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DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA PŘÍSTAV  

VE FRÝDKU – MÍSTKU 

 

1. ZVLÁŠTNÍ REŽIM 

Zvláštní režim je individuálně upravený režim pro uživatele se specifickými potřebami. 

Cílem je minimalizovat dopady dosavadního způsobu života uživatelů vedoucí 

k sociálnímu vyloučení, stabilizovat jejich nepříznivý sociální a zdravotní stav a vytvořit 

jim vhodné prostředí pro důstojný a kvalitní život. 

 

Režimová opatření používaná v Domově Přístav FM jsou individuálně upravena na 

jednotlivé specifické potřeby uživatele trpícího demencí, chronickým duševním 

onemocněním nebo uživatele závislého na návykových látkách.   

U režimových opatření se snažíme vycházet z toho, aby opatření bylo: 

 vhodné = opatření musí být schopno dosáhnout svého cíle  

 potřebné = použít jen nejšetrnější opatření 

 a přiměřené = újma na základním právu uživatele nesmí být nepřiměřená ve vztahu 

k zamyšlenému cíli. 

Režimová opatření představují zásah do základních práv (např. zásah do soukromí), ale 

v širším pojetí chrání jiné základní právo (např. právo na bezpečí pro ostatní spolubydlící). 

Režimová opatření jsou v individuálně řešena v Rizikových plánech uživatele nebo Plánu 

spolupráce. 

 

1.1. Uživatelé se závislostí na návykových látkách  

Důvody vedoucí k nutnosti stanovení opatření: 

Uživatelé pod vlivem návykových látek mohou narušovat bezpečnost spolubydlících i 

personálu. Aby se zabránilo těmto rizikům, a následně ukončení poskytování služby 

uživateli, jsou stanovena níže uvedená režimová opatření. 

Opatření určená jako prevence minimalizace rizikového chování: 

 Navržená detoxikace -  v případě, že uživatel v průběhu služby, opětovně začne 

nadužívat návykové látky v takové míře, že snížením dávky hrozí agrese vůči jiným 
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osobám, zhoršení zdravotního stavu a následně delirium a s tím spojeno ohrožení 

života. Tuto detoxikaci navrhuje psychiatr. 

 Kontrola alkoholu (dechová zkouška) -  provádí se po vzájemné dohodě s uživatelem, 

který řeší svou závislost v rámci Plánu spolupráce, ve které je kontrola přítomnosti 

alkoholu vzájemně dohodnuta.  Uživatel může sám požádat o preventivní dechovou 

zkoušku, pokud si není jistý. Zkouška není prováděná pracovníky plošně jen ve výše 

uvedeném případě 

Další podpora: 

 Nabídka pomoci při hospodaření s penězi – podpora uživatele při rozvržení měsíční 

spotřeby cigaret, kapesného na koupi denní dávky alkoholu aj.  

 Nabídky terapie specializovaných služeb na problematiku závislostí (Modrý kříž)  

 Nabídka volnočasových aktivit a pracovní terapie – možnost smysluplného trávení 

času 

 Duchovní podpora – možnost skupinové ale i osobní podpory v duchovní oblasti např. 

rozhovor s důstojníkem AS nebo duchovním spolupracujících církví 

 

Pokud dojde k porušení zásad: 

 Uživatel přijde v podnapilém stavu a svým chováním ohrožuje personál, je vulgární 

vůči svému okolí. Personál vyzve uživatele, aby se podrobil dechové zkoušce na 

základě dohody v Plánu spolupráce. Uživateli je následně dle dohody doporučena 

např. procházka, pobyt venku apod. 

 Pokud uživatel stupňuje svou agresi a ohrožuje okolí, nespoluprace v rámci dohody 

v Plánu spolupráce je přivolaná policie.  

 Při opakovaném nadužívání alkoholu je s uživatelem v rámci individuálního plánování 

veden rozhovor se sociálním pracovníkem. Během rozhovoru se hledá řešení jeho 

situace a jsou nabízeny alternativy jako např. protialkoholická léčba, ambulantní 

terapie v zařízeních věnujících se závislostí, nebo častější testování na přítomnost 

alkoholu.  

 

1.2. Uživatelé s duševním onemocněním 

Důvody vedoucí k nutnosti stanovení opatření: 

Duševní nemoci ovlivňují nemocného a porušují rovnováhu vnitřního a vnějšího prostředí 

organismu a jeho celistvosti. Při nedostatečně kvalitní péči mohou vést až k sebevraždám, 

nebo ohrožují bezpečnost spolubydlících a personálu.  

Opatření určená jako prevence minimalizace rizikového chování: 

 Nastavení přesného režimu dne -  zjišťování a podle možností udržování rituálů, díky 

nimž se uživatel cítí jistěji a minimalizuje se riziko agrese, deprese, emocionálního 

vypětí (pravidelnost vstávání, celkové koupele, určení dne výběru peněz a pomoc 
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s hospodařením s penězi.) Opatření jsou stanovená v Plánu spolupráce, Profilu 

uživatele. 

 Pravidelné kontroly u odborného lékaře (psycholog, psychiatr) a dle individuálního 

stavu uživatele dopomoc nebo dohled nad dávkováním a užíváním předepsané 

medikace. 

 Uživatel se ztrátou orientace v rámci Domova Přístav je pohyb uživatele neomezený. 

Pobyt mimo areál je pouze v doprovodu pracovníka DP F-M. 

Další podpora: 

 Podpora zdravého životního stylu, dostatek fyzické aktivity, pravidelný a dostatečný 

spánkový režim, varování před konzumací alkoholu a užívaní jiných psychotropních 

látek.  

 Podporování např. ve společném stolování v jídelně, účasti na společných aktivitách, 

jako prevence uzavírání se do sebe a minimalizace projevů deprese a úzkosti.  

 Nabídka volnočasových aktivit, návštěvy pastoračního pracovníka, pracovní terapie, 

akce s dobrovolníky docházejících do Domova Přístav a jiné.  

Pokud dojde k porušení zásad: 

 Při agresi uživatele personál postupuje profesionálním způsobem, kdy posoudí situaci 

a snaží se uživatele pomocí komunikačních technik, nebo individuálních přístupů 

uklidnit. Pokud se agrese stupňuje a uživatel je nebezpečný okolí personál volá policii, 

a rychlou zdravotní pomoc. O těchto situacích se vede záznam do počítačové karty 

uživatele. Zdravotní sestra při agresi vždy informuje odborného lékaře a radí se, jak 

dále postupovat.  

 Pokud uživatel opakovaně odmítá užívat psychiatrické léky, personál upozorní 

uživatele na rizika s neužíváním léků spojených např. hospitalizace, zhoršení 

zdravotního stavu. Uživateli je nabídnuta konzultace s psychiatrem, ev. psychologem. 

 

1.3. Uživatelé s demencí 

Důvody vedoucí k nutnosti stanovení opatření: 

Uživatel s demencí velmi často trpí poruchou časoprostorové orientace, ztrátou paměti, 

poruchou úsudku aj. Velmi důležitou součástí poskytované péče v zařízení je přizpůsobit 

prostředí potřebám lidí s demencí.  

Opatření určená jako prevence minimalizace rizikového chování: 

 Uživatel, jehož zdravotní stav neumožňuje samostatný pohyb mimo areál domova – 

v tomto případě je uživateli umožněno využít místních dostupných služeb, procházky 

mimo domov s doprovodem klíčového pracovníka či zaměstnance po předchozí 

domluvě a za předpokladu, že nebude narušen provoz Domova Přístav FM 

(dostatečný počet personálu na směně). 
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Další podpora: 

 Podpora pravidelných denních programovaných aktivit – uživatelům trpící demencí 

prospívá pravidelný denní rytmus a zapojování do aktivit a činností služby (dle 

individuálních možností) čímž lze předejít neklidu, dezorientaci či agresi. 

 Nabídka programovaných aktivit – činnosti se zaměřením na zachování soběstačnosti 

prostřednictvím rámce sebeobslužných činností (ranní a večerní toaleta, pravidelné 

stolování aj).  

 Další aktivity – vycházky, trénink paměti, reminiscence, preterapie, muzikoterapie, 

canisterapie, arteterapie, validace, taneční terapie. 

 

2. PŘIJETÍ DO POBYTOVÉHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

DOMOV PŘÍSTAV 
 

2.1. Ubytování  
 Uživatel se při příchodu do Domova Přístav ve Frýdku – Místku ubytuje v pokoji za 

přítomnosti sociálního pracovníka a pracovníka přímé péče. Při výběru pokoje 

(jednolůžkový, dvojlůžkový, třílůžkový) se přihlíží ke zdravotnímu stavu uživatele 

k individuálním potřebám vzhledem k zdravotnímu stavu uživatele. 

 Změnu ubytování lze provést na základě žádosti uživatele a to pouze 

z opodstatněných důvodů: závažné a opakované neshody se spolubydlícími na pokoji, 

havarijní nebo nouzová situace, která neumožňuje pobyt na daném pokoji, malování 

pokoje, rekonstrukce (dočasná změna ubytování), zdravotní důvody na základě 

doporučení praktického lékaře nebo psychiatra (např. dostatek místa pro manipulaci 

s vozíkem). 

 Pokoje mají standartní vybavení: postel, uzamykatelnou šatní skříň a noční stoleček, 

stůl, polička a židle. Ve většině pokojů je umyvadlo a zrcadlo. V zařízení je 9 pokojů 

třílůžkových, 1 pokoj dvoulůžkový a 3 pokoje jednolůžkové. Jednou ročně probíhá 

inventarizace majetku Domova Přístav, kterou provádí provozní pracovník ve 

spolupráci s pracovníkem majetkového oddělení magistrátu města Frýdek - Místek. 

Uživatel je povinen zpřístupnit pro tuto činnost pracovníkům svůj pokoj na dobu 

nezbytně nutnou pro kontrolu majetku umístěného na daném pokoji. 

 Pokoje si mohou uživatelé vybavit vlastním drobným zařízením jako např.: televizí, 

rádiem, svými osobními předměty.  Pokud si uživatel přinese vlastní televizní či 

rozhlasový přijímač, nahlásí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi, který, pokud to 

uživatel nezvládne sám, mu pomůže přihlásit přijímač ke koncesionářským poplatkům, 

které si pak uživatel hradí ze svých prostředků. Elektrospotřebiče musí před zapojením 

projít kontrolou u vedoucí provozu (starších spotřebičů revizním technikem). 
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 Osobní prádlo si uživatelé řádně označí (na vrubu šatstva), nebo jim s označením 

pomůže personál zařízení. Za ztrátu uživatelem nedostatečně označeného prádla 

Domov Přístav neodpovídá. Prádlo se dováží a přiváží z Prádelny  3x týdně.  

 Praní prádla na pokojích je z hygienických důvodů zakázáno.  

 Výměna ložního prádla probíhá v intervalech co 3 týdny a kdykoliv při kontaminaci. 

 Chov zvířat  - v budově a areálu Domova Přístav je chov zvířat uživateli zakázán.  

 V zařízení Domova Přístav FM je zakázáno přechovávat nebezpečné předměty (nože, 

dýky), střelné zbraně, chemikálie a věci hygienicky závadné.  

 Doba nočního klidu je stanovena od 22hodin do 6hodin ráno. V době nočního klidu 

nejsou uživatelé rušeni s výjimkou nutnosti podáni léků, poskytnutí nutné 

ošetřovatelské péče, nebo noční kontroly prováděné dle dohody s uživatelem. 

V případě, že uživatelé neruší ostatní spolubydlící, mohou i v době nočního klidu 

poslouchat rozhlas nebo sledovat televizi (s využitím sluchátek).  

 Úhrada za službu je rozepsána v Úhradovníku služby, který je přílohou smlouvy.  

 

2.2. Stravování  
 Poskytovatel služby zajišťuje pro uživatele celodenní stravu formou snídaně, obědu, 

večeře, svačinky (dieta). Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jídelně. Obědy zajišťuje 

kuchyň Domova Přístav v Ostravě Kunčičkách. Snídani, odpolední svačiny (diety) a 

večeři připravuje kuchyně v Domově Přístav FM. Za dodržování kvality a množství 

stravy odpovídá personál kuchyně dle stanovených stravovacích norem. 

 Možnost volby stravy – zpravidla 2x týdně si mohou uživatelé zvolit oběd ze dvou 

variant. Na poradách s uživateli mají uživatelé možnost navrhnout oblíbená jídla, která 

dle možností kuchyně (provozní podmínky, cena potravin) jsou zařazena do jídelníčku. 

 Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu 

stavu uživatele. Dietní stravu navrhuje lékař uživatele. Je na rozhodnutí uživatele, zda 

bude dodržovat dietní režim stanovený lékařem. Pokud například uživatel nemocný 

diabetem odmítá odebírat dietní stravu, je o tom proveden písemný záznam 

s podpisem uživatele. Uživatel je zdravotní sestrou seznámen s rizikem souvisejícím 

s porušením dietního režimu. Služba v tomto případě dále nenese odpovědnost za 

zhoršení zdravotního stavu uživatele. 

  Výdej stravy -  výdej stravy probíhá v jídelně Domova Přístav FM v době od 11.30 do 

12.30 hodin. V případě nemoci či imobility uživatele je strava podávána přímo na 

pokoji uživatele.  

 Pokud uživatelé neodeberou teplou stravu v době výdeje jednotlivých jídel, je po dvou 

hodinách z hygienických důvodů zlikvidována. 
 Uživatel má možnost předem požádat personál o uschování neodebrané stravy podle 

hygienicky platných norem a z neodkladných důvodů (vyšetření u lékaře, schůzka na 

úřadech, soudu). Pokud si uživatel oběd vezme na pokoj z důvodu pozdější 

konzumace, nenese služba odpovědnost za případné zdravotní problémy. Strava byla 
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ze strany Domova Přístav vydána dle hygienických předpisu.  Nádobí musí uživatel 

vrátit do doby dalšího výdeje stravy.  

 Odhlášení obědů – viz Úhradovník 

 Odnášet nádobí z jídelny na pokoj není dovoleno.  

 Pitný režim - na jednotlivých patrech a v jídelně jsou k dispozici po celý den nápoje 

(čaj, teplá voda na zalití kávy, nebo šťáva s vodou v letních měsících). Na pitný režim u 

uživatele s rizikem dehydratace dohlíží zdravotní sestra, která podporuje nebo 

pomáhá uživateli s jeho dodržováním. Na všech patrech mají uživatelé k dispozici 

varnou konvici. 

 Ukládání potravin uživatele - k ukládání potravin může uživatel využívat společné 

ledničky umístěné na druhém patře. Potraviny si uživatel musí označit, případně mu 

s označením může pomoci pracovník Domova Přístav. V lednici nemohou být 

uskladněny potraviny s prošlou záruční dobou. O prošlé záruční lhůtě je uživatel 

upozorněn pracovníkem, který odpovídá za hygienu lednice. Uživatel tuto potravinu 

musí zlikvidovat. 

 Spokojenost uživatelů se stravou v Domově Přístav -jednou ročně v probíhá 

dotazníkové šetření zaměřené na kvalitu stravování, ve kterém mohu uživatelé 

vyjádřit své názory, podněty či připomínky. S analýzou dotazníkového šetření je 

seznámena ředitelka domova, která s kuchyní projedná možné změny k zlepšení či 

nápravě.  Ke kvalitě stravy se uživatelé mají rovněž možnost vyjádřit na poradě 

s uživateli, která probíhá jednou v měsíci, a na které je přítomna ředitelka DP (její 

zástup), provozní domova, která odpovídá za provoz kuchyně. Uživatelé se rovněž 

mohou ke kvalitě stravy vyjádřit anonymně formou vhození stížnosti do schránky 

důvěry. 

 Možnost uvařit si vlastní jídlo - v rámci individuálního plánování si má uživatel 

možnost uvařit oblíbené jídlo za podpory podporujícího pracovníka nebo v rámci 

aktivizačních činností. 

 

2.3. Individuální plánování průběhu služby 
 Kdo vám bude pomáhat   - Uživateli je po přijetí do služby přidělen „klíčový pracovník“ 

(sociální pracovník) a podporující pracovník (pracovník v sociálních službách, zdravotní 

sestra). Tito pracovníci společně s uživatele plánují průběh služby zakládající se na 

jejich individuálních potřebách.  

 Vedení dokumentace uživatele - uživatel má právo nahlížet do dokumentace a 

záznamů, které služba o uživateli vede a to po předchozí domluvě se sociálním 

pracovníkem a v případě individuálního plánování s klíčovým pracovníkem. 

 Výměna podporujícího pracovníka -  uživatel má možnost požádat o výměnu 

podporujícího pracovníka a to vedoucí přímé péče. Pokud je to z kapacitních důvodů 

možné, je uživateli vyhověno. 
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 Výměna klíčového pracovníka – uživatel má možnost požádat ředitelku DP o výměnu 

klíčového pracovníka (vedoucí přímé péče, sociální pracovník). Pokud je to 

z kapacitních důvodů možné, je uživateli vyhověno. 

 

2.4. Zdravotní péče 
 Domov Přístav Frýdek – Místek poskytuje nezbytnou zdravotní péči prostřednictvím 

vlastního odborného personálu a zdravotních zařízení – v Domově Přístav FM 

poskytují zdravotní péči čtyři zdravotní sestry. Dle potřeb uživatelů a na pravidelné 

vizity dochází do služby praktický lékař, jehož služby mohou uživatelé využít. Ordinace 

ve službě je zajištěna z důvodu časté nutnosti konzultace zdravotní péče a specifickým 

potřebám uživatelů. Další odborná vyšetření zajišťuje zdravotní personál u odborných 

lékařů ve zdravotních zařízeních města Frýdek – Místek a ambulancích, dle výběru 

uživatele, v době ordinačních hodin odborných lékařů.  

 V případě nepřítomnosti zdravotního personálu a nutnosti poskytnutí první pomoci 

uživateli je přivolaná Rychlá zdravotní služba (RZS).  

 Domov Přístav poskytuje uživateli zdravotní péči odpovídající jejich zdravotnímu 

stavu. Potřebu lékařského ošetření nebo vyšetření si uživatel vyžádá u službu konající 

sestry nebo dalšího personálu Domova Přístav FM. 

 Právo na volbu jiného lékaře není dotčeno. Domov Přístav nabízí volbu lékaře 
docházejícího do služby nebo uživateli dle jeho volby zajistí lékaře v rámci města 
Frýdek – Místek. 

 Přípravu, podávání léků a potřebné ošetření uživatele, podle pokynů lékaře a souhlasu 
uživatele, zajišťují zdravotní sestry a to v dohodnutých časech. 

 Léky, které si uživatel zakoupil sám, nebo získal jiným způsobem (bez vědomí a 
konzultace s lékařem), užívá na vlastní nebezpečí. Služba nenese žádnou 
odpovědnost. Uživatel nese odpovědnost i v případě, že se rozhodne užívat léky 
samostatně bez pomoci personálu (v případě, že způsob podávání léků neurčí lékař). 

 Je ve vlastním zájmu uživatele, aby se řídil pokyny ošetřujících lékařů a zdravotních 
sester, čímž dodržuje doporučený léčebný režim. S riziky tohoto nedodržení seznámí 
uživatele zdravotní personál služby. 

 Poskytování zdravotní péče, léků, zdravotních pomůcek a zdravotnického materiálu se 
řídí platnými právními předpisy. 

 V případě ošetření a vyšetření u odborných lékařů ve zdravotnických zařízeních, je dle 
potřeby uživatele zajištěna přeprava a doprovod a to dle doporučení ošetřujícího 
praktického lékaře. 

 

2.5. Ošetřovatelská péče, hygiena, možnost využití pedikéra, 

kadeřníka 
 Potřebná ošetřovatelská péče -  uživateli je poskytnuta s odhledem na zdravotní stav, 

možnosti a schopnosti uživatele a v odpovídající míře tzn. ne málo ne moc tak, aby 

mohly být zachovávány či rozvíjeny jeho schopnosti a dovednosti. Míra podpory je 
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sjednaná v Osobním profilu uživatele, který je v případě dlouhodobé nebo trvalé 

potřeby uživatele upraven.  

 Komunikační systém – uživatel má k dispozici u svého lůžka komunikační systém, který 

je propojen s pracovníky přímé péče a zdravotní sestrou. Tento systém je určen pro 

situace, kdy imobilní uživatel potřebuje podporu či pomoc pracovníka služby. 

Uživatelé, kteří se samostatně pohybují, mohou tento komunikační systém využívat 

jen v naléhavých případech např. zhoršení zdravotního stavu jeho nebo 

spolubydlícího, úraz, mimořádná situace. Komunikační systém mohou uživatelé 

využívat k poslechu radia. 

 Služby kadeřníka, pedikéra-   Pracovníci domova podporují uživatele v tom, aby tyto 

činnosti využívali v rámci běžně dostupných služeb města Frýdek – Místek. Uživateli 

pomohou s objednáním služby a doprovodem.  V případech, kdy zdravotní stav 

uživatele neumožňuje využívání těchto služeb ve městě, je zprostředkována služba 

v Domově Přístav v dohodnutých termínech s externí službou.  V obou případech si 

službu hradí uživatel. 

 Uživatel dle svých možností a schopností dbá o osobní hygienu, o čistotu šatstva, 

prádla, obuvi a pořádek ve svém pokoji tak, aby svým jednáním nenarušoval společné 

soužití v Domově Přístav (např. nepříjemný zápach, povalující se odpadky a špína). 

Pořádek a čistotu se snaží dodržovat i ve všech dalších místnostech.  

 Hygiena uživatele - uživatel má k dispozici sociální zařízení na každém křídle daného 

patra.  Koupelna je přístupná uživateli po celý den. U uživatele, který potřebuje 

podporu a pomoc s hygienou se ranní a večerní hygiena provádí na pokoji uživatele. 

Celková hygiena (koupání) se provádí dle potřeby, minimálně však 1x týdně v 

koupelně.  

 Praní prádla -  osobní znečištěné prádlo vhazuje uživatel do pojízdných vozíků na 

prádlo, které jsou umístěny v koupelnách uživatelů. Odevzdané označené prádlo se 

sepíše a odevzdá do smluvní prádelny ERGON k čištění.  
 Běžný úklid na pokojích provádí zaměstnanci dle individuální dohody s uživateli. 

Uživatel je motivován, aby se dle svých schopností a zdravotního stavu zapojil do 

úklidu (větrání, zalévání květin, úklid nočního stolku, úklid osobního prádla, věcí a 

společných prostor pokoje). 

 

2.6. Úschova cenných věcí a peněžní hotovosti uživatele 
 Uživatel je při nástupu do domova informován o možnosti úschovy cenných věcí a 

peněžní hotovosti do depozita Domova Přístav, který je uživateli veden bezplatně na 

základě Dohody o vedení depozit.  

 Vklad a výběr z depozit je možný dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek) v určených hodinách 

od 8.30 až 10.30 hodin v kanceláři sociálního pracovníka. Po vzájemné dohodě i 

v jiných dnech. 
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 Za cenné věci a finanční hotovost, které má uživatel uložené na pokoji odpovídá každý 

uživatel sám a za jejich ztrátu nenese Domov Přístav odpovědnost. 

 Karta pojišťovny – na žádost uživatele si lze kartu pojišťovny uschovat v pracovně 

zdravotní sestry a to oproti podpisu.  

 

2.7. Pravidlo pro doručování pošty 
 Běžné poštovní zásilky (dopisy bez doručenky) – přebírá uživatel od poštovní 

doručovatelky sám. V případě nepřítomnosti je běžná zásilka, zapsána a předána 

uživateli ihned po jeho návratu. Pracovník nikdy zásilku neotevírá, pouze v případě, že 

uživatel žádá o pomoc při přečtení dopisu. 

 Balíky, doporučené psaní, peněžní zásilky -  přejímá přímo uživatel od poštovní služby.  
Uživatel, který potřebuje podporu s porozuměním textu dopisu, může pomoci který 

kolik pracovník. 

 

2.8. Úklid v zařízení  
 Úklid chodeb, společných prostor i sociálních zařízení je zajištěn pracovníkem úklidu 

Domova Přístav ve Frýdku – Místku.  Znečištěné prostory může nahlásit uživatel, 

kterémukoliv pracovníkovi. Právě vyčištěné podlahy jsou pracovníkem úklidu 

označeny žlutou cedulí, z důvodu hrozby úrazu uklouznutím. Do označeného prostoru 

je doporučeno NEVSTUPOVAT. Uživatel se v takto označeném prostoru pohybuje na 

vlastní nebezpeční. 

 

2.9. Volnočasové a aktivizační činnosti 
 Uživatel se dle svého zájmu a zdravotního stavu může účastnit společných 

aktivizačních a volnočasových činností Domova Přístav dle aktuální měsíční nabídky, 

která je vyvěšena v jídelně domova a na jednotlivých patrech. Jedná se například o 

duchovní programy, společenské akce, kluby (knižní klub, trénink paměti, filmový klub, 

kreativní činnost, naše zahrada), ranní ztišení nad Biblí, výlety, hraní společenských 

her.  

 

2.10. Návštěvy 

 Uživatelé mohou přijímat návštěvy každý den. Návštěvní doba není pevně stanovena, 

ale doporučuje se vhodná doba vzhledem k dennímu harmonogramu a režimu 

jednotlivých uživatelů. Doporučená doba je od 9:00 do 19:00 hod.   

 Každá návštěva se musí ohlásit u pracovníků sociálních služeb a zapsat se do knihy 

návštěv. 

 Návštěvy mohou uživatelé přijímat na pokoji, pokud se tak dohodne se spolubydlícím 

a v případě, že nebude probíhat na pokoji např. hygiena, individuální pohovor 

s duchovním, spolubydlící spí či jiná činnost, ve které by byl spolubydlící rušen, či byla 
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narušena jeho intimita. V dopoledních hodinách se doporučuje setkání s návštěvou 

v jídelně, konzultační místnosti nebo aktivizační místnosti (v případě, že tam 

neprobíhá program služby). 

 Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v Domově Přístav.  
 Návštěvy nebudou vpuštěny do areálu Domova Přístav v době nočního klidu tj. od 22-

6 hodin. 

 Vzájemné návštěvy uživatelů na pokojích jsou možné během celého dne. Vždy musí 

s návštěvou na pokoji souhlasit uživatel a spolubydlící. 

 Návštěvy zvířat jsou zakázány. Výjimku tvoří zvíře využívané ke canisterapii či zvíře 

chované v rámci Domova Přístav.  

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE 
3.1. Povinnosti uživatele 

Pečovat o majetek domova, který využívá 

 Uživatel se zavazuje nakládat šetrně s propůjčeným majetkem služby po celou dobu 

pobytu v Domově Přístav. 

 Pokud úmyslně zničí majetek, musí nahradit vzniklou škodu na majetku Domova 

Přístav. Způsobí-li škodu více uživatelů, odpovídají za ni podle své účasti. 

 Ztratí-li uživatel zapůjčené klíče od pokoje a skříní musí uhradit novou výrobu klíče. 

 Uživatel je povinen upozornit zaměstnance Domova Přístav na škodu, která vznikla, 

nebo by mohla vzniknout. 

 

Dodržovat bezpečnostních zásady 

 Uživatelé jsou povinni, dle svých schopností dodržovat bezpečnostní a protipožární 

předpisy.  

 V budově je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm (svíčky, sirky).  

 Kouření v budově je přísně zakázáno. Možnost kouření mají uživatelé před budovou 

pod stříškou u výtahu a u altánu. Zde mají uživatelé k dispozici popelníky a lavičku.  

 Elektrické spotřebiče – elektrické spotřebiče ve vlastnictví uživatele jsou povinni 

uživatelé využívat dle návodu. Před zapojením spotřebiče musí prokázat nezávadnost 

spotřebiče (záruční list) a nechat podrobit elektrospotřebič 1x ročně revizi, kterou 

objednává vedoucí provozu a hradí uživatel. 

 

Dodržovat práva ostatních uživatelů  
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 Uživatel nesmí úmyslně narušovat práva ostatních uživatelů domova (narušovat 

soukromí, úctu, vlastnictví majetku, svobodu pohybu aj), fyzicky napadat a ubližovat 

na zdraví. Svým úmyslným chováním nesmí narušovat Domovní řád služby. 

Absence uživatele mimo Domov Přístav 

 Uživatel svou absenci, která zahrnuje i noc mimo Domov Přístav vždy hlásí personálu 

služby. Odhlášení stravy se řídí platným Úhradovníkem. Neomluvená absence v délce 

pěti dnů, je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování služby (nezahrnuje se 

pobyt v nemocnici, léčebný pobyt). 

 

3.1.1 Porušování Domovního řádu a povinností uživatele 

Za hrubé porušování Domovního řádu může být uživateli ukončena smlouva o 

poskytování služby. Za hrubé porušení považujeme: 

 Opakované (3 x za kalendářní měsíc) úmyslné porušování práv jiných uživatelů, 

úmyslné agresivní chování, které je podloženo písemným záznamem v dokumentaci 

uživatele a je následně projednáno vedoucí přímé péče (ředitelka DP F-M) 

s uživatelem. Záznam o projednání je rovněž uložen v dokumentaci uživatele. 

 Opakované (3 x za kalendářní měsíc) úmyslné poškozování majetku Domova Přístav F-

M. 

 Ustavičným porušováním, i přes napomenutí personálu, nerespektování zákazu 

kouření v prostorách budovy Domova Přístav.  

 Předem neomluvená absence uživatele přesáhne 5 dnů. 

Při porušení pravidel Domova Přístav je vždy proveden písemný záznam do dokumentace 

uživatele. 

 

3.2. Práva uživatele 

 
 Podávat stížnosti, připomínky a podněty na kvalitu služby 

Uživatelé, jejich opatrovníci, či osoby blízké si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob 

poskytovaní služby. Stížnost mohou uživatelé podat kterémukoliv pracovníkovi. Domov 

Přístav ve Frýdku – Místku je povinen stížnost přijmout a prošetřit ji. Za přijetí, prošetření 

a vyřízení stížnosti uživatele odpovídá ředitelka DP  (viz.Pravidla pro podávání stížností 

umístěná na nástěnce v jídelně, jednotlivých patrech). Uživatel může stížnost podat: 

telefonicky, emailem, ústně, písemně, anonymně (do schránky důvěry umístěné v přízemí 

budovy). 

 Dle vlastního uvážení volit a trávit průběh dne v rámci pravidel Domovního řádu 
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4. PRŮBĚH DNE 

Domov Přístav Frýdek – Místek má stanovený v pracovních dnech tento průběh dne: 

SNÍDANĚ 07:30 - 08:30 HOD  

DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ  09:00 - 09:30 HOD * 

DOPOLEDNÍ AKTIVITY 09:30 - 10:30 HOD * 

OBĚD 11:30 - 12:30 HOD 

ODPOLEDNÍ AKTIVITY 13:30 - 14:30 HOD * 

SVAČINA 15:00 - 15:30 HOD 

VEČEŘE 17:30 - 18:30 HOD 

NOČNÍ KLID 22:00 - 06:00 HOD 
*Jen v pracovních dnech 

Průběh dne může být změněn např. z důvodu konání výletu, společenské akce domova. O 

změně jsou uživatelé vždy předem informováni. 

Víkendy a svátky jsou zajištěny obdobně jen s výjimkou dopoledních aktivit, které 

nezajišťuje aktivizační pracovník, ale službu konající personál a to dle zájmu uživatelů 

(společenské hry, sledování televize, duchovní chvilka aj.) 

Ostatní činnosti služby jsou individuálně dohodnuty s uživatelem v Osobním profilu 

uživatele a Plánu spolupráce. 

Dostupnost personálu: 

O obsazení směn pracovníky jsou uživatelé seznámeni na nástěnce v jídelně. 

Pracovní dny: 

Pracovníci v sociálních službách Denní směna, noční směna 

Zdravotní sestra Denní směna, noční směna víkend 

Provozní pracovníci (vedoucí provozu, úklid, 
údržba) 

Denní směna, úklid – denní směna po – pá, 
sobota 

Pracovníci kuchyně Denní směna včetně víkendu 

Vedoucí přímé péče, sociální pracovník Denní směna 

Ředitelka Denní směna 
 

     Víkendy a svátek 

Pracovníci v sociálních službách Denní směna, noční směna 

Zdravotní sestra Denní směna, noční směna 

Provozní pracovníci (provozní pracovník, 
úklid, údržba) 

Denní směna 

Pracovníci kuchyně Denní směna 
 

     Z provozních a personálních důvodů mohou nastat změny. 
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1) Jakékoliv změny v Domovním řádu schvaluje vedoucí organizační jednotky a jeho 

přímý nadřízený. Jednotlivé body domovního řádu se individuálně přizpůsobí 

uživatelům a to formou dohody např. ve smlouvě o poskytnutí sociální služby. 

2) Tento řád nabývá účinnosti dnem 26. 10. 2016 a platí do odvolání. 

 

 

S dokumentem byli seznámeni: 

Jméno a příjmení Datum  Podpis 
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