VNITŘNÍ ŘÁD SLUŽBY
AZYLOVÝ DŮM
(dále jen vnitřní řád)

Vnitřní řád je závazný pro uživatele azylového domu (dále jen uživatele),
jejich návštěvy a pracovníky azylového domu.

Vnitřní řád
Úvod
Vnitřní řád je zpracován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními dokumenty
Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou (dále jen SSm).
S vnitřním řádem jsou seznámeni všichni uživatelé při uzavírání smlouvy o poskytnutí
sociální služby.
V azylovém domě pro muže (dále jen AD) poskytujeme tyto základní činnosti:





základní sociální poradenství
vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
poskytnutí ubytování
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

V AD hradí uživatel úhradu za ubytování a fakultativní činnosti, a to na základě
Ceníku služby. Opakované neplnění této povinnosti je důvodem k vypovězení
smlouvy o poskytování sociální služby AD ze strany poskytovatele.
Poslání Azylového domu
Posláním azylového domu je zajištění dočasného ubytování soběstačným mužům
starším 18ti let s trvalým pobytem ve správním obvodu města Žďáru nad Sázavou (v
případě volné kapacity i občanům z jiných míst ČR), kteří se ocitli v tíživé sociální
situaci a nemají kde bydlet.

Ubytování
Je poskytováno ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Uživateli je přiděleno lůžko a
skřínka s nástavcem. Ubytované osoby mají v AD pouze své nejnutnější potřebné
osobní věci. Ubytovaný se vybaví ložním prádlem a ručníkem. Ložní prádlo se
vyměňuje a pere dle potřeby, nejdéle po 4 týdnech, ručník se vyměňuje a pere dle
potřeby, nejdéle po 1 týdnu.
Uživatel může být přestěhován ze svého pokoje v těchto vyjímečných případech:
- na vlastní žádost nebo na žádost spolubydlícího v závažných situacích, které
narušují společné soužití uživatelů,
- z provozních důvodů: vytopení pokoje, prasklé topení, vymalování pokoje, výměna
oken ad.
Uživatelé mohou používat na pokoji vlastní elektrospotřebiče (pokud tím neruší
spolubydlící), a to max. o celkovém příkonu 150W. Nad rámec tohoto vymezení je
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možné užívat vysoušeč vlasů, jiné elektrospotřebiče pouze se souhlasem vedoucího
AD. 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. Taktéž koncesionářské poplatky
za používání vlastní televize a rozhlasového přijímače si hradí uživatel.
Podmínky samostatného praní a žehlení jsou uvedeny v příloze (příloha č. 1)
Uživatelé AD mají od svých pokojů klíče a na pokojích uzamykatelné skříňky. Klíč se
vydává oproti vratné záloze ve výši 30,-Kč (příloha č.2). Pokoje se v nepřítomnosti
ubytovaných osob a v době nočního klidu uzamykají. Klíč se nikdy neponechává
v zámku.
Uživatel zodpovídá za klíče, které mu byly svěřeny. Klíče uživatel nesmí půjčovat
jiným osobám. Pokud dojde ke ztrátě, či poškození klíčů hlásí tuto událost neprodleně
pracovníkům služby AD. Všechny náklady spojené se ztrátou či poškozením klíčů si
hradí uživatel sám.
Při ukončení poskytování služby AD vrátí uživatel zapůjčené klíče vedoucímu AD a ten
mu vrátí zálohu. Předá pokoj a všechno jeho vybavení dle inventárního seznamu.
V případě poškození či nepředání majetku SSm je uživatel povinen poškozené nebo
chybějící věci uhradit.
Uživatel je povinen šetrně nakládat s veškerým zařízením AD. V případě jeho
poškození je povinen tuto skutečnost nahlásit pracovníkovi AD. Způsobí-li škodu
prokazatelně z nedbalosti nebo úmyslně, je povinen podílet se na náhradě škody.
Uživatel udržuje pořádek a čistotu na pokoji, ve svých osobních věcech i ve
společných prostorech AD. Řídí se přitom pokyny pracovníků AD.
Uživatel šetří vodou a všemi druhy energií.
Přítomnost uživatelů na pokojích, kde nejsou ubytováni, je možná pouze na základě
pozvání ubytovaného uživatele. Uživatel má právo přijímat návštěvy rodinných
příslušníků a blízkých. Podmínky a pravidla návštěv upravuje Návštěvní řád (příloha
č.3).
Při mimořádných událostech jako je vyhlášení karantény, mohou být návštěvy
omezeny. Omezení návštěv vyhlašuje ředitel SSm na doporučení krajské hygienické
stanice.
Stravování
Uživatelé se stravují na pokojích. Používání kuchyňky upravuje příloha č. 4.
Zdravotní péče
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V případě onemocnění poskytuje lékařskou péči ošetřující lékař uživatele. Uživatelé
mohou využít zdravotní péče smluvního lékaře AD.
O všech přenosných chorobách, nebo karanténě je uživatel povinen informovat
poskytovatele služby a učinit veškerá lékařem předepsaná opatření.
Zájmové aktivity a volný čas
Průběh dne je upraven v příloze č. 5 Denní řád.
Uživatelé mají právo prožívat volný čas podle svých zájmů a představ pokud tímto
neomezují ostatní uživatele.
Uživatelé mají právo na volný pohyb mimo zařízení AD.
V rámci pracovní terapie se uživatelé účastní projektů a akcí pořádaných
poskytovatelem (např. úklid a další práce v objektech poskytovatele a jejich okolí).
Za každé 4 řádně a prokazatelně odpracované hodiny v jednom kalendářním týdnu
má osoba nárok na stravenku v hodnotě 40,-Kč (prací se však nerozumí každodenní
úklid pokoje a úklid společných prostor AD). Informace o aktivitách získávají uživatelé
na povinných komunitách, od pracovníků AD a na nástěnkách v AD.
Opatření v případě porušení vnitřního řádu
Jestli-že uživatel porušuje vnitřní řád a pracovníkům AD se nepodaří sjednat nápravu
běžnými pracovními postupy, užije poskytovatel tato opatření:
a) Písemné napomenutí vedoucího služby.
b) V případě opakovaného (nejméně 3x) písemného napomenutí uživatele vedoucím
služby v rozmezí tří po sobě následujících měsíců je poskytovatel oprávněn
vypovědět smlouvu.
c) 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:
- hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky uživatele vůči ostatním uživatelům nebo
pracovníkům AD
- požívání alkoholických nápojů v prostorách AD
- kouření mimo vyhrazený prostor
- šikana (fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu)
- 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.
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Tato opatření a jeho důvody se zaznamenávají do programu Azylák a do spisu
uživatele.
Při ukončení poskytování služby je uživatel povinen předat pracovníkovi AD veškeré
vybavení, které mu bylo předáno při nástupu a v průběhu užívání služby. V případě
nepředání, poškození nebo ztráty majetku AD je povinen před odchodem uhradit
vzniklou škodu.
Příklady nejčastějšího porušení vnitřního řádu:
- Vyvolávání sporů nebo hádek
- Vnášení nebo konzumace alkoholu nebo jiných omamných látek do prostor AD
- Vnášení zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů nebo látek do prostor AD
- Kouření mimo vyhrazený prostor kuřárny
- Používání nepovolených elektrických spotřebičů
Další práva a povinnosti uživatelů
Uživatel má právo žádat individuální přístup ze strany poskytovatele, uplatňovat svou
vlastní vůli, požadovat partnerský přístup a úctu. Měnit individuální plán v průběhu
služby a požádat o změnu klíčového pracovníka.
Uživatelé mají možnost požádat o uschování cenných věcí, drobného majetku,
dokladů a peněz. Pokud tak neučiní, zodpovídají za ně osobně. Je povinností
poskytovatele uschovat uživatelům cenné věci v hodnotě nad 5 000,- Kč. Pokud
nebude tato služba využita, nelze u poskytovatele uplatňovat jakékoliv nároky za
jejich ztrátu.
Uživatelé dodržují základní hygienická pravidla – pravidelnou hygienu těla, chrupu,
výměnu osobního prádla, čistotu a pořádek v osobních věcech.
Uživatelé jsou klíčovým pracovníkem AD poučeni při zahájení poskytování služby o
povinnostech k zamezení nebezpečí vzniku požáru v zařízení AD.
Uživatel se chová při pobytu na AD tak, aby neohrožoval své zdraví, ani zdraví svých
spolubydlících či jiných osob.
Uživatel je povinen hlásit neprodleně pracovníkovi AD každý úraz, napadení, ztrátu
věcí či zničení majetku, ke kterému došlo v době poskytování služby AD.
Uživatelé mohou v době nočního klidu provozovat aktivity, které nejsou jejich
spolubydlícími vnímány jako rušivé.
Uživatelům není povoleno donášení jakýchkoliv zbraní do budovy AD (střelné, bodné,
lovecké nože, plynové spreje apod.).
Uživatelům není povoleno do budovy AD vnášení alkoholických nápojů a jejich
požívání na AD.
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Kouření je povoleno výhradně na vymezeném místě AD (kuřárna), které je řádně
označeno. Manipulace s otevřeným ohněm je zakázána v celé budově AD.
Uživatelé mají právo na zachování soukromí a důstojnosti své osoby při všech
činnostech v AD. Oslovování uživatelů a pracovníků AD je na základě vzájemné
domluvy a řídí se společenskými pravidly.
Osoby jsou oprávněny v rámci pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a
sociálního začleňování využívat PC s internetovým připojením, který je umístěn ve
společenské místnosti.
Ve společenské místnosti je umístěn televizor, který lze užívat bez omezení v době
mimo noční klid a mimo povinnosti vyplývající z individuálního plánu osoby.
Pro vyřizování úředních záležitostí, nebo na žádost volajícího, mohou osoby využít
služební telefon.
Osoby berou na vědomí a souhlasí:
a) Osoba může být požádána o provedení kontroly vnášených věcí a tašek a věcí
uložených na pokoji.
b) Vždy je osoba povinna umožnit vstup pracovníka poskytovatele do pokoje ke
kontrole dodržování požárních předpisů a vnitřního řádu. V případě uzamčení
pokoje se neponechávají klíče (ani v noční době) v zámku.
c) V případě agresivního chování nebo jednání, ohrožování života, zdraví nebo
majetku může být osobě zakázán vstup do AD.
d) V prostorách AD je přísně zakázáno chovat jakákoli zvířata.
e) Osoby se aktivně a osobně účastní úklidu pokoje, společných prostor a okolí
AD dle rozpisu služeb a pokynů zaměstnance poskytovatele.
Obecná ustanovení
Je povinností uživatelů i všech pracovníků AD budovat a udržovat dobré mezilidské
vztahy. Uživatelé jsou povinni dodržovat zásady slušného chování vůči ostatním
uživatelům i pracovníkům AD. Každý je povinen zdržet se takového chování, které by
narušovalo kolektivní soužití.
S návrhy, připomínkami, podněty a stížnostmi se mohou uživatelé obracet přímo na
klíčového pracovníka, vedoucího AD nebo ředitele SSm, anebo anonymně
prostřednictvím schránky umístěné na AD. Stížnosti uživatelů jsou řešeny
v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností, která jsou dostupná na nástěnce AD,
u klíčového pracovníka, vedoucího AD nebo v kanceláři ředitele.
Uživatelé jsou povinni se seznámit s tímto vnitřním řádem a řídit se jím.
Platnost od 1. 8. 2015
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