Příloha č.1 – vysvětlení domácího řádu

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

1. Úvodní ustanovení

Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života

domově

a pořádku v

. Musí ho dodržovat všichni uživatelé a zaměstnanci domova.

2. Nástup

Při nástupu do domova

je s vámi uzavřena SMLOUVA.

Dohodnete se s Poskytovatelem na způsobu úhrady za poskytované služby jako je ubytování,
strava, režie na topení, teplou a studenou vodu, elektřinu, úklid, odpady, praní, drobné

opravy ložního i osobního prádla a ošacení a jejich žehlení.

3. Ubytování
Do domova si můžete přinést své osobní věci, oblečení, boty, prádlo,

nábytek

. Všechny vaše věci se označí a sepíší

.

V domově není dovoleno

chemikálie

mít nebezpečné předměty, například střelné zbraně

,

, věci hygienicky závadné.

S věcmi, nábytkem, zařízením domova

zacházejte šetrně a neničte je

Uživatele lze v průběhu pobytu přemístit na jiný pokoj pouze s jeho souhlasem a se souhlasem

nových spolubydlících.

Můžeme vám zajistit přihlášení trvalého bydliště u nás v domově.

4. Škody
Uživatel je povinen upozornit ředitele domova, popřípadě jiného zaměstnance na škodu, která
vznikla, vzniká, nebo by mohla vzniknout domovu, jeho uživatelům nebo jiným osobám, aby mohly

být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo k jejímu odvrácení.

5. Úschova cenných a jiných věcí
Při nástupu nebo také v průběhu pobytu v domově může uživatel požádat pověřeného

zaměstnance

peněžních hotovostí

o převzetí cenných věcí

do úschovy domova

, vkladních knížek

.

a

Všechny cenné věci se sepíšou na seznam uživatele.

Veškeré vaše peníze se mohou uložit na depozitní účet.

Kdykoliv budete potřebovat vaše cennosti

pracovník

nebo peníze

vám je vydá, většinou jen se souhlasem vašeho opatrovníka

Pokud o to požádáte, je váš občanský průkaz

zdravotní průkaz

, pověřený

.

uložen u sociální pracovnice

u vedoucí zdravotní sestry

, která za něj zodpovídá.

6. Stravování

V domově je pro vás zajištěna celodenní strava
, která je svým složením,
množstvím a úpravou přizpůsobena vašemu věku a zdravotnímu stavu.

Jídlo můžete sníst v jídelně

Čas výdeje stravy v domově :
7:30 – 8:30 hodin
snídaně

11:30 - 12:30 hodin
oběd

nebo ve svém pokoji

.

a

17:00 - 18:00 hodin
večeře

Pokud jídlo nestihnete odebrat v určenou hodinu
vydá dříve nebo později.

, pracovnice

Na odděleních mají uživatelé nápoje

vám ho po dohodě

. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne

nápoj službu konající personál.

Nepoužitelné zbytky jídel

odvážejí

, nesmějí se

se odkládají do určených nádob

, které se ihned

ponechávat v prostorách domova

7. Zdravotní a ošetřovatelská péče

Domov vám poskytuje zdravotní
zdravotnímu stavu.

a ošetřovatelskou péči

Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby

sestře

, popřípadě sloužícímu personálu

, odpovídající vašemu

, hlásí uživatel ihned

.

Do domova dochází praktický lékař a odborní lékaři

, kteří provádějí preventivní

prohlídky
, vyšetření a ošetření v době nemoci
nebo úrazu
Uživatel by měl dodržovat léčebný režim, příkazy lékařů a zdravotnických pracovníků a užívat

předepsané léky

.

.

Můžete si vybrat svého ošetřujícího lékaře

i mimo domov

Návštěvy tohoto lékaře si zajišťujete sami ve spolupráci s rodinou nebo

opatrovníkem

8. Hygiena

V domově pečují uživatelé o osobní čistotu

prádla, obuvi

psychický a zdravotní stav

, o čistotu oblečení,

a pořádek ve svém pokoji

, pokud to dovoluje jejich

.

Pokud osobní hygienu sami nezvládáte

, pomůžou vám naši pracovníci

Praní a žehlení prádla zajišťuje prádelna domova

samostatného praní v pračkách v domově

nebo máte možnost

.

Uživatelé jsou povinni za pomoci příbuzných, známých

nebo pověřeného zaměstnance

domova
prádla

doplnit si na vlastní náklady

nedostatečné množství oblečení a

.

V celé budově domova

a zapalovačů

platí zákaz kouření

. Uživatelům je povoleno kouřit jen na vyhrazených místech

Elektrické spotřebiče

platíte vy sami

a používání sirek

můžete používat až po jejich kontrole

.

, kterou si

.

9. Sexualita klientů
Klient má právo na navazování intimních vztahů, na prožití a rozvoj vlastní sexuality, právo
na sexuální osvětu, právo na ochranu proti sexuálnímu zneužívání a řádnou zdravotní péči.

Poskytovatel sociální služby nijak neomezuje klienty a respektuje jimi zvolený způsob
prožívání sexuality. Tento způsob však nesmí omezovat práva ostatních klientů.

Informace týkající se sexuality uživatelů podléhají zákonu o ochraně osobních údajů.

Zařízení má k dispozici vyhrazenou místnost, kde mohou být klienti v soukromí.

10. Doba klidu v domově
Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 hodin večer do 6.00 hodin ráno.

V době nočního klidu nesmí být uživatelé rušeni s výjimkou nutnosti podávání léků

poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo lékařské péče

nebo

.

Budova domova se uzamyká
v období od 1. října do 31. března v 19
hodin večer, v období od 1. dubna do 30. září ve 20 hodin večer.

10. Vycházky mimo areál domova

1) Můžete se pohybovat i mimo náš domov

procházku

, návštěvu

pracovníkovi

domova

. Když budete mít chuť, můžete jít třeba na

, nákup

, že odcházíte, kam odcházíte

nebo kulturní akci

. Musíte jen říct

, a v kolik hodin

se vrátíte do

.

11. Přechodný pobyt klientů mimo domov

Pokud pobýváte mimo domov

, dostanete s sebou předepsané léky

.

Za den pobytu mimo domov se považuje kalendářní den, kdy uživatel pobývá mimo domov od

0.00 hodin do 24.00 hodin
Pobyt mimo náš domov musíte ohlásit 2 (dva) dny předem.

Za dny, které v našem domově nebudete, se vám vrátí peníze

12. Návštěvy

Uživatelé mohou přijímat návštěvy

domova

spolubydlících

ve společenských prostorách, nebo na pokoji uživatele se souhlasem ostatních

a s ohledem na stanovenou hodinu uzamykání budovy.

Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek

uživatelů

neomezeně v celém areálu

v domově, nebo narušovat léčebný a dietní režim

.

13. Kulturní život v domově

Máte možnost zúčastnit se kulturních a společenských akcí.

Máte možnost odebírat noviny a časopisy.

14. Zájmová a dobrovolná pracovní činnost

Můžete se věnovat svým zájmům, koníčkům, tomu, co děláte rádi

nerušíte a neohrožujete ostatní

, pokud tím

.

Uživatelé podle svého zdravotního stavu mohou pomáhat v domově při úklidu

pomocných pracích v kuchyňkách na jednotlivých odděleních

, při

a podobně.

15. Poštovní zásilky

Poštovní zásilky včetně peněžních

domova

, přijímá pro uživatele pověřený zaměstnanec

, který o doporučené došlé zásilce učiní záznam do knihy pošty

může přebírat i uživatel domova osobně

. Zásilky si

.

16. Stížnosti

Pokud se vám něco nelíbí

telefonicky

, e-mailem

, můžete si stěžovat: písemně

, ústně

.

Více v Příloze č. 2 ke Směrnici č. 2 - Jak vyřizovat stížnosti.

,

17. Opatření proti porušování kázně a pořádku

Pokud porušujete kázeň a pořádek v domově

, ředitel si s vámi o tom

promluví

. Pokud to nepomůže a vy se stále chováte nevhodně, dostanete pokárání

písemně

a může s vámi být ukončeno poskytování služby

.

18. Ukončení služby

Možnosti ukončení služby

jsou stanoveny ve SMLOUVĚ

mezi uživatelem a Domovem Pod Lipami Smečno při jeho nástupu do domova

uzavřené

.

19. Úmrtí klienta žijícího v Domově

O úmrtí klienta Domova uvědomí sestra ihned rodinné příslušníky a sociální pracovnice úřady.

V případě, že pohřeb nevypraví příbuzní nebo klient žádné příbuzné nemá

Domov

, zajistí

sociální pohřeb. Náklady s ním spojené jsou uplatňovány v pozůstalosti.

O majetku zemřelého je za přítomnosti dvou svědků pořízen dvojmo soupis
učiněno takové opatření, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě, poškození nebo zničení

a je
.

Osobní věci, jako je oblečení, obuv, hygienické potřeby a podobně, které nejsou cennostmi, jsou

dle soupisu, oproti podpisu, vydány rodině zemřelého

Cennosti, peněžní hotovost

a vkladní knížky jsou předány sociální pracovnici

ta je uschová do trezoru Domova

Usnesení o nabytí dědictví

a

až do doby nabytí právní moci Rozhodnutí, Sdělení nebo

.

Dědictví lze vydat jen osobám na základě Rozhodnutí, Usnesení nebo Sdělení o nabytí

pozůstalosti v dědickém řízení.

Domácí řád nabývá účinnosti od 1. 6. 2011

Ve Smečně, dne 31. 5. 2011

Bc. Petr Šála
ředitel Domova Pod Lipami Smečno

Obtížná slova
Uživatel

Osoba, která se rozhodne, že bude využívat služby,
které poskytuje Domov Pod Lipami Smečno. Bude
bydlet v prostorách zámku.

Poskytovatel

Domov Pod Lipami Smečno, který poskytuje služby.
Bydlíte, jíte zde. Pracovníci se o vás starají, se vším
vám pomohou.

Domácí řád

Říká vám, jak se máte v Domově chovat. Popisuje
způsob každodenního života v Domově. Musí ho
dodržovat všichni uživatelé i pracovníci Domova.

Smlouva

Uživatel a Poskytovatel se dohodnou na tom, že
uživatel bude v Domově bydlet a jíst. To je napsané na
papíře a oba dva to podepíšou.

Chemikálie

Látka, která je zdraví nebezpečná, jedovatá. Může být
tekutá jako voda nebo sypká jako písek. Například
přípravky na mytí podlahy, oken, na praní prádla a tak
dále.

Preventivní
prohlídka

Vyšetření lékařem za účelem posouzení zdravotního
stavu.

Léčebný režim

Lékař určí, jaké léky musíte brát. Tento režim musíte
dodržovat.

Sexualita

Tělesný vztah mezi mužem a ženou.

Osobní hygiena

Mytí rukou, koupání, sprchování, čištění zubů, česání
vlasů, stříhání vousů, pedikúra.

Opatření

Ochranné prostředky před nebezpečím.

Pozůstalost, dědictví

Majetek, souhrn práv a závazků, které smrtí osoby
přechází na jejího dědice (většinou rodinu, příbuzné).

