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Domovní řád domova Přístav Ostrava - Zukalova 

 

 

1. Obsah a průběh poskytovaných služeb 

 
a) Tento domovní řád je určen pro Domov Přístav Ostrava – Zukalova, Zukalova 1401/3, 

703 00 Ostrava 
b) Řád je závazný pro zaměstnance, uživatele a osoby, které se pohybují v areálu Armády 

spásy. 
 

2. Program dne 

7:00 – 8:00 Snídaně, výdej léků 

9:00 – 11:30 Aktivizační programy 

11:15 – 11:45 Oběd na pokojích uživatelů 

11:50 – 12:20 Oběd v jídelně, výdej léků 

13:00 – 14:30 Aktivizační programy 

15:00 – 15:30 Svačina 

17:30 – 18:30 Večeře 

22:00 – 6:00 Noční klid 

 
 

3. Pravidla zvláštního režimu 

 

Zvláštní režim Domova Přístav Ostrava – Zukalova vychází ze specifik cílové skupiny a spočívá 

tedy: 

 

a) ve specifickém přístupu k užívání alkoholu. V Domově je povolena hranice 

alkoholu v krvi do 0,8 promile. Při důvodném podezření (např. nestandartní chování, 

vratká chůze, agresivita) je uživatel vyzván personálem Domova k dechové zkoušce, 

kterou je povinen absolvovat. Při naměření vyšší hodnoty je uživatel dočasně vykázán 

personálem mimo areál Domova. Do Domova je zákaz vnášení alkoholu.   

b) v dodržování hygieny. Uživatel Domova se minimálně jedenkrát týdně koupe a 

převléká se do čistého prádla.  

c) v dodržování léčebného režimu, který je důležitý pro bezpečné fungování uživatele 

v Domově. Uživatel Domova pravidelně užívá předepsané léky, chodí na pravidelné 

lékařské kontroly a užívá vhodnou stravu (diabetici např. dietní opatření, množství stravy, 

pravidelnost). Tyto skutečnosti podléhají kontrole personálu u těch uživatelů, kteří 

nejsou schopni jednat ve vlastním zájmu a bez pravidelného užívání léků by byli 

nebezpeční sobě i okolí.  
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4. Práva a povinnosti  

 

Uživatelé Domova Přístav Ostrava – Zukalova mají právo: 

 

a) Na poskytování sociální služby v souladu s veřejným závazkem. 

b) Na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod.  

c) Na respektování svého náboženského vyznání. 

d) Na respektování svého soukromí. 

e) Na ochranu osobních údajů. 

f) Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující se k chodu sociální služby. 

g) Na uzamykatelný prostor pro osobní věci a oblečení (šatní skříň a noční stolek).  

h) Na dostatečný prostor k uplatnění vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální situace. 

i) Nahlížet do svých spisů v listinné i v elektronické podobě. 

j) Na možnost přizvat k jednání o službě třetí osobu.  

 

Uživatelé Domova Přístav Ostrava – Zukalova jsou povinni:  

 

a) Spolupracovat na řešení své nepříznivé sociální situace se zaměstnanci Armády spásy. 

b) Dodržovat pravidla zvláštního režimu. 

c) Udržovat ve svých osobních věcech a v celém prostoru sociální služby pořádek a čistotu. 

d) Hlásit neprodleně zaměstnancům Armády spásy každé podezření na výskyt parazitů, 

nakažlivé a infekční nemoci. 

e) V odůvodněném případě na požádání předložit k nahlédnutí obsah svých zavazadel a 

umožnit přístup do osobních věcí z důvodu zajištění bezpečnosti. 

f) Před prvním použití vlastního elektrického spotřebiče informovat personál. Elektrické 

spotřebiče podléhají každoroční revizi. 

g) Nahlásit zaměstnancům Armády spásy opuštění budovy na dobu delší než jeden den.  

h) Odpovídat za škodu, kterou způsobili. Věci přidělené uživateli zůstávají majetkem Armády 

spásy. Uživatelé jsou povinni s nimi šetrně zacházet a při ukončení poskytování služby je 

musí vrátit v nepoškozeném stavu.  

i) Hlásit návštěvu zaměstnancům Armády spásy 

 

 

 
V objektu Domova Přístav Ostrava – Zukalova je zakázáno: 

 

a) Kouřit a používat oheň mimo stanovené prostory areálu Domova (kouření je povoleno 

pouze v prostorách zahrady). 

b) Vnášet alkohol a jiné omamné látky. 

c) Vulgárně napadat a vyhrožovat. 

d) Finančně zneužívat ostatní uživatele.  

e) Úmyslně poškozovat majetek jiného uživatele, personálu či Domova. 

f) Manipulovat s nábytkem a zařízením bez svolení zaměstnanců Armády spásy. 
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g) Vstupovat se zvířaty. Výjimku tvoří psi určení ke canisterapii a drobná chovná zvířata, o 

která uživatelé pečují přímo v Domově. 

h) Vstupovat do cizích pokojů bez souhlasu uživatelů a v jejich nepřítomnosti.  

i) Vstupovat do provozních prostor a prostor určených zaměstnancům (kuchyň, sklady, 

šatny). 

 

Hrubé porušení domovního řádu: 

 

a) Používání jakéhokoli násilí a agresivního chování. 

b) Veškeré projevy nevhodného sexuálního chování a obtěžování vůči ostatním uživatelům 

či personálu.   

c) Vnášení zbraní do areálu Domova. 

d) Krádeže. 

 
  

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

a) 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. 

b) Povinnosti stanovené Domovním řádem dodržuje uživatel dle svého zdravotního stavu.  

c) Porušení Domovního řádu vyhodnocuje služba vždy individuálně s ohledem na aktuální 

zdravotní stav uživatele. 

d) Porušení pravidel Domovního řádu vede vždy k jednání s uživatelem o nápravě.  

e) Ukáže-li se, že některý z uživatelů není ochoten se podřídit Domovnímu řádu, popřípadě 

jiným pravidlům, může mu být na základě rozhodnutí vedoucí/ho přímé péče či 

ředitele/ky Domova ihned ukončeno poskytování služby. 

f) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2022 a platí do odvolání. 

 

 
 
 

  
           vz.  

ředitel sociální služby  oblastní ředitel 
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