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VNITŘNÍ ŘÁD  

SLUŽBY DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

(dále jen vnitřní řád DOZP) 

 

 

 

 

Vnitřní řád upravuje život uživatelů služby domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Centru Kociánka. Je závazný pro všechny uživatele, pracovníky, návštěvníky a další 
osoby, které se zde zdržují. 
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1. Úvod 

Vnitřní řád DOZP je zpracován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
vyhláškou č. 505/2006 Sb., Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními dokumenty 
Centra Kociánka. 

Vnitřní řád vychází z principů zachování individuální péče o uživatele a zachování jeho 
důstojnosti. Tyto principy kladou důraz na dodržování základních lidských práv a svobod. 

S vnitřním řádem jsou všichni uživatelé předem seznamováni při jednání se zájemcem o 
službu a v písemné podobě jej obdrží při podpisu smlouvy o poskytování sociální služby. 

Mezi uživateli sociální služby DOZP jsou i osoby s nařízenou ústavní výchovou, jejichž pobyt v 
zařízení se řídí dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném 
znění a dle vnitřní směrnice. 

Ve službě DOZP jsou poskytovány tyto základní činnosti: 

 základní sociální poradenství 
 ubytování 
 stravování 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 sociálně terapeutické činnosti 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Kromě základních činností nabízí poskytovatel i fakultativní služby, na které má vypracovaný 

ceník. Ceníky jsou v tištěné podobě k dispozici u sociální pracovnice, vedoucí služby a 

vyvěšeny na webových stránkách. Ceník pro službu DOZP je přílohou Smlouvy o poskytování 

sociální služby. Fakultativní činnosti jsou účtovány v plné výši dle pořizovacích nákladů 

poskytovatele. 

1. Ubytování 

Je poskytováno v jedno a dvoulůžkových pokojích na jedné ze čtyř domácností. Uživatel si 
může zvolit, s kým bude ubytován na pokoji, pokud tato volba nebude omezena provozními 
důvody.  Uživatel má možnost se k volbě vyjádřit a popř. navrhnout jiné řešení.  

Uživateli, který zvládne manipulovat s klíčem, jsou tyto vydány (klíče od pokoje) oproti 
podpisu při nástupu do sociální služby. Za vydané klíče odpovídá, nesmí je půjčovat jiným 
osobám. Pokud dojde ke ztrátě, či poškození klíčů, hlásí tuto událost neprodleně 
pracovníkům sociální služby (dále jen PSS). Všechny náklady spojené se ztrátou, či 
poškozením klíčů hradí uživatel sám. Pracovníci na jednotlivých domácnostech mají 
k dispozici náhradní klíče od všech pokojů v dané domácnosti, kterými se lze v případě 
potřeby dostat do pokoje nebo otevřít skříně a stolky. 

Při ukončení sociální služby DOZP předá uživatel klíče oproti podpisu. Předá pokoj a všechno 
jeho vybavení dle inventárního soupisu. V případě poškození či nepředání majetku Centra 
Kociánky, je uživatel povinen poškozené nebo chybějící věci uhradit. 
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Uživatele lze bez jeho souhlasu přemístit na jiný pokoj jen z provozních důvodů (vytopení 
pokoje, prasklé topení, vymalování pokoje, výměna oken, rekonstrukce…) nebo stavebních 
úprav objektu, ve kterém žije. 

Uživatel je povinen šetrně nakládat s veškerým zařízením DOZP. V případě jeho poškození je 
povinen tuto skutečnost nahlásit klíčovému nebo provoznímu pracovníkovi. Způsobí-li škodu 
prokazatelně z nedbalosti nebo úmyslně, je povinen podílet se na náhradě škody. 

Pracovníci i uživatelé navzájem respektují soukromí druhých osob, klepou na dveře před 
vstupem do pokoje a čekají na vyzvání ke vstupu. 

Uživateli je povoleno chovat na svém pokoji drobné zvířectvo, a to po konzultaci s vedoucí 
služby a se souhlasem spolubydlícího. 

Uživatelé mohou využívat  elektrické spotřebiče Centra Kociánka, které jsou součástí 
kuchyněk nebo společných prostor, ale nesmí je přemísťovat a jinak nevhodně s nimi 
manipulovat (el. troubu, varné konvice, mikrovln. troubu, televizor, žehličku, DVD, pračku, 
ledničku atd.). 

Pokoje si mohou uživatelé dovybavit dle svých možností nábytkem či drobnými předměty, 
nesmí tím však omezit své spolubydlící. Inventář pokojů lze stěhovat jen se souhlasem 
provozní pracovnice.  

Uživatelé mohou používat na pokoji vlastní elektrospotřebiče (pokud tím neomezují 
spolubydlící), a to o celkovém příkonu 150W. Nad rámec tohoto vymezení je možné užívat 
vysoušeč vlasů, jiné elektrospotřebiče pouze se souhlasem vedoucí služby. Náklady spojené s 
uvedením vlastního elektrospotřebiče do provozu, následnou údržbou a revizí (dle ČSN 33 
1600 ed.2 /2010 - "Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání") si hradí 
uživatel sám.  

Uživatelé šetří vodou a všemi druhy energií (zhasínají osvětlení při odchodu z pokoje, vypínají 
televizi, DVD…). 

Na svých pokojích uživatelé udržují pořádek a čistotu, stejně tak v rámci svých možností ve 
svých osobních věcech. Mimo pokoj může uživatel užívat všechny společné prostory v areálu 
Centra Kociánka. Uživatel dbá o udržení čistoty a pořádku v těchto prostorách. 

2. Osobní hygiena 

Uživatel má právo na soukromí při osobní hygieně. Všechny koupelny a toalety jsou 
uzamykatelné. Uživatel může určit, jakým způsobem chce pomoct s prováděním hygieny, 
pokud není schopný provést si hygienu sám. Hygienické potřeby si uživatel zajišťuje sám nebo 
s pomocí pracovníků. 

Osobám s nařízenou ústavní výchovou poskytuje základní hygienické potřeby Centrum 
Kociánka. 

3. Údržba osobního a ložního prádla 

Uživatel má šatní skříň, kde má uloženo své osobní prádlo. Obuv si ukládá do svého botníku 
(ortopedickou obuv má uloženu na pokoji). 

Použité oblečení si uživatelé mohou prát v automatických pračkách sami nebo s pomocí 
pracovníků. Ostatním uživatelům je znečištěné prádlo pravidelně odváženo do prádelny v 
Centru Kociánka. 
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Uživatelé, kteří si odvážejí prádlo domů na vyprání, mají toto prádlo uloženo v igelitovém 
obalu ve svém pokoji. 

Uživatelé se oblékají dle svého vkusu a přání. S výběrem vhodného oblečení vzhledem 
k počasí jim mohou pomáhat pracovníci. 

Ložní prádlo poskytuje Centrum Kociánka. Pravidelně nebo dle potřeb uživatelů ložní prádlo 
vymění za čisté pracovníci přímé péče. 

4. Návštěvy 

Uživatel má právo přijímat na pokoji návštěvy rodinných příslušníků a známých, pouze se 
souhlasem spolubydlícího. Jinak jsou návštěvy povoleny na všech veřejných prostranstvích 
Centra Kociánky. Z důvodu zachování domácího a nočního klidu uživatelů není vhodné 
navštěvovat uživatele v pozdních večerních hodinách. Je třeba respektovat doporučenou dobu 
nočního klidu (22:00 – 6:00 hod.). 

Pokud uživatel odchází s návštěvou nebo samostatně mimo Centrum Kociánka, oznámí 
předpokládanou dobu návratu pracovníkovi ve své domácnosti. V nočních hodinách také 
seznámí s předpokládaným návratem pracovníka na recepci. 

Souhlas s odjezdem uživatele s nařízenou ústavní výchovou mimo Centrum Kociánka vydává 
Orgán sociálně-právní ochrany dítěte. Odjezd uživatele zapisuje přítomný pracovník do 
programu IS Cygnus a zároveň ověří totožnost návštěvy dle občanského průkazu. 

Přítomnost uživatele na pokojích, kde není ubytován, je možná pouze na základě pozvání 
ubytovaného uživatele. 

Při mimořádných událostech jako je vyhlášení karantény, mohou být návštěvy omezeny. 
Omezení návštěv vyhlašuje ředitel zařízení na doporučení KHS Jihomoravského kraje. 

5. Nepřítomnost uživatele 

Uživatel oznámí svoji plánovanou nepřítomnost trvající déle než 24 hodin PSS ve své 
domácnosti, která tuto skutečnost zaznamená do programu IS Cygnus. V případě 
neplánované nepřítomnosti (např. nemoc) ohlásí svou nepřítomnost telefonicky, pokud 
možno týž den.  

V době nepřítomnosti uživatelů může vstoupit pracovník do jejich pokojů pouze s jejich 
předchozím souhlasem. 

6. Kouření a používání otevřeného ohně 

V celé budově C, kde je poskytována sociální služba DOZP platí zákaz kouření a používání 
otevřeného ohně. 

Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách na vyhrazených místech (za přístavbou 
budovy DEF, za budovou C, v altánku za budovou B a v altánku za Oranžovým hřištěm), které 
jsou řádně označeny.  

7. Přebírání poštovních zásilek 

Uživatelé mají možnost přijímat v zařízení soukromé listovní a balíkové zásilky. Každý 
uživatel má právo na zachování listovního tajemství, uživatelům je zásilka předána 
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nerozlepená. Veškeré zásilky přebírá sekretářka ředitele /případně jiný určený zaměstnanec 
v její nepřítomnosti/, která je v co nejkratší době umístí do přihrádek vedoucím služeb, ti 
zajistí jejich předání jednotlivým adresátům.  

8. Fakultativní služby 

Každý uživatel může požádat o poskytnutí fakultativní služby dle platného ceníku 
fakultativních služeb. V případě zájmu o poskytnutí fakultativní služby osloví uživatel sociální 
pracovnici (možno prostřednictvím klíčového pracovníka), která poskytnutí této služby zajistí 
a dohodne s uživatelem způsob úhrady. 

Opakující se měsíční služby (připojení k internetu) jsou dohodnuty ve smlouvě či dodatku ke 
smlouvě a jsou součástí úhrady za poskytnuté služby. 

Všechny poskytnuté fakultativní činnosti jsou zaznamenávány v kartě uživatele a vyúčtování 
probíhá současně s vyúčtováním zálohové platby. 

9. Úschova cenných věcí, dokladů a peněz 

Uživatel má možnost uložit si své cenné věci a doklady u klíčového pracovníka, který zajistí 
jejich řádné označení a uložení v trezoru.  

Peněžní hotovost může uživatel uložit u sociálního pracovníka v trezoru. Ten vede evidenci 
příjmů a výdajů v IS Cygnus. 

Pokud uživatel nevyužije nabídku uschování cenných věcí nebo peněz u sociálního 
pracovníka, nelze u poskytovatele uplatňovat jakékoliv nároky při jejich ztrátě či poškození. 

10. Stravování 

Poskytovatel zajistí uživateli stravu v rozsahu snídaně, desátka, oběd, svačina, večeře. 

Výdej stravy: pondělí až pátek probíhá v těchto časech: 

- snídaně: 06:45 – 07:45 

- desátka je vydávaná u snídaně 

- oběd:      11:45 – 13:20 

- svačina:  15:30 – 16:00  

- večeře:   17:30 – 18:30 

Výdej stravy v sobotu a neděli je v těchto časech: 

- snídaně: 08:00 – 10:00 

- desátka se vydává u snídaně 

- oběd:      12:00 – 13:30 

- svačina:  15:30 – 16:00 

- večeře:    17:30 – 18:00 

Individuálně po předchozí domluvě se strava vydává mimo tyto uvedené hodiny. Doba 
úschovy potravin musí být v souladu s hygienickými předpisy. 
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Uživatel má možnost výběru ze tří druhů obědů od pondělí do pátku. V sobotu a neděli je 
možný výběr ze dvou druhů obědů. Jídelní lístek je vyvěšen s týdenním předstihem v 
prostorách jídelny a na nástěnných tabulích jednotlivých domácností. 

Uživatelé se stravují ve svých domácnostech nebo ve výdejnách, které si sami zvolí. V případě 
nespokojenosti mohou provést zápis do „degustační knihy“(uložena v jednotlivých 
domácnostech) buď sami, nebo požádat o zápis kteréhokoli pracovníka. Tyto zápisy řeší 
vedoucí služby s vedoucí stravovacího úseku. 

Při nástupu uživatele do služby je dohodnuto jakým způsobem si bude nahlašovat a 
odhlašovat stravu. Má tyto možnosti: 

 uživatel si stravu přihlašuje a odhlašuje sám (nebo za pomoci klíčového pracovníka) 
prostřednictvím internetu nebo přístroje umístěného u hlavní jídelny budovy A, 
 

 uživatel si stravu přihlašuje a odhlašuje prostřednictvím provozního pracovníka.  

Uživatel má možnost odhlášení jednotlivého druhu jídla jeden den předem (do 9:00 hodin). 
Pokud tak neučiní, objednanou stravu uhradí jako by ji odebral. 

Pokud si uživatel přinese jídlo podléhající rychlé spotřebě z domova nebo si je samostatně 
zakoupí, může je mít uložené (nejlépe označené jménem) v ledničce ve své domácnosti.   

10. Zdravotní péče 

Uživatel může využít zdravotní péči ve zdravotní stanici. K dispozici je pracovna sester s 24 
hodinovou službou, která se nachází v budově C. Záznam o ošetření je zapsán do ambulantní 
knihy na ambulanci. Nálezy z jiných zdravotnických zařízení předkládá uživatel službu 
konajícímu zdravotnickému personálu. 

Uživatel může využít zdravotní péči mimo zařízení. Nezletilého uživatele doprovází zákonný 
zástupce nebo opatrovník, PSS, klíčový pracovník nebo zdravotnický personál. 

Uživatel, klíčový pracovník nebo PSS ve službě informují zdravotnický personál o zdravotních 
problémech uživatele. Uživatele ošetří zdravotní sestra, která může provést ošetření uživatele 
v rozsahu své pravomoci a následně jej odešle k Lékařské službě první pomoci, nebo volá 
rychlou záchrannou službu, pokud je to třeba. 

Uživatel nebo jeho zákonný zástupce je srozumitelnou formou seznámen s doporučenými 
procedurami, rehabilitací, vyšetřením. 

Pokud uživatel onemocní přenosnou chorobou, nebo v období do potvrzení či vyloučení 
přenosné choroby je nutné oddělit uživatele od ostatních z důvodů zamezení šíření nákazy. 
Pokud uživatel vykazuje známky akutního onemocnění je přeložen na pokoj pro nemocné na 
budově C, nebo zůstane na svém pokoji, popřípadě odjíždí do domácího ošetření. Na 
dvoulůžkovém pokoji může zůstat pouze se souhlasem spolubydlícího. V těchto případech se 
řídí doporučením zdravotnického personálu. 

V případě, že uživatel odmítne ošetření nebo medikaci, podepíše negativní reverz. Odmítnout 
užití medikace nebo ošetření může pouze uživatel starší 18 let po předchozí informaci lékaře o 
důsledcích nepodání léku, popř. ošetření. 

Lékařské zprávy uživatele jsou umístěny pouze ve zdravotní dokumentaci. Nové nálezy 
uživatel nebo jeho zákonný zástupce odevzdá zdravotnickému personálu. 
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Uživatel je povinen při nástupu přivézt užívané léky, které předá zdravotnickému personálu. 
Léky jsou podávány zdravotní sestrou s výjimkou uživatelů starších 18 let, kteří se mohou 
rozhodnout, zda si léky ponechají u sebe a budou je užívat samostatně, mají-li k tomu 
potřebné dovednosti a schopnosti. 

Uživatelé si v případě potřeby samostatně hradí poplatky u lékaře. Pouze osoby, které mají 
nařízenou ústavní výchovu, jsou od tohoto poplatku osvobozeny. 

11. Zájmové aktivity, volný čas 

Uživatelé si sami určují, jak chtějí trávit volný čas a jaké aktivity využijí. 

Dopolední aktivity: 

 docházka do školy – mateřská, základní a střední škola, příp. jiné vzdělávání, 
 pracovní činnosti v sociálně terapeutických dílnách, 
 činnosti v aktivizačním centru, Snoezelen, 
 rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, hipoterapie aj.), 
 pracovní aktivity v rámci zaměstnávání. 

Odpolední aktivity:  

Uživatel má právo prožívat volný čas podle svých představ, pokud tímto neomezuje ostatní 
uživatele sociální služby, věnuje se svým zájmům nebo plnění cílů v individuálním plánu. 

Uživatel má možnost požádat svého klíčového pracovníka o zajištění, nebo si sám může 
zajistit zájmové činnosti a aktivity mimo Centrum Kociánka. 

Uživatel má právo na volný pohyb mimo zařízení Centra Kociánka, pokud tímto není 
překročeno přiměřené riziko. U nezletilých na základě písemné dohody se zákonnými 
zástupci. V době, kdy uživatelé tráví svůj volný čas v zájmové aktivitě, či v tělocvičně nebo na 
hřišti, řídí se po tuto dobu příslušným provozním řádem, se kterým jsou seznámeni. 

12. Opatření v případě porušení vnitřního řádu 

(neplatí pro uživatele s nařízenou ústavní výchovu) 

Pokud uživatel nedodržuje vnitřní řád, se kterým byl řádně seznámen, popřípadě bude 
narušovat soužití s dalšími uživateli, může poskytovatel přikročit k následujícím opatřením: 

 domluva 
 písemné napomenutí vedoucího služby domova pro osoby se zdravotním postižením 

(dále jen vedoucí služby), 
 v případě opakovaného písemného napomenutí uživatele vedoucím služby v rozmezí 

tří po sobě jdoucích měsíců je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu, 
 v případě závažného porušení vnitřního řádu uživatelem je poskytovatel oprávněn 

smlouvu ukončit výpovědí s okamžitou účinností k datu doručení. 

Za závažné porušení vnitřního řádu je považováno takovéto jednání: 

 hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky uživatele vůči ostatním uživatelům nebo 
pracovníkům  

 šikana (fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu), 
 projevy rasové a náboženské nesnášenlivosti, 
 jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu (krádež, vandalismus…). 
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Závažné případy porušení vnitřního řádu budou řešeny individuálně. 

O udělení a uložení těchto opatření uvědomí uživatele vedoucí služby, u nezletilého (nebo po 
dohodě se zletilým uživatelem) jeho zákonného zástupce (opatrovníka).  

Toto opatření a jeho důvody se zaznamenávají do programu IS Cygnus a do osobní karty 
uživatele. 

13. Práva a povinnosti uživatelů 

Uživateli jsou zaručena všechna práva dle Listiny základních práv a svobod a ostatní práva, 
která jsou upravena v Metodickém pokynu č. 2. k SQSS č.2 

Další povinnosti v souvislosti s využíváním sociální služby: 

 hradit úhradu za ubytování (pouze uživatel s příjmem), stravu, úkony péče a 
fakultativní činnosti, a to na základě Ceníků. Neplnění této povinnosti je důvodem k 
vypovězení smlouvy o poskytování sociální služby DOZP ze strany poskytovatele 
(netýká se uživatelů s nařízenou ústavní výchovou). 

 seznámit se a dodržovat vnitřní řád služby DOZP  
 chovat se při pobytu na DOZP tak, aby neohrožoval své zdraví, ani zdraví svých 

spolubydlících či jiných osob, nepoškozoval majetek zřizovatele nebo jiných osob 
 je povinen hlásit každý úraz, poranění, napadení, okradení, ztrátu věcí, zničení 

majetku či nehodu, k níž dojde v ubytovacím prostoru, v areálu nebo na vycházce 
pracovníkovi Centra Kociánka, 

 dbát bezpečnostních pokynů k zamezení nebezpečí vzniku požáru v zařízení Centra 
Kociánka, 

 je povinností uživatele budovat a udržovat dobré vztahy v rámci služby DOZP, 
 dodržovat zásady slušného chování vůči ostatním uživatelům i personálu, zdržet se 

takového chování, které by narušovalo kolektivní soužití, 
 je zakázáno donášení jakýchkoliv zbraní (střelné, bodné, lovecké nože, plynové spreje 

apod.), dopouštět se krádeží a vandalismu či jiného protiprávního jednání  

 

 

 

 

V Brně dne:  

 

Podpis:        


