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1. Úvod
Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace je zařízení
sociálních služeb, jehož zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek.
Poskytovatel zajišťuje uživatelům pobytovou sociální službu.
Zastoupen je ředitelem, který pro zabezpečení klidného soužití uživatelů vydává
tento domácí řád, jenž je zpracován ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb.
a Vyhlášky č. 505/2006 Sb..
Domácí řád je závazný pro všechny uživatele, na obou budovách zařízení,
přičemž každý uživatel a zaměstnanec domova je s ním již před nástupem
seznámen. Následně je mu kdykoli k dispozici k nahlédnutí u sociálních
pracovnic, vedoucích domovů, na nástěnkách Informace pro uživatele a jejich
blízké.
Pro návštěvy uživatelů je závazný Návštěvní řád, který je přílohou tohoto
Domácího řádu. Tento je návštěvám k dispozici u recepce (u Návštěvní knihy),
u sociálních pracovnic, vedoucích jednotlivých domovů, na nástěnkách
Informace pro uživatele a jejich blízké.
Hrubé porušení či opakované porušování Domácího řádu může vést u uživatele
k vypovězení Smlouvy o poskytování služeb sociální péče v Domově pro
seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci (Viz článek 17. Opatření proti
porušování domácího řádu).

2. Ubytování
Ubytování je poskytováno ve dvou budovách, ve
čtyřech ubytovacích částech. Blíže:
Domov I - Školská (ul. Školská 401, Frýdek-Místek),
Domov II, III, IV - 28. října (ul. 28. října 2155, FrýdekMístek).
Uživatel může být ubytován na 1, 2, 3 nebo 4 lůžkovém
pokoji, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a potřebu
péče a pomoci. Druh pokoje, ve kterém je ubytován, je
specifikován ve smlouvě o poskytování služeb sociální
péče v domově pro seniory. V případě zhoršení
zdravotního stavu, z důvodu soužití mezi uživateli či ze
závažných provozních důvodů může být uživatel, po
vzájemné dohodě, přestěhován ze stávajícího pokoje na
vhodnější pokoj.
Pokud by změnu pokoje chtěl uživatel sám, např.
z důvodu špatného soužití či možnosti bydlet na jiném
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typu pokoje, tento požadavek vznese sociálním pracovnicím domova. Tyto
vedou vnitřní evidenci těchto žádostí.
Dobu pro vyhovění žádosti není možno předem určit. Vyhovění žádosti může
ovlivnit zdravotní stav uživatele, míra jeho závislosti. Toto se týká především
jednolůžkových pokojů, které jsou ve vzdálenějších prostorách domova. Proto
se vždy k možnosti změny pokoje musí vyjádřit pracovníci daného domova
(I, II, III, IV).
V zařízení se snažíme o příjemné a útulné prostředí uživatelů. Do domova by si
neměli brát uživatelé vlastní nábytek /DS nedisponuje sklady pro jeho
uskladnění/. Pokoje jsou předvybaveny nábytkem. Je zde ale možnost
individuálního řešení určitého kusu nábytku, který je pro uživatele potřebný
a v případě jeho umístění na pokoj by nebyla snížena kvalita a bezpečnost
poskytovaných služeb personálem. Umístění vlastního kusu nábytku je uživatel
povinen projednat nejprve s vedoucí daného domova. Uživatel má možnost
vybavit si pokoj vlastní elektronikou, drobnostmi, fotografiemi, vyzdobit si
pokoj dle vlastního vkusu.
Věci osobní potřeby, doplňky apod. uloží obyvatel na místa k tomuto účelu
určená. Přinesené oděvy a prádlo, ostatní předměty v pokoji, včetně
elektrospotřebičů, kompenzačních pomůcek, které jsou jeho majetkem, má
zřetelně označeny, včetně později dokupovaného, přineseného. Prádlo má
uživatel označeno fixem na textil. Později jej přeznačí personál zažehlovacím
strojem.
Pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením, které slouží k přivolání pomoci
v případě nouze. Prostřednictvím signalizace se uživatel má možnost dorozumět
s personálem. Uživatelé jsou povinni dodržovat zásadu, že signalizační zařízení
je využíváno pouze v případě nutnosti.
V pokoji a ostatních prostorách, které uživatel obývá, je povinen udržovat
čistotu, je-li toho schopen, tzn. přiměřeně svým schopnostem. V rámci udržení
soběstačnosti se snaží udržovat sebe a prostředí pokoje v dobrém stavu.
Uživatel je povinen dodržovat zákaz ukládání zbytků jídel
a vyhazování odpadků z oken. K uchování donesených
potravin může využít lednici, která je k dispozici ve společné
kuchyňce na příslušném patře domově. Potraviny v lednici
musí být řádně označeny. Zaměstnanci mají právo prošlé
potraviny zlikvidovat. O zlikvidování potravin následně
informují uživatele či jeho blízké. Na vyžádání poskytnout
pracovníci uzamykatelný box do lednice. Z hygienických
důvodů se zakazuje krmení ptáků zbytky jídel. Uživatel může mít na pokoji
svou lednici, o jejímž umístění a parametrech se musí domluvit s vedoucí
příslušného Domova (I, II, III, IV).
Kouření je zakázáno mimo určená místa, jimiž jsou kuřárny, atrium
(budova na ul. 28. října), zahrada (u budovy na ul. Školská).
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Nedoporučuje se praní, sušení prádla na pokojích a balkonech, zakazuje se
skladování věcí na balkonech.
V zařízení není povolen chov
zvířectva
v
pokojích
uživatelů.

Uživateli není povoleno umožnit cizí osobě přespání ve svém pokoji ani
v budově domova. Přenocování je možné pouze v prostorech k tomu určených,
kterými jsou hostinské pokoje, jež je možno využít po dohodě s ekonomem
domova za úplatu.
Jsme si vědomi, že v rámci používání inkontinentních pomůcek či různých
dezinfekcí, může dojít k výskytu nepříjemného zápachu na domově. Pociťování
nepříjemnosti zápachu, ale také přiměřenosti větrání, je různé. Není možné
uspokojit všechny uživatele najednou, a proto větrání společných prostor
zastávají zaměstnanci, kteří jsou momentálně na službě. Při teplém počasí je
větráno téměř celý den i v noci. Při chladném počasí a v zimních měsících je
větráno v určitých intervalech (nejméně 3x denně po dobu 5 minut). V noci se
větrá pouze v nutných případech (těžký vzduch, zápach). V rámci společných
prostor jednotlivých Domovů (I, II, III, IV) jsou využívány v letním období
klimatizace. Klimatizace smí ovládat pouze pracovníci příslušného Domova (I,
II, III, IV). Pokud je spuštěna klimatizace, uživatelé nesmí ponechávat otevřené
dveře na společné terasy.
Regulovat osvětlení společných prostor jsou oprávnění pouze pracovníci
zařízení.

3. Přihlášení k trvalému pobytu
Uživatel je při nástupu do domova pro seniory informován o možnosti přihlášení
trvalého bydliště na adresu domova. U občanů města Frýdek-Místek, může dojít
k přehlášení trvalého bydliště po ukončení zkušební doby. O změnu adresy je
potřeba požádat sociálního pracovníka domova. U uživatelů, kteří při nástupu
nemají trvalé bydliště ve městě Frýdek-Místek, se změna trvalého bydliště
provede po uplynutí doby závazku jeho domovské obce vyplývajícího na
základě Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování služeb
sociální péče v zařízení Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková
organizace. Změnu provede sociální pracovník domova.
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4. Stravování
Strava pro uživatele je přizpůsobena svým složením,
zpracováním a množstvím zdravotnímu stavu
uživatelů. Poskytovatel uživatelům zajišťuje tyto
druhy
stravy:
racionální
(běžnou),
šetřící,
diabetickou/šetřící a výživnou.
Na základě doporučení lékaře, s ohledem ke
zdravotnímu stavu uživatele, může poskytovatel
uživateli poskytovat také stravu ½ porce + sipping ve
variantě (racionální, šetřící, diabetické, výživné).
Obsah těchto typů stravy je upřesněn v „Tabulce úhrad“. Dále může uživateli
zajistit stravu při celodenní výživě do pegu (perkutánní endoskopické gastrostomii). Výběr výživy z lékárny a její podávání uživateli, je zajišťován
pracovníky poskytovatele dle rozpisu lékaře.
Je-li obyvateli lékařem doporučen jiný druh stravy než racionální (běžný), je
řádně informován o jeho vhodnosti a o případných komplikacích zdravotního
stavu v případě jeho nedodržování. Uživatelé mají, od pondělí do pátku,
možnost výběru ze dvou druhů hlavních jídel v rámci oběda. V rámci večeře
mají, v pondělí, středu a pátek, možnost výběru ze dvou druhů jídel. Tuto volbu
by měli provádět s ohledem na svůj zdravotní stav. Provádí ji na svou
odpovědnost. O vhodnosti volby se mohou poradit se zdravotní sestrou na svém
domově. Z provozních důvodů má zařízení právo výběr ze dvou druhů jídel
nenabízet. Tuto skutečnost nemusí uživatelům oznamovat předem. Změna je
patrná na jídelním lístku.
Uživatelům, kteří jsou schopni se přemístit do jídelny, jsou hlavní jídla
podávána tam. V případě, že uživatel není ze závažných důvodů schopen
společného stravování, je mu jídlo podáváno přímo na jeho pokoji. V případě, že
je uživateli podáváno jídlo na pokoji z jiného než závažného zdravotního
důvodu či neschopnosti do jídelny dojít, je nutné, aby respektoval, že nejprve je
podáváno jídlo uživatelům, kteří se nemohou do jídelny dostavit z vážného
zdravotního důvodu či neschopnosti se do jídelny dostavit.
Uživatelům je doporučeno dostavit se k jednotlivým jídlům v době jejich výdeje,
a to:
snídaně
oběd
večeře

07. 45 – 08.15 hodin,
11.45 – 12. 15 hodin,
17.30 – 18.00 hodin.
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V případě, že se uživatel nenachází v pokoji, když je strava roznášena, je jídlo
ponecháno na stole v pokoji. Je odneseno nejpozději při dalším jídle. Pokud tedy
očekává uživatel, že se k jídlu nedostaví, doporučuje se, aby nahlásil tuto
skutečnost personálu příslušného Domova (I, II, III, IV), aby mu jídlo bylo
uschováno.
V případě, že se uživatel stravuje v jídelně, je mu jídlo ponecháno na stole na
uživatelově obvyklém místě, pokud se nedostaví do doby, kdy je vydáváno.
Následně je při úklidu jídelny po jídle odneseno. Pokud tedy očekává uživatel,
že se k jídlu nedostaví, doporučuje se, aby nahlásil tuto skutečnost personálu
příslušného Domova (I, II, III, IV), aby mu jím jídlo bylo uschováno v rámci
Domova (I, II, III, IV). K úschově jídla v rámci kuchyně nedochází.
V případě pozdějšího návratu uživatele, či pokud se mu při výdeji jeví jídlo
chladné, může si jej uživatel přihřát v mikrovlnce, která se nachází v kuchyňce
na příslušném Domově (I, II, III, IV) nebo o toto požádá personál příslušného
Domova (I, II, III, IV) či pracovníky, kteří vydávají jídlo v jídelně. Pokud si
uživatel ohřívá jídlo v mikrovlnce sám, postupuje dle pokynů v přiloženém
návodu.
Odnášet jídlo, nádobí a příbory z jídelny se z hygienických důvodů
nedoporučuje.

5. Hygiena
Uživatelé dle svých schopností pečují o osobní hygienu, čistotu
prádla, šatstva, obuvi. Součástí osobní hygieny je holení,
stříhání, pedikúra, úprava vlasů, příp. ošetření kůže dle
potřeby. Veškeré hygienické pomůcky a kosmetické prostředky
si uživatel průběžně dokupuje dle potřeby z vlastních finančních zdrojů.
Uživatelé by měli absolvovat minimálně jednou týdně celkovou koupel (ve vaně
či sprše). U uživatelů, kteří toho nejsou sami schopni, provádí personál
s uživatelem celkovou koupel jednou týdně standardně, a to dle jeho potřeb
a schopností.
Na noc se obyvatelé převlékají z běžného denního
oblečení. Ložní prádlo je personálem vyměňováno dle
harmonogramu (informace u pracovníků příslušného
Domova I, II, III, IV, příp. dle potřeby.
Praní prádla je zajišťováno prádelnou domova. Vzhledem
k tomu, že v prádelně je prádlo práno hromadně, může
dojít k nenavrácení některého kusu prádla uživateli. Je
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proto nutné, aby uživatel nenavrácení prádla nahlásil personálu příslušného
Domova I, II, III, IV, a to do 1 týdne po odnesení prádla do prádelny (ne však
dříve než za čtyři pracovní dny).
Uživatelé by neměli přepírat své prádlo na pokoji (nejsou zde k tomu určeny
prostory). Mají možnost využít samostatného praní prádla v běžné pračce.
Samostatné praní představuje fakultativní službu domova (tedy za poplatek dle
„Tabulky úhrad“) a provádí se po dohodě s personálem Domova I, II, III, IV.

6. Zdravotní péče
Uživatel má volbu vlastního lékaře, může také být
pacientem praktického lékaře, který do domova dochází.
Tento praktický lékař má vypsané ordinační hodiny,
které jsou k dispozici všem uživatelům na
jednotlivých domovech a jsou vyvěšeny na
informačních nástěnkách. Pokud je uživatel
pacientem praktického lékaře, který dochází do
DS, návštěvy jsou realizovány stejně jako v domácím prostředí.
Uživatel probere svůj zdravotní problém se zdravotní sestrou na
svém domově, která v případě potřeby nahlásí nutnost návštěvy
praktickému lékaři. Návštěva se pak děje na pokoji uživatele,
v ordinaci lékaře v přízemí budovy na ul. 28. října či pracovně
personálu v budově na ul. Školská. Lékař provádí návštěvy na
pokoji uživatele za účasti sestry nebo vedoucí úseku sociálně zdravotního.
Pokud si uživatel doprovod sestry nepřeje, na pokoji zůstává jen lékař
s uživatelem. K přeregistrování k praktickému lékaři, který do domova dochází,
může dojít až ve chvíli, kdy má uživatel smlouvu o poskytování služeb sociální
péče v zařízení uzavřenou na dobu neurčitou.
V případě, že je smlouva o poskytování služeb sociální péče v zařízení ukončena
z důvodu, že uživatel ze zařízení odchází, je uživatel povinen přeregistrovat se
k jinému praktickému lékaři.
Rovněž si může zvolit ambulantního lékaře specialistu a zdravotní pojišťovnu,
se kterou má zařízení uzavřenou smlouvu.
Léky předepsané lékařem obvykle podává a aplikuje odborný personál.
Uživatel, pokud je toho schopen, si může užívat léky sám.
Pokud se zdravotnickému personálu je-ví, že uživatel není
užívání sám schopen, podává léky personál. Jestliže
uživatel toto odmítne, musí prohlášení potvrdit podpisem
ve zdravotnické dokumentaci.
Pokud odmítne uživatel zdravotní péči (vyšetření), musí
prohlášení potvrdit podpisem ve zdravotnické dokumentaci. Úraz, náhlou změnu
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stavu apod. by měl hlásit uživatel neprodleně, a to kterémukoliv pracovníkovi
příslušného Domova I, II, III, IV, případně kterémukoliv pracovníkovi domova.
V případě změny praktického lékaře nebo zdravotní pojišťovny je uživatel
povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí Domova I, II, III, IV do tří dnů.
Uživatel je povinen dodržovat případná protiepidemiologická opatření.

7. Kolektivní soužití a doba klidu
Uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby nerušili
ostatní spolubydlící a nenarušovali řádný a klidný
chod domova. Doba klidu je stanovena v době od 22.00
– 6.00 hod. Je rovněž stanovena doporučená doba poledního klidu v době od
13.00 – 14.00 hod.
Při hlasitém poslechu televize nebo rádia musí uživatel přijímač ztlumit, popř.
jsou doporučeny k zakoupení sluchátka.
V případě, že na pokoji bydlí dva či více uživatelů, je nutno vždy vzájemně se
domluvit na využívání TV, rádia apod.
Návštěvy může uživatel přijímat kdykoliv v průběhu dne, je to jeho
plné právo. Jsou neomezené, pokud nenarušují chod
jednotlivého domova a soukromí ostatních uživatelů, což
se týká i uživatelů DS samotných. Návštěvy jsou povinny
řídit se Návštěvním řádem.
Výjimku tvoří zákaz návštěv vyhlášený celostátně,
hygienickou stanicí či na doporučení hygienické stanice
v důsledku eliminace vnesení nákazy zvenčí, v době zvýšeného výskytu
přenosných onemocnění v populaci.
Návštěva se zvířetem na pokoji uživatele není možná. Výjimku představuje
návštěva na pokoji uživatele se psem. Ta je možná pouze po dohodě se
sociálními pracovnicemi domova. O povolení návštěvy je sociálními
pracovnicemi informována pracovnice recepce. Je umožňována pouze
uživatelům, kteří nejsou schopni dostat se ze svého pokoje.
V případě návštěvy uživatele dvou či vícelůžkového pokoje, je nutno dbát
zvýšeného ohledu. Doporučuje se zvážit dobu a délku návštěvy, či pokud je to
možné, trávit návštěvu ve společných prostorách domova, aby byl
spolubydlícím/u umožněn klid a soukromí. Je nutno v tomto ohledu dbát také
doporučení personálu.
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Uživatel má právo stanovit si, že si nepřeje návštěvu určité osoby na svém
pokoji, ať ve své přítomnosti či nepřítomnosti. Toto je zavedeno v Inventáři
potřeb uživatele.
V případě hospitalizace uživatele je možný vstup blízkých osob do pokoje
uživatele pouze za přítomnosti personálu příslušného domova. Pokud by
uživatel chtěl, aby do jeho pokoje v jeho nepřítomnosti blízké osoby v době
hospitalizace vstupovaly, musí mít o tomto pracovníci předchozí písemný
záznam. O návštěvě na pokoji samotné blízké osoby si provede personál zápis
do Knihy hlášení. Jestliže blízká osoba odnáší z pokoje pro hospitalizovaného
uživatele věci, je toto zapsáno pracovníkem, který je toho svědkem, do Knihy
hlášení.
Uživatelé jsou povinni, chovat se
k sobě i k zaměstnancům domova
slušně, zdvořile, s tolerancí a se
vzájemným respektem. Vztah mezi
uživateli navzájem a mezi uživateli
a zaměstnanci je rovnoprávný.

8. Pobyt uživatele mimo domov a vycházky mimo areál
Jestliže uživatel předpokládá, že se nedostaví k některému z hlavních jídel, nebo
v době podávání léků, je doporučeno, aby při opuštění zařízení sdělil tuto
skutečnost službu konající sestře, a to z důvodu zajištění vlastní bezpečnosti,
stravy a léků.

Uživateli, který má v úmyslu pobývat mimo zařízení poskytovatele po celý den,
se doporučuje sdělit tuto skutečnost vedoucí svého Domova (I, II, III, IV),
případně službu konající sestře. Je vhodné oznámit místo, čas a event. jméno
osoby, u které bude pobývat z důvodu vlastní bezpečnosti.
Tuto skutečnost je nutno hlásit nejpozději do 8,00 hodin předcházejícího dne,
aby byl zajištěn odpovídající provoz kuchyně. Uživateli za odhlášenou stravu
náleží tzv. vratka, která se řídí Pravidly pro vyplácení přeplatků za pobyt a péči
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při pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele. Pokud uživatel nenahlásí tuto
skutečnost v uvedeném čase, nebude mu tzv. vratka za pobyt vyplacena.
Při odhlášení stravy si uživatel musí sám zajistit stravu, jelikož aby mohla být
vratka vyplacena, nesmí být odebráno v rámci stravovacího provozu žádné
z jídel v odhlášený den.

9. Samospráva uživatelů
V domově pro seniory jsou voleni zástupci uživatelů (dále
jen samospráva), kteří zastupují uživatele v jednání
s vedením domova v otázkách, které se jich týkají. Volby
do samosprávy probíhají jednou za pět let, popřípadě dle
potřeby.
Samospráva spolupracuje s vedením domova při
projednávání chování, jednání a vzájemných vztahů mezi
uživateli, mezi personálem a uživateli. Tlumočí sdělení,
návrhy a připomínky uživatelů vůči vedení a naopak. Jména zástupců za
jednotlivé Domovy I, II, III, IV jsou vyvěšena na nástěnce „Informace pro
uživatele a jejich blízké“.
Zápis ze schůzky samosprávy uživatelů je vždy zasílán vedoucím Domova I, II,
III, IV).

10.

Podněty, připomínky, stížnosti

Uživatel může podat podněty, připomínky či stížnost na kvalitu, způsob
poskytování sociálních služeb, chování a jednání personálu, a to dle Standardů
kvality sociálních služeb Domova pro seniory Frýdek-Místek, p. o. (verze
zájemce/uživatel), které jsou k dispozici na nástěnce „Informace pro uživatele
a jejich blízké“, u sociálních pracovnic či vedoucí Domova I, II, III, IV.
Uživatelům je v zařízení k dispozici „Schránka důvěry“, kde mohou své podání
učinit anonymně. Schránka je na budově 28. října umístěna v přízemí v chodbě
směřující ke společné jídelně naproti prostorám kadeřnictví a pedikury. Na
budově Školská je umístěna v suterénu ve společenské místnosti.
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11.

Používání vlastních elektrospotřebičů na pokojích,
dodržování bezpečnosti při jejich používání.

Pro uživatele domova pro seniory platí ohlašovací povinnost
pro případ, že chtějí používat vlastní elektrospotřebiče.
Umístění elektrospotřebiče na pokoji je uživatel povinen
neprodleně oznámit vedoucí svého domova (I, II, III, IV), která
tuto skutečnost zapíše do Knihy závad. Odborný pracovník v oboru
elektro mající oprávnění dle Vyhl. č. 50/78 Sb., na základě tohoto
zápisu v Knize závad, spotřebič zkontroluje a zaeviduje. Dále jsou
o umístění spotřebiče prostřednictvím hlášenky informovány
sociální pracovnice.
Poskytovatel si vyhrazuje právo každý elektrospotřebič schválit,
přičemž klade důraz na požární a uživatelskou bezpečnost spotřebiče a
prostorové možnosti pokojů. Všechny používané elektrospotřebiče
musí být uživatelem předloženy k pravidelné kontrole. Neevidované a
neschválené elektrospotřebiče se nesmí v objektech Domova pro
seniory Frýdek-Místek p. o. používat. Dále uživatelé nesmí
používat tzv. otevřené elektrospotřebiče - s přímým zářením, jako
jsou vařiče, ponorné vařiče, teplomety, žehličky apod.
Varné konvice mohou být v objektech Domova pro seniory F-M p.o.
používány pouze takové, jejichž součástí je funkční automatický
vypínač. Veškeré povolené el. spotřebiče musí být uživatelem
používány dle návodů a bezpečnostních pokynů výrobce, podléhají
kontrole a doporučení odborného pracovníka poskytovatele.
Za provoz spotřebičů zodpovídá uživatel. Uživatel má dále povinnost předkládat
v pravidelných intervalech (jednou za čtvrt roku) elektropřístroje ke kontrole.
Interval kontroly zajišťuje vedoucí údržby. V případě špatného technického
stavu si poskytovatel vyhrazuje právo spotřebič vyřadit z používání až do doby
odborné opravy. Vyřazení z provozu znamená okamžitý zákaz používání,
následnou opravu, prokazatelné předání spotřebiče blízkým, nebo jeho
likvidace.
Za používání spotřebičů jsou stanoveny poplatky související
s odběrem elektrické energie dle „Tabulky úhrad“. Uživatel
hradí ze svých prostředků koncesionářský poplatek České
televizi a Českému rozhlasu.
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12.

Ochrana osobního majetku

Uživatel si může dát do úschovy cenné věci (peněžní hotovost, vkladní knížky,
cenné papíry) a věcná depozita (klenoty, zlaté a stříbrné zlomky, mince), a to na
základě Smlouvy o úschově. Úschovu provádějí sociální pracovnice domova
Uložit věci do úschovy sociálních pracovnic mohou uživatelé v jejich pracovní
době. Potřebují-li uživatelé provést úschovu mimo tuto dobu, je možné ji
uskutečnit dočasně u personálu příslušného domova, a to na základě
oboustranně podepsaného potvrzení o úschově. Personál věc vzatu do úschovy i
s potvrzením předá sociálním pracovnicím při jejich nejbližší pracovní době.
Pokud si tyto cennosti ponechá uživatel u sebe, domov za jejich ztrátu neručí.
Odpovědnost za jejich ochranu nese uživatel, který má k dispozici na svém
pokoji uzamykatelný šuplík a skříň. Přeje-li si uživatel uschovat klíč od šuplíku
či skříně (např. v době hospitalizace, po dobu vyšetření u lékaře), je oprávněna
jej převzít pouze vedoucí směny. Ta klíč uloží do trezoru. Vydat klíč je
oprávněna opět pouze vedoucí směny.

Úschovu větších finančních částek (nad 1.000 Kč) by měl uživatel uskutečnit
u svých rodinných příslušníků či bankovních institucí.
Uživatelé jednolůžkových pokojů mají možnost vlastnit klíč od svého pokoje.
U více lůžkových toto není možné. Náhradní klíč bude uložen u vedoucího
provozu. Při ztrátě klíče je uživateli, na jeho žádost a na jeho náklady, zhotoven
klíč nový. Uživatelé nemají právo zhotovovat si sami náhradní klíče. V případě
hospitalizace jsou klíče od pokoje vzaty do úschovy vedoucí směny na
příslušném Domově (II, III, IV).

V rámci individuálního plánování může být vhodnost předání klíče uživateli
specifikována, např. při častých opakovaných ztrátách.
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Pokoj by měl být přístupný v době jeho úklidu. Uzamčený pokoj nebude
uklizen. V případě, že není možné z tohoto důvodu provést úklid, uživatel si
domluví s personálem svého domova (I, II, III, IV) náhradní dobu.

13.

Ochrana majetku domova

Jakékoliv svévolné úpravy ve vzhledu či funkčnosti nábytku a
dalšího vybavení umístěného v budovách domova včetně zdí
těchto budov jsou zakázány. Porušení tohoto zákazu je
považováno za poškozování cizího majetku a viník je
povinen uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.

14.

Doručování písemností
Běžná pošta pro uživatele je ponechávána poštovní
doručovatelkou či jinou doručovací službou na recepci.
Chodící uživatelé si přebírají poštu na recepci sami.
Ostatním uživatelům převezme poštu personál, přičemž jim
ji podá přímo na pokoj.

Doporučenou poštu a poštovní poukázky nosí uživatelům
poštovní doručovatelka přímo na pokoj. Dle potřeby ji na pokoj doprovodí
zaměstnanec Domova I, II, III, IV. Na vyžádání uživatele, může zaměstnanec
zůstat při předávání pošty.

15.

Opatření pro zajištění bezpečnosti uživatelů
K opatřením pro zajištění bezpečnosti uživatelů domova slouží
uzamykání budov a zákaz vstupu do provozních prostor
domova.

Budova na ul. 28. října má tři vchody. Hlavní vchod umístěný
v čele budovy je během dne otevřen. Uzamknut je od 22:00 hod
do 5:00 hod pracovnicemi recepce. Zadní (služební) vchod je
neustále uzavřen. Je však opatřen pro případ potřeby (stěhování
uživatele, příjezd sanitky, vozidla pohřební služby, apod.)
zvonkem, na který reaguje obsluha recepce. Třetí vchod umístěný za banketkou
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domova je neustále uzamčen a využívá se běžně pouze pro potřeby personálu.
Na budově je využito také kamerového systému, kterým je monitorováno
bezprostřední okolí budovy a prostory vstupu a u výtahů, prostory klubovny, a
na který upozorňuje vylepený symbol.
Do budovy na ul. Školská je možno vstoupit rovněž
3 vchody (ze zahrady, hlavním vchodem z ulice, výtahem
ze zahrady). Jsou střeženy kamerovým systémem, na
který upozorňuje vylepený symbol a kterým je
monitorováno bezprostřední okolí budovy a prostory
chodeb. Hlavní vchod z ulice je opatřen kuličkou, tak jak to bývá v běžných
obytných domech, jelikož v této budově není recepce. K dispozici je zde však
videotelefon, který obsluhuje personál Domova I, jenž otevře dálkově vchod.
Vchod ze zahrady je přes den otevřen a je k dispozici pro uživatele pro pobyt
venku. Brány do zahrady jsou obvykle uzavřeny. Přes výtah je možný vstup
pouze za spoluúčasti personálu.
Uvedená opatření se provádí především s ohledem na bezpečnost našich
uživatelů. Uzamčení budovy však nebrání našim uživatelům, aby opustili naše
zařízení či se do něj vrátili, dle svého přání, a to prostřednictvím odemčení
budovy personálem.

V rámci našeho domova jsou provozy, kam platí přísný zákaz vstupu
nepovolaným osobám z důvodu nebezpečí úrazu: kuchyně a prostory s kuchyní
spojené, prádelna a prostory s prádelnou spojené. Dále veškeré technické
provozy, jako dílna údržby, sklady, výměník, náhradní zdroj, rozvodna el.
energie, vzduchotechnika atd.
V přízemí a v suterénu budovy na ul. 28. října využívají pro výstup z výtahu
uživatelé předních dveří. Zadní dveře směřující ke kuchyni jsou určeny pro
pracovníky zařízení.
Chodba od výtahu v přízemí budovy na ul. 28. října, která směřuje ke kuchyni
a průchod mezi touto chodbou a chodbou směřující k jídelně jsou určeny pouze
pro pracovníky.
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16.

Odpovědnost za škodu a bezpečnost provozu

Uživatelé jsou povinni dodržovat požární předpisy, které jsou v objektu
v platnosti (uvedeny v Domácím řádu). Uživatel je odpovědný za škody na
majetku poskytovatele, kterou mu způsobil nedodržením požárních předpisů, za
škody, které způsobil úmyslně nebo v opilosti, či pod vlivem omamných látek,
kouřením v ubytovacích nebo jiných, než povolených prostorách domova,
eventuelně používáním neschválených elektrických spotřebičů, manipulací
s otevřeným ohněm apod. Je povinen tyto škody v plné výši uhradit.
V případě mimořádné situace je povinen řídit se pokyny školeného personálu.

17.

Opatření proti porušování domácího řádu

V případě, že uživatel poruší Domácí řád:
1. Je na své chování upozorněn pracovníkem, který toto zjistí a který
následně provede zápis do dokumentace uživatele (Individuálního
plánování) a Knihy hlášení. O tomto postupu je uživatel pracovníkem
provádějícím zápis informován.
2. Vedoucí příslušného domova (I, II, III, IV), která v Knize hlášení zjistí
zápis o porušení domácího řádu uživatelem, se obeznámí se zápisem
v dokumentaci individuálního plánování uživatele, zjistí, zda nejde
o opakované porušení a ihned s ním situaci řeší. O tomto udělá zápis do
Záznamu průběhu služby uživatele.
3. Klíčový pracovník si zvýrazní tuto situaci vykřičníkem pro snadnější
orientaci při posuzování četnosti porušování domácího řádu uživatelem.
Při druhém porušení nebo hrubém porušení Domácího řádu:
1. Zjistí-li vedoucí příslušného domova, že u uživatele došlo k druhému
porušení domácího řádu (nehraje roli, zda jde o stejné porušení),
informuje sociální pracovnice zařízení. Předává kopii záznamu (záznamů)
o porušení domácího řádu sociálním pracovnicím, kterou tyto založí do
spisu uživatele.
2. Následně sociální pracovnice provede s uživatelem rozhovor, ze kterého
je proveden zápis, jež je založen do sociální dokumentace uživatele
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a v kopii je mu předán. Uživatel je poučen o možných následcích svého
jednání, tzn. o možnosti ukončení smlouvy o poskytování služeb.
Jestliže uživatel přesto dále poruší Domácí řád:
1. Zápis o porušení domácího řádu je předá vedoucí příslušného domova
sociálním pracovnicím, tyto jej založí do spisu uživatele. Je vyzván ke
schůzce za přítomnosti vedení domova pro seniory, vedoucí sociálně
zdravotního úseku, sociálního pracovníka, kde vysvětlí své chování
a jednání.
2. Uživateli je dána ústní výstraha a je poučen o možných následcích
takového jednání, tzn. o možnosti ukončení smlouvy o poskytování služeb
uživateli. O průběhu schůzky je proveden písemný záznam, který je
podepsán oběma stranami (případně svědky). Jedna kopie je předána
uživateli a druhá založena do osobního spisu uživatele.
Pokud i přesto uživatel neopustí od svého jednání, je mu písemně dáno
oznámení o možnosti výpovědi smlouvy. Při následném porušení je podána
uživateli výpověď smlouvy.
Za hrubé porušení je považováno:
 Nadměrné užívání návykových látek a alkoholu, kdy na základě jejich
požití porušuje práva někoho jiného. Za nadměrné užívání je považováno
takové užívání, po němž uživatel ohrožuje závažným způsobem své
zdraví (pády, sebepoškozování), zdraví uživatelů, klidné soužití
s ostatními, ničí majetek Domova či ostatních uživatelů, chová se
agresivním (slovně či fyzicky) způsobem vůči jiným uživatelům či
pracovníkům, znesnadňuje-li užití návykové látky péči o něj.
 Chování jevící známky sexuálního obtěžování (Fyzické kontakty –
doteky, objímání, poplácávání apod, Verbální podoby – slovní narážky,
nevhodné vtipy, sexuální návrhy).
 Záměrné poškozováním majetku zařízení či ostatních uživatelů.
 Slovní či fyzické napadání uživatelů či pracovníků zařízení.
 Narušování klidného soužití s ostatními uživateli (vyvolávání sporů,
poškozování dobrého jména, nerespektování práv)
 Prokázaná krádež majetku zařízení či jiného uživatele.
 Vyhrožování fyzickým napadením, které může vzbudit obavy z ohrožení
života či zdraví u jiného uživatele nebo u pracovníka poskytovatele.
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Jde-li o chování a jednání, jejichž posouzení spadá do pravomoci policie, nebo
pravomoci přestupkové komise Magistrátu města Frýdek-Místek, jsou
pracovníci povinni podat oznámení na patřičný úřad:
 Při chování uživatele ohrožujícím zdraví a život volá vedoucí dané směny
příslušného domova Policii ČR, a to bezprostředně.
 V ostatních případech má ohlašovací povinnost ředitel zařízení.
Dojde-li ke znečištění prostor domova vlivem nepřiměřeného požití alkoholu či
jiných omamných látek, je uživatel povinen uhradit za následný úklid pokutu,
která je stanovena v „Tabulce úhrad“. O znečištění informuje vedoucí
příslušného domova sociální pracovnice, které uživateli předloží pokutu
k uhrazení.
O problémovém chování musí být sociálním pracovníkem uvědomen opatrovník
uživatele.

18.

Mimořádná ustanovení

V průběhu každodenního provozu domova může dojít k mimořádným situacím,
které není domov schopen ovlivnit a které mohou narušit určitým způsobem
námi poskytované služby. Takovouto situací může být např. zhoršení
zdravotního stavu uživatele, havarijní situace.
Je samozřejmostí, že v takovýchto situacích, které vyžadují rychlý zásah a řešení
ze strany personálu, se věnují pracovníci především řešení těchto naléhavých
okolností.
Vedoucí směny vždy konkrétní situaci vyhodnotí a eventuálně odloží plnění
činností, které jsou obvykle konány v určitém harmonogramu na příhodnější
dobu. Jedná se například o podávání stravy, rozvoz osobního prádla, provádění
hygieny apod..
Uživatelé by měli k situaci přistupovat s tolerancí a respektovat změny
v harmonogramu.

19.

Závěrečná ustanovení

Tento Domácí řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01. srpna 2019 a ruší
Domácí řád ze dne 30. 06. 2016.
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