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Přílohy 

Příloha č. 1: Hodnotící tabulka (tabulka) 

 

 

Reminiscenční skupina 

Sezení 

č.: 
Dne: Vedl: Téma: 

 Jména členů skupiny (nacionále) 

          

Účast na setkání           

Důvod neúčasti           

Projev zájmu + 

odezva 

(do jaké míry 

projevuje klient 

zájem o materiál, 

témata, diskuzi a 

pobídky) 

         

 

Neverbální projevy 

na dění ve skupině 

(na povídání 

ostatních - 

pokyvování, 

projevy souhlasu, 

nesouhlasu) 

         

 

Míra samostatného 

přispívání k hovoru 

(sám začíná 

mluvit, přispívat 

k tématu) 

         

 

Projevy emocí          
 

Témata, o kterých 

klient mluvil 
         

 

 



Příloha č. 2: Domov pro seniory Zahradní Město (charakteristika) 

 

Domov pro seniory Zahradní Město 

 

Vznik: Leden 1970 (uveden do provozu) 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zřizovatel: Hlavní město Praha 

Kapacita zařízení:  239 míst (93 lůžek v domově pro seniory a 146 lůžek v domově   

                                   se zvláštním režimem) 

Úhrada za pobyt:  

Výše úhrady za pobyt respektuje rozmezí stanovené vyhláškou Ministerstva 

práce a sociálních věcí č.505/2006 Sb.   

Pokud nemá uživatel dostatečné příjmy, je mu úhrada za pobyt snížena tak, aby 

mu v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách zbylo 15% z jeho příjmu.  

Jestliže je uživateli přiznán, dle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách, 

příspěvek na péči, úhrada v celé jeho výši náleží DS.  

 

Poskytované služby: 

Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje sociální služby dle zákona 

108/2006 sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006. 

 

Domov pro seniory Zahradní město má registrovány dva typy sociálních služeb: 

 

1. Domov pro seniory (zákon č. 108/2006 Sb., § 49) 

„V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby.“  

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti (zákon č. 108/2006 Sb., § 49): 

„ a) poskytnutí ubytování, 

   b) poskytnutí stravy, 

   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) sociálně terapeutické činnosti, 

   g) aktivizační činnosti, 

   h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních   

       záležitostí.“ 

 

Cílová skupina (DS Zahradní Město – domov pro seniory): 

- „senioři:  

   a) mladší senioři (65 - 80 let) 

   b) starší senioři (nad 80 let) 

- senioři, kteří pro svou nepříznivou sociální situaci, své stáří a ztrátu 

soběstačnosti, nejsou schopni se o sebe trvale a nepřetržitě postarat 

- senioři, kteří nejsou schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby ve 

vlastním prostředí a tyto potřeby nelze zajistit pomocí rodiny či využitím 

terénních sociálních služeb 

- senioři hovořící česky nebo slovensky“ 

 

Cílovou skupinou nejsou (DS Zahradní Město – domov pro seniory): 

- „osoby, které jsou ze služby vyloučeny dle § 36 vyhlášky 505/2006 Sb., 

v platném znění. Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže: 

   a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém  

       zařízení  

   b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní  

       infekční nemoci 

   c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem    

       narušovalo kolektivní soužití 

- osoby s psychiatrickou diagnózou (demence, psychická onemocnění, bipolární 

afektivní porucha, organický psychosyndrom, významné poruchy osobnosti a 

chování) 

- osoby s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které vyžadují 

speciální odbornou péči 

- osoby s častými epileptickými záchvaty 

- osoby závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách“ 

 

 



2. Domov se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., § 50) 

„V domově se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo 

závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a 

ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto 

zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám 

těchto osob.“ 

  

 Služba obsahuje následující základní činnosti (zákon č. 108/2006 Sb., § 50): 

„ a) poskytnutí ubytování, 

   b) poskytnutí stravy, 

   c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

   d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

   e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

   f) sociálně terapeutické činnosti, 

   g) aktivizační činnosti, 

   h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  

       záležitostí.“ 

 

Cílová skupina (DS Zahradní Město – domov se zvláštním režimem): 

- „senioři:  

   a) mladší senioři (65 - 80 let) 

   b) starší senioři (nad 80 let) 

- osoby s chronickým onemocněním: senioři s vaskulární demencí, demencí 

Alzheimerova typu a jinými typy demencí, zejména osoby se sníženou 

pohyblivostí 

- senioři, kteří potřebují částečnou nebo úplnou péči a podporu při zabezpečení 

životních a osobních potřeb a tato služba jim nemůže být poskytována 

v domácím prostředí“ 

 

Cílovou skupinou nejsou (DS Zahradní Město – domov se zvláštním režimem): 

- „osoby, které jsou ze služby vyloučeny dle § 36 vyhlášky 505/2006 Sb., 

v platném znění. Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže: 



   a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém  

       zařízení  

   b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní  

       infekční nemoci 

- osoby s psychiatrickou diagnózou, vyjma demencí (psychotická onemocnění, 

bipolární afektivní porucha, organický psychosyndrom, významné poruchy 

osobnosti a chování) 

- osoby s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které vyžadují 

speciální odbornou péči 

- osoby s častými epileptickými záchvaty 

- osoby závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách“ 

 

 

Principy (DS Zahradní Město – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem): 

- „respekt k důstojnosti klientů 

- dbát na dodržování základních lidských práv a svobod klientů, a to se 

zohledněním a respektováním jejich práva činit rozhodnutí o péči a kvalitě 

svého života, která pomáhají zajistit jejich autonomii a ochranu 

- vzájemná tolerance, ohleduplnost, úcta a porozumění 

- slušnost a zdvořilost 

- princip subsidiarity s důrazem na vlastní aktivitu a zodpovědnost klienta 

(podpora přirozené vztahové sítě a zachování rodinně spoluzodpovědnosti) 

- zachování mlčenlivosti 

- optimismus 

- zodpovědnost 

- nenadřazenost pracovníků služby, partnerství“ 

 


