Domov Sociálních služeb Skřivany
Dr. Vojtěcha 93, 503 52
IČ 00578991
TEL.: 495 491 336
www.usp-skrivany.cz
Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB
Číslo: Ř5
Účinnost od: 1. 1. 2015
Počet příloh: 0
Verze: 2
Aktualizováno k:

Interní řád č. 5b

Pravidla kolektivního soužití
Domova sociálních služeb Skřivany
pro službu Chráněné bydlení
Dotčené SQSS: 12; 2; 13.a; 14

Obsah
1

Úvodní ustanovení: .............................................................................................. 2

2

Rámcový denní rozvrh: ....................................................................................... 2

3

Vycházky uživatelů: ............................................................................................ 2

4

Pobyt mimo Domov............................................................................................. 3

5

Návštěvy .............................................................................................................. 3

6

Zamykání objektů, areálů .................................................................................... 4

7

Zamykání pokojů ................................................................................................. 4

8

Uzamykání osobních věcí na pokoji uživatele .................................................... 4

9

Péče o osobní věci a majetek Domova ................................................................ 4

10

Kamerový systém................................................................................................ 4

11

Kouření, požívání alkoholu a omamných látek .................................................. 5

12

Dodržování pravidel slušného chování ............................................................... 5

13

Chování drobných zvířat ..................................................................................... 5

14

Používání vlastních elektrospotřebičů ................................................................ 5

15

Úschova cenných věcí......................................................................................... 5

16

Závěrečné ustanovení.......................................................................................... 6

Pravidla kolektivního soužití
Domov Sociálních služeb Skřivany

1

Úvodní ustanovení:

Účelem těchto pravidel kolektivního soužití (dále jen Pravidla) je vymezit a
stanovit základní obecně závazná pravidla, jimiž se řídí denní provoz a soužití
uživatelů služby Chráněné bydlení Domova sociálních služeb Skřivany – dále jen
„DSS Skřivany“ nebo „Domov“.
Tato Pravidla jsou závazná pro všechny uživatele služby CHB Domova,
rodiče a opatrovníky uživatelů, zaměstnance Domova, a též pro návštěvy v Domově.
Při aplikaci jednotlivých ustanovení těchto Pravidel je nutno ve vztahu k uživatelům
služeb individuálně přihlížet ke stupni jejich postižení, jejich schopnostem a
zdravotnímu stavu, ustanovení tohoto řádu je nutno chápat jako rámcová, nikoliv
absolutní.
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Rámcový denní rozvrh:
6,00 – 7,00

vstávání uživatelů, ranní hygiena, příprava snídaně, přesun na
pracovní činnost, popř jiné aktivity

7,00 – 11,30

pracovní, edukační a terapeutické činnosti

11,30 - 13,30

oběd, úklid po obědě, odpočinek

13,30 - 17,00

edukační, terapeutické a zájmové činnosti

17,00 - 18,30

příprava večeře, večeře

18,30 - 22,00

úklid, večerní hygiena, individuální kulturně zájmová činnost

22,00 - 6,00

noční klid

Uvedené časy jsou rámcové, konkrétní doby a čas se přizpůsobují potřebám uživatelů.
Činnosti o víkendech a svátcích:
- úklid bytových prostor
- příprava celodenní stravy
- zájmová činnost dle výběru uživatelů
- volnočasové aktivity dle výběru uživatelů
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Volný pohyb uživatelů:

Uživatelé mohou opouštět Domov podle svého přání a potřeb, s přihlédnutím
k dodržení zásady ochrany bezpečnosti a zdraví uživatele a přiměřenosti souvisejícího
rizika. Uživatelé jsou pravidelně seznamování se zásadami bezpečného pohybu po
veřejných komunikacích, popř. používání jízdních kol.
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4

Pobyt mimo Domov

Pobyt uživatelů mimo Domov je možný kdykoliv a bez omezení. Ohlášené termíny
odjezdů a příjezdů je z provozních důvodů doporučeno dodržovat. Na dobu pobytu
mimo Domov jsou vydány uživatelům (resp. jeho doprovodu) předepsané léky v
odpovídajícím množství, a je doprovodu vhodným způsobem předána informace o
aktuálním zdravotním stavu uživatele. Za případné následky z nepodání léků nese
plnou osobní odpovědnost doprovázející či informovaná osoba.
Jestliže navštíví uživatel Domova při pobytu mimo Domov lékaře, je nutné, aby
jeho doprovod či on osobně, je-li to možné, Domovu předal zprávu o aktuálním
zdravotním stavu, o zdravotních problémech uživatele při pobytu mimo Domov a
též i zprávu o event. nově naordinovaných a užívaných lécích. Za zdravotní
komplikace v případě nepodání této informace nenese Domov žádnou odpovědnost!!!
Termín i dobu pobytu mimo Domov je nutno z technických důvodů (normování
stravy) ohlásit předem s předstihem minimálně 48 hodin z důvodu odhlášení stravy.
Při nedodržení lhůty pro nahlášení je pobyt mimo Domov samozřejmě umožněn, ale
nárok na vrácení náhrady za neodebranou stravu za pobyt mimo Domov bude krácen
o dobu nenahlášené nepřítomnosti. Dohodnutý termín návratu je nutno z téhož
důvodu dodržovat.
Bližší podrobnosti o pobytu mimo zařízení jsou ošetřeny ve smlouvě o poskytování
péče a interní směrnici č. B16.
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Návštěvy

Návštěvy rodičů, příbuzných či blízkých přátel uživatelů služby CHB je možné
uskutečňovat kdykoliv bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálně prováděným
denním činnostem.
Návštěvy jsou povinny bezvýhradně respektovat soukromí uživatelů služby,
nevstupovat bez souhlasu do pokojů jiných uživatelů, chovat se zdvořile a v souladu
s obecnými zásadami slušného chování, a nepoškozovat majetek zařízení ani
uživatelů, a zároveň nenarušovat běžný provoz Domova. Do provozních místností
(lokalita Dr. Vojtěcha 93) je vstup návštěvám povolen pouze se souhlasem službu
konajícího personálu, do pokojů uživatelů (lokalita ul. Sloupenská 10) až po
předchozím výslovném souhlasu uživatele a jeho příp. spolubydlících.
O případných problémech s návštěvníky je personál ve směně povinen neprodleně
informovat svého nadřízeného, popř. ředitele Domova.
Ředitel je oprávněn vykázat z Domova návštěvu, která nedodržuje tato Pravidla,
narušuje svým jednáním soužití v Domově, poškozuje majetek Domova či se jinak
nevhodně chová. Totéž právo (a zároveň povinnost) má ve dnech pracovního klidu a
v nepřítomnosti ředitele i službu konající personál, i všichni klienti služby CHB.
V případě výtržnictví návštěvy je personál oprávněn volat policii a použít všech
zákonných prostředků k ochraně života a zdraví uživatelů a majetku Domova.
Přinášení či odnášení evidovaných osobních věcí uživatelů je vhodné ohlásit
personálu (z důvodů podchycení v evidenci). Neohlášené osobní věci nebudou
evidované, a zařízení za ně nenese odpovědnost. Přinesení elektrických spotřebičů je
nutno ohlásit vždy - z důvodu zajištění bezpečného provozu.
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Návštěvy z rodin, resp. prostředí postiženého závažnou nakažlivou či infekční
chorobou mají vstup do Domova zakázán!
Domov si vyhrazuje právo vyhlásit zákaz návštěv v období zvýšeného výskytu
nakažlivých infekčních onemocnění.
Stravování a ubytovávání návštěv není v Domově zajišťováno. V případě zájmu
pracovníci Domova podají zájemci informace o možnosti stravování a ubytování
v blízkém okolí Domova.
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Zamykání objektů, areálů

Z důvodů zajištění ochrany majetku a bezpečnosti uživatelů je doba uzamčení vstupu
do budov a areálu Dr. Vojtěcha 93 (vstupními brankami) stanoveno takto:
- v letním období (letní čas): 22 00 – 6 00 hod
- v zimním období (zimní čas): 20 00 – 6 00 hod
Uživatelé jsou vybaveni vlastními klíči od vchodu do domku v ul. Sloupenská 10,
který zamykají při odchodu, v případě areálu Dr. Vojtěcha 93 jsou seznámeni
s možností použít komunikátor či zvonek k přivolání pracovníka ve službě.
Všechny únikové východy z budov areálu Dr. Vojtěcha 93 jsou pro případ nouzové
situace – nutnosti rychlého opuštění budovy - vybaveny klíči v lehce rozbitelných
schránkách, uživatelé jsou průběžně seznamováni se způsobem jejich použití.
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Zamykání pokojů

Uživatel má možnost uzamykat si svůj pokoj protokolárně svěřeným klíčem. Při
převzetí klíče je seznámen s tím, že v Domově je k dispozici klíč k otevření pokoje
v případě nouzové situace.
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Uzamykání osobních věcí na pokoji uživatele

Uživatel má možnost obdržet klíče od skříněk, nočního stolku.
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Péče o osobní věci a majetek Domova

Každý uživatel si v rámci svých možností a s podporou pracovníků v přímé péči
udržuje pořádek ve svých osobních věcech, dále i event. pokoj, kde je ubytován, a
taktéž se přiměřeně podílí i na úklidu ostatních prostor.
Uživatelé jsou povinni užívat majetek Domova ohleduplně a šetrně.
V případě úmyslného poškození zařízení a majetku Domova bude původci poškození
vymáhána náhrada způsobené škody.

10 Kamerový systém
Uživatelé jsou při nástupu a dále i průběžně upozorňováni na skutečnost, že veřejně
přístupné prostory areálu v ul. Dr. Vojtěcha č.p. 93 jsou z důvodu ochrany majetku a
jejich bezpečnosti průběžně monitorovány kamerovým systémem bez záznamu.
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11 Kouření, požívání alkoholu a omamných látek
Kouření je v Domově uživatelům umožněno pouze na vyhrazených místech. Kouření
na pokojích a ve společných prostorách je zakázáno.
Požívání alkoholu je umožněno v přiměřeném množstvím. Za nadměrné požívání
alkoholu se považuje takové, jehož následkem je narušování dobrých vztahů mezi
uživateli, nevhodné chování, slovní či fyzické napadání dalších uživatelů či
zaměstnanců, poškozování či ničení majetku ostatních uživatelů či zařízení, rušení
nočního klidu. V tomto případě je uživatel upozorněn na nevhodnost svého chování a
vyzván k ukončení konzumace. V případě pokračování v konzumaci je uživatel
upozorněn na možnost přivolání Policie ČR, na možnost umístění na záchytnou
protialkoholickou stanici, a v případě opakovaného požívání alkoholu s následkem
hrubého porušování pravidel kolektivního soužití je uživatel písemně upozorněn na
možnost ukončení Smlouvy o poskytování služeb.
Požívání omamných návykových látek je zakázáno a považuje se za hrubé porušování
pravidel kolektivního soužití se všemi důsledky.

12 Dodržování pravidel slušného chování
Uživatelé služeb Domova jsou vedeni ke zdvořilému a ohleduplnému chování a
vzájemnému respektování se mezi sebou, ke slušnosti a zdvořilosti vůči
zaměstnancům Domova a osobám z řad veřejnosti, s nimiž přichází do styku. Všichni
zaměstnanci Domova jsou ve styku s uživateli povinni dodržovat pravidla slušného a
zdvořilého chování jednání a jít uživatelům Domova svým chováním příkladem.

13 Chování drobných zvířat
Chov drobných zvířat je umožněn individuálně, s přihlédnutím ke druhu zvířete a
s ohledem na dodržování hygienických podmínek a veterinárních požadavků.
V případě chovu zvířete přímo na dvoulůžkovém pokoji se vyžaduje souhlas
spolubydlícího.

14 Používání vlastních elektrospotřebičů
Používání vlastních elektrospotřebičů na pokojích uživatelů je dovoleno za
předpokladu přiměřenosti elektrospotřebiče a zajištění pravidelných revizí přístrojů.

15 Úschova cenných věcí
Uživatelům je nabízena možnost úschovy cenných věcí do trezoru Domova.
Za cenné věci v majetku uživatelů ručí Domov pouze tehdy, pokud byly protokolárně
předány do úschovy.
Správu majetku uživatelů vykonává ředitelem pověřený pracovník – zpravidla
sociální pracovnice.
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16 Závěrečné ustanovení
Uživatelé služeb Domova jsou vhodným a srozumitelným způsobem s tímto domácím
řádem průběžně a opakovaně seznamováni, a jsou přiměřeně vedeni každodenním
výchovným působením pracovníků v přímé péči za spolupráce všech zaměstnanců
Domova k aplikaci těchto Pravidel.

Platnost od: 1. 1. 2015
Zároveň se ruší platnost předchozího Domácího řádu DSS Skřivany.
Ve Skřivanech dne 4. 11. 2014
Zpracoval a schválil:
Ing. Slavomil Štefán
ředitel DSS Skřivany

Rozdělovník: ředitel
vedoucí úseků přímé péče a pracovníci jejich úseku
sociální pracovnice
provozní technik a ostatní provozní a THP pracovníci zařízení
uživatelé DSS Skřivany
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