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Vážení zájemci,  

 
 
 

Dovolte mi Vám představit Vnitřní řád, který stanovuje pravidla našeho společného soužití v Seniorském domě. 
 

Je nutné, aby se každý žadatel o bydlení v Seniorském domě již během vyjednávání o bydlení a službách pečlivě seznámil 

s tímto Vnitřním řádem, a to ještě před podpisem Rezervační smlouvy či Smlouvy o nájmu. Svým podpisem se totiž ve 

Smlouvě posléze zavazuje k jeho dodržování. Při seznamování s obsahem Vnitřního řádu Vám rádi pomůžou pracovníci 

Seniorského domu. 
 

Obsah Vnitřního řádu vychází z našich zkušeností a je v souladu s platnými zákony. 
 

Pravidla Vnitřního řádu mají za cíl zejména napomoci v poskytování kvalitní bydlení a služeb, v zajištění 

klidného a bezpečného vzájemného soužití v Seniorském domě a v udržování dobrých vztahů. 

 
 
 
 

S jakýmikoli dotazy a připomínkami k Vnitřnímu řádu se obraťte na pracovníky Seniorského domu. 

 
 
 
 
 

Přeji všem příjemné bydlení v našem Seniorském domě. 
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 

 
 
Poslání Seniorského domu Ořech 

 

Seniorský dům poskytuje kvalitní a individuálně zaměřené asistenční pečovatelské služby 

seniorům, kteří se rozhodli již nyní řešit svou budoucnost a bydlet v našem Seniorském 

domě, který respektuje individuální potřeby každého obyvatele a v  případě potřeby je 

náš Seniorský dům se svými pracovníky připraven zajistit potřebnou podporu, služby a 

konkrétní požadavky i v budoucnu, zejména z důvodu snížené soběstačnosti či jiných potřeb. 

Seniorský dům dbá na udržování přirozených vazeb, respektuje jed inečný charakter 

každého člověka a jeho důstojnost. 

 

 

Pro koho je Seniorský dům určen – „Cílová skupina“ 

 

Naší filozofií je řídit se heslem : “NEPLATIT NIC ZBYTEČNĚ“. SD Ořech svým záměrem 

nabízí bydlení v areálu, kde si každý klient podle potřeby služby postupně objednává a 

pracovníci Seniorského domu jsou kdykoliv připraven individuálně naplánovat poskytované 

služby a svou péčí a nabídkou podporovat aktivní přístup k životu u každého obyvatele.   

 

 

Seniorský dům je určen pro: 

 

1. ty, kteří nechtějí nic platit zbytečně a využijí naší filozofie a záměru, kde si služby a 

potřeby individuálně mohou naplánovat a kombinovat, 

2. ty, kteří jsou zodpovědní sami k sobě a již nyní řeší svou budoucnost, chtějí využívat 

nebo již využívají asistenční či pečovatelské služby, 

3. ty, kteří využijí příležitosti být v blízkosti svým rodinám a blízkým z obce Ořech a 

blízkého okolí, 

4. ty, kteří mají rádi svou svobodu, soukromí a preferují samostatné nesdílené byty, 
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5. ty, kteří si raději aktivity a programy vyberou sami a dobrovolně, přesně jak jim 

vyhovuje, 

6. ty, kteří si uvědomují, že v tomto areálu se nabízí možnost bydlet v dostatečně velkém 

bytě, které je nový a se službami, areál, kde se pracovníci seniorského domu o vše rádi 

postarají a zařídí. 

 

 

Službu nemůžeme poskytnout 
 

 

 Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení. 

 Osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v našem zařízení 

 Osobám, které mohou ohrozit, případně ohrožují sebe a okolí. 

 Osobám, jejichž chování by narušovalo společné soužití a to zejména z důvody poruchy 
chování, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách, nebo osobám, které 
nemají sociální návyky 
 
 

Kdo je provozovatelem Seniorského domu 
 
 

SD Engineering, s.r.o. 
 
 

Seniorský dům poskytuje 
 

 
Kromě bezpečného bydlení v nově postaveném areálu, který je určen přímo pro tyto účely i 

asistenční pečovatelské služby. Jsou to služby, které klient využívá již svým nájmem v Seniorském 

domě Ořech. Principem těchto služeb je zajistit každému obyvateli jeho soukromí a zároveň poskytnout 

jistotu, že v životě není sám a že v případě potřeby se má na koho obrátit.   

 

Kromě výše uvedeného je Seniorský dům připraven zajistit každému obyvateli Seniorského 

domu požadovanou péči, o kterou požádá či jinak bude indikována ošetřujícím lékařem nebo 

samotným obyvatelem, či rodinnými příslušníky a to v podobě Terénní pečovatelské služby a 

nebo Terénní zdravotnické služby. Tyto poskytovatelé pečovatelských a zdravotnických 

služeb byli pečlivě vybráni tak, aby splňovali náročné požadavky a zajistili bezchybný servis a 

vyšli maximálně vstříc všem potřebám obyvatel Seniorského domu. 
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Výhody bydlení v SD Ořech 
 

 „Nikdo neplatí nic navíc“ – individuální výběr asistenčních, pečovatelských a 
doplňkových služeb 

 Nově postavený areál s bezbariérovým nájemním bydlením 

 Bydlení v samostatných bytových jednotkách (nesdílených), ve kterých má každý klient své 
soukromí 

 Bydlení bez předepsaného režimu, svoboda, soukromí 

 Každodenní kontakt s klienty 

 Možnost zajištění stravování 

 Nízké náklady na bydlení (nízkoenergetické domy) 

 Zajištěna služba tísňového volání 24 hodin denně 

 Dobrovolné aktivity a aktivizační programy 

 Možnost společenského života a vzájemného poznávání 

 Výhodná poloha v obci 

 Snadná dostupnost z Prahy 
 

 
 
 
 

BYDLENÍ V SD OŘECH 
 
 

 Bydlení  v Seniorském domě je poskytováno v samostatných bytech o dispozicích 

1+kk a nebo 2+kk, výjimečně pak i v bytech 3+kk.  

 

 Bytové jednotky jsou s balkonem, terasou nebo předzahrádkou a parkovacím stáním 

uvnitř areálu. 
 

 Bytové jednotky jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou. 

V upravitelných bytech speciálně upraveným sociálním zařízením a vybavením. 
 

 Bytovou jednotku je možné zařídit vlastním nábytkem a doplňky např. závěsy, 

květinami, lampičkou, obrazy,  vlastní TV,  rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou 

a spotřebiči. V bytě ani ve společných prostorách Seniorského domu není možné bez 

souhlasu vedení Seniorského domu provádět žádné změny. 
 

 Byty jsou připraveny na připojení na internet, kabelovou TV a také na tísňové volání 

24 hodin denně. 
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 Bez úhrady je možné v areálu využívat v objektu budovy A1 společenskou místnost    

s knihovnou a zahradu.  Společenská místnost zároveň slouží jako centrum pro aktivity 

klientů. 

 

 Zařízení a vybavení bytů a společných prostor je uzpůsobeno pro pohyb osob se 

sníženou mobilitou. 
 

 Zajištěna bezbariérovost areálu. 

 

 Nízkoenergetické budovy garantují nízké náklady na bydlení. 

 

 Výhodná poloha v obci s veškerou občanskou vybaveností. 

 

 Snadná dostupnost z Prahy. 

 

 

Pronajatý  byt  a  společné prostory  může  obyvatel využívat pouze  ke smluvenému účelu. 

Pronajatý byt je nutné udržovat po celou dobu nájmu ve stavu,  v jakém byl pronajat, udržovat 

ho uvnitř i vně v pořádku a čistotě a dodržovat všechny bezpečnostní, požární a zejména 

hygienické normy. 

 
 

Seniorský dům nenese zodpovědnost za cennosti, mobilní telefony či peníze v bytě  obyvatele. 

Doporučujeme cennosti či peníze uchovávat v trezoru kanceláře Seniorského domu, nikoli 

v   bytě. 

Obyvatel si může v bytě na vlastní náklady a ve vlastní režii zřídit a následně i zrušit 

internetové připojení.  Je však třeba vzít v úvahu možnost přestěhování do jiného bytu ze 

závažných zdravotních důvodů. V tom případě Seniorský dům náklady na zřízení a přesun 

internetu nehradí. 
 

 

Obyvatelé jsou povinni vybavení bytu a  Seniorského domu udržovat v pořádku a vyhnout se 

tak jejich poškozování. V případě úmyslného poškození vybavení a majetku se jedná o hrubé 

porušení Vnitřního řádu, obyvatel je povinen škodu spojenou s opravou, popř. zakoupením 

nového vybavení uhradit a opakované porušení Vnitřního řádu může vést k ukončení 

Nájemní smlouvy. Úhrada je povinná  i  v případě  poškození  věci  z nedbalosti,  netýká  se  

opotřebení v důsledku běžného užívání. Drobné  závady v bytě či v jiných částech objektu 



Seniorské domy – SD Ořech  Vnitřní řád 

Strana 7 
 

hlásí obyvatel pracovníkům  Seniorského domu, zejména pak řediteli  Seniorského domu, 

který je  eviduje v Sešitě údržby. Obyvatel po předchozí domluvě a za své přítomnosti umožní 

pracovníkům Seniorského domu (údržbářům, řemeslníkům ) odstranění závad v bytě. 
 

 

V rámci nutných kontrol  v bytě umožní obyvatel po vzájemné dohodě a za své přítomnosti 

vstup do bytu pracovníkům Seniorského domu a revizním či jiným technikům. 

 
 

V  celém objektu  Seniorského domu je  zakázáno používat lihové a  propanbutanové 

spotřebiče. V bytech není  možné používání elektrických vařičů a elektrických spirál, kromě 

těch, které jsou součástí kuchyňské linky.   

 

Pokud má obyvatel zájem o přihlášení trvalého bydliště na adresu Seniorského domu či do 

obce Ořech pracovníci Seniorského domu s jeho souhlasem přihlášení zajistí. 

 
 

Pokud si klient  přeje, je jeho občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny uložen 

v kanceláři proti  jeho  podpisu.  Klient může kdykoliv požádat o jeho vydání. 
 

 

V době nočního klidu od 22:00 hodin nejsou obyvatelé rušeni, s  výjimkou ošetřovatelských 

úkonů, kontrol a podávání léků, a to na základě souhlasu obyvatele. Zvláštní výjimku 

představuje akutní zhoršení zdravotního stavu. 

 
 

Před vstupem do bytu obyvatelů pracovníci Seniorského domu klepou na dveře nebo zvoní 

na zvonek a čekají na vyzvání. Bez vyzvání nevstupují. Výjimku  tvoří  indispozice obyvatele 

(sluchová nebo řečová), v tomto případě jsou v rámci Individuálního plánu vyjednány 

podmínky, za kterých může personál do pokoje vstoupit bez vyzvání. Výjimkou pro vstup do 

pokoje je akutní zhoršení zdravotního stavu obyvatele. 

 
 

Každý obyvatel vlastní klíč od svého bytu a může byt zamknout. Zevnitř zamčený byt, který 

znemožní vstup personálu, však může znamenat ohrožení na zdraví obyvatele. Obyvatel 

převezme klíče proti podpisu protokolu, kterým na sebe bere rizika spojená se zevnitř 

zamčeným pokojem. V případě násilného vniknutí do bytu je obyvatel povinen převzít úhradu 

za novou vložku zámku a klíč. Totéž platí v případě ztráty klíče a výroby duplikátu, a to jak 

od dveří do bytu, tak i ostatních klíčů předaných při podepsání nájemní smlouvy. 
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Bezpečnostní předpisy, požární a poplachové směrnice a evakuační plány jsou vyvěšeny na  

jednotlivých patrech. V  případě  mimořádné  situace jsou obyvatelé povinni dodržovat 

pokyny pracovníků, kteří zajišťují evakuaci. 
 

 

Obyvatelům není dovoleno přinášet do Seniorského domu věci nebezpečné (např. střelné a 

bodné zbraně), zdravotně závadné (např. omamné látky, množství alkoholu převyšující 

běžnou  spotřebu)  nebo  věci  vzbuzující odpor  (např.  věci  z kontejnerů). Opakované 

porušování tohoto nařízení může být důvodem k ukončení Nájemní smlouvy. 

 
 
 

Je důležité, aby se obyvatelé vyhnuli chování, které by narušovalo poklidný pobyt 

v Seniorském domě, aby každý bral ohledy na ostatní spolubydlící a respektoval jejich potřeby 

v rámci běžného mezilidského soužití. 
 

 

V Seniorském domě je dodržován noční klid v době od 22.00 do 7.00 hodin. Pokud v této 

době obyvatelé sledují televizi, činí tak jedině s použitím sluchátek či v takové hlasitosti tak, 

aby svým sledováním televize nenarušovali noční klid. 
 

 

Obyvatelé mají k dispozici systém sloužící pro případ nouzového volání. S jeho používáním 

jsou seznámeni personálem. Návod je předán spolu se systémem Tísňového tlačítka. 

 
 
 

 
 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK a INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 
 
 

Seniorský dům vnímá obyvatele jako rovnocenné partnery, kteří mají své specifické potřeby 

a různá očekávání. S identifikací, naplňováním potřeb a splněním očekávání obyvatelů 

pomáhá pracovník, který je obyvateli představen již při procesu podpisu Rezervační či 

Nájemní smlouvy a při vyplňování všech vstupních formulářů a funguje jako jeho důvěrník a 

styčný důstojník – sociální pracovník. 
 

 

Sociální pracovník 

- provede obyvatele adaptačním procesem (seznámí ho s prostředím a personálem 

Seniorského domu) 

- na přání obyvatele komunikuje s jeho rodinou či blízkými, ručitelem a nebo kontaktní 
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osobou 

 

- pracuje s obyvatelem na Individuálním  plánu, tj. na přizpůsobení asistenčních 

pečovatelských služeb v maximální možné míře potřebám obyvatel. 

 

Sociální pracovník při své práci respektuje práva, vůli a rozhodnutí klienta a zároveň vychází 

z poslání, možností a vnitřních pravidel Seniorského domu. 
 
 

 
 
 

SLUŽBY SD OŘECH 

 

 Individuální výběr asistenčních, pečovatelských a doplňkových služeb 

 Zajištěn každodenní kontakt s klienty seniorského domu 

 Možnost zajištění stravování 

 Zajištěna služba tísňového volání 24 hodin denně 

 Zajištění možnosti poskytování sociálních služeb dle zák. 108/2006 Sb. 

 Zajištěna terénní pečovatelská a zdravotní služba 

 Možnost zprostředkování lékařské péče a eventuální návštěvy lékařů v areálu 

 Možnost drobné údržby a opravy v bytě a zahradě klienta 

 Dobrovolné volnočasové aktivity a aktivizační programy 

 Zprostředkování doplňkových služeb (rehabilitace, fyzioterapie, manikúra, pedikúra, 

masáže, kadeřník atd.) 

 

Sociální pracovníci  a pracovníci Seniorského domu se zaměřuje na psychosociální podporu 

obyvatelů.  

Zajišťují pomoc v komunikaci s úřady a institucemi při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí (např. zvýšení příspěvku na péči, přihlášení k trvalému 

pobytu), spolupracují s aktivizačními   pracovnicemi při organizaci a  realizaci společenských 

a  kulturních    aktivit pro  obyvatele a aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem 

na individuální potřeby.  

Zajišťují kontakt  se  společností.  

Komunikují  s   obyvateli, zkoumají jejich spokojenost v Seniorském domě, pomáhají při 

řešení konfliktů a každodenních záležitostí. 
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Součástí  služeb  je i činnost  Sociálního pracovníka, který provází obyvatele 
 

adaptačním procesem a následně i celým pobytem. Pracuje s  obyvatelem na Individuálním  

plánu,  stanovování osobních  cílů,  jejich  plnění  a  revize, plánování účasti v aktivitách, 

zprostředkování dobrovolníků, zajištění duchovní podpory,  pomáhá  při  řešení veškerých 

záležitostí souvisejících s   pobytem obyvatele v Seniorském domě. 
   

Obyvatelé Seniorského domu mají právo na duchovní život a uspokojení duchovních potřeb.  

Seniorský dům  zaručuje každému obyvateli plnou  svobodu náboženského vyznání a projevu 

v souladu se zněním platných právních dokumentů. Každý z obyvatelů Seniorského domu 

má právo při nástupu nebo kdykoli v průběhu pobytu v rámci  Individuálního  plánování 

sdělit  Sociálnímu pracovníkovi svá přání, potřeby a cíle,  

kterých chce v zařízení dosáhnout v souvislosti  s náboženským životem (zajištění návštěv 

duchovních, poskytování duchovní literatury, právo na užívání vnějších náboženských 

symbolů). 
 

Pracovníci Seniorského domu zajišťují v Seniorském domě společenské aktivity (hudební 

produkce, vystoupení dětí z mateřských a základních škol, divadelní představení, přednášky, 

apod.).  Obyvatelé se mohou volně účastnit těchto představení na základě své volby. 

 
 

Pracovníci organizují i výlety (příroda, kulturní představení) a výjezdy mimo objekt 

Seniorského domu, účast na nich je rovněž dobrovolná. 
 

V Seniorském domě  probíhají  pravidelně i  jednorázově skupinové i  individuální aktivity, 

které respektují iniciativu a zájmy obyvatelů a vychází z jejich potřeb změněných věkem nebo 

onemocněním. Aktivity probíhají v Seniorském domě i mimo objekt Seniorského domu 

(např. předčítání na pokoji, povídání si, hraní her apod.). 
 

Účast na aktivitách je dobrovolná, každý si může vybrat, co ho zajímá. Plán účasti na 

aktivitách je součástí  Individuálního plánování, na kterém pracuje každý obyvatel se svým 

Sociálním pracovníkem. 
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Informace o nabídce aktivit získají obyvatelé 

 

-     u pracovníků Seniorského domu/sociální pracovnice 
 

-     na nástěnkách ve společenské místnosti, 
 

-     v kanceláři vedení Seniorského domu, 
 

 
Aktivizační skupinové činnosti, do kterých se obyvatelé mohou zapojit: 

 
muzikoterapie (léčba hudbou),  

petterapie (terapie pomocí malých zvířat),  

canisterapie (terapie pomocí psa),  

arteterapie (výtvarné činnosti),  

trénování paměti, cvičení na židlích,  

jóga pro seniory,  

hraní společenských her,  

společné sledování a promítání filmu,  

poslech předčítání na pokračování,  

společné soutěže (Bingo, pexeso, kuželky apod.),  

společné procházky a výlety. 

 
 

Obyvatelé si hradí  aktivizační činnosti dle Ceníku doplňkových služeb. 

V Seniorském domě je obyvatelům k dispozici knihovna. 
 

Obyvatelé mají možnost odebírat soukromě kterýkoliv tisk a časopisy, které si hradí ze svých 

prostředků. 
 

Obyvatelé mají právo podávat návrhy na náplň aktivit prostřednictvím aktivizačních a 

sociálních pracovnic. 
 

Obyvatelé mají právo účast na aktivitách odmítnout a mohou odejít i v průběhu konání 

aktivity. 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 
 

Pečovatelská služba  je  v Seniorském domě poskytována každému  obyvateli dle  jeho  

potřeb, minimálně v rozsahu stanoveném výší jemu přiznaného Příspěvku na péči. Tuto 

službu si obyvatelé hradí samostatně dle svých potřeb. 
 

Pečovatelskou službu poskytují v Seniorském domě Terénní pečovatelské služby. Jednotlivé 

úkony péče se mohou dle individuálních potřeb obyvatele, příp. dle jeho aktuálního stavu lišit 

či prolínat. Pracovníci  terénních pečovatelských služeb poskytují  služby  zejména  v  oblasti 

hygienického a stravovacího režimu v Seniorském domě. 

 
Jde např. o dodržování pitného režimu, dovoz a podávání stravy nemobilním obyvatelům, 

krmení výživovou sondou, ranní a večerní toaletu (zubní hygiena 2x denně), holení, koupání 

ve vaně nebo sprše 1x týdně a pak dle potřeby, umývání vlasů 1x týdně, výměnu ložního 

prádla 1x za 14 dní nebo dle potřeby a po dohodě, pomoc při úpravě lůžka, výměnu pomůcek 

pro lehkou inkontinenci, pomoc při vstávání, pomoc při oblékání, doprovod na toaletu, 

pomoc při přemístění na mobilní toaletu, výměnu plenkových kalhotek. 

 

V  případě  odmítání  příjmu  tekutin  ze  strany  obyvatele a  prohlubování dehydratace 

následuje převoz do nemocničního  zařízení (Seniorský dům není schopen zajistit v případě 

dehydratace zavedení infuze k zavodnění). 
 

V případě dlouhodobého odmítání příjmu potravy a při hrozbě podvýživy Seniorský dům 

zajistí převoz obyvatele do  nemocničního zařízení. Pokud  ošetřující lékař v nemocnici 

rozhodne o  zavedení výživové  sondy, je po  návratu obyvatelovi poskytována strava 

výživovou sondou (PEG), kterou provádí Terénní zdravotnická služba. 
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LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 
 
 
 

Seniorský dům  je  sociálním  zařízením. Poskytované asistenční pečovatelské služby  svým 

rozsahem  neodpovídají  zdravotnickým  službám,  které  jsou  poskytovány například v 

léčebnách pro dlouhodobě nemocné, na geriatrických klinikách nebo v nemocnicích.  

 
Lékařská péče je v Seniorském domě zajišťována  externím lékařem a Terénní zdravotnickou 

službou. 
 

Do Seniorského domu dochází ve stanoveném režimu smluvní praktický lékař pro  dospělé, 

u  kterého se  mohou  obyvatelé zaregistrovat. V  rámci prevence a v případě potřeby se konají 

návštěvy praktického lékaře obyvatel také v bytech. 

 
 

Pro přijetí do Seniorského domu je každý nájemník povinen přinést vyplněný a potvrzený 

formulář „Vstupní Lékařský dotazník“ svým praktickým lékařem a v průběhu nájmu se 

podrobovat preventivním lékařským prohlídkám. Tento posudek nesmí být starší 3 měsíců 

před podpisem rezervační/nájemní smlouvy. 

Zdravotní služba je  poskytována registrovanými terénními zdravotními službami, 
 

které postupují podle ošetřovatelského plánu stanoveného ošetřujícím lékařem, a to 24 hodin 

denně. 

Zdravotní služba se zaměřuje na zdravotní stav obyvatele a zahrnuje činnosti 
 

typu: podávání léků, měření tlaku a teploty, péče o vývody, aplikace insulinu, s.c.a  i.m.  injekcí  

a  ostatních  léčiv,  sledování vyprazdňování, speciální ošetřovatelská  péče v rámci prevence 

vzniku proleženin u  těžce imobilního obyvatele (polohování na lůžku), ošetření drobných 

poranění apod. 
 

Zdravotní služba je hrazena ze zdravotního pojištění obyvatelů. 
 
 

Obyvatelé, kteří se nezaregistrují  u smluvního praktického lékaře Seniorského domu se 

podrobí lékařské prohlídce u svého praktického lékaře a do Seniorského domu při nástupu 

přinesou výpis ze zdravotní dokumentace, popis terapie a režim užívání léků. Kontakt na 

svého praktického lékaře uvedou ve vstupním dotazníku a případně sdělí řediteli Seniorského 

domu. 
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Tento  lékař pak bude obyvatelům předepisovat léky, zdravotnické a inkontinentní  pomůcky, 

zajišťovat  vyšetření, převozy a řešit jejich zdravotní problémy. Seniorský dům jim  

zajišťuje  pouze neodkladnou (akutní) péči. Návštěvy lékaře si zajišťuje obyvatel sám (popř. 

ve spolupráci  s rodinou). 
 

 

Lékařské výkony smluvního lékaře v Seniorském domě jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

V případě doplatku na předepsané  léky a pomůcky si doplatek hradí obyvatel z vlastních 

prostředků. Předepsané léky jsou vyzvedávány  po dohodě v rámci pracovníky Seniorského 

domu. 

 

Léky, které si obyvatel přináší do Seniorského domu, předloží zároveň se svou zdravotní 

dokumentací. 

Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí obyvatel službu konajícímu 
 

ošetřovateli. Na  odborná  vyšetření jsou  obyvatelé objednáváni na  základě doporučení svého 

praktického  lékaře. Pokud je nutný doprovod k lékaři mimo objekt Seniorského domu,  

zajišťuje jej  v  první  řadě  rodina  či  blízcí. Osamělým obyvatelům doprovod zajistí Seniorský 

dům. 
 

Pokud nemá obyvatel nárok na odvoz sanitkou, je možné za úplatu zajistit dopravu 

automobilem Seniorského domu.  
 

Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí obyvatel neprodleně personálu Seniorského domu.  
 

V nutných  případech je personálem Seniorského domu povolána rychlá záchranná služba 

(155). 
 

V případě, že rodina či známí zajistí obyvateli volně prodejné léky, činí tak pouze na vlastní 

odpovědnost. 
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ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 
 
 
 

Zdravotní služba je  poskytována registrovanými terénními zdravotními službami, 
 

které postupují podle ošetřovatelského plánu stanoveného ošetřujícím lékařem, a to 24 

hodin denně. 

Zdravotní služba se zaměřuje na zdravotní stav obyvatele a zahrnuje činnosti 
 

typu: podávání léků, měření tlaku a teploty, péče o vývody, aplikace insulinu, s.c.a  i.m.  

injekcí  a  ostatních  léčiv,  sledování vyprazdňování, speciální ošetřovatelská  péče v rámci 

prevence vzniku proleženin u  těžce imobilního obyvatele (polohování na lůžku), ošetření 

drobných poranění apod. 

 
Zdravotní služba je hrazena ze zdravotního pojištění obyvatelů. 
 
 
 

ODLEHČOVACÍ (RESPITNÍ ) SLUŽBA 
 

  
 Kapacita odlehčovací služby jsou 4-5 míst. 

 

Ubytování je zajištěno v samostatné bytové jednotce o rozloze 81 m 2 v budově C, byt je 

upravitelný a nachází se v Seniorském domě Ořech. Byt je vybaven jako běžný obytný 

prostor, pohodlně a vkusně, s přihlédnutím na bezpečnostní a zdravotní potřeby klientů.  

Prostory pro odlehčovací službu jsou zařízeny tak, aby se klienti mohli cítit příjemně a 

bezpečně. 

 

Služba je poskytována na předem domluvenou (určenou) dobu, zpravidla na 2-6 týdnů, kdy 

se pečovatel nebo pečující rodina nemůže, z níže uvedených důvodů o žadatele postarat, nebo 

jinak zajistit dostatečnou péči.  

 

Stravování představuje celodenní stravu (snídaně, oběd, večeře). Na základě informací z 

lékařské zprávy lze zajistit i dietní stravu. 
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Při přijetí na odlehčovací pobyt je s klientem uzavřena smlouva. 

Odlehčovací služba v Seniorském domě Ořech vychází ze Zákona o sociálních službách 

(§44) platného od 1.1.2007. 

 

Cílem odlehčovací služby je poskytnutí krátkodobého pobytu pro seniory, kteří mají sníženou 

soběstačnost a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Pobyt je 

poskytován s cílem zajištění bezpečného i příjemného trávení času v době nepřítomnosti jeho 

pečovatele. 

 

Posláním služby je "odlehčit" na přechodnou dobu osobám, které dlouhodobě pečují o 

seniora v domácím prostředí a potřebují pomoci například z důvodu hospitalizace či pobytu 

v lázních pečující osoby, rekonstrukce bytu či z  jiných závažných důvodů pečující osoby nebo 

samotného seniora.  Posláním této služby je také "podpora" pečujících osob v jejich úsilí 

pečovat o seniora co nejdelší možnou dobu v jeho přirozeném domácím prostředí.  

Posláním je také podporovat seniora při doléčení zdravotních problémů nebo při sociální 

rehabilitaci tak, aby se mohl vrátit zpět do svého přirozeného prostředí (tzn. zpět do své 

domácnosti, bytu, domu), kde dosud zvládal péči o svou osobu za pomoci především svých 

rodinných příslušníků či jiných sociálních služeb (např. terénní pečovatelské služby apod.) 

 
Důvody k přijetí na Odlehčovací službu jsou: 
 

 dovolená pečovatele 
 

 lázně a jiný zdravotní pobyt pečovatele 
 

 onemocnění nebo rekonvalescence pečovatele 
 

 služební cesta pečovatele 
 

 rekonstrukce bytu, který žadatel (klient, pečovatel) obývá 
 

 nevyhovující domácí prostředí (např. havárie sítí, apod.) 
 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb06108
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb06108
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 doléčení zdravotních problémů žadatele (seniora) po zdravotním zákroku a pobytu např. 
v nemocnici 
 

 jiný závažný problém ohrožující zdraví žadatele 
 
 
Důvody pro nepřijetí žadatele na Odlehčovací službu: 
 

 je naplněná kapacita lůžek; 
 

 žádá o službu, kterou neposkytuje naše zařízení; 
 

 jeho zdravotní stav vyžaduje péči na akutním lůžku; 
 

 jeho zdravotní stav vyžaduje péči zařízení se zvláštním režimem (nemocní Alzheimerovou 
nemocí, demencí, psychiatrická diagnóza, atp.);  

 
 agresivní a nepřizpůsobivé chování, verbální a fyzické napadání personálu a ostatních klientů; 

 
 stav klienta, jehož základní životní funkce jsou ohroženy, a tedy svou povahou vyžadují 

neustálou přítomnost zdravotnického a lékařského personálu; 
 

 infekční a parazitární choroby všeho druhu, psychické poruchy, při nichž může klient ohrozit 
sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití kolektivu; 
 

 chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie; 
 

 závislost na návykových látkách; 
 

 
Podmínky, které je žadatel nucen splnit před nástupem: 
 
 Vyplněná žádost s přílohami; 

 
 Předání léků, inkontinenčních pomůcek a ostatního zdravotnického materiálu (předepsaných 

praktickým lékařem žadatele a zajištěných rodinou) minimálně 48 hodin před nástupem 

v množství nutném pro celou dobu pobytu; 
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UKONČENÍ SLUŽBY 
 
 
 

Obyvatel může nájem ukončit kdykoli, a to 
 

- písemně podáním adresovaným vedení Seniorského domu 
 

- ústně za přítomnosti alespoň dvou svědků, kteří o tom učiní zápis, který stvrdí 

svými podpisy. 
 

Důvody pro ukončení nájmu nemusí obyvatel uvádět. 
 

Oznámit  své rozhodnutí  musí obyvatel vedení Seniorského domu minimálně  15  dní  

předem.  Výpovědní  lhůta  pro  výpověď obyvatelem činí 30 dní, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

 
 

Seniorský dům může obyvateli ukončit službu z následujících důvodů: 
 

- neplacení služeb ani po opakovaných upozorněních 
 

- opakované hrubé porušení Vnitřního řádu 
 

-    pravomocné odsouzení k nepodmíněnému trestu a odchod do vězení nebo do 

nařízené ochranné ústavní léčby. 

 

Za   hrubé   porušení  Vnitřního   řádu   se  počítá  kouření   v nekuřáckých prostorách, 

nadužívání alkoholických nápojů a drog, porušení hygienických zásad skladování, osobní 

hygieny, šikana obyvatel Seniorského domu a personálu, krádeže, držení nebezpečných 

předmětů –  zbraní a chemikálií, úmyslné poškozování vybavení a  majetku, hrubé,  

nevhodné chování vůči obyvatelům Seniorského domu a personálu. 
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 
 
 
 

Výše úhrad Doplňkových  (fakultativních)  služeb se řídí Ceníkem doplňkových 
 

služeb. Ceník těchto služeb je zpracován samostatně a je k dispozici v kanceláři vedení 
Seniorského domu Ořech. 

 
 
 

 Doprava automobilem Seniorského domu 
 

 Pokud klient potřebuje  využít dopravu  automobilem  Seniorského domu,  je  toto 

zpoplatněno dle Ceníku automobilové dopravy. 

 

Doprava se využívá především na kontrolu k lékaři. Obyvatel o službu požádá 
 

Pracovníky Seniorského domu. Vždy upřednostňujeme, aby dopravu obyvatele 

zajistila rodina.  

 

 Drobné nákupy 
  

Nákupy a jejich donášku zajišťují  pracovníci Seniorského domu. Jedná se o zajištění 

drobných nákupů potravin a drobného sortimentu, a to pravidelně 1x týdně. Během 

dopoledne je možné sdělit objednávku pověřenému pracovníkovi  Seniorského  

 

 

domu, který během dvou dnů  nákupy vydává v jednotlivých bytech. Nákupy jsou 

zajišťovány pouze v obchodech nacházejících se v bezprostřední blízkosti objektů 

Seniorského domu a prostřednicvím E-shopu. 
 

Každá donáška nákupu je účtována dle Ceníku doplňkových služeb. 
 

Cenu objednaného a zakoupeného zboží si hradí obyvatelé. 
 
 

 Doprovod klienta 
 
 

Doprovod  v  případě, že obyvatel není  schopen pochůzku realizovat sám, zajišťuje 

v první řadě rodina a blízcí obyvatele. Pokud to není možné, zajišťují doprovod 

Sociální pracovníci, zdravotníci a pracovníci pečovatelských služeb. Jedná se o 

doprovod k lékaři, na úřad a k zajištění osobních záležitostí mimo Seniorské domy. 
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Zajištění  doprovodu  je  považováno za  doplňkovou (fakultativní) službu a 

zpoplatněno finanční částkou dle Ceníku doplňkových služeb. 

 

 Rozpis vyúčtování služeb a výpisy telefonních hovorů. 

 
Jedná  se  o  nadstandardní  rozpis  vyúčtování služeb a  výpisy telefonních hovorů. 

Tyto služby budou zpoplatněny dle Ceníku doplňkových služeb. 
 

 Kopírování dokumentů 
 

 

Kopírování dokumentů na kopírkách Seniorského domu (kancelář Seniorského 

domu, společenská místnost) je účtováno dle Ceníku doplňkových služeb. 
 
 
 

 Objednávání léků ordinovaných praktickým lékařem 
 
 

Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou objednávány a dováženy z lékárny 

hromadně. Léky, které užívají obyvatelé trvale, se objednávají čtvrtletně, má-li 

obyvatel zájem o  jinou  variantu, je  možná domluva. Regulační poplatky a doplatky 

na  předepsané léky či zdravotnické pomůcky si hradí  obyvatel z vlastních finančních 

prostředků.  

Léky předepsané odbornými lékaři mimo  Seniorský dům  a  regulační poplatky se 

obyvatelé hradí sami. 
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ÚKLID 
 

Je nutné, aby obyvatelé v bytech udržovali v rámci běžného společenského soužití, 

hygienických norem a svých možností pořádek, úmyslně nepoškozovali vybavení a 

způsobené škody nahlásili personálu Seniorského domu. V případě úmyslného poškození 

vybavení nebo poškození vybavení z  nedbalosti,  uhradí  obyvatel účelně vynaložené 

náklady na uvedení vybavení do původního stavu a opakované poškozování majetku či 

vybavení může vést k ukončení Nájemní smlouvy. 

 
Obyvatelé mají povinnost dodržovat zásady hygieny (osobní čistota, čistota prostředí, 

šatstva, ložního prádla a obuvi). Je nepřípustné skladovat zbytky jídla a odpadky ve skříních, 

nočních stolcích, za oknem bytu nebo na balkoně, tak, že by tento způsob skladování 

omezoval či jinak narušoval společné soužití v Seniorském domě. Vedení Seniorského 

domu může při opakovaném porušení hygienických zásad skladování s vědomím  obyvatele 

a za jeho přítomnosti zlikvidovat zkažené potraviny. V případě dlouhodobé nepřítomnosti 

obyvatele (hospitalizace,  pobyt mimo Seniorský dům) může personál vstoupit do bytu bez 

přítomnosti obyvatele a zajistit, aby k výše uvedenému nedošlo. 
  

Oblečení si obyvatel může nechat prát v prádelně externího dodavatele. Cena za tuto službu 

je uvedena v ceníku Doplňkových služeb. Osobní oblečení a prádlo musí být pro prádelnu 

viditelně a jasně označeno (použití fixu na textil, vyšití jména, našití jmenovek apod.).  

 

 
STRAVOVÁNÍ 

 
 
 

Seniorský dům neposkytuje  obyvatelům celodenní  normální  stravování a  dietní 

stravování dle indikovaného režimu. Diabetická, dietní strava a strava výživovou  sondou se 

podává na základě doporučení  lékaře. Obyvatel  má  právo  ordinovanou  dietu  odmítnout.  

 

V takovém případě o tom musí obyvatel své rozhodnutí potvrdit podpisem na k tomu  určeném  

tiskopise, jehož  součástí je  informace,  že  Seniorský dům  nemá odpovědnost za případné  

poškození jeho  zdraví v  důsledku nedodržování předepsané diety. 
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Stravu lze objednat externím dodavatelem. Cena za tuto službu je detailně uvedena v ceníku 

Doplňkových služeb. 

 
 

STĚHOVÁNÍ V RÁMCI SD OŘECH 
 
 

Byty jsou přidělovány obyvatelům podle  pořadníku  čekatelů, a  to  na  základě podání  

žádosti o ubytování. Žádost  o  přestěhování do jiného volného bytu  lze v kanceláři 

Seniorského domu podat kdykoliv ode dne platnosti nájemní smlouvy a nástupu do 

Seniorského domu. Žádosti jsou v kanceláři  evidovány, pořadník je k dispozici k nahlédnutí 

v kanceláři Seniorského domu.  

 
 

Případně volné byty se zaplňují chronologicky dle tohoto pořadníku. Pokud obyvatel, který 

je na řadě, z jakýchkoli důvodů byt odmítne, získává ho obyvatel, který následuje v 

pořadníku za ním. Obyvatel, který byt odmítl, může v pořadníku zůstat, ale přesouvá se na 

jeho konec. Přednost mají dle Plánovací smlouvy s obcí Ořech obyvatelé s trvalým pobytem 

v obci Ořech. 

 

Pořadník na volné byty může vedení Seniorského domu  upravit dle interních potřeb 

Seniorského domu, každá změna však musí být dokladovaná důvodovou zprávou. Je možné 

obyvatele z pořadníku vyřadit, a to na základě zdravotního stavu (rozhodnutí lékaře,  

 

dokladováno ve zdravotnické dokumentaci). 

Pokud dojde k přestěhování do jiného bytu je nejprve ukončena Nájemní smlouvy a 

podepsána nová Nájemní smlouva. Cena nájmu se řídí platným ceníkem Seniorského domu. 

 

Převést právo nájmu bez souhlasu nájemce na jiný byt, než ohledně kterého byla uzavřena 

nájemní smlouva, nelze. V tomto případě tedy musí nejprve dojít k ukončení stávající 

nájemní smlouvy na jeden byt (dohodou o ukončení nájmu či výpovědí) a následně 

k uzavření nové nájemní smlouvy na druhý byt. 
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O nutnosti přestěhování obyvatele do jiného bytu ze zdravotních důvodů, tj. např. do  

upravitelného bytu, který je pro tyto účely připravena a upraven, rozhoduje lékař společně 

s vedením Seniorského domu. 

 

Obyvatelé mohou  být  i  bez  jejich  souhlasu  po  předchozím upozornění přestěhováni 

do jiného bytu z provozních důvodů (např. malování, stavební úpravy, opravy apod.), a to 

jen na nezbytně nutnou dobu. 

 

S jiným přestěhováním musí všichni, jichž se to týká, souhlasit. 
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POBYT MIMO SENIORSKÝ DŮM 
 
 
 

Pobyt mimo Seniorský dům 
 

Obyvatelé mohou volně a bez omezení pobývat mimo areál Seniorského domu. Je 

ale v zájmu jejich bezpečnosti doporučeno informovat o vycházce či výletu mimo 

Seniorský dům personál a  oznámit jim  dobu  návratu. Zaměstnanci Seniorského 

domu mohou nedoporučit vycházku, je-li ohrožena bezpečnost obyvatele, jeho život 

nebo zdraví. 
 

Pokud obyvatel opouští byt na delší dobu, je vhodné oznámit tuto skutečnost 

personálu Seniorského domu. 
 
 
 

 

ÚHRADA ZA NÁJEM A SLUŽBY 
 
 
 

Úhrada  za  nájem a služby se v Seniorském domě skládá z  úhrady  za  nájem, 

paušální služby, zálohy na služby a za zvolené doplňkové  služby. 
 

 
Obyvatel je povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 

110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je obyvatel povinen 

doložit při nástupu do Seniorského domu a dále vždy při každé změně příjmu. 

Oznámení o změně ve výši příjmu musí Seniorský dům obdržet nejpozději do 8 

pracovních dnů. 

 
Zamlčí-li obyvatel v případě snížené úhrady skutečnou výši svého příjmu, je tato 

okolnost podnětem pro ukončení nájmu. 

Obyvatelé mají právo na vyúčtování zálohových plateb na služby a dle skutečných 

nákladů na ně vynaložených na vrácení přeplatků. 
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 Nájemné 

 
Výše nájemného za ubytování je uvedena v Nájemní smlouvě, je splatná do 

posledního dne kalendářního měsíce, za který náleží, a při nepřítomnosti obyvatele 

v Seniorském domě se nevrací. 
 
 

 Úhrada za paušální služby 
 

Úhrada za paušální služby je součástí nájmu a je splatná do posledního dne 

kalendářního měsíce, za který náleží. 

 

 Úhrada záloh na služby 

Úhrada za zálohy na služby je součástí nájmu a je splatná do posledního dne 

kalendářního měsíce, za který náleží. 

 

 Úhrada doplňkových služeb 

Úhrada za doplňkové služby se provádí na základě měsíčního vyúčtování a dle 

předem odsouhlasených cenách dle Ceníku doplňkových služeb. A je splatná do 

posledního dne kalendářního měsíce, za který náleží. 

 

 

V případě, že je obyvatel příjemcem příspěvku na péči a dojde u něho ke zhoršení 

zdravotního stavu, který vyžaduje zvýšenou péči, zprostředkuje sociální pracovnice 

po dohodě podání žádosti o zvýšení příspěvku na péči.  

 

V situaci, kdy obyvatel pobývá mimo Seniorský dům, se úhrada nájemného a služeb 

obyvateli nevrací. Důvodem tohoto pravidla jsou neměnící se finanční náklady 

Seniorského domu na personální zajištění provozu a péče. 
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CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB 

 
 

Ceník doplňkových služeb je zpracován zvlášť a je k dispozici v kanceláři vedení 

Seniorského domu. 

 
 
 
 

CENNOSTI 
 
 
 

Cenné předměty, peníze a doklady má obyvatel možnost dát do úschovy v trezoru 

Seniorského domu. Cenné předměty jsou ukládány na základě Složních listů, které 

jsou řádně evidovány. Jedno vyhotovení Složního listu obdrží obyvatel a jedno je v 

trezoru v kanceláři Seniorského domu. Jednotlivé cennosti jsou zapečetěné a řádně 

označené v obálkách a na základě Složního listu řádně vedeny v evidenci. 

 

 

Peníze a cenné předměty, dané do úschovy Seniorského domu, jsou pak obyvateli 

vydány na základě jeho žádosti nebo při ukončení nájmu v Seniorském domě. Za 

majetek, který si obyvatel přinesl a ponechal si u sebe v bytě, Seniorský dům neručí. 

 

 

Při hospitalizaci obyvatele se o případném nálezu cenností či financí provede soupis, 

a cennosti i finance jsou uloženy do trezoru.  

 

 

Při úmrtí obyvatele se pořídí v bytě vedoucím či personálem Seniorského domu a za 

přítomnosti svědka soupis věcí a finančních prostředků. Tyto cenné věci a finanční 

prostředky jsou předmětem pozůstalostního řízení a vydávají se oprávněným 

osobám na základě rozhodnutí soudu, které nabylo právní moci.  
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Cennosti, peníze nebo doklady uložené v trezoru jsou také předmětem dědického 

řízení. Osobní  věci obyvatele v bytech mají rodinní příslušníci povinnost vyklidit do 

7 dnů. Pokud tak neučiní, věci vyklidí sociální pracovnice a umístí je do k tomu 

určených prostor. Písemně o tom  uvědomí rodinné příslušníky či ručitele a uvede 

termín, do kdy je nutno  věci odvézt. Nestane-li se tak v termínu, sociální pracovnice 

věci zlikviduje.  
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PRACOVNÍCI SENIORSKÉHO DOMU 
 

 Pracovníci Seniorského domu mají k výkonu své práce patřičnou kvalifikaci a pracují 
 

na základě pracovní smlouvy. Dodržují povinnosti uvedené v Zákoníku práce, pokyny 

svých nařízených a etický kodex. 
 

 Pracovníci Seniorského domu se zdržují všech činností, které by bránily obyvateli řádně 

užívat pronajaté prostory v souladu s předmětem uzavřené Smlouvy. 
 

 Pokud dochází vůči pracovníkům Seniorského domu ze strany obyvatelů k hrubému a 

agresivnímu jednání, které ohrožuje jejich lidskou důstojnost a bezpečí, informují o tom 

vedení Seniorského domu a společně domluví další postup, který by nejpravděpodobněji 

vedl k odstranění takového chování (může jít o rozhovor  sociální  pracovnice s   

obyvatelem, příp.  i  za  účasti  vedení SD, nebo např. o moderovanou schůzku všech 

dotčených osob). Pokud se takové chování opakuje i přes pokusy o nápravu, vedoucí 

Seniorského domu písemně upozorní obyvatele, že jeho chování může vést k ukončení 

nájemní smlouvy. Pokud se takové chování opakuje i nadále, má vedení Seniorského 

domu právo ukončit nájemní smlouvu. 
 

 Pracovníci Seniorského domu dodržují vůči obyvatelům všechna pravidla a  zásady 

standardů kvality sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách. K obyvatelům se chovají ohleduplně a jsou vstřícní k jejich oprávněným 

potřebám. 

 
 
 
 

ODBORNÉ PRAXE A DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 
 
 
 

Na základě vzájemné spolupráce se středními, vyššími odbornými a vysokými 
 

školami se  sociálním zaměřením umožňuje  Seniorský dům na základě Smluv o vykonání 

odborné praxe studentům těchto škol krátkodobé či dlouhodobé praxe. Studenti  pomáhají 

především v rámci skupinových a  individuálních aktivit. 

 
Seniorský dům také spolupracuje s  dobrovolníky, kteří  projdou  zaučením. Jejich činnost 

probíhá na základě Smlouvy o dobrovolné činnosti, která vymezuje práva a povinnosti 

dobrovolníků.  Jsou smluvně zavázáni mlčenlivostí. 
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STÍŽNOSTI 
 
 
 

Obyvatelé si mohou stěžovat na kvalitu či způsob poskytování asistenčních pečovatelských 

služeb, pečovatelských služeb či zdravotních služeb, aniž by tím  byli jakkoli ohroženi. 

Seniorský dům  nevnímá stížnosti pouze jako vyjádření nespokojenosti, ale jako vodítko k  

zamyšlení, zda určitý způsob poskytování služby není třeba zlepšit či změnit. 

 

Podmínky přijímání a řešení stížností jsou nastaveny tak, aby podání stížnosti nebylo na  újmu  

toho,  kdo  ji  podal,  aby  stížnost nesnižovala důstojnost stěžovatele a neovlivňovala 

nežádoucím způsobem vztahy v Seniorském domě. 

 
 

Všichni pracovníci spojení se stížnostním procesem (přebírající i řešitel) jsou vázáni absolutní 

mlčenlivostí. Vyřizováním stížností není pověřen pracovník, na kterého se stížnost vztahuje. 
 

Stížnost může podat nejen obyvatel, ale v jeho zájmu i jakýkoli občan. Stížnost na kvalitu nebo 

způsob poskytování služby je možné uplatnit formou ústní nebo písemnou. Písemné stížnosti 

lze podávat podepsané nebo anonymní. 
 

Pro  podání  stížností slouží označené schránky pro  názory, připomínky, pochvaly a  stížnosti 

umístěné ve společenské místnosti umístěné v objektu A1 Seniorského domu. Vybírání 

schránky zajišťují  vždy dva pracovníci Seniorského domu. K anonymní stížnosti Seniorský 

dům přistupuje jako k prostředku, který napomáhá zlepšit poskytovanou službu a  zajišťovat  

větší spokojenost obyvatelů i  pracovníků Seniorského domu. 

Pokud  si  obyvatel přeje  podat  stížnost  písemně,  ale  vzhledem  k  jeho 
 

schopnostem to není možné, pomůže mu stížnost sepsat sociální pracovník nebo jiná osoba, 

kterou zvolí. Písemné podání stížnosti se vyhotovuje  s kopií, kterou si u sebe nechá 

stěžovatel. 
 

Podepsané písemné stížnosti mohou být podávány do schránek pro stížnosti, zasílány poštou 

nebo osobně předávány v kanceláři Seniorského domu. 
 

Anonymní stížnosti mohou  být podávány do  schránek pro  stížnosti nebo zasílány poštou 

na adresu Seniorského domu. 

  



Seniorské domy – SD Ořech  Vnitřní řád 

Strana 30 
 

 
 

Ústní stížnosti mohou být podávány v kanceláři Seniorského domu. Uvědomit o úmyslu 

podat stížnost může obyvatel také sociálnímu praocvníkovi nebo jinému personálu 

Seniorského domu. Ten tuto zprávu dle jejího charakteru tlumočí vedení Seniorského domu. 

 
Stížnost není svěřena k vyřízení osobě, proti které směřuje nebo která by mohla být jiným 

způsobem osobně zainteresována na tom, jakým způsobem se stížnost vyřídí. Tam, kde nelze 

určit vůči komu nebo čemu stížnost směřuje, vyřídí ji vedoucí Seniorského domu.  Směřuje-

li stížnost  na  vedoucího Seniorského domu,  postoupí  ji vedoucí k vyřízení majiteli 

Seniorského domu. 
 

Nejpozději do 28 kalendářních dnů od obdržení stížnosti je stěžovatel písemně vyrozuměn o 

přijatých opatřeních. 

 

V případě, že vyřízení stížnosti není možné zajistit ve stanovené maximální lhůtě 
 

28 kalendářních dnů, je o tom stěžovatel vyrozuměn a je mu sdělen další postup včetně 

časového horizontu vyřízení stížnosti. 
 

V případě nespokojenosti  s vyřízením  stížnosti má stěžovatel právo odvolat se proti způsobu 

vyřízení žádosti a požádat o prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízený nebo 

nezávislý orgán. 
 

Stěžovatel je při podávání stížnosti poučen o tom, že si může pro vyřizování své stížnosti 

vybrat nezávislého zástupce. Nezávislým zástupcem může být fyzická osoba (příbuzný, přítel 

apod.) nebo právnická (např. občanská poradna), stojící mimo strukturu zařízení. 
 

V případě, že je stěžovatelem člověk neslyšící, má možnost si přizvat tlumočníka (např. 

Centrum  denních služeb Svazu neslyšících  a nedoslýchavých  v České republice). 
 

V případě, že stěžovatel bude občan cizí národnosti, bude kontakt dle aktuální situace na 

cizojazyčného tlumočníka nalezen na internetu sociální pracovnicí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno: 29.9.2014 


