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VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE 

 

V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení a jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (zákon č.108/2006 Sb. § 46).  

 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Služba je určena pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jde o osoby 

s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. 

 

Věková struktura cílové skupiny:  

 16 -80 let 

Působnost služby spadá do regionu Novopacka s rozšířením do Královéhradeckého a 

Libereckého kraje. 
 

SLUŽBA POSKYTUJE TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 
 

a)pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

b)pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

c)poskytnutí stravy 

d)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

e)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

f)sociálně terapeutické činnosti 

g)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

Všechny úkony jsou poskytovány dle individuálních potřeb uživatele, rozsah úkonů je 

ujednám v individuálním plánu konkrétního uživatele dle zjištěné nepříznivé sociální 

situace. 
 

Službu denního stacionáře zajišťují pracovníci v sociálních službách. Každý uživatel má 

určeného klíčového pracovníka.  

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 
 
 S každým uživatelem se individuálně plánuje průběh poskytované služby dle týdenních 

plánů, individuálních zájmů, dovedností uživatelů podle jeho potřeb, přání a schopností. 

Individuální plány jsou vypracovávány s uživatelem a klíčovým pracovníkem, nebo i za 

přítomnosti  rodinného příslušníka. Na základě rozhovoru, při kterém se zjišťuje nepříznivá 

sociální situace, jsou pak určeny osobní cíle uživatele. V individuálních plánech jsou pak tyto 

osobní cíle uživatele rozpracovány, dle toho, co chce umět, co chce dosáhnout, v čem se chce 

zdokonalit. Pracovnice v sociálních službách napomáhají uživatelům v realizaci těchto cílů. 

Stanovené cíle se kontrolují, přehodnocují a aktualizují a po splnění se stanovují cíle nové. 
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MÍSTNOSTI A ZAŘÍZENÍ 

 
Uživatele denního stacionáře mají k dispozici místnosti a zařízení: 
a)Společenskou místnost, sloužící i pro pracovní terapii 

b)Relaxační místnost 

c)Kuchyň  

d)Sociální a hygienická zařízení  

 
DENNÍ REŽIM V DENNÍM STACIONÁŘI 

 

ČASOVOVÝ ROZVRH ČINNOSTI DS 

7.00  -  8.00    příchod uživatelů, snídaně, čaj, káva, povídání ev. rozcvička 

 

8.00  -  9.00 program činností dle garantované nabídky DS 

 

9.00  -  9.15   svačina 

9.15  -  11.30 pokračování programu dle garantované nabídky DS 

 

11.30  -  12.00   oběd 

12.00  -  13.00 pasivní část – odpočinková – relaxační 

 

13.00  -  15.00 sociálně terapeutické činnosti 

Lady club -  úterý a Gentleman club - čtvrtek ( 7-18 hod) 

 

 

STRAVOVÁNÍ UŽIVATELŮ 

 

Stravování uživatelů je zajišťováno dovozem z jídelny, cena za oběd je 72,- Kč. Obědy mají 

možnost si uživatelé objednat a vybrat den předem ze tří jídel dle jídelního lístku. Oběd lze 

emailem zrušit do 7 hod daného dne. Cenu za stravu je uvedena v měsíčním vyúčtování.  

 

CENA SLUŽBY 
 

Uživatel je povinen zaplatit úhradu dle ceníku, který mu ji při přijetí do DS předán. Denní 

úhrada za poskytnuté sociální služby je stanovena hodinovou sazbou dle skutečně odebraných 

úkonů poskytnutých služeb uživateli v jednom kalendářním měsíci. Uživatel se zavazuje a je 

povinen platit úhradu do 20. následujícího po měsíci, za který uživatel obdržel vyúčtování a to 

v hotovosti předáním částky v  kanceláři vedoucí služeb. i nebo převodem na účet 

poskytovatele č. 78-8511550297/0100 u KB. S vyúčtováním za službu dochází zároveň 

k vyúčtování stravy za oběd. 
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DOCHÁZKA 
 

Do zařízení přicházejí a odcházejí uživatelé buď sami, nebo v doprovodu pověřené osoby. O  

časovém intervalu docházky rozhoduje uživatel/opatrovník ve smlouvě a je povinen ji 

dodržovat. Pokud uživatele při docházce doprovází další osoba, pak je její povinností 

předávat uživatele osobně pracovníkovi a zároveň podat informace o aktuálním zdravotním 

stavu či informovat o změnách v docházce. Docházka se každý den zapisuje.    

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI 

Pokud se nemůže uživatel ve smluvený den dostavit, je jeho povinností to nahlásit předem 

klíčové pracovnici, nebo se omluvit např. telefonicky nejpozději ráno do 8. hodiny. Nahlášení 

docházky je důležité jednak pro zajištění vhodného počtu pracovnic a pak z důvodu 

naplánovaných činností. 

 

PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽEB 

 

Právo na ochranu osobních údajů 

Každý uživatel má právo na ochranu osobních údajů a ochranu před jejich zneužitím. Veškerá 

dokumentace uživatele vedená pracovníky je zabezpečena proti neoprávněnému nahlížení a 

zneužití třetí osobou. 

 

Právo na svobodné rozhodování, na uplatňování vlastní vůle 

Každý uživatel je svobodný občan ve všech směrech svého konání. Jediné co jej může omezit, 

jsou zákony. Každý uživatel má právo realizovat své potřeby, tužby a přání. 

 

Právo na svobodu pohybu 

Každý uživatel má zaručenou svobodu pohybu. Uživatel může využívat všechny prostory 

jemu určené, ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení. Právo na osobní svobodu a volný 

pohyb je klíčovým lidským právem. 

 

Právo na ochranu soukromí a nedotknutelnost osoby 

Uživatel má právo na ochranu svého soukromí a personál je povinen toto plně respektovat. 

Personál rovněž hájí uživatelovo právo na respektování studu. 

 

Právo si stěžovat 

Každý uživatel, opatrovník, rodina či blízcí uživatele mají právo podávat stížnosti. Uživatel si 

může stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by byl jakýmkoli 

způsobem ohrožen. 
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Právo na přiměřené riziko 

Uživatel má právo si vybrat způsob svého života, je zachovávána jeho jedinečnost dle jeho 

fyzických i duševních možností, a to i za cenu určitého rizika. Je však nutné, aby byl o tomto 

riziku informován. 

 

 

Právo na důstojné zacházení a zachování lidské důstojnosti 

Uživatel má právo na zachování a ochranu své osobní důstojnosti a to i v situaci závislosti na 

péči jiné osoby. Uživatel má právo na respektování osobní cti, na respektování vlastní historie 

života a prožitků, na respektování dobré pověsti, má právo vyžadovat ochranu svého jména. 

Uživatelé služeb ani zaměstnanci nemají právo jinou osobu v zařízení ponižovat, 

nerespektovat, kříčet, fyzicky a psychicky ohrožovat. Důstojné zacházení zabezpečuje také 

důstojné oslovování. Uživatelé služeb a zaměstnanci respektují přání osoby, jak si přeje být 

oslovována. 

 

Ostatní práva: Právo na individuální přístup dle Garantované nabídky, právo na informace, 

právo na kontakt s ostatními lidmi a komunitou, svoboda víry, vyznání a názorů, právo na 

uplatňování práv a oprávněných zájmů, atd. 

 

 

POVINNOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB 
 

Uživatelé se při využívání služeb řídí pravidly občanského soužití a dodržují psané i nepsané 

etické normy, upravující obvykle vztahy mezi lidmi.  

 

Povinnosti uživatele: 

 Uzavřít s poskytovatelem smlouvu o poskytování služby 

 Dodržovat podmínky stanovené ve smlouvě o poskytování služby 

 Respektovat ostatní uživatele a jejich soukromí 

 Dodržovat BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

 Dodržovat pokyny pracovníků v sociálních službách 

 Omluvit svou nepřítomnost do 8
oo  

hodin tohoto dne, pokud se uživatel nedostaví do 

zařízení 

 Platit úhradu do 20. dne v měsíci následujícím po měsíci, za který obdržel 

vyúčtování.  

 Oznámit poskytovateli změny týkající se poskytování sjednaných služeb. 

 Dodržovat zásady slušného chování 

 Dodržovat hygienické zásady a čistotu 

 Nerušit ostatní při jejich práci či odpočinku 

 Chovat se tak, aby ostatní neohrožoval, neubližoval a nevysmíval se 

 Neničit a poškozovat majetek a věci ostatních uživatelů 
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Uživatelé se snaží tyto body dodržovat v rámci svých schopností a možností tak, jak jim to 

míra postižení umožňuje 
 

 

PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI OSOB  NA KVALITU ČI 

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 (zkrácená verze) 
 

Každý uživatel DS má právo podat stížnost na kvalitu či způsob poskytování sociální služby. 

Zároveň může podat podnět nebo připomínku na možné zkvalitnění poskytované služby. 

Stěžovateli nevyplývají z podání stížnosti žádné nevýhody, postihy nebo omezení 

poskytované služby. O tomto právu je zájemce o službu poučen při první návštěvě.  

 

 Telefonní čísla komu si lze stěžovat jsou vyvěšena na nástěnce v DS 

 Stížnost je možné vhodit do schránky důvěry, která je na informační tabuli u vchodu do 

denního stacionáře, ta je vybírána vždy v pátek dvěma pracovnicemi 

 Stížnost lze podat kterémukoliv pracovníkovi  a ten ji předá  vedoucí sociální služby,či 

ředitelce ŽBB, z.ú.. Tyto osoby se budou zabývat jejich projednáním a následnou 

nápravou 

 Při stížnosti na odpovědného vedoucího se stížnost podává ředitelce 

 Stížnost nemůže vyřizovat stejná osoba, na níž je stížnost vztažena 

 V případě, že uživatel má pocit, že stížnost nebyla vyřízena k jeho plné spokojenosti, 

může se odvolat.  

 Nikdo nebude za podání stížnosti jakkoli postižen 

 Všemi stížnostmi se budeme zabývat  

 O výsledku řešení stížnosti budete informováni 

 Výsledky řešení anonymní stížnosti budou po dobu jednoho měsíce vyvěšeny na 

nástěnce DS 

Úplné znění je v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností včetně telefonních čísel, která 

jsou umístěna na informační tabuli u vchodu v Denním stacionáři. 

 

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Uživatelé, zaměstnanci i návštěvy jsou povinni dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a Požární řád. Uživatelé i pracovníci jsou pravidelně 

proškolováni. Uživatelé nesmí v budově zacházet s otevřeným ohněm. Ve vnitřních 

prostorách platí zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze v prostorách k tomuto účelu 

vyhrazených (mimo budovou, na terase).  
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KONTAKT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A OPATROVNÍKŮ  
 

Rodinní příslušníci, opatrovníci, případně další osoby mají právo kdykoliv kontaktovat 

uživatele služeb. Kontakt by měl probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k narušování 

činnosti ostatních uživatelů. 

Rodinní příslušníci se podílejí na řešení nepříznivé sociální situace a stanovení osobních cílů. 

Dvakrát za rok se koná schůzka rodičů s příslušníky v sociálních službách a vedoucím služby. 

Mimo to je možno si kdykoliv dojednat termín schůzky. Tomuto požadavku je pracovník 

povinen vyhovět v nejbližším možném termínu. 

 

SOUHLASY 
 

Zájemce vyjádří: souhlas/nesouhlas s pořizováním a uveřejňováním fotografií a 

videozáznamů a souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů. 

 

UZAVÍRÁNÍ SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

 

Pro službu Denní stacionář je dle zákona č. 108/2006 Sb. § 91 povinnost uzavřít smlouvu o 

poskytnutí sociální služby vždy v písemné formě. 

 

POSTUPY PRO UKONČENÍ VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY 
 

Smlouva může být ukončena dohodou obou stran. Uživatel může ukončit službu kdykoliv bez 

udání důvodů.  

 

Poskytovatel může službu ukončit: 

 při hrubém nebo opakovaném porušování podmínek  

 při závažné změně zdravotního stavu uživatele 

 jestliže uživatel nevyužívá sjednanou sociální službu 

 pokud poskytovatel nemá dostatek finančních prostředků pro další poskytování služby. 

 

Výpovědní lhůta pro ukončení ze strany poskytovatele činí 30 dní a počíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď doručena. Okamžité 

ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele je možné jen tehdy, pokud uživatel 

závažným způsobem ohrožuje zdraví jiných osob nebo jeho zdravotní stav vylučuje 

poskytování služeb.  

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Vnitřní řád je vyvěšen na informační tabuli u vchodu v Denním stacionáři. Noví uživatelé, 

rodinní příslušníci a zaměstnanci, dobrovolníci, či praktikanti jsou s  vnitřním řádem vždy 

seznámeni.  
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V Nové Pace dne: 14.12. 2018 

Zpracovala a za aktualizaci zodpovídá:  Ing. Jana Knapová                                                           

Účinnost: 1.1 2019 

Schválila: Mgr. Věra Dejmková 

Vydala: Jitka Fučíková,ředitelka ŽBB z.ú. 

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                          Za ŽBB z.ú., Jitka Fučíková ředitelka 


