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DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA PŘÍSTAV  

VE FRÝDKU – MÍSTKU 

 

UBYTOVÁNÍ, STRAVA  

1. Ubytování  
 Uživatel se po příchodu do Domova Přístav ve Frýdku – Místku ubytuje na pokoji za 

přítomnosti sociálního pracovníka a pracovníka přímé péče. Při výběru pokoje 

(jednolůžkový, dvojlůžkový, třílůžkový) se přihlíží k individuálním potřebám a 

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 (např. dostatek místa pro 

manipulaci s vozíkem, elektrickým zvedákem), nebo na základě doporučení psychiatra.  

 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.  

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

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

rozhlasový přijímač, sociální pracovník zajistí přihlášení televize či rádia ke 

koncesionářským poplatkům v případě, že splňuje podmínku pro jejich úhradu. 

Elektrospotřebiče musí před zapojením projít revizní kontrolou v případě, že již nejsou 

v záruční lhůtě.  

 Osobní prádlo uživatele je označeno pracovníkem přímé péče (na vrubu šatstva), 

abychom zajistili vrácení vypraného prádla uživateli.  

 Praní prádla na pokojích je z hygienických důvodů zakázáno.  

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

 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 podání 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, sledovat televizi na pokoji s využitím sluchátek, nebo se dívat na TV 

ve společenské místnosti a jídelně.  
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2. Stravování  
 Poskytovatel služby zajišťuje pro uživatele celodenní stravu formou snídaně, obědu, 

večeře, svačinky (dopolední svačinka - dieta). Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce 

v jídelně. Obědy jsou dováženy z kuchyně Domova Přístav v Ostravě Kunčičkách. 

Snídani, odpolední svačinky a večeři připravuje kuchyně v Domově Přístav FM. Za 

dodržování kvality a množství stravy odpovídá personál kuchyně dle stanovených 

stravovacích norem. 

 Možnost volby stravy – 5x týdně si mohou uživatelé zvolit oběd ze dvou variant (mimo 

sobotu a neděli). Na poradách s uživateli mají uživatelé možnost navrhnout oblíbená 

jídla, která dle možností kuchyně (provozní podmínky, cena potravin), jsou zařazena do 

jídelníčku. Výběr stravy u dietního režimu není možný, nelze zajistit.  
 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  

 snídaně od 7:30 – 8:30 hodin, 
 oběd od 11:30 – 12:30 hodin, 
 svačina od 15:00 – 15:30 hodin, 
 večeře od 17:30 – 18:00 hodin. 

Svačina pro diabetiky je vydávána v 10:00 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 jídlo vezme na pokoj z důvodu pozdější konzumace, 

musí být, v případě, že podléhá zkáze, uloženo v lednici uživatelů. Za případné zdravotní 

problémy způsobené špatným uchováním potravin, nenese služba odpovědnost.  

 Odhlášení obědů – se řídí platným Úhradovníkem 

 Odnášet nádobí z jídelny na pokoj není dovoleno.  

 Pitný režim – je po celý den zajištěn v jídelně (čaj, 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. Imobilním a částečně 

imobilním uživatelům je pitný režim zajištěn na pokoji. Na všech patrech mají uživatelé 

k dispozici varnou konvici. 

 Ukládání potravin uživatele - k ukládání potravin může uživatel využívat společné 

ledničky umístěné na druhém patře, další lednice (7 ks) je rozmístěných na pokojích a 
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jsou plně k dispozici uživatelům. Potraviny musí být řádně označeny jménem uživatele. 

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. 

 Možnost uvařit si vlastní jídlo - v rámci individuálního plánování, nebo aktivizačních 

činností si má uživatel možnost uvařit oblíbené jídlo za podpory pracovníka přímé péče. 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SLUŽBY 

 Kdo vám bude pomáhat   - Uživateli je po přijetí do služby přidělen „klíčový pracovník“ 

a podporující pracovník (pracovník v sociálních službách, zdravotní sestra). Tito 

pracovníci pomáhají uživatelům s řešením jeho potřeb. 

 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, nebo 

podporujícím pracovníkem. 

 Výměna podporujícího pracovníka, klíčového pracovníka -  uživatel má možnost požádat o 

výměnu těchto pracovníků a to vedoucí přímé péče. Pokud je to z kapacitních důvodů možné, 

je uživateli vyhověno. 

ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 Domov Přístav Frýdek – Místek poskytuje nezbytnou zdravotní péči prostřednictvím 

vlastního odborného personálu a zdravotních zařízení  (nemocnice, odborné ambulance 

apod.) - v Domově Přístav FM poskytují zdravotní péči zdravotní sestry. Na pravidelné 

vizity dochází do služby praktický lékař (2x měsíčně - úterý), jehož služby mohou 

uživatelé využít. V případě, že uživatel je v péči svého praktického lékaře, dochází na 

prohlídky dle potřeb. Ordinace ve službě je zajištěna z důvodu časté nutnosti konzultace 

zdravotní péče a specifickým potřebám uživatelů. Další odborná vyšetření zajišťuje 

zdravotnický 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).  

 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). 

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

 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. 
 

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 

sjednaná v SIS – hodnocení míry potřebné podpory, 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 Frýdek – Místek (např. nepříjemný zápach, povalující se odpadky). 

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. Prádlo se dováží a přiváží z prádelny  3x 

týdně – Pondělí, středa, pátek vždy v ranních hodinách. 

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

prostor pokoje). 
 

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 třikrát týdně (pondělí, středa, pátek) v určených 

hodinách od 9:00 do 11:00 hodin v kanceláři sociálního pracovníka. Po vzájemné 

dohodě i v jiných dnech. 
 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. Dohoda o uložení karty zdravotní pojišťovny je popsána 

v Individuálním plánu uživatele. 

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, 

v případě nepřítomnosti uživatele, poštovní služba zásilku uloží a po uplynutí 10 dnů 

vhodí do schránky.  
 

ÚKLID V ZAŘÍZENÍ  

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

Domova Přístav ve Frýdku – Místku.  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. 

VOLNOČASOVÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI 

 Uživatel se dle svého zájmu a zdravotního stavu může účastnit společných aktivizačních 

a volnočasových činností Domova Přístav dle aktuální týdenní nabídky, která je 

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

programy, společenské akce, kluby (knižní klub, trénink paměti, kreativní činnost, 

terapeutická dílna, naše zahrada), ranní ztišení nad Biblí, výlety, hraní společenských 

her, ples, Olympiáda Přístavů, zahradní slavnosti.  
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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. 
 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 narušena jeho 

intimita. V dopoledních hodinách se doporučuje setkání s návštěvou v jídelně, společenské 

místnosti nebo aktivizační místnosti, na zahradě v altánu (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 Frýdek - Místek.  

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE 
 
1. Povinnosti uživatele 

Pečovat o majetek domova, který využívá 

 Uživatel se zavazuje nakládat šetrně s propůjčeným majetkem služby.  

 Pokud úmyslně zničí majetek, musí nahradit vzniklou škodu.  

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

 Uživatel je povinen (dle svých schopností) upozornit zaměstnance Domova Přístav na 

škodu na majetku, která vznikla, nebo by mohla vzniknout. 

 

Dodržovat bezpečnostních zásady 

 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. 
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Dodržovat práva ostatních uživatelů  

 Uživatel nesmí úmyslně narušovat práva ostatních uživatelů domova (narušovat 

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

zdraví. 

 Uživatel je povinen dodržovat Domovní řád. 

Absence uživatele mimo Domov Přístav 

 Uživatel svou absenci, která zahrnuje i noc mimo Domov Přístav Frýdek – Místek  vždy 

hlásí personálu služby. Neomluvená absence v délce 3 dnů, je důvodem pro ukončení 

smlouvy o poskytování služby (nezahrnuje se pobyt v nemocnici, léčebný pobyt).  

 

2. Porušování Domovního řádu a povinností uživatele 

Za zvlášť závažné porušování Domovního řádu může být uživateli ukončena smlouva o 

poskytování služby. Za zvlášť hrubé porušení považujeme: 

 Opakované (3x v průběhu 30 dnů) 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 (3x v průběhu 30 dnů) úmyslné poškozování majetku Domova Přístav F-M. 

 Opakovaným (3x v průběhu 30 dnů) porušováním, i přes napomenutí personálu, 

nerespektování zákazu kouření v prostorách budovy Domova Přístav.  

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

uživatele. 

 

3. 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 visí 

na jednotlivých patrech). Uživatel může stížnost podat: telefonicky, emailem, ústně, 

písemně, anonymně do schránek důvěry, které visí na jednotlivých patrech budovy. 

 Dle vlastního uvážení lze volit a trávit průběh dne v rámci pravidel Domovního řádu 
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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 17:00 - 18:00 HOD 

NOČNÍ KLID 22:00 - 06:00 HOD 
     

     Domov Přístav Frýdek - Místek má stanovený o víkendech tento průběh dne: 

SNÍDANĚ 07:30 - 08:30 HOD  

DOPOLEDNÍ AKTIVITY 09:30 - 10:30 HOD  

OBĚD 11:30 - 12:30 HOD 

SVAČINA 15:00 - 15:30 HOD 

VEČEŘE 17:00 - 18:00 HOD 

NOČNÍ KLID 22:00 - 06:00 HOD 
 

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

změně jsou uživatelé vždy předem informováni – den předem, na snídani apod. 

Průběh dne o víkendech a svátcích je zajištěný stejně, výjimkou jsou dopoledních aktivity, 

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

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

Ostatní činnosti služby jsou dohodnuta individuálně s uživatelem v rámci potřebné míry 

podpory. 

Dostupnost personálu: 

Pracovní dny:  

Pracovníci v sociálních službách Denní, odpolední, noční směna 

Zdravotní sestra Denní, odpolední směna 

Provozní pracovníci (vedoucí provozu, úklid, 
údržba) 

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

Pracovníci kuchyně Denní, odpolední směna včetně víkendu 

Vedoucí přímé péče, sociální pracovník Denní směna po - pá 

Účetní Denní směna po - pá 

Ředitelka Denní směna po - pá 
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     Víkendy a svátek 

Pracovníci v sociálních službách Denní, odpolední, noční směna 

Zdravotní sestra Denní, odpolední směna 

Provozní pracovníci (úklid) Denní směna - so 

Pracovníci kuchyně Denní, odpolední směna 
 

     Z provozních a personálních důvodů mohou nastat změny. 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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

ředitel v zastoupení oblastního metodika. 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 17. 06. 2019 a platí do odvolání. 
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S dokumentem byli seznámeni: 

Jméno a příjmení Datum  Podpis 
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