Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566621533
www.socsluzbyzdar.cz

PROVOZNÍ ŘÁD
Domů s pečovatelskou službou na ulici Haškova 12,
Libušínská 11, Libušínská 13, Libušínská 15
I.
Základní ustanovení
1) Ve Žďáře nad Sázavou je k dispozici celkem 213 bytových jednotek ve 4 domech
s pečovatelskou službou těchto typů:





DPS Haškova 12:
14 bytových jednotek o vel. 2+1, 28 o vel. 1+1
DPS Libušínská 13: 45 bytových jednotek o vel. 1+1, 20 o vel. 0+1
DPS Libušínská 11: 46 bytových jednotek o vel. 1+1, 34 o vel. 0+1 ( byty se signalizací)
DPS Libušínská 15: 18 bytových jednotek o vel. 1+1, 8 o vel. 0+1 ( byty se signalizací)

2)
Bytové jednotky v DPS jsou byty zvláštního určení, které jsou přidělovány osobám, které splňují
“Kriteria pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou“, jsou částečně soběstační, ale vzhledem
ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, péče
o vlastní osobu, péče o domácnost apod.
3)
O přidělování jednotlivých bytových jednotek osoby žádají na sociálním odboru MěÚ ve Žďáře nad
Sázavou, o uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada Města na základě žádosti zájemce, provedeného
sociálního šetření a podle stanovených pravidel.
Nájemní smlouva upravuje v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů) základní pravidla pro užívání bytů a práva a povinnosti nájemce a
pronajímatele.
II.
Pobyt v DPS
1) Každého nového obyvatele DPS navštíví okrsková sestra ( koordinátor pečovatelské služby) nebo
sociální pracovnice a informuje ho o provozu DPS, seznámí ho s provozním a domácím řádem. U bytů
s nepřetržitým provozem na ulici Libušínská 11 a 15 předá zájemci zařízení k signalizaci. U bytů na ulici
Libušínská 15 a Libušínská 11 uzavře s obyvatelem Dohodu o použití centrálního klíče, příp. Dohodu o
užívání klíče klienta.. Obyvatel není oprávněn provádět výměnu zámků tam, kde je nainstalován zámek na
centrální klíč.
2) Každý obyvatel DPS je povinen udržovat byt a jeho příslušenství v řádném stavu, šetrně s ním zacházet,
hlásit potřebu oprav a závad a umožnit přístup do bytu za účelem jejich odstranění servisní službě, realitní
kanceláři, případně pečovatelské službě.
3)

V případě déle trvající nepřítomnosti obyvatel oznámí tuto skutečnost pečovatelce.

4)

Bydlení v DPS může obyvatel ukončit vypovězením dohody o užívání bytu. Tato dohoda může být
ukončena ze strany pronajímatele v případě hrubého a opakovaného porušování domácího řádu,
provozního řádu a soustavného narušování soužití s ostatními obyvateli DPS.

5)

Ve společných prostorách DPS je zakázáno kouřit.
III.
Pečovatelská služba

1)

Obyvatelům DPS je vzhledem k jejich snížené soběstačnosti nabízeno využívání pečovatelských
služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

2) Rozsah a četnost poskytovaných pečovatelských služeb je upraven Smlouvou o poskytování
pečovatelské služby.
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3) Pečovatelská služba je obyvatelům DPS poskytována takto:
DPS na ulici Haškova 12 a Libušínská 13:
ve dnech pondělí – pátek v době od 6.30 hodin do 16.00 hodin.
DPS na ulici Libušínská 11 a Libušínská 15:
nepřetržitý provoz
IV.
Zdravotní péče
1)
2)

Obyvatelé DPS mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře.
Při náhlé změně zdravotního stavu obyvatelé mohou požádat pečovatelku nebo okrskovou
sestru o zajištění lékařské pomoci.

3)

Pro zajištění odpovídající pomoci při náhlých změnách zdravotního stavu je vhodné, aby
pečovatelská služba měla dostatek informací a údajů, které jsou nezbytné pro předání RLP
k řádnému ošetření. Z tohoto důvodu je obyvatelům DPS doporučeno, aby do obdržené složky vložili
přehled základních doporučených informací: jméno ošetřujícího lékaře, aktuální přehled užívaných léků,
napsané případné alergie, diabetes, přiložili kopii poslední lékařské (propouštěcí) zprávy, kopii kartičky
nebo jméno zdravotní pojišťovny. Tuto složku umístit na vnitřní stranu vchodových dveří k bytu.
4) V případě hospitalizace nebo vážnějšího onemocnění informuje okrsková sestra rodinu, pokud jí o to
obyvatel DPS požádá.
5) Rodina nebo nemocnice informuje pečovatelskou službu o hospitalizaci
z hospitalizace z důvodu zajištění pečovatelských služeb.

osoby nebo návratu osoby

6) Při náhlém úmrtí osoby v bytě DPS pečovatelka nebo okrsková sestra kontaktuje praktického lékaře a
informuje o této události rodinné příslušníky a příbuzné zemřelého.
V.
Doba nočního klidu
1) Doba nočního klidu je stanovena Domovním řádem. S ohledem na všechny obyvatele DPS je upřesněna
tímto provozním řádem a je stanovena od 21.00 hodin do 6.00 hodin, a to každý den.
2)
V době nočního klidu jsou jak obyvatelé DPS, tak i jejich návštěvy, povinni zdržet se všeho, čím by
mohli narušovat odpočinek ostatních obyvatel DPS ve stanovené době nočního klidu, zejména se to týká
nadměrného hluku nebo hlasitého poslechu radiopřijímačů nebo televize.
VI.
Návštěvy obyvatel DPS
1) Obyvatelé DPS mohou přijímat návštěvy každý den ve svých bytových jednotkách.
2) Návštěvy nesmí svým pobytem jakýmkoli způsobem narušovat klid ostatních obyvatel DPS a jejich
vzájemné soužití, jsou povinny udržovat pořádek a čistotu a nepoškozovat vnější a vnitřní zařízení DPS.
3) Obyvatelům DPS není dovoleno poskytovat svým návštěvám déle trvající přechodný pobyt bez vědomí
realitní kanceláře a příslušného odboru MěÚ ve Žďáře nad Sázavou. Z tohoto důvodu je nezbytné
informovat o návštěvě delší než 1 měsíc nejen vedení pečovatelské služby, ale zejména realitní kancelář a
příslušný odbor MěÚ.
Čl. VII.
Zásady dodržování hygieny
1) Obyvatelé DPS jsou povinni dodržovat zásady základní osobní hygieny, zejména:

dbát na osobní hygienu a čistotu, čistotu svého prádla, šatstva a obuvi, na čistotu a hygienu své bytové
jednotky, udržovat čistotu a pořádek na balkonech a ve společných prostorách DPS

neskladovat nevhodným způsobem v bytových jednotkách potraviny a jiné produkty podléhající zkáze
a hnití.
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- ve sklepních prostorách udržovat pořádek a volné přístupy k hlavním vypínačům vody a energií. Dále
není dovoleno ve sklepních prostorách uchovávat plynové bomby a parkovat motocykly.
2)
Obyvatelé v závislosti na svém zdravotním stavu a potřebách využívají při udržování osobní hygieny
a čistoty své bytové jednotky pomoc pečovatelské služby.
3)
Obyvatelé jsou povinni upozornit realitní kancelář, okrskovou sestru nebo pečovatelku na zjištěné
znečišťování společných prostor DPS a na zjištěné závažné porušování hygienických zásad ze strany
ostatních obyvatel DPS.
4)

Úklid společných prostor je zajištěn realitní kanceláří.

5)

Chování domácích zvířat je v DPS dovoleno. Chovatel musí dbát na to, aby pobyt zvířat v DPS
nenarušoval pořádek společných prostor, nerušil klid ostatních obyvatel DPS a nezasahoval do
jejich soukromí.
Čl. VIII
Zajištění bezpečnosti obyvatel

1) Z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel DPS je nutné důsledně zavírat hlavní vchodové dveře všech
domů DPS a upozornit na tuto povinnost všechny návštěvníky DPS
2) Není dovoleno hlavní vchodové dveře zamykat, a to z důvodu umožnění přístupu rychlé lékařské
pomoci do DPS
3) Není dovoleno bezdůvodně odstraňovat nápisy označující hlavní uzávěry, směry únikových východů aj.
a vpouštět do DPS cizí a nepovolané osoby. Při zjištění pohybu nepovolaných osob, podomních
prodejců atd. je vhodné kontaktovat pečovatelskou službu, městskou nebo státní policii.
Čl. IX
Stížnosti a připomínky
1)

Všichni obyvatelé DPS jsou oprávněni vyjadřovat se např. k podmínkám života v DPS, kvalitě
poskytované pečovatelské služby, přístupu pečovatelek apod., a to formou připomínek, námětů nebo
stížností.

2)

Pravidla pro podání a vyřizování stížností jsou přílohou Smlouvy o poskytování pečovatelských
služeb.
Čl. X
Závěrečná ustanovení

1)

Soužití a život obyvatel DPS upravuje Domovní řád vydaný realitní kanceláří a schválený MěÚ.
Každý obyvatel DPS je povinen seznámit se s Domovním řádem a dodržovat jeho jednotlivá
ustanovení. Domovní řád je vyvěšen na viditelném místě společných prostor každého DPS.

2)

Tento provozní řád DPS byl vydám ředitelem organizace dne 1.9.2015.

3)

Všichni obyvatelé DPS jsou povinni seznámit se s tímto “Provozním řádem DPS“ a řídit se jeho
ustanoveními. Za tímto účelem je Provozní řád vyvěšen na viditelném místě každého DPS.

Mgr. Václav Šerák
ředitel příspěvkové organizace
Sociální služby města Žďár nad Sázavou
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