uživatele, 
- udržení a zlepšení ochranné funkce kůže, 
- prevence vzniku dekubitů, 
- nácvik soběstačnosti. 
 

Zásady při poskytování hygienické péče 
- dbát na bezpečnost uživatele i pracovníka (mokrá podlaha – nebezpečí uklouznutí), 
- využít madla, protiskluzové podložky, vozíky či sedačky do sprchy a vany, 
- používat ochranné pomůcky – rukavice, gumová/igelitová zástěra, rouška, 
- uživatele motivovat k aktivitě při mytí (co nezvládne sám, provede pracovník), 
- zachovat intimitu a soukromí uživatele (brát ohled na stud uživatele), 
- šetrné, ale důkladné osušení kůže (nebezpečí strhnutí kůže, nebezpečí vzniku 

opruzenin a dekubitů), 
- promazat celé tělo (po dohodě s uživatelem), při používání inkontinentních pomůcek 

namazat okolí genitálií ochranným krémem. 
 

Ranní a večerní hygiena 
Soběstační mobilní uživatelé pečují o svou hygienu sami u umyvadla na pokoji nebo 
v koupelně. Personál jim podle potřeby vymění osobní a ložní prádlo a upraví lůžko.  
Uživatel si zuby vyčistí sám u umyvadla na pokoji nebo v koupelně. 
Částečně soběstačným uživatelům pracovníci nachystají pomůcky a doprovodí 
je k umyvadlu nebo do koupelny. Připraví ručník, uživateli umyjí záda, učešou ho a pomohou 
mu obléci čisté osobní prádlo. 
Uživatel, který je mobilní v rámci lůžka, si vsedě nebo v polosedě na lůžku vyčistí zuby sám. 
Pracovník připraví emitní misku, kelímek s vodou na výplach dutiny ústní a pomůcky 
k vyčištění dutiny ústní. Prostor kolem uživatele chrání proti potřísnění ručníkem, podložkou 
nebo jinou k tomu určenou pomůckou. 
U imobilních uživatelů, kteří mají zubní náhradu napevno, nebo mají ještě vlastní chrup, 
pracovník vyčistí zuby kartáčkem a zubní pastou. Pokud mají uživatelé zubní náhradu 
vyndavací, při večerní hygieně ji pracovník vyjme z dutiny ústní a vyčisti zubní pastou 
a kartáčkem pod tekoucí vodou a uloží do kelímku s vodou. Při ranní hygieně pokud si 
uživatel nezvládá sám dutinu ústní vypláchnout, vytírá pracovník dutinu ústní pomocí 
jednorázové pinzety s tamponem namočeným v ústní vodě, nebo štětičkami na jedno použití. 
Poté vyjme zubní náhradu z kelímku a vloží a nasadí ji uživateli do úst. 
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Pro lepší prokrvení sliznice a dásní pak zubní lékaři doporučují čistit jazyk, patro a dásně 
měkkým zubním kartáčkem. Při tomto čištění dochází také k odstranění plaku v ústech. 
 
Postup při koupeli ve sprchovém koutě, ve vaně 

- seznámíme uživatele s výkonem, 
- připravíme pomůcky na dosah včetně sáčku na odpad (inkontinentní pomůcky), 
- nastavíme správnou teplotu vody (vyzkoušet na svém předloktí), nebezpečí opaření, 
- mobilnímu uživateli poskytneme dopomoc a oporu při vstupu (výstupu) do vany, 

sprchového koutu – protiskluzová podložka, 
- pokud uživatel stojí, přesvědčíme se, že se drží madel, 
- uživatel ve vaně a sprchovém koutě sedí na plastovém sedátku (stoličce), 
- vlasy osprchujeme a umyjeme šamponem, oči chráníme žínkou, 
- důkladně opláchneme vodou, osušíme vlasy ručníkem (nebezpečí prochladnutí), 
- omyjeme obličej žínkou bez mýdla, 
- pokud uživatel může, umývá se sám za slovní i fyzické asistence pracovníka, 
- druhou namydlenou žínkou postupujeme: krk, uši, hrudník, horní končetiny, záda 

(umyje pracovník), dolní končetiny a nakonec genitálie (umývá si uživatel sám), 
- pečlivě vysušíme kůži a všechny záhybů těla, 
- promažeme kůži celého těla a obličeje (po domluvě s uživatelem), 
- přiložíme inkontinentní pomůcky, dbáme na správné nasazení, 
- oblečeme uživatele do čistého a suchého prádla, 
- ostříháme nehty na rukou a nohou; při ztluštělých nehtech na nohou, deformacích 

nehtů, zarostlých nehtů, při onemocnění cukrovkou, domluvit pedikúru, 
- převlečeme lůžko, 
- uklidíme pomůcky, provedeme desinfekci vany, sprchového koutu. 

 
Koupání v centrální koupelně na 3. a 4. patře  

- zvedák nebo koupelový vozík použít při koupeli imobilního uživatele za pomoci 
druhého pracovníka nebo rodinného příslušníka, 

- u imobilních uživatelů, které nelze koupat vsedě na pojízdné plastové židli, probíhá 
koupel v koupací mobilní vaně, 

- uživatele přesuneme za pomoci dvou pracovníků a transportní pomůcky na mobilní 
koupací vanu / sprchové lůžko, 

- s mobilní koupací vanou / sprchovým lůžkem zajede pracovník do koupelny na pokoji 
uživatele nebo do centrální koupelny na 3. nebo 4. patře, 

- koupel probíhá formou sprchování, 
- v centrální koupelně probíhá též koupel uživatelů ve vaně; pokud má uživatel zájem 

koupat se v centrální koupelně ve vaně, je jeho volba zaznamenána a naplánována. 
 
Celková koupel imobilního uživatele na lůžku 
Koupel lze provést na gumovém sprchovém pojízdném lůžku, se kterým lze i s uživatelem 
zajet do sprchového koutu nebo do centrální koupelny. 
Uživatele přemístíme z lůžka na sprchový vozík zvedákem a za pomoci druhého pracovníka. 
Jinou alternativou je koupel na pojízdné plastové židli, se kterou lze zajet pod sprchu 
a uživatele vykoupat vsedě. 
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Celková koupel na lůžku nahrazuje sprchování nebo koupel ve vaně. Přistupujeme k ní 
u uživatelů, kteří z důvodu nehybnosti nemohou opustit lůžko, dále u uživatelů s omezenou 
pohyblivostí u uživatelů trpících vyčerpávající bolestí.  
Koupel provádíme dle potřeby, avšak nejméně 1x za 5 dnů. Udržování řádné hygieny 
je pro imobilní uživatele životně důležité, jak z hlediska fungování tělesných funkcí, 
tak i z hlediska psychického.  
Tento výkon vyžaduje spolupráci dvou pracovníků. Je potřeba brát v úvahu, že celková 
koupel na lůžku je náročná i pro uživatele, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce.  
Pracovník zapojuje uživatele, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, do činností spojených 
s koupelí a péčí o tělo, s cílem zachovat co největší míru soběstačnosti uživatele. 
 
Celková koupel na lůžku zahrnuje: 

- hygienu horní a dolní poloviny těla, 
- hygienu genitálu, 
- péči o kůži, 
- péči o vlasy a nehty, 
- péči o chrup a dutinu ústní, 
- péči o lůžko. 

 
Popis výkonu 

- seznámíme uživatele s výkonem, 
- připravíme a zkontrolujeme pomůcky k hygieně (2 umyvadla s teplou vodou (první 

umyvadlo na obličej a horní část těla), 2 žínky (první žínka na obličej a horní část těla) 
mýdlo, 2 ručníky, krém na tělo a obličej, čistící pěna, ochranný krém na genitálie, 
inkontinentní pomůcky, obal na použité inkontinentní pomůcky, štětičky do uší, nůžky 
na nehty, 

- připravíme si umyvadlo s vodou teplou dle přání uživatele na horní část těla, 
- provedeme hygienickou dezinfekci rukou, 
- oblečeme si ochranné pomůcky (rukavice, zástěru), 
- zavřeme dveře, okna, zajistíme soukromí uživatele, 
- odstraníme deku, polštář a další pomůcky z lůžka na přistavenou židli, uvolníme 

základ lůžka, 
- omývanou část těla vypodložíme ručníkem a igelitem (ochrana před promočením 

lůžkovin), 
- svlékneme uživateli osobní prádlo, 
- nenecháme uživatele celého svlečeného, kryjeme vždy tu část těla, kterou 

nemyjeme, 
- omyjeme obličej žínkou a čistou vodou bez mýdla, osušíme, promažeme krémem, 

okoralé rty ošetříme pomádou na rty, 
- provedeme hygienu horní části těla, umyjeme záda a namasírujeme emulzí, 
- na horní polovinu těla oblékneme uživateli čisté osobní prádlo, 
- vyměníme umyvadlo a vodu a provedeme hygienu dolní části těla, 
- genitálie omyjeme pouze vodou, případně olejíčkem odstraníme zbytky ochranného 

krému (vždy dodržujeme směr od spony stydké ke konečníku), 
- u pokáleného uživatele provedeme hrubou očistu buničitou vatou a odkládáme 

do obalu na inkontinentní pomůcky, 
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- čistící pěnou (nebo namydlenou žínkou a vodou) dokonale očistíme hýždě a okolí 
konečníku; omytou a osušenou pokožku namažeme ochranným krémem, přiložíme 
inkontinentní pomůcku, 

- všímáme si změn či defektů, případně o nich informujeme zdravotní sestru, 
- provedeme hygienu dutiny ústní (viz hygiena dutiny ústní), 
- učešeme uživatele, 
- zkontrolujeme a ostříháme nehty, 
- štětičkami vyčistíme uši (nestrkáme štětičky do zvukovodů), 
- převlékneme lůžko a uložíme uživatele do vhodné polohy, 
- během výkonu podporujeme soběstačnost uživatele (může se sám na rukou utírat, 

mazat…), 
- zajistíme úklid a dezinfekci pomůcek. 

 
Harmonogram hlavního koupání 

- harmonogram koupání je v tištěné podobě k dispozici v přípravně jídla na 3. a 4. 
patře a na denní místnosti 1. patra, 

- v případě, že uživateli den koupání nevyhovuje, domluví s pracovníkem termín jiný, 
- do tabulky zapisují pracovníci koupele uživatelů dle předchozí dohody, 
- o novou tabulku požádají staniční sestru/vedoucí přímé péče. 

 
 

2. POMOC PŘI ZÁKLADNÍ PÉČI O VLASY A NEHTY  
 

Postup při mytí vlasů na lůžku 
- příprava pomůcek na dosah (gumové nafukovací umyvadlo na mytí vlasů na lůžku, 

šampon, kondicionér, rušník, fén), 
- nafouknuté umyvadlo vložíme pod hlavu uživatele a napustíme teplou vodou, 
- vlasy umyjeme šamponem běžným způsobem, 
- důkladně opláchneme vodou, 
- odstraníme nafukovací umyvadlo, 
- vlasy vysušíme ručníkem a fénem. 

 
Pomoc při základní péči o vlasy 

- umytí, vysušení a učesání vlasů (úkon lze provést i bez celkové koupele), 
- základní zastřihnutí vlasů (např. zastřihnutí ofiny, konečky vlasů), nejedná se 

o sestřih (úkon nezahrnuje kadeřnické služby, ty lze po domluvě s uživatelem zajistit). 
 
Pomoc při základní péči o nehty 

- ostříhání nehtů horních a dolních končetin, zapilování nehtů nástroji uživatele, 
- nástroje musí zaručovat kvalitní a bezpečné provedení úkonu, 
- úkon lze odmítnout, pokud je potřeba odborného zásahu, např. zastřihávání 

bolestivých, zarudlých míst, odstraňování kůžičky, ztluštělé, deformované 
nebo zarostlé nehty a uživatel s cukrovkou, v těchto případech je nutné domluvit 
pedikúru nebo odborný zásah lékaře, 

- pedikúra se objednává formou zápisu uživatelova jména do formuláře, který 
je připevněn na nástěnce v přípravnách jídel na 3. a 4. patře a na denní místnosti 
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1. patra; zápis může provést uživatel, rodinný příslušník či pracovník; pedikérka 
si seznam pravidelně vyzvedává a pedikúru provádí dle seznamu. 

 
Pomoc při holení  

- příprava pomůcek (holící pěna/gel/mýdlo, nádoba s teplou vodou, holicí strojek, 
ručník), 

- informace o prováděném úkonu a zachování nehybnosti, 
- u uživatele s třesem hlavu uživatele drží druhý pracovník, 
- úkon se provádí šetrně a to z důvodu nebezpečí poranění, 
- při zhoršení stavu uživatele (velký třes a neklid) lze uživateli zprostředkovat kontakt 

na holiče, 
- u mužů probíhá holení vousů vždy po celkové koupeli. 

 
 

3. POMOC PŘI POUŽITÍ WC 
- úkon je prováděn v ochranných rukavicích, 
- pomoc uživateli s přesunem na WC, 
- pomoc při stažení kalhot a prádla, odstranění inkontinentních pomůcek (obal 

na inkontinentní pomůcku), 
- přidržení uživatele při usedání na mísu,  
- uživateli zajistíme soukromí (pracovník se domluví s uživatelem, zda má počkat 

za dveřmi nebo odejde a vrátí se, až uživatel použije signalizační zařízení), 
- pomoc při vstávání z WC, 
- pomoc při očistě po vykonání potřeby, 
- pomoc s inkontinentní pomůckou, oblékáním prádla, kalhot, 
- pomoc s umytím rukou uživateli, 
- pokud bylo použito mobilní toaletní křeslo, pracovník vynese nádobu, kterou poté 

umyje a vydesinfikuje a vrátí do toaletního křesla, 
- mobilní toaletní křeslo má uživatel ve svém pokoji, většinou v blízkosti lůžka, 
- toaletní křeslo má uživatel svoje nebo zapůjčené z Domova pro seniory Vysoké Mýto. 

 
Pomoc při použití močové lahve 

- močovou láhev využívají uživatelé - muži převážně v noci, 
- láhev je zavěšená na háčku u lůžka uživatele, 
- po použití láhve uživatel signalizačním zařízením upozorní pracovníka, ten láhev 

vylije do WC, vymyje a vrátí zpět. 
 

Pomoc při použití podložní mísy 
- podložní mísu využívají uživatelé, kteří jsou imobilní nebo si nemohou dojít sami 

na WC, 
- podložní mísa je určena pro vyprazdňování moči a stolice, 
- mísu přineseme uživateli hned, jakmile o ni požádá, 
- podložní mísa musí být čistá, 
- poučíme uživatele o spolupráci: pokrčit dolní končetiny v kyčlích a kolenou, rukama 

se chytit hrazdičky a nadzvednout pánev, mísu zasuneme pod hýždě, rukojetí 
směrem k chodidlům, 
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- uživatele, který nám není schopen pomoci, přetočíme na bok, přiložíme podložní 
mísu k hýždím a přetočíme uživatele zpět na záda; u obézního a imobilního uživatele 
je vhodná spolupráce dvou pracovníků, 

- po vyprázdnění umožníme uživateli očistu genitálu (toaletní papír, vlhčené ubrousky, 
navlhčená žínka), 

- použitou podložní mísu zakryjeme poklicí, 
- umožníme uživateli umýt si ruce, 
- mísu vyprázdníme do toalety, očistíme proudem vody a vydesinfikujeme podle 

desinfekčního plánu a uložíme, 
- při možnosti použití myčky se prázdná mísa vloží do myčky. 

 
Výměna inkontinentních pomůcek 

- úkon provádíme v ochranných rukavicích, 
- pomůcky k omytí (umyvadlo s vodou, mýdlo, žínka, ručník/pěna/vlhčené ubrousky), 

ochranný krém, 
- inkontinentní pomůcky (kalhotky, vložky, pleny) má uživatel na pokoji (majetek 

uživatele), 
- výměnu inkontinentních pomůcek lze provést ve stoje/vleže, 
- výměna inkontinentních pomůcek se provádí dle potřeby uživatele, 
- po odstranění inkontinentní pomůcky omyjeme genitálie a okolí čistící pěnou nebo 

vodou, mýdlem a žínkou, 
- pokožku řádně osušíme a promažeme krémem, vložíme čistou inkontinentní 

pomůcku a pomůžeme uživateli s oblečením, 
- znečištěnou inkontinentní pomůcku odstraníme do obalu na inkontinenční pomůcky, 

určeného koše s víkem a igelitovým sáčkem, 
- inkontinentní pomůcky zajišťuje zdravotní úsek, 
- po vykonané potřebě provedeme očistu genitálu uživatele toaletním 

papírem/vlhčenými ubrousky, případným omytím, 
- ošetříme pokožku krémem nebo ochranou mastí, 
- vložíme plenu/vložku nebo nasadíme plenkové kalhotky, 
- oblečeme spodní prádlo a kalhoty, 
- zajistíme možnost umytí rukou uživatele, 
- při použití toaletního křesla odstraníme obsah mísy a provedeme desinfekci nádoby. 

 
 

 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zapsal Mgr. Kateřina 
Soukupová Garant kvality 16. 7. 2019  

Schválil Ing. Irena 
Lavická Ředitelka 31. 7. 2019  
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Metodika: LXVM-DS-DZR-POS -SQ1-01    
Platnost: od 1. 1. 2020 R0 
 

Metodika č. 6 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 
Tento úkon zahrnuje: 

1. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 
3. podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

 
1. Podpora a pomoc při využití běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 

Pracovníci Domova pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) podporují uživatele 
v jeho nezávislosti, soběstačnosti a ve využívání běžných dostupných služeb a institucí, 
které jsou v okolí Domova. 
Pracovníci Domova zároveň hledají možnosti, jak pomoci uživateli zachovat a rozvíjet jeho 
přirozené vztahy a jeho schopnost využívat běžných zdrojů tak, aby dosáhl osobní 
spokojenosti.  
 
Doprovod uživatele pracovníkem Domova může být sjednán na základě předchozí 
dohody s ohledem na časové a provozní možnosti pracovníků poskytovatele. Uživatel 
je povinen svůj požadavek oznámit pracovníkovi v sociálních službách, sociálnímu 
pracovníkovi, vedoucímu přímé péče/staniční sestře minimálně týden předem. Je potřeba 
zajistit pracovníka na doprovod a zároveň zajistit obsazenost pracovníků ve službě. 
 
Úkon zahrnuje: 

- doprovod k lékaři, na úřad – pracovník čeká na uživatele po celou dobu, až bude 
uživatel vyšetřen, vyřízen a následně ho doprovází zpět (lze dohodnout i jinak), 

- doprovod pracovníka až do ordinace lékaře či do kanceláře na úřadě, pokud je to 
v zájmu uživatele a pokud si to uživatel přeje; pracovník uživateli pomáhá 
s vyřizováním, sleduje informace, rady a pokyny sdělované lékařem či úředníkem, 
následně je uživateli nápomocen, 

- doprovod uživatele na procházce, 
- doprovod uživatele na kulturní akce (kino, divadlo, výstava, koncert…). 

 
Domov poskytuje podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb v níže 
uvedených oblastech: 
Doprovody k lékaři 
Doprovod k lékaři zajišťuje dle možností rodina. Pokud doprovod uživatele k lékaři nemůže 
rodina zajistit, staniční sestra zajistí doprovod a odvoz prostřednictvím veřejné služby Senior 
doprava.  
Pokud doprovod zajišťuje Domov, vyšle staniční sestra/vedoucí přímé péče pracovníka 
v sociálních službách, aktivizačního pracovníka nebo sociálního pracovníka, příp. doprovod 
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zajistí sama. Staniční sestra před odjezdem předá doprovodu dokumenty pro lékaře 
a žádanku na přepravu.  
 
Nákupy 
Nákupy uživatelům Domova zprostředkovává rodina, v případě že rodina není nebo je 
nefunkční, zajišťuje Domov nákupy prostřednictvím recepce Domova. Nákupy si může 
uživatel denně provádět sám, v případě, že potřebuje doprovod, zajistí ho buď rodina, nebo 
doprovod zprostředkuje Domov.  
Nákupy zboží, které není k dispozici na recepci, má možnost si uživatel nakoupit v nejbližším 
obchodu značky Albert. Pracovníci v sociálních službách uživatele doprovodí do obchodu 
nebo mu nákup zprostředkují. Při nákupu pracovník v sociálních službách přebírá 
od uživatele seznam nákupu a finanční částku proti podpisu uživatele a po nákupu provede 
vyúčtování a předání nákupu se zbylým finančním obnosem, též proti podpisu. O nákupech 
provede zápis do Individuálního plánu. 
 
Půjčování knih 
Půjčování knih je možné z knihovny v Domově nebo z Městské knihovny ve Vysokém Mýtě. 
Knihovny jsou v Domově k dispozici na každém patře ve výklenku, tyto knihovny jsou veřejně 
dostupné, vypůjčení knih ani jejich vrácení se neeviduje. Pokud uživatel potřebuje 
ke knihovně doprovodit a pomoci s výběrem knihy, pracovník v sociálních službách 
mu v tomto pomůže a doprovodí ho a provede zápis do Individuálního plánu.  
Uživatel může navštívit Městskou knihovnu ve Vysokém Mýtě. Pokud uživatel potřebuje 
zprostředkovat dopravu, sociální pracovník pomůže uživateli objednat Senior dopravu. 
Pokud uživatel potřebuje do knihovny doprovodit a doprovod mu nezajistí v prvé řadě rodina, 
uživatele doprovodí pracovník v sociálních službách. Tento doprovod je nutné zkoordinovat 
s činnostmi v Domově. Pracovník zaznamenaná do Individuálního plánu uživatele.  
 
Využití veřejně přístupného počítače s připojením na internet  
Počítač je k dispozici v televizní místnosti na 3. patře a lze ho využít kdykoliv. Pokud uživatel 
potřebuje pomoc při práci s počítačem, pomáhá mu aktivizační pracovník a činnost 
zaznamená do Individuálního plánu uživatele. 
 
Skupinové čtení zpráv z domova i ze světa 
Aktivizační pracovník nabízí uživatelům skupinové čtení zpráv nebo dle zájmu je pravidelně 
zařazuje do týdenního harmonogramu. Dále připomene informace související s pobytem 
v Domově na hlavní tabuli aktivit před jídelnou. Imobilní uživatelé budou v den konání 
činnosti informování svými klíčovými pracovníky.  
 
Využití služeb kadeřníka a pedikérky 
Tyto služby nejsou poskytovány Domovem, ale externími pracovníky. Uživatel je uhradí 
z vlastních finančních prostředků a osobně se objednává u kadeřnice a pedikérky. 
Pokud se sám objednat nedokáže, objedná ho pracovník v sociálních službách, termín předá 
uživateli a zapíše do Individuálního plánu.  
V případě, že imobilní uživatel potřebuje doprovod, uživatele ke kadeřnici doprovodí nebo 
kadeřnice přijde dle domluvy za uživatelem na pokoj.  
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V případě, že uživatel bude potřebovat zprostředkovat služby kadeřníka nebo pedikúry 
ve městě Vysoké Mýto, objednání a doprovod si zprostředkuje buď sám, rodina 
nebo s pomocí pracovníka v sociálních službách.  
Pokud uživatel potřebuje pomoc s dopravou ze strany Domova, pracovník v sociálních 
službách uživateli objedná veřejnou službu Senior doprava a pomůže s objednáním. 
Uživatel má k dispozici na každém patře u velké nástěnky katalog veřejných služeb ve městě 
Vysoké Mýto. 
 
Přednáška pracovníků Města Vysoké Mýto a Policie ČR  
Přednáška pracovníků Odboru sociálních věcí Města Vysoké Mýto, popř. Policie ČR na téma 
prevence kriminality. Domov se touto zprostředkovanou službou snaží uživatelům předat 
všechny informace o nástrahách plynoucích z běžného občanského života tak, aby o nich 
uživatelé věděli a mohli s nimi počítat. Přednášku sjednává sociální pracovník. Uživatelé 
se o konané akci dozvědí minimálně týden dopředu prostřednictvím nástěnek na každém 
patře, dále je akce v měsíčním plánu aktivit. Imobilní uživatele zvou pracovníci v sociálních 
službách minimálně den předem před plánovanou akcí. V den konání akce se uživatelé 
sejdou v jídelně na 1. patře, imobilní uživatelé, kteří měli o účast zájem, jsou doprovázeni 
případně odvezeni pracovníky v sociálních službách a aktivizačními pracovníky, staniční 
sestrou/vedoucí přímé péče. 
 
Zajištění denního tisku 
Uživatel má možnost si do Domova nechat zasílat či donášet denní tisk, časopisy, 
zpravodaje apod. prostřednictvím sociálního pracovníka. Ten zajistí objednávku a donášku 
u pracovníků České pošty. Každý uživatel, který tisk odebírá, má tuto aktivitu zaznamenanou 
v Individuálním plánu. 
Pracovníci pošty tisk a poštovní zásilky donáší uživatelům na pokoj. Pokud pracovník pošty 
uživatele na pokoji nezastihne, nechá tisk i zásilku na recepci, kde si jej může uživatel 
vyzvednout. V případě, že si uživatel tisk nevyzvedne, recepční předá poštu sociálnímu 
pracovníkovi, který uživateli tisk předá. Doporučené dopisy může recepční přebírat 
na základě ustanovení zvláštního příjemce. 
 
Bohoslužby konané v Domově 
Bohoslužby se v Domově konají každý čtvrtek v 10:30 hodin v místní kapli, která se nachází 
v 2. podlaží. Do zařízení dochází duchovní z různých církví – Církev Československá 
Husitská, Církev Českobratrská Evangelická, Církev Bratrská, Církev Římskokatolická. 
Bohoslužby těchto církví se střídají po týdnu. Kromě výše uvedených bohoslužeb se v kapli 
1x měsíčně koná Mše Svatá - Svátost smíření, každou středu probíhají v kapli Modlitby 
růžence a každou neděli Bohoslužby slova. Rozpisy bohoslužeb jsou k dispozici ve výtahu, 
den konání bohoslužby je napsán na tabuli před jídelnou. Imobilním uživatelům je účast 
na bohoslužbě nabídnuta v den konání. Pokud má uživatel přání se bohoslužeb zúčastňovat, 
je tato činnost zaznamenaná v Individuálním plánu, včetně případné podpory v rámci 
doprovodů. Uživatele, kteří potřebují do kaple doprovod, doprovázejí pracovníci v sociálních 
službách, aktivizační pracovnicí nebo sociální pracovník. 
Uživatel, který si přeje návštěvu duchovního na pokoji, popřípadě se jedná o umírajícího 
uživatele, který je věřící, zajistí tuto aktivitu sociální pracovník. 
Při bohoslužbách a při Mši svaté je uživatelům k dispozici aktivizační pracovník, který zajistí 
případné potřeby uživatelů. 
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Bohoslužby v kostele ve Vysokém Mýtě má možnost uživatel navštívit s doprovodem 
pracovníka v sociálních službách po dohodě se sociálním pracovníkem s ohledem 
na zajištění provozu Domova.  
 
Občanské poradna 
V případě, že uživatel potřebuje využít odbornou pomoc Občanské poradny, (např. 
řeší problémy s dluhy), zprostředkuje konzultaci sociální pracovník. Cílem je ochrana práv, 
hájení zájmů a posílení informovanosti uživatele. 
 
 

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

 
Podpora kontaktu s rodinou 
Podporujeme trvalý kontakt s rodinnými příslušníky a blízkými uživatelů. Rodina uživatele 
může přijít na návštěvu za uživatelem kdykoliv; pokud má zájem, může u uživatele na pokoji 
přespat. Rodině uživatelů je při příjmu a v průběhu pobytu sociálním pracovníkem sdělovaná 
důležitost četnosti jejich návštěv. Rodina hraje při sociálním začleňování důležitou roli 
a přispívá ke snižování rezidenčního vlivu sociální služby. Rodina uživatele má možnost 
podílet se na všech aktivitách pořádaných v Domově i mimo něj, pokud je to přání uživatele.  
 
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 
Domov uživateli pomáhá při hledání možností, které mu mohou pomoci při obnovení 
nefungujících rodinných vztahů a vazeb. Domov pomáhá navazovat kontakt uživatelů s jejich 
rodinami v případě, že rodina sice má o uživatele zájem, ale bydlí dále a nemůže za ním 
často jezdit. Tímto se Domov snaží uživateli pomoc snížit pocit osamění z důvodu malého 
kontaktu s rodinnou. 
V případě, že uživatel potřebuje navázat kontakt s existující rodinnou a má na rodinu kontakt, 
pracovník v sociálních službách zaznamená tento cíl do Individuálního plánu. S uživatelem je 
domluvena nejvhodnější forma kontaktu, např. napsání dopisu nebo zatelefonování. Sociální 
pracovník pomáhá formulovat uživateli jeho myšlenky, v případě potřeby za něj napíše dopis 
a také zatelefonuje. Obnovení kontaktu s rodinou je spolupráce na delší dobu, při návštěvě 
rodinných příslušníků navazuje sociální pracovník kontakt i s rodinou, informuje 
ji o nepříznivé situaci uživatele v důsledku jeho nedostatečného kontaktu s rodinnou.  
Rodině, která bydlí daleko a nemůže za uživatelem často jezdit, pomůže sociální pracovník 
zprostředkovat kontakt s uživatelem pomocí SKYPE komunikace přes internet. Skype 
komunikace probíhá v kanceláři sociálního pracovníka na 3. patře nebo aktivizačního 
pracovníka na 4. patře. 
 
 

3. Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob, sociální začleňovaní prostřednictvím jiných místně dostupných služeb 

 
Berenika Vysoké Mýto o.p.s. (návštěva cukrárny a muzikoterapie) 
Domov umožňuje uživatelům využívat nabídky sociální služby Bereniky Vysoké Mýto o.p.s.. 
Tato sociální služba provozuje chráněnou dílnu kavárnu, kam si mohou uživatelé Domova 
sami, se svou rodinnou nebo s pomocí podpory pracovníků dojít. Dále Berenika nabízí 
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volnočasové aktivity, zejména muzikoterapii, které lze opět využít. Při muzikoterapii se 
setkávají uživatelé obou dotčených sociálních služeb.  
 
MŠ Pod smrkem, umělecká škola, taneční škola 
Domov má nastavenou spolupráci s MŠ Pod smrkem tak, že do Domova minimálně 1x 
za půl roku dochází děti z mateřské školy. Uživatelé, kteří mají zájem, mohou maximálně 
1x do měsíce jít do MŠ číst dětem pohádku před spaním. Do Domova dochází místní 
umělecká škola a taneční škola, která pro uživatele připravuje různá kulturní vystoupení a to 
také minimálně 1x do roka.  
 
Univerzita volného času ve Vysokém Mýtě 
Domov zprostředkovává vzdělávání Univerzitou volného času  ve Vysokém Mýtě. Dovoz 
a odvoz uživatele zajišťuje rodina uživatele, popřípadě Domov zprostředkuje 
veřejně dostupnou službu, která zajistí dovoz a odvoz zajistí. 
 
S- Klub 
Domov pořádá každý poslední čtvrtek v měsíci, vyjma letních prázdnin, komunitní klub 
s názvem S-KLUB, v rámci kterého přednášejí externí hosté. O akcích S-KLUBU je veřejnost 
informována prostřednictvím webových stránek Domova a prostřednictvím Vysokomýtského 
zpravodaje. Uživatelé jsou o termínu konání S-Klubu informováni prostřednictvím nástěnek 
v Domově, které jsou na každém patře, a také od pracovníků v sociálních službách. 
 
Krátké výlety po okolí města Vysoké Mýta, pokud uživatel nemá rodinu ani nikoho, kdo by 
s ním šel na procházku. Tyto výlety mohou mít charakter vycházky do přírody 
nebo procházky po městě. 
Procházka při letních promenádních koncertech ve Vysokém Mýtě, vycházky do blízké 
cukrárny nebo restaurace. 
Doprovod uživatele při návštěvě místních institucí, komerční či veřejné služby (např. banky, 
pošty, úřady, finanční úřad). 
Domov prvotně osloví rodinu (opatrovníka), pokud rodina tyto služby nemůže zajistit, 
poskytne pomoc a podporu Domov prostřednictvím osobní asistenci nebo Senior dopravou.  
 
Domov je otevřený i lidem z řad veřejnosti, kteří se mohou aktivit zúčastnit. O plánovaných 
aktivitách se veřejnost dozví prostřednictvím webových stránek Domova nebo při telefonním 
rozhovoru se sociálním pracovníkem. 
 
 
 
 

 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zapsal Mgr. Kateřina 
Soukupová Garant kvality 22. 7. 2019  

Schválil Ing. Irena 
Lavická Ředitelka 31. 7. 2019  
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Metodika: LXVM-DS-DZR-POS-SQ1-01     
Platnost: od 01. 01. 2020 R0 
 

Metodika č. 7 

Sociálně terapeutické činnosti 
 

Sociálně terapeutické činnosti vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Za sociálně terapeutické 
činnosti jsou považovány veškeré aktivity, které udržují nebo rozvíjejí uživatelovi schopnosti 
či dovednosti v jednotlivých oblastech, zejména v oblastech sebeobsluhy.  
 
Sociální pracovník, aktivizační pracovník a klíčový pracovník v rámci těchto činnosti vedou 
zejména rozhovory s uživateli, zjišťují jejich potřeby, přání, kompetence, schopnosti, 
dovednosti, mobilizují vnitřní zdroje uživatele, společně s uživatelem hledají cestu možné 
podpory a míru podpory tak, aby uživatel byl v rámci svých možností co nejméně závislý 
na poskytované službě, využíval pouze adekvátní služby. Výše vyjmenovaní pracovníci tedy 
s uživatelem individuálně plánují průběh poskytované služby. Sociální pracovnice úzce 
spolupracuje nejen s uživatelem, ale i jeho rodinou, zákonným zástupcem, veřejnými 
institucemi. 
 
Domov pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) usiluje o prožití aktivního života 
uživatelů, dbá na jejich přání, požadavky i připomínky. Využití aktivit je nabídnuto všem 
uživatelům individuálně nebo skupinově v pravidelném setkání za přítomnosti aktivizačních 
pracovníků. Účastnit se všech aktivit mohou také přátelé a rodina uživatelů.  
 
Aktivizační pracovníci zpracovávají měsíční plán aktivit a dále jej podrobně rozpracovávají 
na týdenní plány. Některé aktivity se pravidelně opakují jednou, dvakrát, či třikrát v týdnu, 
jiné se dle aktuálních situací mění každý týden (např. počasí, roční období, svátky,...). 
Měsíční a týdenní plány jsou vyvěšeny na nástěnkách ve všech patrech. 
  
Trénink paměti  
Trénink paměti vede k procvičování, udržení či zlepšení funkcí poznávacích procesů jako 
jsou pozornost, paměť, zrakově-prostorové schopnosti, jazyk a myšlení, a to bez psychické 
zátěže a stresu. Jde nejenom o cvičení paměti, postřehu, získávání nových poznatků, 
ale i o upevňování již dříve získaných vědomostí.  
 
Relaxační terapie 
Pro dobrý psychický stav má uživatel možnost využít těchto relaxačních metod: 

- aromaterapie – poslech relaxační hudby s vonnými oleji, 
- relaxační hudba se slovním doprovodem, 
- relaxační cviky – jednoduché protahovací cviky a dechová cvičení, 
- relaxační dotyková terapie. 
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Terapeutické aktivity 
- Reminiscenční terapie 

Cílem této „vzpomínkové terapie“ je vyvolat příjemné vzpomínky, které mají pro člověka 
důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho života. Vzpomínek je využíváno 
jako terapeutického prostředku, jelikož v mozku zůstávají nejdéle zachovány ty vědomosti, 
návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Vzpomínky napomáhají 
navození kladných emocí, uvědomění si svého já, pomáhají člověku zachovat si důstojnost 
i v obtížných životních situacích, zmírňují pocit úzkosti a osamění. K reminiscenční terapii 
využíváme osobní fotografie uživatele z mládí, drobné osobní předměty z dřívější doby 
nebo sledování filmů pro pamětníky. Pro personál jsou vzpomínky uživatelů především 
zdrojem informací, které posilují vzájemný vztah. 
 

- Muzikoterapie 
Léčba hudbou je využívána ke zmírnění úzkosti, strachu, bolesti, napomáhá komunikaci, 
rozvíjí emoce a psychický stav. V Domově terapie probíhá formou poslechu hudby, aktivního 
zapojení uživatelů zpěvem, použití jednoduchých hudebních nástrojů a rehabilitačních 
pomůcek, zapojení se i pohybem. 
 

- Canisterapie 
Při setkáních uživatelů se speciálně vycvičenými psy je využíváno pozitivního působení psa 
na zdraví a duševní rozpoložení člověka. 
Canisterapie rozvíjí hrubou i jemnou motoriku uživatelů, podněcuje komunikaci, pomáhá 
nácviku paměti, rozvíjí citovou a poznávací složku, podněcuje k pohybu a hře, relaxaci, 
ale působí i v rovině rehabilitace /polohování, motorika/, ovlivňuje psychiku a přispívá 
k duševní rovnováze.  
Canisterapie probíhá v našem Domově 1x měsíčně za přítomnosti canisterapeuta, jeho psa 
a pracovníka Domova. Terapie probíhá buď formou individuální u lůžka uživatele, nebo také 
formou skupinovou. 
 

- Smyslová aktivizace 
Smyslová aktivizace je zaměřena na rozvíjení a posilování smyslů – chuť, čich, sluch, hmat, 
zrak. 
Koncept Smyslové aktivizace pro seniory nebo uživatele trpící demencí představuje 
důležitou složku komplexní péče o seniory v sociálních zařízeních. Podpora a procvičování 
smyslových funkcí přináší uživateli nejen příjemný pocit, ale zároveň je to pro něj také určitá 
forma prožití času. Součástí procvičování smyslů uživatele je také fyzická aktivita, a ta slouží 
k udržení stupně jeho soběstačnosti - např. při samostatném příjmu potravy, při hygieně 
a dalších běžných denních činnostech. 
Smyslová aktivizace uživatelům umožní: 

- zachovat nebo zlepšit orientaci v čase a místě, 
- trénink slovní zásoby – hledání slov, trénink verbální a neverbální komunikace, 
- aktivizaci vlastní osoby a s tím spojený pocit radosti ze života, 
- udržet nebo obnovit schopnosti, zdroje a vlastní síly, 
- trénink kompetencí všedního dne, 
- udržet nebo obnovit vlastní, věcné a sociální kompetence, 
- zlepšit schopnosti koordinace, 
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- celoživotní učení, otevírání se novým věcem i ve stáří. 
 
Sebeobslužná činnost 
Sebeobslužná činnost zahrnuje nácvik běžných denních činností a nácvik a dopomoc, 
pro zachování co nejdelší soběstačnosti v těchto oblastech: 

- oblékání – nácvik oblékání, svlékání, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, apod., 
- osobní hygiena – péče o vzhled – úprava vlasů, apod., 
- sebenasycení – nácvik používání lžíce, příborů, nabírání potravy, držení nápoje, 

apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zapsal Mgr. Kateřina 
Soukupová Garant kvality 24. 7. 2019  

Schválil Ing. Irena 
Lavická Ředitelka 31. 7. 2019  
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Metodika: LXVM-DS-DZR-POS-SQ 1-01     
Platnost: od 01. 01. 2020 R0 
 

Metodika č. 8 

Aktivizační činnosti 

 
Aktivizační činnosti zahrnují volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím a nácvik a upevňování 
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. 
Cílem aktivizačních činností je udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu uživatele, 
poskytnutí potřebné dávky fyzické činnosti, sbližování a společenský život. Aktivity slouží 
uživatelům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují volný 
čas. Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z Individuálních plánů 
uživatelů. 
  
Prováděné aktivity jsou uzpůsobeny schopnostem našich uživatelů, jsou přiměřené jejich 
věku, zdravotnímu stavu a pohlaví. Všechny aktivity jsou plánovány s předpokladem, 
že na nich bude uživatel nějakým způsobem profitovat, jsou tedy smysluplné.  
 
Spektrum nabízených aktivit v Domově pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) 
je dostatečně pestré. Aktivity jsou vybírány s ohledem na potřeby seniorů s demencí, kteří 
tvoří výraznou část našich uživatelů. Za účelem rozšiřování a zkvalitňování naší nabídky se 
seznamujeme s novými trendy a poznatky týkající se specifik aktivizace lidí s demencí.  
 
Individuální aktivizace probíhá v průběhu celého dne a předpokládá velmi dobrou znalost 
životního příběhu. Nejpřirozenější a nejjednodušší formou aktivizace je rozhovor, předčítání 
knih nebo zpěv. Za příznivého počasí upřednostňujeme pobyt venku či procházku. 
V dopoledních hodinách provádíme s uživateli nácvik chůze, věnujeme se vzpomínkové 
terapii, individuální canisterapii apod.  
 
Typická individuální aktivizace je procházka či projížďka po Domově a jeho okolí, 
asistovaná četba časopisů a knih, prohlížení fotografií (časopisů, obrázkových knih), luštění 
křížovek, osmisměrek, povídání, zpívání, skládání puzzle či origami, skládání různých tvarů 
a kostek, malování. Při běžných denních činnostech je to pak např. výběr oblečení, ukládání 
prádla, rovnání prádla, veškeré úkony spojené s hygienou a sebeobsluhou, prostírání 
jídelního stolu, rovnání nádobí do myčky, umytí hrnečku, třídění prádla, utírání prachu atd. 
V podstatě za aktivizaci můžeme pokládat jakoukoliv činnost uživatele, která ho motivuje, 
na níž uživatel reaguje a rozvíjí tak své schopnosti. 
 
Aktivizační pracovník sestavuje nabídku společných aktivit na každý měsíc. Podrobně ji 
rozpracovávají na každý týden. 
Časový program aktivizačních činností je vždy veřejně dostupný na nástěnkách Domova, 
uživatelé jsou vždy v pondělí ráno seznamováni s programem na celý týden. 
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Aktivizační program vytvářejí aktivizační pracovníci vždy dle aktuálních podmínek 
a možností. 
 
Aktivizační činnost je rozdělena na dopolední a odpolední, pravidelnou a nepravidelnou.  
Noví uživatele jsou o aktivizační činnosti informováni do 3 dnů po nástupu do Domova 
aktivizačním pracovníkem, který předává tabulku nabízených pravidelných aktivit.  
Aktivity zajišťované aktivizačním pracovníkem v Domově probíhají pouze od pondělí 
do pátku.  
 
U nepravidelné aktivity (jednorázové akce) je informovanost podpořena vyvěšením letáku 
ve výtahu a na nástěnkách.  
 
Imobilní a částečně imobilní uživatele svážejí na aktivity pracovníci v sociálních službách, 
respektují přání uživatele se aktivity účastnit.  
 
Součástí aktivizace seniorů jsou prvky bazální stimulace, skrze něž umožňujeme 
uživatelům s Alzheimerovým onemocněním nebo syndromem demence navázání 
komunikace s okolím a vnímání vlastního těla a identity. 
 
K aktivizaci seniorů s Alzheimerovým onemocněním a syndromem demence využíváme 
rovněž reminiscenční terapii, jejíž techniky napomáhají vyvolat příjemné vzpomínky 
a posilují vědomí vlastní hodnoty. 
 
Domov poskytuje uživatelům možnosti společenského a kulturního vyžití dle jejich 
individuálních potřeb, chuti, zájmu a zdravotního stavu. Přímo v prostorách Domova jsou 
ve spolupráci s blízkými osobami uživatelů organizovány kulturní vystoupení, společenská 
odpoledne, skupinová posezení, letní grilování, akce spojené s dodržováním zvyků 
a tradic apod. 
 
Výčet aktivizačních činností: 
Výtvarná činnost 

- Provádějí se různé činnosti, které souvisejí s ročním obdobím, tradicemi a zvyky. 
- Výtvarné techniky – kresba, malba, malování na porcelán, sklo, textil, malování 

do mouky, a jiné. 
- Textilní techniky – textilní koláže, výroba textilní dekorace, hřejivých polštářů, a jiné. 
- Práce s papírem a přírodních materiálů – mačkání papíru do kuličky, koláže, 

sypané obrázky z přírodnin, a jiné. 
 
Zájmové aktivity 

- Pečení a vaření – Pro uživatele máme vybavenou kuchyňku, kterou využíváme 
pro tuto činnost. 

- Zvelebování zahrady – uživatelé na zahradě mohou trávit svůj volný čas pěstováním 
bylinek a květin. Májí k dispozici vysoké pojízdné záhony a společně pečuji o květiny 
v truhlících. 
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Klub filmového diváka  
- Tematické týdny se slavnými osobnostmi z filmů pro pamětníky, filmy na přání 

uživatelů. 
 
Čtení na pokračování 

- Četba knihy na přání, četba časopisů či denního tisku. 
 
Společenské a kulturní programy 
Uživatelé mají možnost využít společenských a kulturních programů v Domově i mimo něj. 

- Pořádání zábavných programů, které jsou zaměřené na roční období a tradice 
např. masopustní zábava, velikonoční zábava, pálení čarodějnic, vánoční koncerty, 
a další. 

- Hudební zábavy, koncerty, oslavy narozenin, přednášky, besedy, církevní 
bohoslužby. 

- Návštěvy divadla, kina, muzea, kostely, expozice, výstavy, památky, krajina, cukrárna 
a restaurace, zoologická zahrada, návštěvy jiných zařízení a sportovišť. 

- Vyhledávání veřejných služeb dle přání uživatele. 
- Nákupy uživatelům 

 
Taneční terapie  
Jedná se o aktivizačně-rehabilitační cvičení. Tato metoda je zaměřena jak na aktivní 
uživatele, tak na uživatele s Alzheimerovou nemocí či upoutané na invalidní vozík. Při tanci 
jsou procvičovány jednotlivé partie těla, koordinace pohybů a motoriky, paměť. Tato terapie 
napomáhá také k rozvoji komunikace a psychicky jako prevence depresívních a úzkostných 
stavů.  
 
Nabízené pravidelné aktivizační činnosti: 
Trénování paměti – používání různých technik, jak zlepšovat, udržet a rozvíjet mentální 
schopnosti. 
Terapeutické techniky 

- výtvarné techniky – malba, kresba, malování na sklo, ubrousková technika, 
- textilní techniky – vyšívání, pletení, šití, stříhání molitanu, trhání rouna, 
- práce s keramickou hlínou, 
- práce s papírem – vystřihování, sestavování geometrických obrazců, 
- práce s hmotou – modelování, tvarování, 
- pečení a vaření,  
- nácvik jemné motoriky – navlékání korálků, skládání puzzle. 

 
Canisterapie je v Domově využívána jako podpůrná léčba pohybového aparátu, 
ale především psychiky, neboť se zabývá duševní i fyzickou stránkou uživatele. 
Své uplatnění nachází především u uživatelů s větší mírou závislosti a u osob nedůvěřivých 
a úzkostných. 
 
Sportovní činnosti, při kterých uživatelé mají možnost vlastní realizace v jednoduchých 
sportovních disciplínách a zlepšují si tak fyzickou kondici. Např. kuličková, kuželky, šipky, 
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navlékání korálků na čas, hod granátem, vázání šátků, skládání předmětů dle velikosti, 
fotbálek, a jiné. 
 
Společenské programy zajišťují pasivní zábavu, kdy v Domově vystupují žáci mateřských, 
základních i uměleckých škol, herci, zpěváci, hudební kapely, kouzelníci. 
 
Hudební programy, jejichž součástí jsou rytmická cvičení a poslech reprodukované hudby. 
 
Vzdělávací programy jsou zaměřené přednášky na téma zdravý životní styl, historii, 
cestování apod. Společné čtení z denního tisku je aktivitou ve skupince, nebo vytváření slov, 
veršů a příběhů, kvízy a tajenky, slovní hry, křížovky, deskové hry, skládačky, pexeso, a jiné. 
 
Oslavy narozenin uživatelů 
 
Práce na počítači  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zapsal Mgr. Kateřina 
Soukupová Garant kvality 26. 7. 2019  

Schválil Ing. Irena 
Lavická Ředitelka 31. 7. 2019  
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Metodika č. 9 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a pří obstarávání osobních záležitostí 

 
Uživatelé jsou pracovníky Domova pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) podporováni 
v prosazování svých práv a zájmů. Sociální pracovník pomáhá v případě potřeby 
při komunikaci potřebné k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při vyřizování běžných 
záležitostí (např. na úřadech apod.) Jedná se především o komunikaci s uživatelem, 
s jeho rodinou, pomoc při řešení sociálně právních problémů, pomoc při jednání s úřady, 
při řešení konfliktů v mezilidských vztazích apod.  
Sociální pracovník Domova: 

- zajišťují veškerý styk s úřady, vyřizuje platby nejrůznějšího druhu, 
- při nespokojenosti se službami pomáhá řešit sepsat stížnost, stížnost řešit a hájit zájmy 

uživatele, 
- dle potřeby vyřizuje soukromou korespondenci uživatelů, 
- doprovází uživatele dle potřeby při jejich jednání se státními úřady, 
- pomáhá při vyřizování osobních dokladů (rodný list, občanský průkaz apod.),  
- asistuje při doprovodu na úřady, do zdravotnického zařízení, případně sjednání návštěvy,  
- jednání v oprávněných zájmech uživatele – v závislosti na schopnostech uživatele 

se pracovník účastní jednání mezi uživatelem a dalšími úřady (příp. dalšími subjekty) 
nebo toto jednání sám vede nebo je uživateli nápomocen dle jeho potřeb, 

- pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje uživatelovi 
obsah doručených úředních dopisů a zprostředkovává navazující služby. 

 
V rámci této aktivity jsou posilovány a podporovány sociální a společenské kontakty 
a samostatnost. Zároveň jsou realizovány krátkodobější nácviky schopností, jednání a chování 
v různých situacích, a to pod dohledem sociálního pracovníka. Uživatel služby je informován 
o možnostech využití návazných sociálních služeb, institucí a organizací. Uživatel je v rámci 
svých schopností a dovedností veden k využívání dalších veřejně dostupných služeb. 
 
Domov má k dispozici vozidlo, které využívá k vyřízení různých činností ze strany uživatele 
(např. doprovod na úřad). Tato přeprava uživatele je součástí fakultativních činností a musí být 
nahlášena sociálnímu pracovníkovi nejméně týden předem.  
 
 
 
 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zapsal Mgr. Kateřina 
Soukupová Garant kvality 30. 7. 2019  

Schválil Ing. Irena 
Lavická Ředitelka 31. 7. 2019  
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