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VNITŘNÍ PRAVIDLA SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘE BRNO 

(dále jen vnitřní pravidla) 

Vnitřní pravidla upravují pobyt uživatelů služby denní stacionáře v Centru Kociánka. 

 

Uživatelé služby, zákonní zástupci jsou s vnitřními pravidly seznámeni při jednání se zájemcem o 

službu.  

 

Příchod a odchod uživatele do(ze) zařízení 
Provozní doba denního stacionáře (DS) je od pondělí do čtvrtka od 6.30 hodin do 17.00 

hodin, v pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Provoz denního stacionáře je uzavřen 

v sobotu a neděli a ve dnech státem uznaných státních svátků.  

Ranní příchod uživatelů do denního stacionáře je nejpozději do 9.00 hodin. Pozdní příchod (až po 

9.00 hod.) uživatelé, zákonní zástupci/opatrovníci či určené kontaktní osoby předem nahlásí ústně 

klíčovému pracovníkovi nebo telefonicky na tel. č. 515 504 378, 604 631 962 – vedoucí denního 

stacionáře. 

Odchod uživatele ze zařízení vychází z potřeb uživatele a jeho rodiny. Uživatele do 18 let při odchodu 

přebírá zákonný zástupce uživatele či jiná osoba, která má zmocnění od zákonného zástupce 

k vyzvedávání uživatele nejpozději 10 minut před koncem provozní doby.  

Pokud si zákonný zástupce nebo jím zmocněná osoba nevyzvedne uživatele včas, 

zařízení postupuje následovně: 

 pracovník zůstává s uživatelem v DS po skončení provozu  

 pracovník se pokouší o telefonický kontakt na všechna telefonní čísla uvedená v dokumentaci 
uživatele 

 pokud se telefonický kontakt nezdaří, kontaktuje pracovník Policii ČR. 

 v případě, že se ani Policii ČR nepodaří sehnat zákonného zástupce, je uživatel po sepsání 
protokolu předán Policii ČR 

 opakované pozdní vyzvedávání uživatele z DS bez mimořádných důvodů je považováno za 
porušení vnitřních pravidel a může být důvodem pro vypovězení smlouvy. 

Pouze na základě písemného zmocnění zákonného zástupce může uživatel odejít sám bez doprovodu. 

Uživatel do 18 let není předán osobě, která jeví známky opilosti či je pod vlivem jiných omamných 

látek. V případě takovéto události je kontaktována další osoba, která je zmocněna k vyzvedávání 

uživatele.  

Uživatel bez omezení svéprávnosti nad 18 let si o odchodu z denního stacionáře rozhoduje sám nebo je 

případně dojednáno s opatrovníkem uživatele.  

 

Přihlašování a odhlašování pobytu uživatele v zařízení 
Uživatel, zákonný zástupce/opatrovník nebo určená kontaktní osoba přihlašuje/odhlašuje uživatele 

ústní, písemnou nebo telefonickou formou. 

Odhlášení či přihlášení je nutné provést nejpozději 1 den předem klíčovému 

pracovníkovi, sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucí služby do 10.00 hodin. 

Denní stacionáře mají registrovánu kapacitu jednotlivých pracovišť dle okamžitých 

personálních a provozních možností. Pokud se uživatel nahlásí v době, kdy již bude pro 

danou dobu naplněna okamžitá kapacita, nebude mu poskytnuta v danou dobu služba, 

ale bude zařazen mezi zájemce o dané časové období. Jakmile bude uvolněná kapacita, 

tak dle pořadí v evidenci bude kontaktován sociálním pracovníkem služby. 

V případě, že odhlášení uživatele neproběhne a pracovník přichází vyzvednout uživatelé do MŠ, ZŠ 

Kociánka či na Střední školu F.Roosevelta, kde uživatel nebude přítomen, bude uživateli zaúčtována 
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činnost pomoc při prostorové orientaci v areálu (protože pracovník stráví čas svým přesunem stejně 

jako, kdyby činnost vykonal s uživatelem).  

Přihlašování uživatelů na dobu prázdnin je nutné provést nejpozději do data uvedeného na návratkách. 

Pokud tak nebude učiněno, nemusí být z kapacitních důvodů požadavku vyhověno. 

 

Stravování 
Služba denní stacionář poskytuje uživatelům stravu v rozsahu tří jídel: dopolední svačina, oběd a 

odpolední svačina. Strava odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. 

Uživatelé mají možnost výběru ze tří obědů. Jídelní lístek je vyvěšen v prostorách jídelny, na 

informačních tabulích nebo na internetu. 

Uživatel, zákonný zástupce/opatrovník je zodpovědný za přihlášení či odhlášení své 
stravy. Učinit tak je třeba nejpozději do 9.00 hodin předchozího dne.  
V případě, že si uživatel zapomene stravu odhlásit, uhradí objednanou stravu v plné 
výši. V případě, že uživatel si zapomene nahlásit stravu, zajistí si náhradu (svačinu). DS 
nemá možnost zajistit stravu bez jejího předchozího nahlášení. V případě, že uživatel 
pobývá v DS delší dobu, je pro jeho zdravotní stav nutné, aby měl adekvátní množství 
stravy, proto v případě opakovaného nenahlášení stravy a nezajištění náhrady bude na 
to pohlíženo jako na porušení vnitřních pravidel a může být důvodem pro vypovězení 
smlouvy. 
 

Uživatelé se stravují v příslušných jídelnách. V případě, že shledají ve stravě nedostatky, mohou je řešit 

prostřednictvím klíčového pracovníka, nebo sami, zápisem do Knihy stravování. Knihu stravování na 

požádání předloží pracovnice výdejny stravy. 

Výdej stravy probíhá v těchto časech: 

Dopolední svačina: 9:45 hod. – 10.00 hod. 

Oběd: 11.45 hod. – 13.20 hod. 

Odpolední svačina: 15.00 hod. – 15.30 hod. 

Individuálně po předchozí domluvě se strava vydává mimo tyto uvedené hodiny, a to pouze v případě 

vycházky, sportovní, výchovné, kulturní a vzdělávací aktivity uživatele. Doba úschovy stravy splňuje 

hygienické předpisy.  

Při nástupu uživatele do služby DS je dohodnuto, jakým způsobem si bude nahlašovat a odhlašovat 

stravu.  

 

Uživatel si stravu přihlašuje a odhlašuje sám prostřednictvím internetu nebo přístroje 

umístěného u hlavní jídelny budovy A. Přístupové údaje do systému přihlašování stravy 

jsou uživateli přiděleny při nástupu do zařízení. 

 

Hygiena 
Uživatelé přichází do denního stacionáře slušně a čistě upraveni. 

Uživatelé jsou z domova vybaveni čistým oděvem na převlečení, hygienickými a papírovými kapesníčky 

a dalšími osobními hygienickými potřebami, v případě potřeby i inkontinentními pomůckami. 

Uživatelé mohou využít k osobní potřebě hygienická zařízení denního stacionáře, která jsou vybavena 

toaletním papírem, mýdlem, ručníky, tekoucí teplou a studenou vodou, zrcadlem. 

 

Zdravotní péče o uživatele v době jejich přítomnosti v denním stacionáři 
V případě úrazu či jakékoliv jiné zdravotní indispozici mohou uživatelé využít služeb zdravotní péče 

v pracovně zdravotních sester na budově C a G. Záznam o ošetření je zapsán do karty uživatele 

v programu Chytrá organizace. Všeobecná sestra provede ošetření v rozsahu své pravomoci a v případě 

závažnějších zdravotních problémů jej odešle k Lékařské službě první pomoci nebo volá Zdravotní 

záchrannou službu. 
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Denní stacionář nezajišťuje výjezdy k plánovaným vyšetřením. Uživatelé jsou povinni plánované 

výjezdy k ošetření si zajistit sami. Zařízení zajišťuje výjezdy pouze v akutních případech. 

Léky jsou podávány všeobecnou sestrou s výjimkou uživatelů starších 18 let, kteří si je mohou a chtějí 

brát sami. Uživatelé jsou povinni při nástupu přivést užívané léky, které předají službu konajícímu 

zdravotnímu personálu. Uživatelé starší 18 let mají možnost rozhodnout se, zda si léky nechají u sebe 

nebo předají zdravotnímu personálu. 

V případě, že chce uživatel využívat služeb rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, hipoterapie), je 

povinen přinést lékařskou zprávu s  doporučením rehabilitačních procedur (FTV). Lékařské zprávy 

uživatele jsou umístěny pouze ve zdravotní dokumentaci, všechny nové nálezy uživatelé nebo jejich 

zákonní zástupci odevzdávají zdravotnickému personálu. 

V případě, že uživatel bude při příchodu do denního stacionáře vykazovat známky 

infekční virové nebo bakteriální nemoci, je pracovník oprávněn odmítnout daný den 

poskytování sociální služby denního stacionáře. Pracovník je rovněž oprávněn požádat 

o předložení potvrzení aktuálního zdravotního stavu od lékaře. V případě onemocnění 

uživatele v průběhu poskytování služeb denního stacionáře, přítomný zaměstnanec denního stacionáře 

telefonicky kontaktuje zákonného zástupce nebo opatrovníka, který si uživatele co nejdříve vyzvedne. 

 

Návštěvy v denním stacionáři 
Rodinní příslušníci, přátelé či známí mohou uživatele navštívit v průběhu celého dne, v provozní době 

denního stacionáře. Je ale nutné, aby se návštěva nahlásila u pracovníka. Děti se v denním stacionáři 

mohou pohybovat pouze v doprovodu dospělých osob. Pouze na základě písemného zmocnění 

zákonného zástupce lze, aby se děti pohybovali po areálu bez doprovodu dospělé osoby. 

Návštěvy nesmí vstupovat do provozních prostor pro zaměstnance. 

Při mimořádných událostech jako je vyhlášení karantény, mohou být návštěvy omezeny. Omezení 

návštěv vyhlašuje ředitel Centra Kociánka na doporučení KHS Jihomoravského kraje.  

V případě, že chce uživatel denního stacionáře navštívit uživatele, který v Centru Kociánka využívá 

některou z pobytových služeb, návštěva uživatele na pokoji je možná pouze na základě pozvání 

ubytovaného uživatele. 

 

Práva a povinnosti uživatelů denního stacionáře 
Uživatel má povinnost hradit úhradu za stravu, úkony a případné čerpané fakultativní služby, a to na 

základě Ceníku denního stacionáře. 

Uživatel má právo na individuální přístup ze strany poskytovatele, na uplatňování své vlastní vůle, na 

partnerský přístup a úctu. Dále má právo měnit individuální plán v průběhu služby a požádat o změnu 

klíčového pracovníka. Každý uživatel, zákonný zástupce/opatrovník či určená kontaktní osoba má 

právo nahlédnout do dokumentace, doplnit ji o aktuální a podstatná fakta pro práci s uživatelem. 

Uživatel má povinnost neprodleně hlásit změny, které jsou podstatné pro poskytování 

služby (především změna bydliště, změna kontaktů… Dále je velmi důležité pro 

poskytování péče uživateli, aby byly pracovníkům sdělovány aktuální informace o 

uživateli – změna léků, nevolnosti, špatná noc, …). 

Uživatel šetří vodou a všemi druhy energií. 

Uživatel může užívat všechny společné prostory v areálu Centra Kociánka. Řídí se přitom pokyny 

pracovníků Centra Kociánka. 

Uživatel je povinen šetrně nakládat s veškerým zařízením Centra Kociánka. V případě jeho poškození 

je povinen tuto skutečnost nahlásit provoznímu nebo klíčovému pracovníkovi Centra Kociánka. 

Způsobí-li škodu prokazatelně z nedbalosti nebo úmyslně, je povinen se podílet na náhradě škody. 
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Uživatel je průběžně seznamován s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, s pravidly 

bezpečnosti při pohybu na pozemních komunikacích, používání nářadí, nástrojů v pracovních 

činnostech. 

Uživatel se chová při poskytování služeb denního stacionáře tak, aby neohrožoval své 

zdraví ani zdraví jiných osob. 

Uživatel je povinen hlásit neprodleně pracovníkovi každý úraz, poranění či nehodu, při které došlo 

v době poskytování služby denního stacionáře.  

Uživatelům není povoleno donášení jakýchkoliv zbraní do areálu Centra Kociánka (střelné, bodné, 

lovecké nože, plynové spreje apod.) 

Kouření je povoleno pouze na vymezených místech – za přístavbou budovy DEF, v altánku za budovou 

B, která jsou řádně vyznačena. 

Uživatelé mají právo na zachování soukromí a důstojnosti své osoby při všech činnostech v denním 

stacionáři. Oslovování uživatelů a pracovníků je na základě vzájemné domluvy a řídí se společenskými 

pravidly. 

Používání soukromého automobilu v areálu Centra Kociánky je povoleno při dodržení následujících 

podmínek:  

 Uživatel požádá prostřednictvím sociální pracovnice vedoucího provozního úseku o povolení 

k vjezdu a parkování. 

 Uživatel, kterému byl povolen vjezd do areálu a parkování v areálu Centra Kociánky, je 

odpovědný za vozidlo, jeho provoz a dodržování dopravních předpisů a pravidel Centra 

Kociánka. 

 

Je povinností uživatelů i všech pracovníků Centra Kociánka budovat a udržovat dobré mezilidské 

vztahy. Uživatelé jsou povinni dodržovat zásady slušného chování vůči ostatním uživatelům i 

pracovníkům Centra Kociánka.  

Uživatel může v případě nespokojenosti s poskytovanou sociální službou podat stížnost. S návrhy, 

připomínkami, podněty a stížnostmi se mohou uživatelé obracet přímo na klíčového pracovníka, 

vedoucí služby nebo ředitele Centra Kociánka. Stížnost může být také podána anonymně 

prostřednictvím schránek umístěných na jednotlivých budovách (na budově H, na budově G). Stížnosti 

uživatelů jsou řešeny ve standardu č. 7, který je vypracován ve srozumitelné formě a je dostupný u 

klíčového pracovníka, vedoucího služby nebo v kanceláři ředitele. 

Uživatelé jsou povinni se seznámit s těmito vnitřními pravidly a řídit se jimi. 

 

Opatření v případě porušení vnitřních pravidel 
Poruší-li uživatel pravidla, pracovník je povinen jej na porušení ihned upozornit. Společně pak hledají 

způsob, jak dalšímu porušování předejít. Pracovník v rámci individuální práce s uživatelem, využívá 

formy dojednávání a uzavírání dohod v rámci individuálního plánování, které vedou k podpoře 

uživatele k dodržování uzavřených pravidel. Jestliže uživatel i přesto opakovaně porušuje vnitřní 

pravidla (nebo jeho zákonný zástupce), užije poskytovatel toto opatření: 

 

a) Písemné napomenutí vedoucího služby denního stacionáře. 

b) V případě udělení opakovaného písemného napomenutí vedoucím služby v rozmezí tří po sobě 

následujících měsíců je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu. 

c) V případě závažného porušení vnitřních pravidel uživatelem je poskytovatel oprávněn smlouvu 

ukončit výpovědí s okamžitou účinností k datu doručení. 

 

Za závažné porušení vnitřních pravidel je považováno takovéto jednání: 

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

Centra Kociánka 

 Šikana (fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu) 
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 Projevy rasové a náboženské nesnášenlivosti 

 Jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu (krádež, vandalismus,…) 

 

O udělení a uložení těchto opatření uvědomí uživatele klíčový pracovník nebo vedoucí služby, u 

nezletilého uživatele jeho zákonného zástupce (opatrovníka). 

 

 
V Brně dne 

 

 

                                                                                                      Mgr. Lenka Patáková 

Podpis uživatele/zákonného zástupce:                           vedoucí služby denní stacionář 

 

 

 


