ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ
Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu „Úvod do
dobré praxe v Domově Odry“.
V prosinci 2014 proběhla kolaudace „Konferenčních prostor“,
které jsme vybudovali s přispěním Moravskoslezkého kraje a
budou sloužit především ke vzdělávání pracovníků a stážistů.
V říjnu 2014 se konala přednáška pro veřejnost u příležitosti
celostátního „Týdne sociálních služeb“.
Na Gerontologických dnech v Ostravě 16.10.2014 jsme obdrželi
cenu v celostátní soutěži „Domov plný života“.
V červenci 2014 proběhla v domově druhá resupervize bazální
stimulace a obdrželi jsme certifikát „Pracoviště bazální
stimulace“ s platností do 26.8.2019.
V červnu 2014 nás navštívila paní Ivana Zemanová a předala nám dar terapeutického robota
„PARO“, který je první svého druhu v České republice.

Aktivní účast vedoucí zdravotně sociálního úseku na konferenci Společnou cestou v Ostravě
7.5.2014.
Na konci roku 2013 nám byla zastupitelstvem kraje schválena doplňková činnost, o kterou
nám byla rozšířena zřizovací listina a to v oboru „Mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.
V domově pro seniory se ve dnech 27. – 28. 11.2013 uskutečnila Inspekce poskytování
sociálních služeb. Inspekční tým se choval velice korektně a profesionálně a utvrdil

pracovníky v tom, že pracují dobře a kvalitně. Výstupem z inspekce bylo i sdělení Úřadu
práce, že předávají informace z proběhlých inspekcí na Ministerstvo práce a sociálních věcí a
náš Domov nahlásili jako nejlepší z kontrolovaných zařízení s velice dobrou praxí pro
případné stáže inspektorů z celé České republiky.

Dne 1.10.2013 přivítal domov vzácnou návštěvu. Mezi uživatele a zaměstnance domova
zavítala Ivana Zemanová, manželka prezidenta České republiky Miloše Zemana a
Martina Nováková, manželka hejtmana Moravskoslezského kraje.

Manažerka kvality ukončila v květnu 2013 kurz E-Qalin (jde o model měření a zvyšování
kvality, který je orientován pouze na specifický segment sociálních služeb) a postupně tento
systém zavádíme do naší praxe.

V roce 2013 proběhl další audit ČALS a platnost certifikátu "Vážka" byla našemu domovu
prodloužena.

V roce 2013 byla naše služba nominována mezi 10 nejlepších domovů se zvláštním režimem
v soutěži Senior centrum roku.
V roce 2012 jsme převzali Diplom od ministryně práce a sociálních věcí u příležitosti získání
významného ocenění a současně jsme převzali "Cenu kvality v sociální péči" v kategorii
Poskytovatel pobytových sociálních služeb pro seniory. Toto ocenění získal náš Domov již po
druhé.

Přebírání ceny v Senátu ČR

Rok 2012 – byla naše všeobecná sestra Jana Kollová
roku“ v kategorii sestra v sociálních službách.

Sestra J.K. - třetí zleva

mezi třemi finalistkami „Sestra

V červenci 2011 proběhla v domově resupervize bazální
stimulace PhDr. Karolínou Friedlovou a certifikát
„Pracoviště bazální stimulace“ nám byl prodloužen
do roku 2014.

Česká alzheimerovská společnost
provedla 9.11.2011 v našem zařízení
ve službě „Domov se zvláštním
režimem“ (ALDa) audit kvality a
získali jsme certifikát „Vážka“, který
je znakem poskytování kvalitních
služeb pro lidi s onemocněním
demence a Alzheimerovou chorobou.

Od roku 2011 jsme držiteli
certifikátu „Značka kvality“ pro
naši službu - Domov pro seniory a
po auditu jsme obdrželi celkově 4
hvězdičky (certifikát s nejvyšším
počtem hvězd tj. 5 jsme získali
ve dvou oblastech a to v péči o
naše uživatele a v partnerských
vztazích s našimi uživateli).

Naše pracovnice Marta Martinátová získala 1.
místo v „Národní ceně Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR“ jako Nejlepší pracovník v
sociálních službách roku 2011.

M.M. - druhá zleva
Za rok 2010 byla naše všeobecná sestra vybrána do finále soutěže „Sestra
moravskoslezského kraje“.
Od roku 2010 je několik našich pracovnic v sociálních službách vyhledáváno pro
přednáškovou činnost a předávání dobré praxe na různých konferencích (Praha, Ostrava,
Valašské Meziříčí).
V září 2009 převzala na Gerontologických dnech
v Ostravě naše pracovnice v sociálních službách
„Zvláštní ocenění za výborné výsledky v aplikaci
bazální stimulace a zavedení ojedinělé metody
kraniosakrální terapie u seniorů“.

„V celorepublikové soutěži „Cena kvality v sociální
péči“ pro poskytovatele sociálních služeb jsme získali
1. místo a 4.6. 2009 jsme obdrželi cenu kvality
v kategorii poskytovatel sociálních služeb pro seniory.

V roce 2009 si náš domov vybrala paní prof. MUDr. Eva Topinková CSc. Z Geriatrické
kliniky VFN 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (po zhlédnutí našich webových stránek)
do mezinárodního projektu SHELTER (jedná se o společný projekt devíti evropských
zemí, ověřující metodu komplexního geriatrického hodnocení seniorů v zařízeních
dlouhodobé péče) a naši zaměstnanci a uživatelé se zapojili do realizace tohoto projektu.
Získali jsme výsadu používat na našem pracovišti logo tohoto projektu „SHELTER“.

Od roku 2005 pracujeme s konceptem Bazální
stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci a
pohybové schopnosti člověka.
Na základě úspěšně proběhlé supervize byl domovu
v roce 2008 udělen certifikát „PRACOVIŠTĚ
BAZÁLNÍ
STIMULACE“
s garancí
Mezinárodní
asociace
bazální
stimulace.
V červenci 2011 proběhla resupervize PhDr.
Karolínou Friedlovou a certifikát nám byl
prodloužen do roku 2014.

Pilotní inspekce kvality proběhla v našem zařízení v roce 2005. Z protokolu o výsledku
přípravné inspekce citujeme: „Inspekční tým se po celou dobu inspekce setkával se vstřícným
postojem všech zúčastněných pracovníků. Vedení a pracovníci zařízení v diskuzi prokázali
vysokou míru profesionality a odbornosti, zájem o kvalitní poskytování služeb a potřebné
nadšení. V řadě oblastí je schopno zařízení poskytovat ostatním poskytovatelům metodickou
podporu na vlastních příkladech dobré praxe“.

