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I. Úvodní ustanovení 

 Domácí řád shrnuje pravidla klidného a spokojeného soužití pro všechny 

uživatele pobytové sociální služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním 

režimem a Odlehčovací služby (dále jen „Domova“). 

 Domácím řádem se řídí všichni uživatelé, opatrovníci, návštěvy a zaměstnanci. 

 Pobytové služby jsou realizovány na základě Zákona o sociálních službách 

108/2006 Sb. v aktuálním znění. Stojíme o to vytvořit pro Vás důstojné 

prostředí, kde budeme respektovat Vaši individualitu, aktivně Vás budeme 

zapojovat do péče o sebe a podporovat Vás v kontaktu se společenským 

prostředím. 

 Informace, které Vám budou v domácím řádu nesrozumitelné, Vám rádi vysvětlí 

sociální pracovníci Domova. 

 Péče v Domově je poskytována dle skutečných potřeb uživatele. Postup 

poskytování péče u každého uživatele je zapsán do individuálního plánu. 

Individuální plán sepisuje s uživatelem sociální pracovník. V plánu jsou 

rozepsány jednotlivé činnosti poskytované služby (ubytování, strava, pomoc při 

péči o vlastní osobu, pomoc při hygieně, pomoc při kontaktu se spol. prostředím, 

pomoc při terapeutických a aktivizačních činnostech, pomoc při uplatňování 

práv). Je zde konkrétně napsáno, co si uživatel zvládne sám zajistit a do jaké 

míry potřebuje podporu, pomoc nebo péči od pracovníků zařízení. Plán se 

aktualizuje 1x za půl roku či dříve v případě jakékoliv změny. . 

 Klíčový pracovník – každý Uživatel má sociálním pracovníkem přiděleného 

klíčového pracovníka. Klíčový pracovník je zaměstnanec, který se bude o Vás 

nejvíce zajímat, bude se s Vámi domlouvat, zda Vám vyhovuje Individuální 

plán, bude s Vámi komunikovat a zjišťovat Vaše potřeby. Je možné 

oboustranně zažádat o změnu klíčového pracovníka a uživatele. 

 

II. Ubytování  

 Domov se nachází ve čtyřpodlažní budově s přilehlou zahradou a střešní 

terasou. Přístup na terasu je pomocí schodiště u jídelny nebo výtahu u recepce 

- tzv. velkého výtahu. Na požádání Vám recepční na podpis zapůjčí čip, kterým 

si ve výtahu odblokujete vstup do 5. patra. Čip poté vracejte na recepci. 

 Ubytování je poskytováno v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích a v 

manželských apartmánech. Všechny pokoje jsou bezbariérové, mají sociální 

zařízení s protiskluzovou podlahou a přístup na balkon nebo terasu. V Domově 

je využíváno signalizační zařízení k přivolání pracovníků. 

 Na 1. podlaží se nachází společná jídelna, 25 lůžek pobytové služby Domov 

pro seniory, 4 lůžka Odlehčovací služby, kancelář ředitelky, vrchní sestry, 

sesterna a ordinace lékaře, výtvarná dílna, zázemí pro pečovatelky a pietní 

místnost, kotelna, sklad špinavého a čistého prádla, šatna pro personál, WC, 

recepce. Na konci chodby je vchod do zahrady, kde je posezení pod pergolou, 

lavičky a branka pro východ z areálu, úklidová a dezinfekční místnost.  
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 Na 2. podlaží je 25 lůžek pobytové služby Domov se zvláštním režimem. Dveře 

pro vstup na patro jsou zajištěny kódem (11234Enter). Okna a balkonové dveře 

jsou uzamknuty, aby byla plně zajištěna bezpečnost uživatelů. Pokud budete 

chtít posedět na balkoně s rodinou nebo si v pokoji vyvětrat, požádejte o 

odemknutí pracovníky ve službě. Pro opětovné uzamknutí je potřeba 

zamáčknout zámek na klice u okna a dveří. Na tomto patře najdete kuchyňku a 

jídelnu, reminiscenční místnost (obývací pokoj), zázemí pro pečovatelky, 

sesternu, kancelář vedoucího sociálního pracovníka, staniční sestry, kapli, 

sklad zdravotnického materiálu, sklad aktivizačních potřeb, WC, šatnu 

personálu, úklidovou a dezinfekční místnost, sklad čistého prádla. 

 Na 3. a 4. patře je celkem 50 lůžek pro službu Domov pro seniory. Na 3. patře 

najdete kancelář sociálních pracovníků, televizní a návštěvní místnost, zázemí 

pro pečovatelky, centrální koupelnu, kuchyňku pro uživatele a místnost pro 

zajištění pedikúry, sesternu, sklad kompenzačních pomůcek, sklad spotřebního 

materiálu, šatnu pro personál, WC, úklidovou a dezinfekční místnost, sklad 

čistého prádla, sklad údržby.  Na 4. patře se nachází klubovna – kuřárna, 

centrální koupelna, šicí dílna, kancelář aktivizačních pracovníků, zázemí pro 

pečovatelky, sesterna, místnost pro fyzioterapii, kadeřnictví, kuchyňka pro 

uživatele, žehlírna, WC, dezinfekční a úklidová místnost, sklad čistého prádla, 

sklad ložního prádla. 

 Mezi jednotlivými patry je možné přecházet pomocí dvou schodišť, která jsou 

umístěna na obou koncích budovy, k bezbariérovému přesunu mezi patry slouží 

dva výtahy. Výtah u recepce - tzv. velký, slouží k evakuaci. 

 Na každém patře je výklenek, který je vybaven sedacím nábytkem. 

 Uživatel se ubytovává na pokoj v pracovních dnech v dopoledních hodinách dle 

společné dohody se zařízením. V den nástupu obdrží klíč od pokoje, od šatní 

skříně a trezorku ve skříni.  

 Pracovníci vstupují do pokoje po zaklepání. 

 Pracovníci nevstupují do uzamčeného pokoje, pouze po domluvě s uživatelem: 

je zapsáno v Individuálním plánu. 

 Pokoje jsou vybaveny nábytkem (např. šatní skříň, stůl, polohovací postel 

s antidekubitní matrací, křeslo, noční stolek, TV stolek, komoda a věšák), který 

je vlastnictvím poskytovatele. Uživatel si může dovybavit pokoj drobnými 

předměty (sošky, obrázky, fotografie, květiny…). O umístění vlastního nábytku 

musí uživatel písemně zažádat, žádost s Vámi sepíší sociální pracovníci na 

formulář Domova. Možnost dovezení věcí do pokoje schvaluje ředitelka 

Domova. Nábytek i čalouněný nábytek musí být opatřen certifikátem o snížené 

hořlavosti a splňovat požární směrnici. Elektrospotřebiče starší dvou let musí 

mít platnou revizi, revizi je třeba doložit platným dokladem o revizi. U nových 

spotřebičů, které nejsou starší 2 let, stačí doklad o zakoupení. Certifikát o 

snížené hořlavosti a doklad o platné revizi musí být předán do zařízení před 
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umístěním nábytku nebo elektrospotřebiče na pokoj. Domov zajistí součinnost 

při zajištění revize, poplatek za revizi hradí uživatel. 

 Domov zprostředkovává revizi elektrospotřebičů, a to jedenkrát za 2 roky, 

poplatek za revizi si hradí uživatel. 

 Na pokojích je možnost připojení k TV anténě, internetu a pevné lince. Uživatelé 

si mohou zajistit samostatně připojení k internetu nebo pevné lince 

prostřednictvím dostupných veřejných služeb. Koncesionářské poplatky za TV 

a rádio, platby za internet a pevnou linku si hradí uživatelé samostatně. 

 Poskytovatel je oprávněn přestěhovat Uživatele na jiný pokoj z provozních 

důvodů (např. zavedení nové služby, technické závady, malování).  

 Uživatel může zažádat o možnost být přestěhován na jiný pokoj, sociální 

pracovník zařadí uživatele do Pořadníku zájemců o přestěhování a informuje 

uživatele o bodovém hodnocení a pořadí. 

 Výmalba pokoje se provádí 1x za 2 roky na náklady zařízení. V případě, že 

uživatel výmalbu poškodí, hradí opravu a vzniklou škodu uživatel.  

 Na základě vlastního rozhodnutí se může uživatel nahlásit k trvalému bydlišti 
na adresu Domova. Informace získáte od sociálního pracovníka.  

 Úklid na pokoji je zajišťován každodenně, uživatel se na úklidu podílí dle svých 
schopností a možností (např. vynáší koš, utírá si stůl, stírá prach…). Konkrétně 
je rozepsáno v Individuálním plánu.  

 Osobní prádlo uživatele je po dohodě s ním označeno štítkem se jménem. 

Štítek je umístěn na méně viditelné místo. Prosíme uživatele, aby si nově 

pořízené oblečení nechali řádně označit, a tak předešli jeho ztrátě. 

Uživatelé odlehčovací služby si prádlo značí samostatně. K označení prosím 

použijte nevypratelný fix na textil. Předejdete tak ztrátě Vašeho oblečení. Za 

ztrátu neoznačeného oblečení neručíme. 

 Špinavé prádlo dává uživatel do prádelního koše v koupelně. Pracovnice 
špinavé prádlo vybírá v ranních hodinách.  

1. patro v pátek 

2. patro v pondělí a ve čtvrtek 

3. patro ve středu 

4. patro v úterý 

 

Drobné části oblečení, které není vhodné posílat do prádelny, si může po 
domluvě se sociálním pracovníkem uživatel vyprat v pračce na patře, stejně tak 
i vyžehlit. Ložní prádlo a veškeré oblečení jak uživatelů, tak i zaměstnanců, se 
odváží do smluvní prádelny ve Vysokém Mýtě. 
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 Uživatelé mohou k samostatnému praní prádla využívat pračku v Domově, a to 
po domluvě se sociálním pracovníkem. Tato činnost se také naplánuje do 
Individuálního plánu uživatele.  

 Ložní prádlo je měněno, pokud není potřeba častěji, 1x za týden. 

 

III. Stravování 

 Domov má vlastní kuchyň, která připravuje celodenní stravu a pitný režim (3 

hlavní jídla a 2 svačiny, u diabetické diety se vydává ještě druhá večeře). 

V týdnu jsou podávány teplé večeře, o víkendu a svátcích jsou večeře studené. 

V týdnu si mohou uživatelé vybírat oběd ze dvou jídel: u racionální stravy (3) a 

diabetické diety (9). 

 Uživatel má možnost odmítnout teplé večeře a zažádat si o večeře studené. O 

tuto změnu může zažádat na recepci den předem do 9:00 hod, na víkend a 

pondělí musí zažádat v pátek do 9:00 hod. 

 Domov zajišťuje přípravu dietních pokrmů, které odpovídají zdravotnímu stavu 

uživatele. Uživatel má možnost odmítnout dietní stravování, pracovníci 

uživatele poučí o možných rizicích a informaci zaznamenají do Individuálního 

plánu, zdravotní sestra vše zapíše do denního hlášení a nahlásí obvodnímu 

lékaři. 

 Strava je vydávána dle aktuálního jídelního lístku, který je umístěn na nástěnce 

v jídelně, a na každém patře ve výklenku. Domov si vyhrazuje právo na změnu 

jídelního lístku. 

 Strava se vydává v jídelně na 1., 2. patře a na pokoje. Místo stravování uživatele 

je zaznamenáno v individuálním plánu.  

 Na pokojích je strava podávána těm, jimž zdravotní stav neumožňuje stravovat 

se v jídelně. 

 

 Výdej stravy v jídelně na 1. patře: 

Snídaně (společně se svačinou) 7:30 – 8:30 hod 

Oběd 11:30 – 13:15 hod 

Večeře 17:30 – 18:00 hod 

 

 Výdej stravy v jídelně na 2. patře a na pokoje: 

Snídaně (společně se svačinou) 8:00 – 9:30 hod 

Oběd 11:30 -12:30 hod 

Odpolední svačiny pro všechny 

uživatele 

od 14:30 hod na pokoje 

 

Večeře spolu s druhou večeří 17:15 – 18:00 hod 
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Tekutiny jsou na patrech k dispozici po celý den (čaj i šťáva). Uživatelům, kteří 

potřebují dopomoc s dodržováním pitného režimu, nabízejí a podávají nápoje 

pečovatelky. 

 Uživatel má právo stravu neodebírat v době své nepřítomnosti v Domově. Nelze 

odhlašovat jídlo, pokud je uživatel přítomen na Domově. 

 V případě pobytu mimo Domov si odhlaste stravu na recepci (den dopředu do 

9:00 hod, odhlášení stravy na sobotu, neděli a pondělí nejpozději v pátek do 

9:00.). Pokud potřebujete na pobyt mimo Domov léky a máte je uložené u 

zdravotních sester, požádejte je o přípravu léků minimálně den dopředu a před 

odjezdem si léky nezapomeňte vyzvednout.  

 V případě hospitalizace je strava odhlášena od nejbližšího možného termínu 

dle provozních možností Domova (převážně od následující neodebrané stravy).  

 Uživatelé mohou hodnotit stravu na Stravovací komisi a to 1x za 3 měsíce. 

 Potraviny si mohou uživatelé ukládat do ledniček v kuchyňkách na 3. a 4. patře. 

Doporučujeme Vám označit si potraviny jménem. Pracovníci průběžně 

kontrolují obsah ledniček a upozorní uživatele na prošlé potraviny, které je 

nutné zlikvidovat. 

 Na 1. a 2. patře je možné uložit si vlastní potraviny do ledniček na denních 

místnostech, označené potraviny předejte pečovatelce, která je do ledničky 

uloží. 

 V případě, že uživatel skladuje potraviny na pokoji a dochází k jejich kažení, 

Domov si vyhrazuje právo tyto potraviny z důvodu dodržování hygienických 

norem zlikvidovat. Uživatel o tom bude vždy předem informován.  

 Zbytky potravin není možné skladovat na balkoně ani vyhazovat z oken. 

 Pokud předpokládáte, že si nestihnete odebrat stravu v daném čase pro výdej, 
nahlaste pečovatelce, aby Vám jídlo uschovala, a po příjezdu si stravu 
vyzvedněte. Připravené jídlo si můžete ohřát na denní místnosti nebo Vám 
pracovníci s ohřevem pomohou.  

 Při nevyzvednutí stravy ve výdejních časech je strava dle hygienické vyhlášky 
bez náhrady zlikvidována.  

 
IV. Výplata důchodu, výdej poštovních zásilek a nákupy 

 Uživatelé, kterým ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím České pošty, si 

docházejí pro důchod v den výplaty důchodu do kanceláře sociálního 

pracovníka na 3. patře od 14:00 do 15:30 hod, případně jim bude důchod 

vyplacen 15. v daném měsíci dle níže uvedeného harmonogramu. 

 

 Uživatelé, kterým je vyplácen důchod dle hromadného seznamu, mají výplatní 
den 15. v měsíci.  
Připadne-li datum výplaty na sobotu, je důchod vyplacen v pátek,  
připadne-li datum výplaty na neděli, je důchod vyplacen v pondělí. 
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Výplatu důchodu provádí sociální pracovník za účasti svědka: 
 
8:30 - 9:00 hod v kanceláři aktivizačních pracovníků na 4. patře 
9:05 - 9:30 hod ve školicí místnosti na 3. patře 
9:35 - 10:00 hod ve výtvarné dílně na 1. patře 
 

 U imobilních uživatelů je výplata důchodu prováděna na pokoji.  
 

 Úřední hodiny pro příjem a výdej plateb v kanceláři sociálních pracovníků na 3. 

patře: 

Úterý od 13:00 do 17:00 hod 

Středa od 8:00 do 12:00 hod 

Případně dle předchozí telefonické domluvy. 

 

 Poštovní zásilky doručené Českou poštou přejímá v pracovní dny sociální 

pracovník, který je (1x týdně) v pátek roznáší na pokoje uživatelů. 

 Poštovní zásilky (pohledy a dopisy) opatřené poštovní známkou mohou 

uživatelé dávat na recepci. Recepční zajistí jejich předání pracovníkovi pošty. 

 Složenky, doporučená psaní a balíčky odnášejí na poštu sociální pracovníci. 

Zásilky a požadavky je nutné předat sociálním pracovníkům do středy do 12:00 

hod.  

 Základní hygienické potřeby a pochutiny je možné zakoupit na recepci Domova:  

Pondělí – pátek od 7:30 do 16:00 hod. 

                Sobota, neděle a státní svátky od 9:00 do 15:00 hod. 

 Nákupy léků a léčiv v případě nepříznivé situace, tj. uživatel si je nemůže zajistit 
sám nebo s pomocí rodiny, zajišťuje staniční sestra objednáním v lékárně, 
doplatky za léky hradí uživatelé. 

 Nákupy pro Vás může obstarat sociální pracovník, a to 1x za měsíc. Soupis 
nákupu předejte ústně či písemně pečovatelce do posledního pondělí 
v posledním týdnu daného měsíce do 12:00 hod, nákup Vám obstaráme 
v nejbližším obchodě. Nákup si můžete vyzvednout v kanceláři aktivizačního 
pracovníka na 4. patře ve středu od 8:00 do 9:00 hodin. Imobilním uživatelům 
budou nákupy rozneseny na pokoje ve středu v dopoledních hodinách.  

 Na nákupy Vás může doprovodit sociální pracovník dle předchozí domluvy. 
 

V. Úschova cenných věcí 

 Při zahájení poskytování služby nebo v průběhu pobytu v Domově může 

uživatel požádat sociální pracovníky o převzetí cenných věcí, vkladních knížek 

a peněžní hotovosti do úschovy Domova v případě, že není možná jiná varianta, 

např. úschova u rodinných příslušníků. 

 Převzetí věcí do úschovy je sociálním pracovníkem sepsán a podepsán 
protokol o převzetí, opatřený podpisem uživatele. Při převzetí hotovosti vydá 
pokladní propis příjmového pokladního dokladu. 
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Domov neodpovídá za cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které 
nepřevzal do úschovy. 

 
VI. Zdravotní a ošetřovatelská péče  

 Domov poskytuje uživatelům základní zdravotní a ošetřovatelskou péči 
prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců po dobu 24 hodin.  

 V odlehčovací službě neposkytujeme zdravotní péči. 

 Uživatelé si mohou ponechat vlastního lékaře. Pokud se takto rozhodnou, 
veškerou komunikaci ohledně zdravotního stavu řeší s lékařem osobně nebo 
s pomocí rodiny.  

 V odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích je dle potřeby 
zajišťována lékařská péče formou rychlé záchranné pomoci. 

 Do zařízení dochází praktický lékař, který ordinuje na sesterně na 1. patře   
každé úterý od 10:00 do 13:00 hod. Změna ordinace lékaře je vyvěšena na 
dveřích sesterny v 1. patře.  

 Do Domova dochází 1x za měsíc psychiatr, objednávat se můžete u vrchní 
sestry. 

 Domov zaměstnává fyzioterapeutku, která na základě zdravotního stavu 
uživatele provádí odborná cvičení, cvičení na lůžku a nácvik chůze. 

 Uživatel může požádat o zapůjčení kompenzační pomůcky v rozsahu 
minimálně 1 den dle kapacitních možností Domova. Zapůjčení pomůcky si 
objednejte u vrchní sestry. Poplatek za zapůjčení pomůcky hradí uživatel dle 
sazebníku fakultativních služeb. 

 Se zajištěním vlastních kompenzační pomůcky Vám pomůže staniční sestra.  

 Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby má povinnost uživatel nahlásit zdravotní 
sestře, která zajistí ošetření úrazu a zaznamená jej do dokumentace.  

 Uživatel, u něhož bude potvrzena infekční choroba, bude dle doporučení lékaře 

hospitalizován. 

 Uživatel má svobodnou volbu si samostatně léky chystat i užívat. V případě, že 

se takto rozhodnete, Domov nepřebírá zodpovědnost za újmu na zdraví, kterou 

si špatným dávkováním nebo opomenutím užití léků způsobíte. 

 Pokud uživatel vyčerpal předepsané množství inkontinenčních pomůcek a ještě 

nemá nárok čerpat další pomůcky na účet zdravotní pojišťovny, má povinnost 

si pomůcky zajistit na vlastní náklady, informace k jejich obstarání poskytne 

vrchní sestra.  

 Při poskytování služby se snažíme předcházet použití opatření omezující Váš 

pohyb. V případě, že se dostanete do situace, která by ohrozila Vaše zdraví a 

život jiné osoby, pracovníci mohou použít opatření na omezení pohybu, ale 

pouze na dobu nezbytně nutnou k odvrácení této situace. O použití opatření 

omezujících pohyb se provede písemný záznam do Individuálního plánu dle 

týmové porady. 

 

VIII. Doba klidu 

 Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 do 6:00 hod.  

 Hlavní vchod se odemyká v 5:30 a uzamyká v 19:30 hod. 
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     Zadní vchod a branka se odemykají v 7:00 a uzamykají v 18:00 hod. 

 Uživatelé mohou svobodně Domov opouštět a navracet se do něho i v době 

uzavření budovy. Při odchodu požádají o odemčení personál, při návratu využijí 

zvonek vedle vchodových dveří.  

IX. Návštěvy  

 Návštěvy v Domově jsou možné po celý den.  

 Návštěvy mohou uživatelé přijímat na pokoji - vždy je nutné zohlednit zachování 

klidu a soukromí spolubydlícího - a ve společných prostorech Domova. 

 Návštěvy nemohou narušovat chod Domova, poskytovatel za ně nenese 

odpovědnost.  

 Návštěvy odcházejí z pokoje na chodbu při poskytování ošetřovatelské péče, 

pokud si uživatel toto přeje. 

 Z důvodu karantény může dojít k zákazu návštěv. Zákaz návštěv je vyvěšen na 

recepci Domova a zveřejněn na webových stránkách Domova. 

 Domov nabízí možnost přespání pro návštěvy u těžce nemocných a umírajících 

uživatelů. Možnost přespání návštěv schvaluje ředitel Domova. Návštěva si 

může objednat na recepci celodenní stravu za úhradu. 

 Na návštěvu je možné chodit se psem viz příloha č. 2. 

 

X. Pobyt mimo Domov 

 Uživatel služby může dle svého přání a potřeb Domov opustit, může chodit na 
vycházky dle své vůle, schopností a možností. V rámci bezpečnosti uživatele je 
vhodné odchod, trasu vycházky a předpokládaný návrat nahlásit personálu ve 
službě. 

 V případě odchodu za nevlídného počasí nebo ve špatném zdravotním stavu je 
povinností personálu Domova seznámit uživatele s možnými riziky.  

 Pokud uživatel pobývá mimo Domov, doporučujeme, aby uzamkl svůj pokoj,  

na dvoulůžkovém pokoji skříň a schránku na cennosti.  

 

XI. Kulturní a společenský život 

 Uživatelé se podle svého zájmu mohou účastnit společenského a kulturního 

života Domova. V Domově probíhají skupinové a individuální aktivity. Nabídka 

skupinových aktivit je každodenně napsána na tabuli u jídelny na 1. patře. 

Imobilním uživatelům předávají informaci o aktivitách pečovatelky na pokoji. 

 Duchovní podpora – v Domově probíhají každý týden bohoslužby v kapli na 2. 

patře, rozpis bohoslužeb je k dispozici ve výtahu a u vstupu do kaple. Uživatel 

se dle potřeby může s pracovníky pomodlit, rozjímat, posedět u svíčky, mohou 

být vedeny rozhovory o konečnosti svého života, rozhovory o obavách a strachu 

ze smrti, uživatele podporujeme při psychické nepohodě, citlivě reagujeme na 

to, co člověk prožívá – každý den je jiný.  



 

 

  

 

Stránka 10 z 17 

 Procházky venku: vnímáme, že procházky venku potřebuje většina uživatelů. 

Mobilní uživatele slovně motivujeme, aby chodili ven sami, a u imobilních 

uživatelů dodržujeme potřebnost. Nejpotřebnější uživatelé jsou ti, u kterých 

nefunguje rodina, nebo vysoce imobilní uživatelé. V případě, že je u uživatele 

nepříznivá situace taková, že jej musíme dovézt ven s lůžkem, snažíme se mu 

zachovat diskrétnější prostředí a můžeme mu nabídnout pobyt nejen v okolí 

Domova, ale i na střešní terase.  

 Na společenské akce a výlety zveme dle měsíčního harmonogramu 

vyvěšeného ve výtahu a na nástěnkách na jednotlivých patrech, imobilní 

uživatele informuje personál Domova. 

 Domov se stará o domácí mazlíčky – na 1. patře o andulky, na 2. patře o rybičky 

a na 4. Patře o králíka. 

 V jarních a letních měsících pěstujeme na zahradě Domova zeleninu a ovoce. 

 Pravidelně organizujeme procházky v zahradě Domova a okolí, navštěvujeme 

cukrárnu a restauraci ve Vysokém Mýtě. 

 Pobýváme na čerstvém vzduchu na střešní terase nebo v zahradě Domova. 

 Knihy si uživatelé mohou samostatně zapůjčovat v knihovničkách na každém 

patře ve výklenku. 

 Volně dostupný počítač s internetem je součástí TV a návštěvní místnosti na 3. 

patře. 

 Volně přístupná TV je v jídelně na 1. patře, 2. patře a v TV a návštěvní místnosti 

na 3. patře. 

 Do Domova chodí každý pracovní den denní tisk, který roznášíme na výklenky. 

 V Domově vychází každé dva měsíce zpravodaj s aktuálními informacemi a 

příspěvky uživatelů. K dispozici je na výklencích. Imobilním uživatelům roznáší 

Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto na pokoje sociální pracovnice . 

 Podněty, připomínky a přání mohou uživatelé vyjádřit ústně pracovníkům 

Domova. Písemné podněty můžete vkládat do bílé schránky na výklenku (2.,3. 

a 4. patro) a u velkého výtahu na 1. patře. 

 

XII. Hygiena 

 V rámci dodržování hygienických norem je každý uživatel povinen dodržovat 

zásady osobní hygieny, kterou si může zajišťovat samostatně nebo s pomocí 

pracovníků Domova.  

 Základem hygieny je i úprava vlasů, stříhání vlasů, holení a péče o nehty na 

rukou i nohou. V Domově je možné využívat služby pedikérky, manikérky a 

kadeřnice. Kadeřnice a pedikérka poskytuje své služby v Domově v těchto 
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časech a na těchto místech: na 3. patře místnost pedikúra, manikúra a 4. patro 

kadeřnictví. 

 

Pondělí - středa 7:30 - 16:00 hod 

Čtvrtek 7:30 – 14:00 hod 

 

 Uživatelé mají možnost využívat služeb kadeřníka i pedikérky ve Vysokém 

Mýtě. K dopravě je možné využít služeb Senior dopravy ČČK nebo dle ceníku 

fakultativních služeb Domova. V obou případech je nutné přepravu nahlásit 

minimálně dva pracovní dny před požadovaným dnem přepravy. V případě 

zajištění dopravy Domovem je tato služby vyúčtována v následujícím měsíci při 

vyúčtování pobytu. 

 Uživatelé dodržují pořádek i čistotu v pokojích a prostorách Domova.  

 Uživatelé si kupují základní hygienické potřeby z vlastních zdrojů. 

 

XIII. Stížnosti 

 Uživatelé i rodinní příslušníci si mohou stěžovat na kvalitu poskytování služby i 

na chování a jednání jednotlivých pracovníků Domova kterémukoliv 

zaměstnanci Domova, ke kterému mají důvěru. 

 Písemné stížnosti i anonymní stížnosti mohou uživatelé vhazovat do bílých 

schránek důvěry na každém patře (1. patro – u velkého výtahu, 2.,3. a 4. patro 

u výklenku). 

 Ústní i písemné stížnosti jsou řešeny dle Standardu kvality č. 7 (obrázkové 

verze „Stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby“ jsou 

vyvěšeny na každém patře na nástěnce u malého výtahu). 

 Stěžovatel je vždy vyrozuměn o postupu a výsledku řešení stížnosti, a to do 

30 dnů od podání stížnosti. 

 Pokud nejste spokojeni s postupem přešetření a vyřízení Vaší stížnosti, můžete 

se následně obrátit na instituce, které se zabývají ochranou lidských práv, a 

Vaší stížností se budou dále zabývat:  

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Pardubicích, Boženy 

Vikové – Kunětické 2011, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  

Kancelář veřejného ochránce lidských práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 

542 542 888, 542 542 777, email: podatelna@ochrance.cz  

Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel: 602 646 940, 

email: info@helcom.cz   

 

XIV. Odpovědnost obyvatel za způsobenou škodu a za svěřené věci 

 Uživatelé jsou odpovědni za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobili 

na majetku Domova, zdraví spolubydlících, pracovníků nebo jiných osob.  

mailto:podatelna@ochrance.cz
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 Úmyslné poškození posuzuje vedení Domova. Při hodnocení situace se vždy 

bere ohled na zdravotní stav uživatele a jeho schopnost posoudit následky dané 

situace, při které škoda vznikla. 

 V případě úmyslného poškození majetku mají uživatelé povinnost vzniklou 

škodu uhradit nebo uvést věc do původního stavu do termínu stanoveného v 

písemném záznamu. 

 Uživatelé mají povinnost upozornit kteréhokoliv pracovníka na možnost vzniku 

škody i na počínající škodu, a tak zajistit co největší bezpečnost a ochranu 

zdraví uživatelů, pracovníků i majetku Domova. 

 Uživatel nesmí do Domova nosit a používat elektrospotřebiče bez platné revize, 
nábytek bez certifikátu nehořlavosti, topná tělesa, střelné zbraně, chemikálie a 
hořlaviny. V Domově není dovoleno používat ponorné vařiče. Při používání 
varných konvic je nutné dodržovat bezpečnostní zásady, tj. po použití konvice 
ji postavit mimo podstavec nebo odpojit ze zásuvky.  

 Uživatel nesmí rozdělávat oheň ani s ním  manipulovat.  

 V Domově si můžete zapálit svíčku společně s pracovníkem Domova, např. k 

modlitbě, svíčka musí být uhašena před odchodem pracovníka.  

 Uživatel nesmí krmit zvířata Domova ani ptáky na balkoně.  

 Při ztrátě klíče od pokoje, šatní skříně a trezoru ve skříni je uživatel povinen 

uhradit všechny náklady spojené s výrobou nového klíče a instalací zámků ve 

skříni.  

 Všechny prostory Domova jsou nekuřácké. Kouřit se smí pouze na vyhrazených 

místech ke kouření – kuřárna na 4. patře, zahrada, prostor před Domovem a na 

balkonech u pokojů (vždy musí být zavřené balkonové dveře a okno do pokoje, 

aby kouř nevstupoval do místnosti). 

 V Domově není povoleno trvale přechovávat zvířata. 

 

XV. Opatření při porušování Domácího řádu 

 V případě opakovaného nedodržování Domácího řádu, narušování společného 

soužití opakovaným rušením nočního klidu, hrubým, neslušným a agresivním 

chováním vůči uživatelům i pracovníkům, nevhodným jednáním pod vlivem 

alkoholu bude takovéto jednání s uživatelem projednáno, z jednání bude 

pořízen písemný záznam, který bude uložen ve složce uživatele.  

 Výše zmiňovaná provinění mohou být důvodem ukončení poskytování sociální 

služby. 

XVI. Závěrečná ustanovení 

 S Domácím řádem jsou seznámeni všichni uživatelé, opatrovníci a zaměstnanci 
Domova. 

 Domácí řád je v písemné podobě volně přístupný na každém patře, 
v elektronické podobě je přístupný na webu Domova. 

 Domácí řád nenahrazuje povinnosti a závazky podepsané ve Smlouvě o 
poskytování sociální služby. 
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Přílohou Domácího řádu jsou:  
 
Příloha č. 1: Pravidla pro řešení a předcházení nouzovým, 
havarijním,                                 mimořádným situacím.  
 
Příloha č. 2: Pravidla pro návštěvy se psem v Domově.  
 
Příloha č. 3: Práva a povinnosti uživatele 

 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 1. 2. 2017 
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Příloha č. 1 

Pravidla pro řešení a předcházení nouzovým, havarijním, mimořádným 
situacím 

 
Smyslem pravidel je vytvořit takové předpisy pro řešení a předcházení nouzovým, 
havarijním či mimořádným situacím, které budu chránit uživatele, pracovníky a zajistí 
tak spolehlivé a bezpečné prostředí.  
Nouzovými situacemi rozumíme takové situace, které jsou nebezpečné a do značné 
míry nepředvídatelné a které je třeba co nejrychleji ukončit.  
Havarijní situace jsou takové náhlé situace, které vznikly v souvislosti s technickým 
provozem, a které hrozí způsobit škody na lidském životě, zdraví, majetku nebo na 
životním prostředí.  
Mimořádné jsou pak takové situace, které mohou nastat v souvislosti s poskytovanou 
službou. Mimořádné situace chápeme jako stavy, které nastávají spíše nepravidelně  
a výjimečně v souvislosti s poskytovanou službou, vyžadují nadstandardní organizační  
a další nároky a předpoklady, jež nevznikají natolik často nebo pravidelně, že by je 
bylo třeba zahrnout do běžných pracovních postupů pracovníků, a dokonce ani nemusí 
vždy nezbytně představovat nějaké konkrétní ohrožení. Jsou však v jistém smyslu v 
rámci poskytované služby "typické", jakkoli je jinak lze chápat jako výjimečné. 
 
Příčiny vzniku nouzových, havarijních a mimořádných situací mohou být různé. Mohou 
být na straně uživatele, pracovníků poskytovatele, třetích osob, v důsledku selhání 
technických zařízení, vlivem přírodních živlů či kombinací těchto příčin. 

 
Pokud jde o příčiny na straně uživatele, mohou nastat situace, kdy je např. 
pracovník poskytovatele napaden agresivním uživatelem, uživatel může záměrně 
poškodit majetek nebo zařízení poskytovatele, je nezvěstný, neotvírá, hrubě porušuje 
hygienické zásady  
a obtěžuje tím další osoby apod. 
Na straně pracovníka poskytovatele mohou nastat různá pochybení při poskytování 
služby, infekční onemocnění pracovníků, jejich ovlivnění alkoholem nebo jinou 
návykovou látkou, pracovník se nedostaví do zaměstnání, dojde k havárii služebního 
vozidla, nedbalosti při obsluze zařízení, agresivitě pracovníka vůči uživateli apod. 
Třetí osoby mohou obdobnými výše uvedenými způsoby negativně ovlivnit jak 
uživatele, tak poskytovatele, ale samozřejmě i oba tyto subjekty. 
Selhání a závady nejrůznějších technických zařízení mohou mít velmi negativní 
dopad na uživatele i pracovníky poskytovatele. Může jít o celou řadu situací jako 
například výpadek el. proudu, zasažení el. proudem, uvíznutí ve výtahu, prasklé 
vodovodní potrubí, ucpané odpady, únik nebo výbuch plynu apod. 
Vlivem přírodních živlů mohou nastat povodně, požáry, zásah bleskem apod. 
 
 
 
 
 
Evidence Pravidel 
V Domově je zpracovaný formulář nouzových, havarijních a mimořádných situací, do 
kterého je zaznamenáváno zejména datum, k jaké nouzové, havarijní či mimořádné 
situaci došlo, popis a průběh situace, postup pracovníků při řešení situace. Do tohoto 
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formuláře zapisuje pracovník, který situaci řešil. Formuláře jsou k dispozici v kanceláři 
sociálních pracovníků. Pokud sociální pracovník není 
přítomen, poznamená si pracovník informace k sobě a následně je v nejbližší možné 
době zaznamená do Formuláře NHMS. Sociální pracovníci případně pomáhají se 
zápisem NHMS.  
 

Příloha č. 2 

Pravidla pro návštěvy se psem v Domově  

 
1. V Domově je povoleno návštěvám přivést si s sebou psa a přechovávat jej v době  

od 9:00 do 20:00 hodin (s přihlédnutím k dennímu režimu uživatelů). 
2. Pes musí mít platná očkování – doložená zdravotním průkazem. 
3. Pes musí být čistý. 
4. Pes má povoleno se pohybovat v soukromých prostorách uživatele. Při pohybu  

ve společných prostorách Domova je nutné, aby byl na vodítku a v doprovodu 
uživatele nebo jiné kompetentní osoby. 

5. U agresivnějšího psa je potřeba náhubku ve společných prostorách Domova. 
6. Pes nesmí narušovat soukromí ostatních uživatelů Domova (zbytečně štěkat, 

skákat po ostatních uživatelích apod.). 
7. Majitel psa má plnou zodpovědnost za psa v Domově, je povinen nahradit všechny 

škody, které zvíře v Domově způsobí, a to do 30 dnů od vzniklé škody. 
8. Při venčení psa v zahradě Domova a okolí je majitel psa povinen zabezpečit úklid 

exkrementů. 
9. V případě nedodržování pravidel sociální pracovník jednou připomene 

nedodržování dohodnutých pravidel, udělá záznam. Bude-li se opakovat 
nedodržování dohodnutých pravidel, Domov má právo návštěvu psa plně zakázat.  

 
Příloha č. 3 

Práva a povinnosti uživatele 

 
Právo na důstojnost, právo na svobodu projevu a svobodu myšlení/uvědomění: 
přesvědčení, kultura, víra: 
 Máte právo na respektování lidské důstojnosti bez ohledu na věk, rasovou 

příslušnost, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, majetkové poměry, politické a 
náboženské vyznání nebo přesvědčení, pohlaví, sexuální orientaci nebo identitu a 
rozsah péče a pomoci, který potřebujete.  

 Máte právo na to, aby pečující osoby s Vámi jednaly ohleduplně, s citem, taktně. 
 Máte právo na ochranu před předsudky, negativním hodnocením a diskriminací.  
 Máte právo na to, aby byly uznávány Vaše životní hodnoty, přesvědčení nebo 

náboženská či politická svoboda bez ohledu na to, zda Vaše hodnoty sdílejí lidé, 
kteří Vám pomáhají a pečují o Vás. 

 Máte právo na úctu a vzájemnou toleranci. 
 
Právo na fyzické a duševní zdraví, bezpečí: 
 Máte právo na respektování fyzického zdraví a ochranu před všemi formami 

fyzického násilí, a to: týrání, špatného zacházení a zanedbávání, podvýživy a 
dehydratace, vyčerpání, vystavení extrémnímu chladu nebo horku a též jakémukoliv 
onemocnění, jemuž se dá předcházet, ochranu před infekcí. 
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 Máte právo na respektování a ochranu duševní a citové sféry života a ochranu před 
jakýmikoli formami psychického a emocionálního zneužívání nebo týrání. 

 Máte právo na ochranu před jakýmikoli formami sexuálního zneužívání nebo týrání. 
 Máte právo na ochranu před všemožnými formami finančního a materiálního 

zneužití. 
 Máte právo na ochranu před zanedbáváním a nedostatkem pečlivosti při 

poskytování pomoci a péče.  
 
Právo na svobodu pohybu: 
 Máte právo kdykoliv opustit svůj pokoj i budovu Domova. 
 
Právo na sebeurčení (volnost rozhodování a respektování svobodné vůle): 
 Máte právo na to, abyste si sám/sama určoval/a a nezávisle volil/a způsob svého 

života podle svých fyzických a mentálních možností, a právo na to, aby se Vám při 
tom dostalo rady a podpory. 

 Máte právo na to, aby Vám při rozhodování bylo dáno dost času na důkladné 
promyšlení; aby Vám byly zpřístupněny veškeré relevantní dokumenty, a abyste 
zakládal/a své rozhodnutí na nezávislé informaci, radě, poučení. 

 Máte právo na to, aby Vaše názory, přání a volby byly respektovány okolím i v tom 
případě, kdy nebudete schopni se vyjádřit. 

 Máte právo rozhodnout se, zda chcete bydlet na jednolůžkovém či dvoulůžkovém 
pokoji, zvolit rozsah vybavení obytné jednotky vlastním nábytkem, vybrat si 
spolubydlícího na dvoulůžkovém pokoji. 

 Máte právo na odmítnutí služby, podpory nebo pomoci.  
 Máte právo na přiměřené riziko, pokud tím neohrožujete život svůj nebo někoho ze 

svého okolí. 
 
Právo na soukromí: 
 Máte právo na to, aby byla respektována Vaše potřeba soukromí.  
 Máte právo na soukromou korespondenci, právo telefonovat bez přítomnosti dalších 

osob. 
 Máte právo na styk s rodinou, přáteli, známými a duchovními, pokud není porušeno 

právo na soukromí jiných osob. 
 

Právo na vysoce kvalitní péči, dle individuálních potřeb: 
 Máte právo zvolit si rozsah služeb, které Vám budou v rámci individuálního 

plánování poskytovány. 
 Máte právo na svobodnou volbu rozvržení harmonogramu svého dne. 
 Jste oprávněn/a využít všech prostředků pro prevenci zhoršení Vašeho zdravotního 

stavu nebo zlepšení zdravotní kondice, a tím dosáhnout co největší soběstačnosti. 
 Máte právo na to, aby Vám pomoc a podpora byla poskytována kvalifikovaným 

personálem. 
 
Právo na informaci, radu: 
 Máte právo na to, abyste byl/a informován o svém zdravotním stavu a o možnostech 

péče. 
 Máte právo na ochranu osobních údajů, nahlédnutí do své osobní dokumentace. 
 Máte právo na informaci a konzultaci o všech možných volnočasových aktivitách. 
 Máte právo na sociální poradenství. 



 

 

  

 

Stránka 17 z 17 

 Váš informovaný souhlas musí být součástí všech rozhodnutí týkajících se 
poskytované pomoci a péče. Máte právo znát jméno lékaře, zdravotnických 
pracovníků a všech ostatních pracovníků, kteří Vás ošetřují, pomáhají Vám, pečují 
o Vás. 

 
Právo komunikovat a podílet se na kulturním životě společnosti: 
 Máte právo volného pohybu, abyste mohl/a realizovat své zájmy a aktivity. Při 

zhoršené schopnosti pohybu máte právo na doprovod. 
 Máte právo na přístup k novým technologiím a ke vzdělávání v oblasti jejich 

používání.  
 Máte právo i nadále užívat všech svých občanských práv, včetně práva účastnit se 

politických voleb. 
 
Právo na ochranu před hlukem a rušením nočního klidu: 
 Máte právo na pomoc nebo odmítnutí pomoci kdykoli se ocitnete v situaci, kdy 

budete týráni nebo s Vámi bude špatně zacházeno. 
 Máte právo nahlásit špatné zacházení či jednání, aniž byste museli mít obavy 

z jakýchkoli negativních následků. Máte právo podávat si stížnosti a připomínky na 
kvalitu a způsob poskytování našich služeb při garanci své vlastní pohody a pocitu 
bezpečí. 

 Máte právo na náhradu škody - v případě poničení osobního vybavení a majetku 
způsobenou činností pracovníků Domova. 

 
POVINNOSTI UŽIVATELŮ DOMOVA  
 
 Dodržovat základní pravidla slušného chování, nenarušovat soužití s ostatními 

osobami, dodržovat noční klid. 
 Dodržovat jednotlivá ustanovení uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby 

včetně jejích příloh a vnitřní předpisy a směrnice, se kterými byl uživatel seznámen. 
 Udržovat pokoj i společné prostory Domova v čistotě a pořádku, nahlásit vedení 

poskytovatele veškeré zjištěné závady a nedostatky ve vybavení, provozu a při 
poskytování sociální služby. 

 Uhradit poskytovateli veškeré škody, které způsobí vlastním zaviněním. 
 Dodržovat přísná bezpečnostní opatření zejména při předcházení vzniku požáru – 

v celém Domově platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm včetně zákazu 
zapalování svíček.  

 Hlásit svoji nepřítomnost v Domově přes noc a návrat zpět.  
 Nejpozději poslední den při ukončení poskytování sociální služby uhradit veškeré 

nedoplatky za pobyt, stravu a poskytnuté sociální služby. 
 Sdělit nejpozději do 8 pracovních dnů poskytovateli změnu výše příspěvku na péči, 

a pokud využívá nebo chce využívat možnost snížené platby za pobyt a služby, tak 
i všechny změny ve svých příjmech, které mají vliv na stanovenou výši úhrady.  

 Platit úhradu za poskytovanou sociální službu ve sjednané výši a v dohodnutém 
termínu. 

 Umožnit a uhradit jednou za dva roky revizi vlastních povolených elektrospotřebičů. 
 
 
 


