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Vyhodnocení dotazníku pro rodinné příslušníky našich klientů. 

Celkem bylo v průběhu dubna a května 2019 rozdáno minimálně 109 dotazníků přímo na byt každého klienta 
a další dotazníky byly k dispozici v přízemí budovy u hlavního vchodu a na webových stránkách. Odevzdáno 
bylo 34 dotazníků.  

Vyhodnocení je uvedeno v grafech s tím, že pod grafem jsou vždy podněty respondentů.  

 

Otázka číslo 1.: Mají klienti podle Vás v zařízení vše, co ke svému životu a spokojenosti 
potřebují? 

 

podněty respondentů: 

„Lepší strava – méně konzerv.“ 

odpověď ředitelky: 

Na našich webových stránkách je k nahlédnutí jídelní lístek – z něj je patrné, že „konzervy“ dáváme našim 
klientům k večeři nejvýše jednou za týden. Většinou se jedná o paštiky, krůtí maso s vejci, rybičky, tuňáka 

s vejci apod., což je dle našeho názoru zcela běžná strava.  

Naši klienti si denně hradí za stravu průměrně 160,- Kč a z toho 50, - Kč je režie na provoz kuchyně (energie, 
voda, plyn…), na vlastní suroviny tedy zbývá přibližně 110,- Kč /den, za takovou částku lze zajišťovat pouze 
obyčejná jídla. Nelze předpokládat, že v zařízení sociálních služeb, bude možné zajišťovat nadstandardní 
stravování.  

Otázka č. 2.: Máte v současné době všechny informace, které o službě potřebujete vědět? 

 

 

 

27; 79%
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5; 15%

Ano Ne, chybí jim… Nevím

27; 79%
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podněty respondentů: 

„Správná komunikace mezi OŠ a zdr. sestrami.“ 

odpověď ředitelky: 

Náš personál se v oblasti komunikace průběžně vzdělává a každoročně je komunikace součástí vzdělávacích 
plánů organizace. Mimoto se snažíme podporovat komunikaci a předávání informací pomocí týmových porad 
a supervizí, dobrou náladu na pracovišti potom pomocí teambuildingů. Pochopitelně ne vždy má každý tu 
správnou náladu na povídání a jsou i dny, kdy na nějaké zvláštní povídání není čas, nicméně obecně si myslím, 
že jsou zaměstnanci ke klientům vstřícní a naslouchají jim.  

Otázka č. 3.: Jak často navštěvujete naše zařízení? 

 

odpověď ředitelky: 

Jsme rádi, když jsou naši klienti v pravidelném kontaktu se svými rodinami, vždyť právě rodiny by se o své 
blízké měly postarat, bohužel ne vždy to ale lze… Snažíme se s rodinami komunikovat a zajišťovat, aby zde 
měli příznivé podmínky pro společné trávení času. Děti mohou vzít své rodiče kdykoliv domů na dovolenky, 
podporujeme společné vycházky do parku a je zde i několik osob, které chodí za svými rodiči denně a 
pomáhají jim například se stravou, pitím, pohybem ale i s koupáním. S rodinami umírajících se vždy 
domlouváme, zda se chtějí s blízkými rozloučit, a umožňujeme jim též být zde v posledních okamžicích.  

Otázka č. 4.: Jak jste spokojen/a s prostředím zařízení vnitřní/venkovní (terasy)? 

 

podněty respondentů: 

„ Terasa by potřebovala oživit, Jsem ochotna se zahradnickými pracemi pomoci. Ale hlavně růže a záhony 
před ochozem nevypadají dobře. Dali jste tam hezké zajíčky, ale bylo by třeba ostříhat růže a uklidit listí.“ 
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19; 56%
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3; 9%

Každý den Každý týden
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odpověď ředitelky: 

V minulém období jsme opakovaně hledali dobrovolníky, kteří by pomohli s údržbou teras a venkovních 
prostor. Domov zaměstnává dva údržbáře, kteří musí primárně řešit drobné i větší opravy na budově, teprve 
potom je možné udržovat venkovní prostředí. Letošní rok také přinesl deště a špatné počasí a s údržbou zahrad, 
myslím, začínali všichni později, než obvykle.  

Otázka č. 5.: Jak jste spokojen/a s ubytováním klienta v zařízení? 

 

odpověď ředitelky: 

Myslím, že náš domov poskytuje velmi nadstandardní bydlení. Byty jsou nejvýše dvoulůžkové, výborně 
vybavené polohovacími lůžky, polohovacími křesly, celý objekt je bezbariérový, společenské prostory 
dostatečně velké. Je málo domovů pro seniory disponuje stejnou kvalitou bydlení – domnívám se, že lépe 
vybavený domov lze nalézt těžce, hůře vybavený lehce.  

Otázka č. 6.: Jak jste spokojen/a se stravováním klienta v zařízení (druh diety, velikost porce, 
čas stravování, jídelníček)? 

 

podněty respondentů: 

„ Jídla často nechutné, nevzhledné.“ 

„Ne konzervy, ne slané polévky, vše hodně slané! Ano teplé večeře.“ 

„Nelíbí se mi nedostatečná kvalita večeří! Sama bych „konzervy“, paštiky, sušenky, sterilované přesnídávky 
nejedla. Proč ve výborně vybavené kuchyni nedokážete připravit hodnotné jídlo k večeři? I malé!?“ 

„Studené večeře v SO a NE jsou stále stejné – nic moc. Nějakou změnu?“ 

„Větší teplota jídla.“ 
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„Šunka – sýry- přesnídávky – stále dokola, Uvítala bych změnu – např. tlačenku, domácí buchty, kupovanou 
sekanou, obložený chlebíček, obložené vejce, občas zákusek.; Více bezmasých jídel – ovocné knedlíky, 
škubánky apod.“  

odpověď ředitelky: 

Jídlo je častým důvodem k nespokojenosti. Ze zkušenosti víme, že se nedokáže dohodnout na stravě ani 5 
osob v rodině, natož 109 osob (pro které vaříme v domově) a dalších 115 (pro které vaříme v pečovatelské 
službě) a přibližně 40 osob z řad personálu a cizích strávníků… Naše kuchyň denně vaří na 300 obědů, z toho 

více než polovina jídel je dietních. Dietní jídlo už z podstaty nebývá dobré a hlavně ani zdaleka 
nekoresponduje s tím, co byli lidé zvyklí jíst dřív. V domově zajišťujeme výběr ze dvou obědů v pondělí až 
pátek, teplé večeře nabízíme 4 x týdně a studené 3 x týdně. Například nemocnice či řada jiných domovů již 
zcela opustily vaření teplých večeří. Při jídle jsme limitování hodnotou surovin, vaříme na osobu za přibližně 
110,- Kč na den, což mnohde stojí pouze oběd…Jsme povinni dodržovat normy na racionální stravování 
(pochopitelně řada lidí se racionálně vůbec nestravuje a vyžaduje zcela něco jiného, např. zákusky, obložené 
chlebíčky apod., viz. připomínky výše), jsme povinni dodržovat normy na kořenící přípravky a soli, 
hygienické normy (tedy nemůžeme třeba guláš nechat tzv. „odležet“). Někdy zachytíme požadavek na tzv. 
nadstandardní stravování, kdy by si klient chtěli za lepší jídlo připlatit, to ale nelze, neboť nám Vyhláška 
přikazuje, jakou maximální částku můžeme po klientech za stravu požadovat, a to nelze překročit. Je nutné 
brát v úvahu, že jsme zařízení sociálních služeb a nikoliv luxusní restaurace... 

Naše kuchyň připravuje veškeré přílohy sama (bramborový salát, knedlíky..), polévky jsou vyráběny z kostí 
a masa a nikoliv z pytlíků, pečeme vlastní domácí buchty, opakovaně jsme z důvodů připomínek klientů 
měnili dodavatelé masa, uzenin, sýrů i zeleniny. Stejně jako v jiných zařízeních, je nám zcela jasné, že nikdy 

nebudou spokojeni všichni, nicméně důkazem toho, že vaříme skutečně dobře, je rostoucí zájem ze strany 
cizích strávníků, kteří mají srovnání s tím, jak se vaří jinde, a také rostoucí váha našich klientů – váhový 
přírůstek našich klientů činí 3 – 7 kg za rok, co jiného by bylo větším důkazem, že lidem zde chutná?  

Mimoto jsou všechny byty vybaveny lednicí, všechna patra potom sporákem, mikrovlnnou troubou a lednicí. 
Rodinným příslušníkům nic nebrání v tom, aby svým blízkým donesli nějaké přilepšení. Zákusky a 
obložené chlebíčky nejsou součástí racionální stravy a nebudou našim klientům z tohoto důvodu podávány – 

domnívám se, že i toto mohou zajistit rodiny, případně si mohou klienti říct personálu, který jim rád „něco 
navíc“ zakoupí.  

Otázka č. 7.: Jak jste spokojen/a s praním prádla pro klienty v našem zařízení? 
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odpověď ředitelky: 

Občas se prádlo z prádelny na cestě ke klientovi někam zatoulá, vesměs, když nebylo řádně označeno. Proto 
prosíme všechny, aby dali před předáním klientovi veškeré oblečení označit. Domnívám se, že je oblečení i 
ložní čisté a voňavé, což průběžně sleduje vedoucí provozu. 

Otázka č. 8.: Jak jste spokojen/a s úklidem v zařízení? 

 

podněty respondentů: 

„Často rozšlapané zbytky jídla po zemi, nadrobeno.“ 

„Klidně uklízím sama, přivítala bych někde uložený smeták, hadr a kbelík.“ 

odpověď ředitelky: 

Úklid probíhá pravidelně 2xdenně a každá z pomocnic má na starost jedno patro, dvakrát za rok jsou potom 
myta okna a prány závěsy, stejně tak často probíhá i gruntování. Starší lidé jsou z důvodů snížení pohyblivosti 
méně obratní a prostě jim někdy něco upadne, není možné, aby náš personál neustále byl na všech bytech a 
zametal každé smítko.  

Pokud si někdo z rodin či klientů chce uklízet byt sám a vyžaduje větší pořádek, než je standard, není jim 
v tom nijak bráněno. Dovybavit si byt smetákem, hadrem a kbelíkem každý může.  

Otázka č. 9.: Jak jste spokojen/a se zdravotní péčí, kterou poskytují zdravotní sestry? 

 

podněty respondentů: 

„Některá noční sestra nepřijde večer na kontrolu do pokoje.“  

„Individuálně“ 
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odpověď ředitelky: 

Nejsme zdravotnické zařízení, přes den zde jsou pouze dvě sestry a obstarávají 109 osob, v noci je zde pouze 

jedna zdravotní sestra. Z tohoto důvodu navštěvují sestry primárně osoby ve zhoršeném zdravotním stavu a 
ne všechny klienty. Nezaměňujte nás prosím se zdravotnickým zařízením, zdravotní pojišťovny nám péči 
sester nehradí a to, že zde zdravotní sestry jsou zaměstnány, je vlastně i jakýsi bonus, protože v řadě domovů 
vůbec zdravotní sestry nejsou zaměstnávány, případně jen na denní služby. Je třeba si uvědomit, že 
zdravotnické zařízení nejsme, nejsou zde lékařské vizity, nepřichází sem automaticky odborní lékaři, 
nemůžeme zde dělat žádné lékařské výkony a ani třeba podávat infuze, nebo aplikovat speciální léčbu. 

odpověď vedoucí přímé péče: 

Důležité je také rozlišovat personál. Pečovatelka by večer určitě měla dojít každého klienta zkontrolovat a 

nezaznamenali jsme žádný podnět, že by se takto nedělo. Pro orientaci ještě připomínáme, že sestřičky mají 
trička modrá a pečovatelky oranžová.  

Otázka č. 10.: Jak jste spokojen/a s ošetřovatelskou péčí, kterou poskytují pracovníci 
v sociálních služeb? 

 

podněty respondentů: 

„Obdivuji a děkuji za práci a péči.“  

„Zbytečně často ukládají do postele, když může být na vozíku, některé jsou drzé.“ 

odpověď ředitelky: 

Práce pečovatelek je velmi náročná a lidsky i finančně nedoceněná. Řada lidí vůbec není schopna se o nikoho 
jiného, a to ani o své blízké, starat v těch nejintimnějších záležitostech – krmení druhého, mytí po stolici, 
pomoc s koupáním, pohybem…. Málokdo si dokáže přestavit, jak je tato práce náročná po stránce fyzické a 
psychické a vlastně tuto práci nejvíc ocení až ten, kdo někdy sám o někoho pečoval… 

Připadá mi velmi smutné, když se zde objeví jednou za několik měsíců některý rodinný příslušník a snaží se 
nadávkami náš personál „vycvičit“, a to aniž by se kdy jakkoliv staral či svého příbuzného navštěvoval, či o 
něj jevil zájem… Bohužel, i takoví blízcí nás navštěvují a velmi rádi zejména poučují.  

Jako ředitelka pravidelně obcházím byty klientů a sleduji kvalitu péče - zaměřuji se na to, zda jsou klienti 
v čistém, zda je jim pečováno o dutinu ústní, sleduji příjem tekutin, stravy, polohování, jejich aktivity. Stejně 
tak kvalitu péče sleduje staniční sestra a vedoucí přímé péče.  

Z mého pohledu je zde péče velmi dobrá a též pracovníci se skutečně a autenticky zajímají o klienty i jejich 
individuální potřeby. Co se týká drzosti a „prořízlých pus“ některých našich zaměstnankyň, je nutné si 

16; 47%

17; 50%

1; 3%
0; 0%

Velmi spokojen/a Spokojen/a Nespokojen/a Velmi Nespokojen/a
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uvědomit, že mezi klienty a personálem je mnohdy věkový rozdíl až 70 let, současní mladí jsou trochu drzejší, 
než jsou senioři zvyklí. Ze strany vedoucích je ale chování všech v domově sledováno a zaměstnanci jsou na 

prohřešky upozorňováni, vše se také odrazí v jejich osobních hodnocení a příplatku.  

Otázka č. 11.: Jak jste spokojen/a se sociálními pracovnicemi, které klientům pomáhají při 
vyřizování jejich osobních záležitostí? 

 

odpověď ředitelky: 

Sociální pracovnice jsou povinné poskytovat základní sociální poradenství všem lidem a odborné potom našim 
klientům a žadatelům. Domnívám se, že podáváme ucelené a kompletní informace jak ústně, tak i v písemné 
podobě. Pochopitelně je suma informací taková, že někdy to nelze najednou pobrat, nicméně je možné se ptát 
opakovaně. 

Máme stále velmi vysoký tlak na lůžka, což je i důvod, proč jsme navyšovali kapacitu domova. Ze strany 
žadatelů někdy čelí sociální pracovnice nadávkám a výhrůžkám, mnohdy velmi nevybíravým…Nejsme 
schopni vzít všechny žadatelé o službu a už vůbec ne, je okamžitě uspokojit, byla bych velmi ráda, kdyby se 
k nám žadatelé a jejich blízcí chovali slušně.  

Otázka č. 12.: Jak jste spokojen/a s vystupováním a chováním zaměstnanců zařízení? 

 

podněty respondentů: 

„Velká spokojenost s vrchní sestrou a paní Vydlákovou.“ 

odpověď ředitelky: 

Děkujeme a vážíme si každé pochvaly.  

22; 65%

11; 32%
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0; 0%
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Otázka č. 13.: Jak jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit? 

 

podněty respondentů: 

„Mohlo by být více vaření“ 

„V případě nepohyblivých klientů větší aktivitu zaměstnanců, aby se tito klienti mohli zúčastňovat různých 
akcí.“ 

„Nevěnují se lidem upoutaným na lůžku – ani je nikdo nenavštíví“ 

„Dle mého názoru volnočasových aktivit podstatně ubylo! Proč!!“ 

„Nikdo sem nechodí!“ 

„Nikdo sem nechodí!“ 

odpověď ředitelky: 

Absolutně nesouhlasím s tím, že by ubylo volnočasových aktivit, nebo že bychom se nevěnovali klientům 
upoutaným na lůžko. Klienti jsou aktivizováni ve skupinách i individuálně, již od února chodí na pravidelné 
procházky do parku, a to i dvakrát za den. Každý den probíhají aktivity v ergomístnosti či na kuchyňkách 
jednotlivých pater, každý den je někdo aktivizován individuálně, pravidelně se s klienty individuálně cvičí, 
probíhá nácvik chůze. Písemně jsou sledovány aktivity jednotlivých klientů a oproti předchozímu období 
došlo objektivně k velkému nárůstu aktivit.  

Klienty nesmíme k aktivitám nutit, a pokud někdo nechce, tak se ničeho účastnit nemusí, nicméně potom asi 
nemůže akce hodnotit… Aktivity dokumentujeme na fotografie a můžete je vidět na našem webu či 
nástěnkách. Většina aktivit probíhá dopoledne, kdy jsou senioři nejméně unaveni, odpoledne chodí do domova 
dobrovolníci a pochopitelně nebráníme ani rodinným příslušníkům se do aktivizace zapojit. Naše aktivizační 
pracovnice jsou přítomny do 15 hodin, poté chodí dobrovolníci a prostor mají rodiny. Dle našeho názoru a 
také oficiálního stanoviska Asociace poskytovatelů sociálních služeb je právě aktivizace oblastí, kde se mohou 
rodiny nejvíc zapojit a nutno říct, že řada blízkých našich klientů toho využívá, bere si své rodiče na vycházky, 
na procházky, hraje s nimi hry, čte jim.  

Ještě před přijetím do domova často jezdím do domácnosti žadatelů o službu nebo do nemocnic, kde se vždy 
ptáme, jakým aktivitám se žadatel doma věnuje. Většina odpovědí je, že jsou doma a koukají na televizi, 
někdy výjimečně někdo čte knihy či luští křížovky. Absolutní většina žadatelů téměř nechodí ven a nepěstuje 
žádné aktivní koníčky. Domnívám se, že co se týká aktivního a společenského života, je v domově zajištěn 
mnohonásobně víc, než mají senioři doma.  

14; 41%

13; 38%

4; 12%

0; 0%
3; 9%
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odpověď vedoucí přímé péče: 

Nutné je také rozlišovat pohled jednotlivce. Pro někoho věta „nikdo sem nechodí“ znamená „za celý den sem 

někdo přišel jen šestkrát, ale pro mě je to stále málo“. Pro někoho znamená, že tam skutečně nikdo nebyl. 
Někdy je to spíše stesk na nepřítomnost rodiny, někdy může klient zapomenout, co vlastně celé dopoledne 
dělal. To je časté zejména u klientů domova se zvláštním režimem. Doporučujeme proto se při pochybnostech 
zeptat pracovníků oddělení, případně nahlédnou do záznamů aktivit.  

Otázka č. 14.: Máte možnost se v zařízení setkávat se svými rod. příslušníkem bez omezení? 

 

odpověď ředitelky: 

Rodinné příslušníky v péči o blízké nijak neomezujeme, naopak jsme rádi za jejich přítomnost a součinnost 
při péči.  

Otázka č. 15.: Věnují se podle Vašeho názoru pracovníci tolik klientům, kolik potřebují? 

 

podněty respondentů: 

„víc komunikace“ 

„potřebují nakrmit a dát napít, atd.“ 

„citlivější přístup“ 

33; 97%

0; 0%
1; 3%

Ano Ne Nevím

23; 67%

4; 12%

6; 18%

1; 3%

Ano Ne, potřebují … Nevím Nevyjádřeno
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„vždycky je co zlepšovat“ 

„uvítala bych častější výměnu plen“ 

odpověď ředitelky: 

Jak jsem již zmínila, myslím, že je zde péče na velmi vysoké úrovni. Připomínku „potřebují nakrmit a dát 
napít, atd.“ považuji za urážlivou a hloupou a vypovídající o tom, že její autor vůbec nezná chod a klienty 
našeho domova. Aktuálně v našem domově podáváme stravu 30 osobám  - to znamená, že téměř třetina 
našich klientů se nenají bez pomoci zaměstnanců a jsou krmeni 5 x denně tak, jak se stará maminka o 
své malé dítě. 33 osobám jsou podávány tímto způsobem i tekutiny, nebo je na jejich podání dohlíženo, 
31 osob je trvale upoutáno na lůžko s tím, že se sami ani nedokážou otočit a musí být pravidelně 
polohováni.  

Často řešíme urážlivé připomínky, že lidem nedáme najíst, napít, nepřebalíme je…. Nerozumím vůbec tomu, 
na jakých základech si někdo dovolí náš domov takto napadat. Pokud bychom neudělali tyto základní věci, 
do několika dnů by klienti zemřeli, my se však zde o zcela nepohyblivé a nesoběstačné osoby staráme i několik 
let. Pokud je některý z rodinných příslušníku nespokojen s naší péčí, není mu nijak bráněno v tom, aby si své 
blízké vzal domů a staral se sám. Stát nyní zvýhodňuje domácí péčí rodinných příslušníků a péči o osobu ve 
4. stupni závislosti v domácí péčí podporuje částkou 19 200,- Kč /měsíc. Náš domov dostane za péči o 
takového člověka pouze 13 200,- Kč, ústavní péče je tímto tedy znevýhodněna. Pochopitelně zde není tolik 
pracovníků, aby mohl mít každý klient trvale svého osobního asistenta a trvalý dohled, jeden pracovník ve 
službě se stará o přibližně 10 osob. Pokud někdo osobní dvacetičtyřhodinovou asistenci vyžaduje, musí si 
zajistit domácí péči a trvalou přítomnost pečovatelky.  

odpověď vedoucí přímé péče: 

Pleny vyměňuje personál dle potřeby. Pojišťovna hradí cca 3 pleny za den. I přesto jsou našim klientům 
vyměňovány pomůcky při inkontinenci výrazně častěji, neboť používáme vzorky z různých darů a bonusů. 
Někdo chce přebalit častěji, i 8 x za den, to lze pouze s tím, že si bude část pomůcek hradit sám.  

Otázka č.16.: Máte možnost Vy i klienti si stěžovat? 

 

 

 

30; 88%

2; 6%

2; 6%

Ano Ne Nevím
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Otázka č. 17.: Pokud ano, víte, kam se můžete se svou stížností obrátit? 

 

odpověď ředitelky: 

Klienti mají možnost si stěžovat ústně i písemně, v budově jsou schránky i na anonymní stížnosti a dvakrát 
za rok jsou rozdány schránky na byty klientů, kde si také mohou stěžovat i rodinní příslušníci. Máme velmi 
málo stížností a většinou jsou schránky naštěstí plné pochval.  

Na každém bytě jsou informační materiály, kde si každý může přečíst postup, jak si stěžovat, postup je i na 
nástěnkách a při příchodu klientů do domova sociální pracovnice celý postup podávání stížností sdělují a na 
požádání informace zopakují. Pokud někdo neví, jak si stěžovat na službu, nevím, co na to říct. Víc už toho 
udělat prostě nemůžeme…. 

Otázka č. 18.: Chtěl/a byste v zařízení něco změnit? 

 

připomínky respondentů: 

Dva respondenti uvedli, že by chtěli něco změnit, ale nedefinovali co….. 

„Více se věnovat nepohyblivým klientům, hlavně služby fyzioterapeuta“ 

„Bezpečnost klientů!“ 

„Bezpečnost klientů, na noc zamykat.“ 

„Zlepšit stravování“ 

„Chybí rehabilitační pracovník, terapeut“ 

30; 88%

0; 0%
2; 6%

2; 6%

Ano Ne Nevím Nevyjádřeno

7; 21%

15; 44%

9; 26%

3; 9%

Ano Ne Nevím Nevyjádřeno
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„Schází mi výzdoba/květiny na chodbách. Chápu důvody, proč vše zmizelo. Bylo to útulnější. Úprava a péče 
o terasy. V neděli by měla být otevřena kavárna. Posedět venku či uvnitř by přivítali i další návštěvníci Sadů. 
Do budovy se dostane každý, u vchodu by měl být recepční (denní i noční), klienti by se cítili bezpečněji.“  

odpověď ředitelky: 

Nejsme zdravotnické zařízení a nejsme vůbec povinni zajišťovat jakoukoliv rehabilitaci, máme omezené 
finanční možnosti platit fyzioterapeuta a nyní zde na této pozici pracují dvě osoby na 1,5 pracovního úvazku. 
Jak jsem uvedla, zdravotní pojišťovny nehradí rehabilitaci v zařízeních sociálních služeb, a proto nelze víc 
takovýchto odborných profesí zaměstnat. Jakákoliv rehabilitace je nad rámec a děláme, co se zvládne. Pokud 

chce někdo víc, než je v našich možnostech, vždy si může zajistit rehabilitaci soukromě. 

Nevím, co se myslí bezpečností klientů – budova je střežena kamerovým systémem, vždy zde jsou nejméně 
čtyři zaměstnanci (v noci nejméně, jinak víc), ohrožení klienti mají nouzová tlačítka na „hodinkách“, všechny 
byty a společenské místnosti jsou vybaveny signalizací, budova je bezbariérová, klienti si mohou byty 
zamykat, v případě, že by do domova vnikla podezřelá osoba, volá personál bezpečnostní agenturu, která 
budovu hlídá, je možné volat i policii. Co se týká požární bezpečnosti, je zde systém EPS, který hlásí jakékoliv 
riziko požáru… klienti s poruchou orientace jsou hlídání pomocí systému Trex a mají své signalizační 
„hodinky“, u těchto osob je tipováno riziko a je-li třeba, jsou odstraněny z oken kličky, aby klienti nemohli 
vypadnout.  

Život prostě nějaká rizika nese, ty nejčastější jsme se snažili odhalit a předejít jim. Nevím, jak by měl vypadat 
svět, který by byl zcela bez rizik…. 

Co se týká výzdoby budovy, hasiči větší výzdobu zakázali, z důvodu požární bezpečnosti. My zde zákony a 
vyhlášky netvoříme, pouze je dodržujeme. 

Občerstvení v budově je a funguje v režimu, který jsme schopni zachovat. Snažili jsme se opakovaně bufet 
pronajmout a bohužel jej nikdo nechce, návštěvníci v parku jsou pouze sezónně a bufet prodělává, protože 
klienti domova nezajistí takový obrat, aby se obchůdek uživil. Snažíme se zajistit provoz pomocí našich 
zaměstnanců a brigádníků, je ale třeba myslet na to, že náš úkol je poskytnout péči o seniory a nikoli postávat 
v občerstvení, kam nikdo nechodí…. 


