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;Článek č. 1

Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života klientů a pořádku v
domově. Je závazný pro všechny klienty a zaměstnance Domova pro seniory Sloupnice.

Článek č. 2
Ubytování

1/ Klient je po svém příchodu a sepsání všech náležitostí nezbytných k přijetí do domova
ubytován na pokoji odpovědným pracovníkem domova. Je mu přiděleno lůžko, k dispozici je
mu skříň, lampička, polička, noční stolek a židle. Dle potřeby a možností DpS je lůžko
doplněno potřebnými pomůckami.
K uložení osobních věcí slouží skříň a noční stolek. Je proveden soupis oblečení a obuvi a
dalších osobních věcí klienta. Vše je označeno osobní značkou klienta.
2/ K výzdobě pokoje může klient použít vlastní předměty drobné povahy.
3/ Věci, které klient používá z majetku domova, zůstávají majetkem domova a klient s nimi
zachází šetrně. Bez svolení vedení domova nesmí klient provádět žádné úpravy na svěřeném
majetku .
4/ Při ubytování se přihlíží ke zdravotnímu stavu klienta. V průběhu pobytu je v kompetenci
určeného pracovníka klienta přemístit na jiný pokoj a patro po domluvě s klientem a
informování rodiny a ředitele o důvodech tohoto přesunu.

Článek č. 3
Úschova cenných věcí

1/ Klient si může uložit své peníze, cenné předměty, dokumenty, VK v přijímací kanceláři
DpS. Na převzetí těchto věcí je klientovi vystaven doklad o převzetí. Peněžní hotovost je
vedena na depozitním účtu a s penězi na jeho účtu je nakládáno dle pokynů klienta, které jsou
sepsány v příkazní smlouvě a ve smlouvě o depozitním účtu. Klientovi je na požádání předán
výpis karty hotovostního depozita.
2/ Za ztrátu peněz a cenností, které má klient u sebe, domov nenese odpovědnost.

Článek č. 4
Stravování

1/ Stravování v domově je celodenní 3x hlavní jídlo, 2x svačina.
Připravuje se strava racionální, dietně upravená a diabetická.
2/ Jídla se podávají v jídelně v přízemí nebo v jídelnách na jednotlivých patrech nebo na
pokojích.
Čas výdeje stravy:
Snídaně: 7:30 – 8:00 hod.
Dopolední svačina: během dopoledne
Oběd: 11:00 – 12:00 hod
Odpolední svačina: 14:30 – 15:00 hod
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Večeře: 16:45 – 17:30 hod
3/ Odnášet nádobí a příbory, z jídelny v přízemí, na pokoje nebo mimo budovu není dovoleno.
4/ Nápoje jsou k dispozici na patrech během celého dne.
5/ Vlastní potraviny si ukládají klienti na určené místo, mohou využít i lednic určených pro
uložení potravin klientů na jednotlivých patrech.
6/ Klient, odcházející z domova na více jak 24 hodin a požadující finanční náhradu za
potraviny, se musí odhlásit 2 dny předem. Při nesplnění této povinnosti není nárok na finanční
náhradu.
7/ Odhlášení klienta ze stravování při pobytu mimo domov provádí pracovník konající službu
a provádí se od následujícího dne nepřítomnosti.

Článek č. 5
Zdravotní a ošetřovatelská péče

1/ Domov pro seniory poskytuje péči klientům v oblasti ošetřovatelské a zdravotní po dobu 24
hodin denně.
2/ Zdravotní lékařskou péči poskytuje smluvní lékař. Klienti se podrobují vstupní lékařské

prohlídce, očkování proti pneumokoku, před sezónou jsou očkování proti chřipce. Dbají
pokynů lékaře a zdravotního personálu. Léky klientům připravuje a podává sestra ve směně.
3/ Vlastní úraz nebo úraz jiného klienta hlásí klient pracovníkovi ve směně a ta zajistí vše
potřebné.
4/ Při podezření na infekční chorobu rozhodne lékař o možném přemístění klienta na infekční
oddělení nemocnice.
5/ Zaměstnanci jsou očkování proti chřipce každoročně dle vyhl. 439/2000 Sb.

Článek č. 6
Hygiena

1/ Klienti domova dodržují osobní čistotu, čistotu prádla a pořádek na pokoji.
2/ Koupání se provádí minimálně 1x týdně dle potřeby i častěji. Klienti se mohou koupat sami
nebo s pomocí ošetřujícího personálu.
3/ Klienti mají možnost využívat služeb kadeřnice a pedikérky. Tyto služby jsou zajištěny
smluvně a klienti si je hradí.
4/ Osobní prádlo si klienti mění dle potřeby. Na noc se obyvatelé převlékají do nočního
prádla. Praní, sušení, žehlení a drobné opravy prádla se provádí v prádelně. Opravu obuvi si
hradí klient sám.
5/ Osobní prádlo si za pomoci příbuzných zajišťuje klient sám. Na požádání lze nákup prádla
zajistit prostřednictvím pracovníků domova.
6/ Ložní prádlo je klientům poskytováno v rámci ubytování.
7/ V budovách Domova pro seniory Sloupnice je zakázáno porušovat pravidla sousedského
soužití. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených a k tomuto účelu uzpůsobených místech.
Domácí zvířata nemohou být v domově chována, aby nenarušovala soužití.

Článek č. 7
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Úklid

Základní úklid provádí uklizečka jedenkrát za den. Jedenkrát za měsíc se provádí velký úklid.
Po dohodě s klientem personál provádí úklid v prostorách na osobní věci klienta.

Článek č. 8
Doba klidu v domově

1/ Doba nočního klidu v domově je stanovena od 21:00 do 06:00 hodin. Odpolední klid je
zpravidla po obědě do 14:00 hod.
2/ V době nočního klidu nejsou klienti rušeni s výjimkou nutného ošetření nebo podání léků.

Článek č. 9
Vycházky mimo areál domova

1/ Svoji delší nepřítomnost v prostorách domova (nepřítomnost na jedno jídlo) ohlásí klient
pracovnici konající službu na daném oddělení.
2/ V zájmu vlastní bezpečnosti ohlásí i místo a pravděpodobný čas svého návratu.
3/ V době karantény (při chřipkové epidemii) může vedení domova na doporučení lékaře
doporučit klientům omezit pobyt mimo DpS. V případě nepříznivého počasí může vedení
domova doporučit klientům neopouštět prostory DpS.

Článek č. 10
Přechodný pobyt mimo domov

1/ Klient může pobývat mimo domov – na dovolené. Na tuto dobu je vybaven léky, popřípadě
dalšími osobními věcmi. Po dobu nepřítomnosti v domově mu náleží vratka za stravu a
příspěvku na péči v poměrné části dle smlouvy.

Článek č. 11
Návštěvy

1/ Návštěvy v domově mohou pobývat kdykoliv, zpravidla do doby uzavírání budovy.
V zimním období se budova zamyká nejpozději v 19:00 hod, v době letního času nejpozději
ve 20:00 hodin.
2/ Návštěvy by neměly narušovat klid a pořádek v domově, léčebný a dietní režim klientů
3/ Návštěvy se ohlásí v recepci domova nebo u personálu konajícího službu.
4/ Návštěvám lze ve výjimečných případech poskytovat nocleh. Po dohodě lze za úhradu
poskytnout návštěvě oběd nebo večeři.
5/ Klienti na vícelůžkových pokojích se mohou navštěvovat kdykoliv mimo dobu nočního
klidu.

Článek č. 12
Kulturní život
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1/ Klienti se podle svého zájmu mohou zúčastňovat kulturních a společenských akcí
v domově.
2/ Se souhlasem vedení domova mohou používat vlastní televizi a rádio, pokud neruší
spolubydlící. Koncesionářské poplatky si hradí sami a na požádání předkládají vedení
domova ke kontrole doklady o zaplacení.
3/ Klienti mohou používat svůj mobilní telefon. Za jeho případnou ztrátu nenese domov
odpovědnost. Telefonovat z pevné linky mohou z 2. patra.
4/ Klientům je v přízemí domova k dispozici ekumenická kaple a návštěvní místnost.
5/ Klienti mohou odebírat tisk, tuto službu si hradí.

Článek č. 13
Zájmová činnost

1/Klienti se mohou věnovat zájmové činnosti. Zájmové programy připravují a koordinují
pracovnice sociální péče – aktivizační pracovnice s ohledem na zájmy klientů.

Článek č. 14
Výplata důchodu

Při nástupu do domova je klient seznámen s pravidly pro výplatu důchodu.
Důchod může být vyplácen:

1/ Hromadným seznamem - na základě souhlasu klienta je důchod vyplácen přes hromadný
seznam zasílaný ČSSZ. Důchod je vyplácen 15. den v měsíci (v pátek pokud je 15. v sobotu,
v pondělí pokud je 15. v neděli). Výplatu provádí sociální pracovnice.

2/ Pokud má klient zavedenou výplatu důchodu na účet u peněžního ústavu, může i nadále
takto důchod přijímat.

3/ Za klienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům přebírá důchod opatrovník. Za
klienta, který má ustanoveného zvláštního příjemce důchodu pak tato osoba.

Článek č. 15
Úhrada za pobyt

Úhrada je stanovena na základě Smlouvy o poskytnutí soc. služby dle zákona č. 108/2006Sb.
o sociálních službách a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. Úhrada je inkasována při výplatě
důchodu hromadným seznamem nebo může být poukazována na účet domova. Výjimečně
může být úhrada pobytu zaplacena v hotovosti.

Článek č. 16
Příspěvek na péči je se souhlasem klienta poukazován na účet domova a je účtován jako

součást úhrady za pobyt u každého klienta.
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Článek č. 17
Zásilky
1/ Poštovní zásilky může přijímat pro klienty pověřená pracovnice, pak ručí za jejich doručení
klientovi.
2/ Za klienty, kteří nejsou schopni převzít poštu, pověřená pracovnice zásilku potvrdí s tím, že
adresát není schopen podpisu a odpovídá za doručení adresátovi.

Článek č. 18
Stížnosti

1/ S případnými stížnostmi se klient obrací na vrchní sestru a sociální pracovnici, popřípadě
ředitele domova nebo i na ostatní zaměstnance domova viz. Metodika na vývěskách domova.

Článek č. 19
Opatření proti porušování domácího řádu a kázně

1/ Pokud klient nedodržuje Smlouvu o poskytování sociálních služeb, Domácí řád a
opakovaně porušuje kázeň a pořádek v domově a odpovědným pracovníkům se nepodaří ani
po písemném upozornění zjednat nápravu, může být ukončen pobyt.
2/  Za závažné porušení se považuje:
a/hrubé napadání klientů a zaměstnanců domova
b/vypůjčování peněz, dělání dluhů, žebrání na veřejnosti
c/dlouhodobé (déle než 3 měsíce) neplacení  služeb sjednaných ve smlouvě

Článek č. 20
Závěrečná ustanovení

1/ Klient Domova pro seniory má právo i povinnost být seznámen s domácím řádem a se
všemi předpisy, týkající se jeho pobytu v domově.
2/ Tento Domácí řád je umístěn na jednotlivých odděleních domova  k volnému nahlédnutí.

Tímto domácím řádem pozbývá platnost Domácí řád vydaný dne 20. 8. 2007.
Sepsáno dne 29. června 2009

Ředitel Domova pro seniory Sloupnice
Ing. Miroslav Šteyer


