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1. Závaznost domácího řádu 

Domácí řád Centra upravuje základní podmínky pobytu a soužití klientů Centra 
a je závazný pro všechny klienty Centra. 
 

2. Poslání, cíle a rozsah pobytové služby 
Poslání: 
Posláním sociální rehabilitace je zajištění pobytové sociální služby a duchovní 
péče pro osoby, které nejsou schopny se samostatně zařadit do společnosti a 
potřebují si vytvořit pracovní návyky a sociální dovednosti. 
Cíle: 
Poskytovat takovou podporu a službu, která klientům umožní rozvíjet 
v maximální možné míře samostatnost, nezávislost, soběstačnost s ohledem na 
duchovní, duševní a fyzické potřeby člověka. Vytvářet takové prostředí, aby 
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měli pocit jistoty a užitečnosti pro své okolí. Pokud to jde, vytvořit u nich 
pracovní a sociální návyky a pokusit se o jejich návrat do běžného života. 
Cílová skupina: ženy a muži ve věku od 27 let do 64 let, s chronickým 
onemocněním, kteří jsou schopni částečné sebeobsluhy, díky své momentální 
nepříznivé sociální situaci potřebují podporu sociální rehabilitace. 
Službu nemůžeme poskytnout: 

 osobám v akutní závislosti na alkoholu a návykových látkách 
 osobám s chronickým duševním onemocněním 
 osobám s mentálním postižením 
 osobám s těžkým tělesným postižením s ohledem na bariérovost 

objektu 
 osobám, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem 

života, hrubě narušují mezilidské vztahy, ohrožují sebe nebo ostatní 
klienty 

Poskytované služby: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 
dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:  
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, pračka, žehlička, váha, sporák, 
trouba, mikrovlnná trouba, 
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské 
práce, chod kuchyně, nakupování,  
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,  
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním 
prostoru,  
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního 
podpisu,  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 
zájmové aktivity a doprovázení zpět,  
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,  
3. nácvik chování v různých společenských situacích,  
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s 
informacemi,  
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: získávání motorických, 
psychických a sociálních schopností a dovedností 
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1. nácvik společenského chování, 
2. tanec, 
3. základy finanční gramotnosti, 
4. keramika, 
5. vyrábění ve výtvarné dílně, 
6. vaření, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí:  
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, brýle, hole, chodítka… 
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,  

 pomoc v jednání s úřady, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, 
důchodů, občanského průkazu, průkazu OZP… 

 pomoc se splácením dluhů, případně pomoc s oddlužením, 
 pomoc s napsáním životopisu, motivačního dopisu apod. 
 nácvik vyhledávání informací na internetu, 

e) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
f) poskytnutí stravy:  
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietní stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
2. pomoc při podávání jídla a pití,  
g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC.  
 

3. Základní práva a povinnosti klienta: 
Práva: 
 Uzavřít se zřizovatelem Centra smlouvu o poskytované službě podle svých 

potřeb a osobních schopností v rozsahu poskytovaných služeb Centra. 
 Podílet se na plánování poskytovaných služeb, uplatňovat připomínky a 

navrhovat změny k poskytované službě. 
 Podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb. 
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 Právo na respekt a důstojné zacházení. 
Povinnosti: 
 Dodržovat platnou smlouvu o poskytnutí služeb Centra. 
 Dodržovat ustanovení Domácího řádu. 
 Dodržovat přísný zákaz požívání alkoholických nápojů, omamných a jiných 

návykových látek vzbuzujících fyzickou závislost. 
 Splácet dříve vzniklé dluhy jako součást procesu, jímž se klient navrací 

k normálnímu způsobu života. 
 Dodržovat zákaz návštěv na pokojích – platí pro vzájemné návštěvy klientů 

Centra i pro případné návštěvy zvenku. Návštěvy, v souladu s etapou pobytu 
v Centru probíhají ve společenské místnosti nebo společných prostorách 
Centra. 

 Dodržovat modlitební program (ráno růženec, mše sv., korunka k Božímu 
milosrdenství, v poledne růženec, večer dobrovolný růženec). Přihlédnutí 
k individuálnímu plánu je možné. 

 Účast na pracovní terapii. 
 Uhradit plnou částku za způsobenou škodu, kterou klient vědomě způsobí 

na majetku Centra. 
 Respektovat soukromí a lidskou důstojnost ostatních klientů Centra. 
 Zachovávat lidský respekt a důstojnost vůči zaměstnancům Centra. 
 Dodržovat zásady bezpečnosti, viz článek 7 Domácího řádu. 
 

4. Pobytový řád 
Tento řád vychází ze zkušeností podobných zařízení, jeho účelem není 
omezovat osobní svobodu klientů, ale umožnit jim, pokud to jde, klidný restart 
do nového života, případně bezpečné zázemí v Centru. 
 
Pobyt je rozdělen do etap, v první etapě jsou pravidla pobytu „nejpřísnější“. 
Podle plnění individuálního plánu klienta se pravidla postupně uvolňují. Tento 
řád je rámcový a podrobnosti se řeší v individuálním plánu. 
 
První = Červená etapa: 
 Klient odevzdá do úschovy do kanceláře zřizovatele Centra mobilní telefon a 

všechny hotové peníze a případně doklady potřebné pro disponování s účty. 
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 Klient nesmí sám opustit areál Centra, je to dovoleno jen v doprovodu 
pracovníka Centra nebo klienta, který je již v bílé etapě pobytu. 

 Klient v rámci zajištění bezpečnosti vždy nahlásí odchod a příchod 
pracovníkovi Centra. 

 Klient má omezenu komunikaci se známými a příbuznými, pokud je kontakt 
nutný, zúčastňuje se ho pracovník Centra. 

 Klient se účastní celého modlitebního programu. 
 Pokud klient řádně plní své povinnosti a pokud se snaží naplňovat cíle 

stanovené v individuálním plánu, požádá o postup do modré etapy, 
zpravidla však po 3 měsících pobytu. 

Druhá = Modrá etapa: 
 Klient má mobilní telefon v úschově v kanceláři zřizovatele Centra. 
 Klient má povolen pohyb bez doprovodu, avšak pouze v Choryni. 
 Klient může mít u sebe peníze, pokud s nimi dokáže hospodařit, nákupy 

dokládá a paragony a zbylou hotovost předkládá pracovníkovi Centra. 
 V rámci zajištění bezpečnosti klient vždy nahlásí odchod a příchod 

pracovníkovi Centra. 
 Pokud klient řádně plní své povinnosti a pokud se snaží naplňovat cíle 

stanovené v individuálním plánu, požádá postup do bílé etapy, zpravidla 
však nejdříve po 3 měsících trvání modré etapy pobytu. 

Třetí = Bílá etapa: 
 Klient má mobilní telefon u sebe, pokud dokáže hospodařit s kreditem, a 

mobilní telefon nezneužívá. 
 Platí přísný zákaz půjčovat mobilní telefon ostatním klientům. 
 Pokud je toho klient schopen, sám hospodaří se svými penězi. 
 Klient má volnost pohybu, v rámci bezpečnosti vždy nahlásí odchod a 

příchod pracovníkovi Centra. 
 Zařízení se zamyká ve 22:00 hodin, pokud není dohodnuto jinak, do této 

doby se klient vrátí do Centra. 
 V neděli se nemusí účastnit celého modlitebního programu, zúčastní se 

pouze mše sv. 
Při vážném porušení Domácího řádu může být klient navrácen do některé 
předchozí etapy. O tomto kroku rozhoduje (po konzultaci s klíčovým 
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pracovníkem) vedoucí Centra. Důvodem k přeřazení do některé předchozí 
etapy může být také situace, kdy klient vyčerpá více peněz, než má, ať už má 
peníze u sebe nebo v úschově u Centra - jinými slovy když klient udělá dluh (ať 
už vůči Centru nebo jinému subjektu=osobě). 
Předisponování do jiného, sesterského zařízení provozovaného na základě 
stejných hodnot může být součástí individuálního plánu klienta nebo může být 
provedeno na základě rozhodnutí vedoucího Centra po konzultaci s klíčovým 
pracovníkem. Tímto opatřením může být posílena adaptabilita klienta, může 
jím být předcházeno „ponorkové nemoci“ změnou prostředí a kolektivu apod. 

5. Ubytování 
 Ubytování je poskytováno na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích bez 

sociálního zařízení. Sociální zařízení je společné v každém podlaží Centra. 
Pokoje jsou vybaveny nábytkem a lůžkovinami, které jsou majetkem Centra.  

 Po domluvě s vedoucí Centra si může klient pokoj dovybavit vlastním 
nábytkem, obrázky, fotografiemi, lůžkovinami apod. Věci, které si klient 
přiveze, musí být čisté a bez parazitů. 

 Osobní věci klienta zůstávají jeho majetkem. Ubytování zároveň zahrnuje 
topení, teplou a studenou vodu, odběr elektrického proudu a podle 
individuálních potřeb klienta úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla. 

 Klient může používat vlastní elektrické spotřebiče pro osobní potřebu (rádio, 
magnetofon, fén aj.). Televizor je ve společenské místnosti a klient má 
možnost mimo pracovní terapii a modlitební program sledovat programy. 
Pokud chce klient mít vlastní televizor na pokoji, platí z vlastních prostředků 
přístroj, revize, připojení a koncesionářské poplatky. 

 Lednička je ve společenské místnosti a klienti mají možnost kdykoliv si do ní 
uložit potraviny, či je vyzvednout. Potraviny ukládané do lednice klient vždy 
viditelně označuje jménem, monogramem nebo dohodnutou značkou nebo 
vloží do takto označené krabičky. 

 Vlastní lednička na pokoji je zpoplatněna. 
 Klient si může prát a opravovat prádlo sám nebo si nechat prádlo prát 

pracovníkem Centra, může mu také prát prádlo rodina. Pokud si nechává 
prát prádlo pracovníkem Centra, ten pere prádlo klienta zpravidla 1x za 
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týden 1 prádelní koš. Další případné praní bude zpoplatněno 50 Kč za 1 
náplň pračky. 

 Klient Centra je povinen udržovat obytné prostory v řádném stavu 
k důstojnému bydlení a užívání. Klient zde nesmí bez souhlasu vedoucí 
Centra provádět žádné stavební úpravy ani stěhovat nábytek. 

 Zřizovatel Centra si vyhrazuje právo přestěhovat klienta na jiný pokoj, a to 
z těchto důvodů: 

a) Zdravotní stav klienta se zhoršil natolik, že mu nelze v prostorách pokoje 
poskytnout péči v takové míře, jakou klient potřebuje. 

b) Z důvodu kapacity zařízení. 
c) Opravy a stavební úprava pokoje. 
d) Neshody, rušení klidu, nedodržování domácího řádu. 

 
 Doba nočního klidu je od 22:00 do 6:00 hod. V případě že neruší ostatní, 

mohou klienti v době nočního klidu sledovat televizi nebo poslouchat rádio, 
případně si pořídit sluchátka, pokud není stanoveno jinak v individuálním 
plánu klienta. 

 
6. Stravování 

Strava je podávána 3x denně: 
Snídaně  8:15 – 8:45 
Oběd 12:30 – 13:00 
Večeře 18:00 – 18:30 
 
 Strava je svým množstvím, složením a úpravou přizpůsobena zdravotnímu 

stavu klienta. 
 Jídelní lístek sestavují kuchařky a schvaluje vedoucí Centra. Je vyvěšen na 

nástěnce v jídelně. 
 Lékař předepisuje klientům diety dle zdravotního stavu. 
 Jídla jsou podávána v jídelně, nemocným klientům jsou podávána na pokoji.  
 Odnášet jídlo z jídelny je možné jen se souhlasem pracovníka Centra. 
 Pokud chce klient odhlásit stravu, musí si ji odhlásit den předem. 
 Klienti se mohou ke kvalitě a složení stravy vyjadřovat prostřednictvím 

pracovníka Centra, který požadavek či stížnost řeší s vedoucím Centra. 
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7. Lékařská péče 
 Praktický lékař pro dospělé má ordinaci v obci Choryně nedaleko Centra. 
 Předepisování dlouhodobě užívaných léků zprostředkovává pracovník 

Centra, při zhoršení zdravotního stavu či jiných zdravotních obtížích 
konzultuje s lékařem další postup. 

 V případě potřeby obstaráváme doprovod jak k praktickému lékaři, tak 
k lékařům specialistům. Dopravu autem si hradí klient sám dle Ceníku 
fakultativních služeb. 

 Po dobu nemoci je požadováno dodržovat léčebný režim a dbát pokynu 
lékaře. 

 Léky, které má klient předepsány lékařem, odevzdá pracovníkovi Centra a 
jsou mu podávány podle předpisu lékaře. Pokud je to v souladu s předpisem 
lékaře, jsou léky podávány v jídelně při podávání stravy. V případě, že se 
klient rozhodne určité jídlo nejíst a má při něm užít léky, je povinen se do 
jídelny dostavit v první čtvrthodině podávání jídla, léky převzít osobně a 
v jídelně užít. Vynášení léků z jídelny není klientům dovoleno. V případě 
takového onemocnění klienta, že není schopen si pro léky dojít do jídelny a 
zůstává na pokoji, donese mu léky pracovník Centra. 

 Svůj úraz nebo úraz druhé osoby je klient povinen nahlásit ihned 
pracovníkovi Centra.  

 V případě pobytu klienta v nemocnici informuje pracovník Centra rodinu 
klienta. Klient dá souhlas zdravotnickému zařízení, aby informoval 
pracovníka Centra o zdravotním stavu klienta.  

 
8. Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti 

 
 Ve všech prostorách Centra platí zákaz kouření kromě místa k tomu 

určeného. 
 Při požáru nebo jiné havarijní situaci se klient řídí pokyny pracovníků Centra 

v souladu s vnitřními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany, které jsou vyvěšeny na chodbách Centra. 

 S ohledem na soužití většího počtu lidí může dojít ke snadnému rozšíření 
infekce, proto je třeba dodržovat zásady osobní hygieny i prostředí. 
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 Klienti jsou povinni v rámci svých zdravotních možností udržovat na pokoji i 
ve všech prostorách Centra pořádek a čistotu.  

 Na pokojích nelze přechovávat nebezpečné předměty a chemikálie 
(s výjimkou přípravků zakoupených v běžných obchodech pro osobní 
hygienu a kosmetiku). 

 Ve skříních a ostatním nábytku není dovoleno nechávat zbytky jídla, 
odpadky, ani špinavé prádlo. 

 Nelze hromadit věci v nadměrném množství. 
 Osobní hygienu si zajišťuje klient sám, v případě, že mu to zdravotní stav 

nedovoluje, dopomáhá pracovník Centra.  
 Klient, který používá inkontinenční a hygienické pomůcky, dbá na jejich 

pravidelnou výměnu a odkládá je pouze do nádob k tomu určených.  
 Běžný úklid na pokojích si zajišťuje klient sám, pokud to nemá stanoveno 

v individuálním plánu jinak. Velký úklid je organizován 2x ročně.  
 Pracovník Centra může nahlížet do skříní a zásuvek klienta za účelem 

kontroly čistoty, přechovávání alkoholických nápojů a jiných návykových 
látek, a to vždy v přítomnosti příslušného klienta. 

 Ložní prádlo je vyměňováno za čisté dle skutečné potřeby, nejméně však 
jednou za měsíc.  
 

9. Zodpovědnost za způsobenou škodu. 
 

 Klient odpovídá za škodu, kterou vědomě způsobil na majetku Centra nebo 
na majetku nebo zdraví spolubydlícího, pracovníků Centra nebo jiným 
osobám. 

 Klient je povinen upozornit vedoucí Centra popř. jiného pracovníka Centra 
na škodu, která vznikla, vzniká nebo by mohla vzniknout. 

 Věci přidělené zřizovatelem Centra nesmí klient darovat jiným osobám a ani 
je úmyslně znehodnocovat. 

10.  Úschova cenných věcí a vedení finančních prostředků. 
 
 Podle individuálního plánu klienta poskytujeme klientovi pomoc 

v hospodaření s penězi za jeho účasti. O tomto hospodaření je veden 
záznam a klient má právo nahlížet do své dokumentace. 
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 Cennosti, doklady, vkladní knížky, vyšší finanční hotovost apod. má klient 
možnost dát do úschovy u Centra. Doklad o uložení hotovosti či předmětů je 
vydán klientovi.  

11.  Důvody k ukončení poskytování služby 
 

 klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé 
porušení těchto povinností se považuje zejména nezaplacení stanovené 
úhrady za služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl klient 
poskytovatelem k platbě písemně vyzván 

 klient opakovaně a hrubě porušuje Domácí řád, za porušení Domovního 
řádu je považována každá činnost, která je zaměřená na poškození celé 
komunity: 

a) nadměrné požití alkoholu, tj. do té míry, že klient jeví známky opilosti, 
což přibližně odpovídá hodnotě vyšší než 1 promile alkoholu v krvi 

b) užití omamné nebo jiné návykové látky,  
c) spáchání trestného činu na majetku nebo osobě v době poskytování 

služby 
d) záměrné poškozování majetku nebo osob 
e) nedodržení dohod v individuálním plánu (jsou rozhodující tři písemně 

zaznamenaná napomenutí uvedená v individuálním plánu klienta) 
 
12.  Úhrada služeb  

 
Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravování ve výši, která je 
uvedena ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě, který je její nedílnou součástí.  
Fakultativní (placené) služby: doprava autem k lékaři dle aktuálního vnitřního 
předpisu poskytovatele 
 

13.  Stížnosti 
 

Možnosti podání stížností: 
 ústně u vedoucí Centra 
 písemně anonymně do schránky na stížnosti ve společenské místnosti 

Centra 
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 písemně na adresu Centra 
Na stížnost bude odpovězeno do 30 dnů. 

Odpověď na anonymní stížnost bude vyhlášena za přítomnosti všech klientů 
ve společenské místnosti, písemná odpověď bude vyvěšena na nástěnce ve 
společenské místnosti do třiceti dnů od podání žádosti. 
 

14.  Závěrečná ustanovení 
 
Při chodu Centra je důležitá vzájemná úcta a tolerance, vědomí pojetí 
jedinečnosti a důstojnosti každého člověka, a to nejen ze strany zaměstnanců 
ke klientům, ale také klientů k zaměstnancům. 
Klient by měl vnímat a dle možností i přijmout, že i pracovník Centra je také 
člověk, který má své potřeby – fyziologické, psychické i duchovní. 
 
 
Účinnost: 
Tento domácí řád nabývá účinnosti dnem 18. 8. 2018 
Opraveno dle instrukcí kontroly 20. 11. 2018 v bodech cílová skupina a 
poskytované služby. 
 
 
Ing. Hedvika Šimíčková 
vedoucí Centra 
 
kolektiv pracovníků Centra 
 


