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PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY

MILOSLAV DOSTÁL  /  605 264 573  /  dostal@plachetka.cz 
MIROSLAV VYBÍHAL  /  605 264 589  /  vybihal@plachetka.cz

PRODEJ A PRONÁJEM MANIPULAČNÍ TECHNIKY
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU
PRAVIDELNÝ SERVIS A SERVIS PŘI PORUŠE
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
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SENIOR centrum Blansko
opět získalo nejvyšší ocenění Značky kvality
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	 SENIOR	centrum	Blansko,	p.o.	poskytuje	sociální	služby	Domov	pro	seniory	
s	ubytovací	kapacitou	70	klientů	a	Domov	se	zvláštním	režimem	s	kapacitou	74	
klientů.	Ubytování	je	poskytováno	v	moderních	jedno	a	dvoulůžkových	poko-
jích,	vybavených	sociálním	zařízením	a	malou	kuchyňkou.	
	 Letos	v	únoru	již	potřetí	obhájilo	SENIOR	centrum	prestižní	ocenění	Značka	
kvality	v	sociálních	službách	s	plným	počtem	pěti	hvězd;	komplexní	hodnocení	
probíhalo	v	závěru	roku	2021.	Na	několik	otázek	souvisejících	s	tímto	oceněním	
odpovídá	vedoucí	úseku	sociální	péče	Mgr.	Martina	Hynková,	DiS.

Mgr. Martina Hynková, DiS.

	 Paní	 Hynková,	 kdo	 hodnotí	 zařízení	
poskytující	sociální	služby	Značkou	kva-
lity	a	vydává	certifikáty?
	 Jedná	 se	 o	 dlouhodobou	 iniciativu	
Asociace	poskytovatelů	sociálních	slu-
žeb	České	republiky,	tedy	asociace,	kte-
ré	 jsme	členy.	Cílem	je	poskytnout	se-	
niorům	a	jejich	rodinným	příslušníkům	
informaci	 o	 tom,	 jakou	 kvalitu	 života	
mohou	 v	 daném	 sociálním	 zařízení		
očekávat.	 Hodnotitelé	 sledují	 všechny	
důležité	aspekty	pobytu	v	zařízení,	a	to	
pouze	z	jednoho	úhlu	pohledu	-	z	pohle-
du	 samotného	 seniora,	 tedy	 uživatele	
této	sociální	služby.	

	 Jak	takové	hodnocení	probíhá	–	je	to	
jednorázová,	jednodenní	kontrola?
	 Nikoliv,	na	rozdíl	od	běžných	kontrol	
je	 toto	 hodnocení	 mnohem	 delší.	 Nej-
dříve	 odpovídáme	 na	 velmi	 podrobné	
otázky	na	chod	zařízení,	které	jsou	za-
slány	formou	dotazníku.	Další	dotazní-
ky	vyplňují	naši	klienti	a	jejich	rodinní	
příslušníci.	 Následuje	 návštěva	 hodno-	
titelů,	 kteří	 jsou	 skutečnými	 odborní-	
ky	na	tuto	problematiku	-	často	se	jedná		
o	 bývalé	 vedoucí	 pracovníky	 podob-
ných	 zařízení.	 Tito	 hodnotitelé	 hovoří	
jak	s	našimi	zaměstnanci,	tak	i	s	uživa-
teli.	Výsledkem	tohoto	procesu	není	jen	
udělení	 samotných	 bodů	 a	 hvězd,	 ale	
také	pro	nás	důležitý	externí	komplexní	
pohled	na	chod	zařízení,	takže	můžeme	
další	úsilí	zaměřit	na	konkrétní	oblast,	
kterou	lze	zlepšovat.
	 Hodnotí	se	tedy	více	oblastí	chodu	za-
řízení?
	 Ano,	 hodnotí	 se	 celkem	 pět	 okruhů	
činností	 -	 ubytování,	 strava,	 volný	 čas		
a	kultura,	partnerství	a	péče.	Nám	se	le-
tos	podařilo	získat	nejvíce	bodů	za	uby-
tování,	stravování	a	péči,	což	nám	uděla-
lo	velkou	radost,	nebo	se	jedná	o	stěžejní	
oblasti.	V	okruzích	volný	čas	a	partner-
ství	jsme	získali	méně	bodů,	což	je	také	 Klientky SENIOR centra při canisterapii

dáno	 skladbou	 našich	 klientů	 a	 jejich	
převládajícím	zdravotním	stavem	–	na-
příklad	 vyjíždět	 autem	 na	 nákupy,	 do	
obcí	 původního	 bydliště,	 aj.,	 by	 u	 nás	
zvládla	jen	hodně	malá	část	klientů.	Nic-
méně	jak	už	jsem	zmínila,	každá	taková	
hodnotitelská	akce	nám	přináší	podněty	
pro	další	zkvalitnění	služeb.	Pro	nás	je	
důležité,	že	jako	celkové	hodnocení	jsme	
získali	opět	plný	počet,	tedy	5	hvězd.	Je	
to	výtečné	ocenění	naší	práce.
	 Jak	často	probíhá	hodnocení	Značky	
kvality?
	 Poprvé	 jsme	 o	 certifikaci	 požádali		
v	roce	2013.	Vždy	po	čtyřech	letech	se	
koná	recertifikace,	 tedy	obnovení	udě-	
leného	hodnocení.	V	létech	2013,	2017		
a	nyní,	za	 rok	2021	 jsme	nejen	uspěli,	

ale	vždy	získali	pět	hvězd.	Velmi	si	ce-
níme	tohoto	výsledku,	který	dokazuje,	
že	i	v	těžké	době	zvládání	covidové	pan-
demie	jsme	dokázali	udržet	naše	služby	
na	vysoké	úrovni.	Ráda	bych	zde	podě-
kovala	všem	našim	zaměstnancům,	kte-
ří	 často	 s	 velkým	 osobním	 nasazením	
zajišovali	a	zajišují	kvalitní	chod	naše-
ho	SENIOR	centra.
Paní	Hynková,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: archiv SC


