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ZÁSADNÍ BODY DOMÁCÍHO ŘÁDU DOMOVA PRO 
SENIORY V BYSTRÉM 

Příloha č. 1 ke smlouvě č.  

 

1) Obyvatel bere na vědomí, že: 

 Noční klid je stanoven v DpS od 22.00 do 6.00 hod. 

 Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajištěna nepřetržitě 24hodin 
denně prostřednictvím přítomných zdravotních sester, lékař je přivolán 
dle potřeby   

 

 2) Obyvatelé mají právo: 

 Opouštět DpS kdykoli, mohou chodit na vycházky podle své vůle, 
schopností a fyzických možností. V zájmu bezpečnosti je však vhodné 
odchod, trasu vycházky a předpokládanou dobu návratu ohlásit službu 
konajícímu personálu. 

 Při nástupu do DpS, nebo kdykoliv v průběhu poskytování sociální 
služby požádat vedoucí DpS, či sociálního pracovníka o převzetí cenných 
věcí, vkladních knížek, či finanční hotovosti do úschovy. V případě úmrtí 
uživatele jsou všechny cennosti nahlášeny jako pozůstalost příslušnému 
okresnímu soudu. Pokud se rozhodne ponechat si cennosti, vkladní 
knížky, či finanční hotovost na pokoji, poskytovatel za jejich případnou 
ztrátu neodpovídá. 

 Svobodně si vybrat ošetřujícího lékaře. 

 Vyjadřovat se k prostředí, kde je služba poskytována, ke způsobu 
poskytování služby a k chování zaměstnanců DpS. 

 Vznášet připomínky a podněty ke službě, která je mu poskytována 
a k provozu DpS. 

 Podat stížnost. Informace o postupu při podání stížnosti a její 
vyřízení jsou zveřejněny na nástěnkách v jídelnách a každý uživatel tato 
pravidla obdrží v písemné podobě při přijetí. 

 

 

3) Obyvatelé mají povinnost: 
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 Dbát dle svých možností a schopností o osobní hygienu, o čistotu 
šatstva, prádla a obuvi a pořádek ve svém pokoji 

 V případě, že mají tuto schopnost omezenu, mají povinnost 
přijmout pomoc v péči o svou osobu a pořádek v pokoji od příslušných 
pracovníků DpS tak, aby odmítáním neobtěžovali své spolubydlící a 
nemařili tak poslání služby v DpS. 

 Opakované nedodržování zásad hygieny je považováno za porušení 
domácího řádu a může být důvodem k ukončení pobytu v DpS. 

 Udržovat dle svých schopností při pobytu v ostatních prostorách, 
které mohou využívat, pořádek. 

 

4) Obyvatelům je zakázáno: 

 Zapalovat svíčky 

 Kouřit v pokoji, kouření je povoleno pouze v prostorách k tomu 
vyhrazených – kuřárna na oddělení B 

 používat ponorné vařiče, teplomety, nebo elektrické podušky 

 skladovat zbytky stravy a vlastní potraviny volně v pokoji či ve 
skříních 

 

5) Další základní informace o provozu v DpS 

Pokoj obyvatele 

 Se souhlasem vedoucí DpS lze používat vlastní televizi a rozhlas, 
ledničku či jiný elektrický spotřebič. Spotřebiče musí odpovídat 
bezpečnostním předpisům a mít platnou elektrorevizi. Revizi může 
zprostředkovat vedoucí DpS. 

 Rozhlasové, televizní poplatky a paušál za spotřebu elektrické 
energie si hradí každý obyvatel sám ze svých finančních prostředků. 

 Na každém pokoji je k dispozici telefon. Poplatky za telefon si 
obyvatel hradí z vlastních prostředků a jsou mu účtovány poskytovatelem 
dle podrobného výpisu a tarifikace O2 1x měsíčně 

 

Stravování 

 DpS poskytuje obyvatelům celodenní stravu v podobě snídaně, při 
které obdrží i dopolední svačinu, oběda, svačiny a večeře. Obyvatelé mají 
možnost dostat i druhou večeři, která se podává na požádání. 
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Prádlo 

 Praní prádla probíhá ve společné  prádelně. Aby nedošlo ke ztrátě, 
či záměně osobního prádla je nutné, aby měl každý obyvatel veškeré své 
prádlo identifikováno vlastní značkou. Popis oblečení se provádí na méně 
viditelném místě buď vyšitím (vyšívá obyvatel či rodina), nebo DpS zajistí 
označení prádla nalisovaným štítkem, tato služba je jednorázově hrazena. 

 

Klíčový pracovník 

 Po přijetí do DpS má každý obyvatel přiděleného jednoho 
pracovníka, který mu pomáhá zajistit a vyřídit jeho osobní požadavky, 
přání a který dle potřeb zajišťuje změnu v osobním plánu péče. 

    Takovému pracovníkovi se říká klíčový pracovník. 

 

 

Podrobně jsou výše uvedené informace zapracovány v Domácím řádu, 
který má každý obyvatel v písemné podobě u sebe na pokoji. 

 

 

 

Podpis uživatele............................................................................. 

 

 

 

 


