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Domácí řád 

Domu sociálních služeb (DSS) 
 
Dům sociálních služeb (DSS) je určen k přechodnému pobytu seniorů, kteří mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a proto potřebují 

podporu a pomoc jiné osoby. Našim klientům zajistíme podporu, pomoc              

a kvalitní péči v prostředí, které se co nejvíce přiblíží jejich přirozenému 

prostředí. 

 

Maximální délka přechodného pobytu pro klienta činí 6 měsíců. 

 

Přechodný pobyt probíhá na základě písemné smlouvy.  

 

V čele DSS stojí vedoucí DSS, která vede tým pracovnic v přímé obslužné péči 

(tel.: 226 291 587). Vedoucí DSS odpovídá za kvalitu poskytované služby                

a spokojenost klientů. V její nepřítomnosti ji zastupuje přítomná všeobecná 

sestra. Vedoucí DSS taktéž přijímá žádostí o přijetí do DSS. 

 

 

Provozní doba 
celoroční nepřetržitý provoz. 

 

čl. I. Ubytování a společné prostory 

 

Pobytové zařízení s kapacitou 21 lůžek se nachází ve třípodlažním objektu 

uprostřed zahrady. V zařízení se nachází v 1. patře. Je zde celkem 12 pokojů, 

z toho: 3 jednolůžkové a 9 dvoulůžkových.  

Pokoje jsou vybaveny následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň              

s nástavcem, židle a stůl. Pokoje mají samostatné sociální zařízení (WC               

a sprchový kout). 

 

Číslo pokoje, v němž bude klient bydlet, je uvedeno ve smlouvě. Přestěhování 

do jiného pokoje je možné jen ve zcela mimořádných případech a to pouze  

s písemným souhlasem klienta. 

 

Mimo uvedené pokoje může klient  užívat společně s ostatními uživateli: 

jídelnu, společenskou místnost, místnost pro návštěvy, meditační místnost, 

čajovou kuchyňku, společnou koupelnu s vanou a sprchou, zahradu. 
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Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, 

praní a žehlení, drobné opravy osobního prádla a ošacení. 

 

Poskytovatel je povinen udržovat prostory ve stavu způsobilém pro řádné 

ubytování a užívání.  

Klient je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a užívání řádným 

způsobem.  

 

Klient má právo pobyt na určitou dobu přerušit. V případě nepřítomnosti          

24 hodin (počítáno od 0:00 do 23:59 téhož dne) se neúčtuje klientovi strava. 

Úhrada za pobyt je započítávána i po dobu jeho nepřítomnosti. 

 

 

čl. II.  Stravování 

 

Klient má právo na poskytnutí stravy. V DSS je zajištěno celodenní stravování, 

v případě potřeby také dietní stravování. Strava se podává obvykle v jídelně.            

Na pokojích se podává strava v případě, že tak bylo dohodnuto. 

 

7:30 hod.    snídaně 

9:15 hod.    přesnídávka 

12:00 hod.    oběd   

15:00 hod.    svačina 

17:30 hod.    večeře 

21:00 hod.    druhá večeře pro diabetiky 

 

Obědy a večeře jsou do DSS dováženy dodavatelem. 

 

Velmi důležité je zachovávání pitného režimu. K tomuto účelu jsou v zařízení 

k volnému použití po celý den nápoje, tj. čaj, minerální voda nebo voda              

se šťávou, které jsou určeny ke konzumaci během dne. 

 

 

čl. III.  Poskytování úkonů sociální péče 

 

V DSS je poskytována komplexní péče o klienta, která je obsažena v úkonech 

sociální péče vyjmenovaných ve „Vnitřních pravidlech pro odlehčovací služby 

v  DSS“. Nad rámec těchto úkonů mohou být prováděny také tzv. fakultativní 

činnosti a služby uvedené v těchto „Vnitřních pravidlech“. Klienti mají právo na 

bezplatné sociální poradenství. 
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čl. IV.  Úhrada za odlehčovací službu 

 

Rozpis poskytovaných služeb je uveden ve „Smlouvě o poskytnutí sociální 

služby“ a úhrada za ně je vyjádřena v Předpisu pro úhradu za poskytování 

odlehčovacích služeb v DSS“ včetně Sazebníku úhrad.  

Přesné vyjádření počtu poskytnutých úkonů a finanční částky za měsíc dokládá 

„Výkaz poskytnutých úkonů sociální péče“, který je součástí dokumentace 

klienta a je k nahlédnutí klientovi, případně jeho rodině.  

Celková částka k úhradě je součtem úhrady za pobyt, stravování                        

a poskytnuté úkony sociální péče. 

Fakultativní služby hradí klient v hotovosti po jejich provedení. 

 

 

čl. V. Aktivizační činnosti 

 

Zařízení má k dispozici na část pracovního úvazku ergoterapeutku, která pracuje 

s klienty ve skupině i individuálně. Kromě toho se na aktivizačních činnostech 

s nimi podílí i všeobecná zdravotní sestra. 

 

Podle možnosti se konají v zařízení také kulturní a společenské akce při různých 

příležitostech a podle zájmu klientů (vánoční posezení, koncerty, poslech 

reprodukované hudby atd.). 

 

Klient je vždy respektován ve své jedinečnosti a aktivit se zúčastňuje 

dobrovolně a podle svého přání.  

 

 

čl. VI.  Doprava do DSS 

 

Klienti přicházejí v doprovodu rodinného příslušníka nebo jiné pečující osoby. 

Pokud má služební vozidlo DSS volnou kapacitu, může v nezbytném případě 

klienta dopravit (uvedeno ve „Vnitřních pravidlech“). 

 

 

čl. VII.  Zdravotní péče 

 

Každý klient je registrován u svého praktického lékaře, který mu předepisuje 

potřebné léky, případně inkontinenční nebo kompenzační pomůcky. Zařízení 

zprostředkovává klientovi, je-li to třeba, kontakt s lékařem nebo zdravotnickým 

zařízením. Není možné, aby klient bez souhlasu svého ošetřujícího lékaře užíval 

léky, které si sám koupil nebo jinak získal. 
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Potřebné léky předepisované ošetřujícím lékařem klienta musí předem zajistit 

rodina nebo pečující osoba tak, aby byly zdravotnímu personálu předány pokud 

možno s předstihem jednoho měsíce. 

Léky klientům v zařízení podává všeobecné zdravotní sestry po jídle ráno,              

v poledne a večer, není-li určeno jinak. 

 

V zařízení není k dispozici lékař. Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu, je 

zajištěn lékař Gerontologického centra v Praze 8, jde-li o akutní stav, je 

přivolána RZS (rychlá záchranná služba). O této situaci, včetně případné 

hospitalizace klienta, je prostřednictvím zaměstnanců nebo vedoucí DSS, 

informována rodina klienta. 

 

 

čl. VIII.  Péče o čistotu a hygienu prostředí 

 

O udržování čistoty a hygieny všech prostorů pečují zaměstnanci zařízení.           

O osobní hygienu pečují klienti za pomoci zaměstnanců DSS.  

Podle potřeby jednotlivých klientů je zajištěno objednání pedikérky. 

Praní prádla zajišťují zaměstnanci v prádelně DSS.  

 

 

čl. IX.  Oblečení 

 

Klient si z domova přináší vlastní oblečení a osobní věci dle Doporučené 

výbavy klienta, který obdrží před nástupem. Klienti se pohybují po zařízení 

v domácím oblečení.  

 

 

čl. X. Majetek klienta 

 

Věci, které si klient do DSS přináší, zůstávají jeho majetkem. Věci propůjčené 

do užívání zůstávají majetkem zařízení. 

 

DSS neodpovídá za cennosti, vkladní knížky a neuložené obnosy peněz, které 

do zařízení přinášet nedoporučujeme. 

 

Klient si může do DSS přinést drobný předmět, ke kterému má vztah a který má 

rád (obrázek, vázička, hrnek, atd.) 
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čl. XI Bezpečnost a požární ochrana 

 

Klient DSS je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy                       

a případné pokyny zaměstnanců dané v tomto směru. 

 

Zjištěné závady hlásí klient zaměstnancům DSS. 

 

Při vzniku požáru, nebo jiné mimořádné situace je klient povinen dbát pokynů 

zaměstnanců DSS a respektovat je. 

 

Kouření je povoleno pouze mimo objekt, který vzhledem ke svému členění 

nedisponuje vyhrazenou místností pro tento účel. Kouřit lze na zahradě. 

 

 

čl. XII.  Stížnosti a připomínky 

 

Stížnost je vyjádřená nespokojenost se způsobem poskytování nebo kvalitou 

služby, na kterou má uživatel právo. 

Připomínka je jakýkoli podnět ke změně, který může zvýšit kvalitu života 

uživatelů, na který není nárok, ale jeho naplnění může přispět k pocitu 

vyšší spokojenosti uživatele. 

 

Klient má možnost vyjádřit svoji nespokojenost a podat stížnost na kvalitu nebo 

způsob poskytované služby v DSS. Poskytovatel má pro tyto účely stanovena 

„Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností v DSS“, která jsou 

k dispozici u vedoucí DSS. Kromě toho je ve společných prostorách zařízení 

umístěna „Informace pro uživatele odlehčovacích služeb v DSS o možnosti 

podat stížnost“. 

Stížnost může podat buď klient sám nebo jeho zástupce, a to ústně, telefonicky, 

elektronicky nebo anonymně do označené schránky u vchodu do zařízení. 

Stížnosti týkající se odlehčovacích služeb prošetřuje a vyřizuje vedoucí DSS             

ve spolupráci s ředitelem OÚSS. 

Stížnosti jsou evidovány a řešeny v maximální lhůtě 28 dnů. Vyřizování 

stížností probíhá vždy písemnou formou.  

Projednávání stížností je přizpůsobeno zdravotním a psychickým schopnostem 

klienta. Stěžovatelé se zhoršenou komunikací mají právo na nezaujatého 

tlumočníka. Stížnost nesmí být na újmu klientu ani tomu, kdo stížnost podal. 

 

 

čl. XIII. Dokumentace vedená o klientovi a službě 

 

O poskytované službě je vedena řádná dokumentace. Je na rozhodnutí uživatele, 

zda a které údaje o sobě pracovníkům sdělí. V případě odmítnutí údajů 
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podstatných pro poskytnutí služby musí být včas a srozumitelně vyrozuměn,               

že mu z těchto důvodů nebude moci být služba poskytována. Uživatel má právo 

na požádání do své dokumentace nahlédnout a požádat o opravu nebo odstranění 

svých osobních údajů. 

 

 

čl. XIV. Nouzové a havarijní situace 

 

V souvislosti s výkonem odlehčovacích služeb v DSS může dojít 

k nepředvídané nouzové nebo havarijní situaci. Tyto možné případy jsou 

vyjmenovány a jsou pro ně vypracovány postupy řešení, které směřují k rychlé 

nápravě. Zaměstnanci zařízení se  v případě těchto situací řídí uvedenými 

postupy a pokyny vedoucí DSS. 

 

 

čl. XV.  Personální a materiální zajištění služeb 

 

Kvalifikovaní pracovníci DSS zajišťují odlehčovací služby a činnosti, včetně 

udržování čistoty a pořádku na pokojích a společných prostorách. Pomáhají                

a dbají o čistotu a upravenost klientů.  

Odlehčovací služby jsou poskytovány v objektu, který odpovídá základním 

možnostem materiálně – technického a hygienického zabezpečení                             

při poskytování přechodného pobytu. Je zajištěno bezbariérové  řešení -  

k dispozici výtah.  

 

 

čl. XVI.  Odpovědnost za škodu 

 

Škody a závady oznámí klienti službu konajícímu pracovníkovi. 

Klient dbá na to, aby jeho zaviněním nevznikla škoda na zdraví, majetku 

ostatních obyvatel nebo DSS. Při způsobení škody z nedbalosti je povinností 

klienta škodu nahradit. 

 

 

čl. XVII.  Pravidla soužití v DSS 

 

Klient respektuje Domácí řád, zejména je ohleduplný ke spolubydlícím, 

dodržuje noční klid, neruší záměrně ostatní nadměrným hlukem                          

a ke spolubydlícím i zaměstnancům se chová slušně. 

 

V DSS mimo uvedené pokoje může klient užívat společně s ostatními uživateli: 

jídelnu, společenskou místnost, místnost pro návštěvy, meditační  místnost,  

čajovou  kuchyňku,   společnou   koupelnu s pojízdnou  vanou a sprchou.  
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Klient se volně pohybuje ve všech vnitřních prostorech DSS. Není při pohybu 

nijak omezován. 

 

Odpolední doba klidu je doporučována od ukončení oběda do 13:30 hod. Doba 

nočního klidu je stanovena od 21:30 hod do 6:00 hod ráno. 

Návštěvy může klient přijímat během celého dne, nejdéle však do 19:00 hod. 

 

V souvislosti s velkým výskytem chřipkového onemocnění mohou být návštěvy 

po projednání s Hygienickou stanicí rozhodnutím ředitele OÚSS omezeny nebo 

zakázány. Tato situace je písemně sdělena na vstupních dveřích.  

 

Klienti jsou seznámeni a respektují Vnitřní pravidla pro odlehčovací služby 

v DSS, dodržují Domácí řád a bezpečnostní a požární předpisy.  

 

Klient, který soustavně porušuje uvedená nařízení je nejdříve upozorněn na své 

jednání zaměstnanci DSS. Nedojde-li k nápravě, projedná se toto porušení 

nejprve s vedoucí DSS a ředitelem OÚSS. 

 

Jestliže zaměstnanec narušuje soužití v DSS a porušuje pracovní předpisy              

a Domácí řád zařízení, porušuje tím pracovní kázeň a bude proti němu 

vystupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Tento Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a ohleduplného 

soužití v DSS. Je základní normou pro život v tomto zařízení a je závazný 

pro všechny uživatele i zaměstnance. Vedoucí DSS s ním srozumitelným 

způsobem seznámí každého nového klienta. Současně bude vyvěšen                  

ve společných prostorách v zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1. ledna 2017                             Bc. Michal Souček 

                                                                                 ředitel OÚSS           

 

 
 


