
A 1d/2 
Služby sociální péče TEREZA, 512 06 Benešov u Semil 180, 

příspěvková organizace 
 

 
DOMÁCÍ ŘÁD TÝDENNÍHO STACIONÁŘE 

 
Pobyt v zařízení Služby sociální péče TEREZA v Benešově u Semil, příspěvkové organizaci, je řízený 
vnitřními předpisy a směrnicemi zařízení. V zařízení TEREZA může bydlet uchazeč s povinnou 
anebo ukončenou školní docházkou, a má uzavřenou smlouvu se zařízením o poskytování sociálních 
služeb. 
 
I. BYDLENÍ 
Provoz zařízení je od pondělí – 6:00 hod. do pátku – 18:00 hod. V případech hodného zřetele se 
služba poskytuje nepřetržitě. 
V hlavní budově, č.p. 180 jsou dvě oddělení: 
o dolní oddělení – kapacita 15 lůžek 
o horní oddělení - kapacita 8 lůžek 
V budově č.p 143 je skupinové bydlení – kapacita 6 lůžek 
K rozdělení klientů na jednotlivá oddělení a k jejich přestěhování je vypracována směrnice A 1d/4 
Směrnice o bydlení - přestěhování klientů. 
 
Soukromí klientů 
V hlavní budově jsou uzamykatelné ložnice pro dospělé uživatele služeb.  V budově č.p. 143 je pět 
uzamykatelných pokojů, z toho jeden je dvoulůžkový.  V případě ztráty nebo poškození klíče si další 
uhradí uživatelé sami. Náhradní klíč je uložen v zařízení. 
Odpovědný pracovník smí klíče od pokojů použít v těchto případech: 
 V přítomnosti uživatele pokoje při ztrátě klíče 
 Se souhlasem uživatele pokoje k uskutečnění velkého úklidu v jeho nepřítomnosti (např. 
malování apod.) 
 V naléhavých případech (kontrola uzavření oken, vypnutí elektrických spotřebičů) a v 
havarijních případech. O vstupu je klient vždy dodatečně informován. 
 V případě zdravotní indispozice klienta. 
Klienti mají na svých pokojích uzamykatelnou skříňku, kam si mohou uschovat osobní věci,  náhradní 
klíč je uložen v zařízení. 
Do pokojů vstupují zaměstnanci a klienti pouze po zaklepání a výzvě ke vstupu. K prohlídce pokoje 
(návštěvy, exkurze) musí dát klient svůj souhlas. 
 
 
Vybavení pokojů 
Obě budovy jsou vybaveny ústavním zařízením, uživatelé jsou povinni s ním nakládat řádně a šetrně 
a při trvalém odchodu je odevzdat ve stavu odpovídajícím délce jeho užívání. Uživatel nesmí úmyslně 
ničit nebo zcizovat majetek zařízení nebo spolubydlících. Pokud se toto prokáže, bude zařízení 
požadovat náhradu podle stáří věci a stupně poškození. Klient si může upravit vzhled svého pokoje; 
u vícelůžkových pokojů po domluvě se spolubydlícími.  Náklady spojené s praním ložního prádla  
hradí organizace. Ložní prádlo převlékáme dle individuální potřeby klienta, nejdéle 1 x za 2 týdny. 
Na pokoji smí klient používat vlastní rádio, televizi a přehrávače s ohledem na ostatní uživatele. 
Podobně může používat vlastní lednici.  Klient je povinen tyto elektrospotřebiče podrobit pravidelné 
revizi (jednou za rok), kterou si hradí sám.  Na pokojích je možno pěstovat pokojové rostliny. Zařízení 
není vybaveno na chov domácího zvířectva. Z tohoto důvodu není možné na pokojích chovat psy, 
kočky, morče apod. Z bezpečnostních důvodů není možné používat na pokojích otevřený oheň 
(svíčky, plynové spotřebiče apod.).  



Návštěvy jsou možné bez omezení mimo noční klid, avšak s ohledem na ostatní klienty v určité 
nevhodné době (ranní vstávání, polední klid, v průběhu večerní hygieny ….). Na vícelůžkových 
pokojích je zapotřebí souhlasu spolubydlících. Při mimořádných událostech mohou být návštěvy 
omezeny nebo zakázány (např. na základě rozhodnutí příslušných orgánů) či z vážných 
bezpečnostních nebo zdravotních důvodů. 
Kouření klientů v prostorách zařízení je povoleno ve vyhrazeném prostoru před budovou, k dispozici 
je popelník. 
Je zakázáno přechovávání nebezpečných předmětů, zbraní, chemikálií, věcí hygienicky závadných a 
dále požívání drog či jiných omamných látek a nadměrné požívání alkoholu, které by vedlo k 
obtěžování či omezování ostatních nebo by jeho následkem mohlo dojít ke způsobení škody. Požívání 
alkoholu se vzhledem k zdravotnímu stavu klientů a jejich medikaci nedoporučuje. 
  
 
Společné prostory 
Společné prostory mohou klienti využívat podle své potřeby s ohledem na ostatní uživatele. Televize, 
hi-fi věž a počítač klienti používají podle své potřeby, v době nočního klidu však s ohledem na ostatní 
klienty.   Ve svém volném čase se zpravidla klient zdržuje na svém oddělení, jiné uživatele navštěvuje  
s jejich souhlasem  a s vědomím pracovníka. 
 
Společná péče o zařízení 
Na obou budovách klienti dodržují bezpečnostní a požární předpisy, šetří vodou, elektrickým 
proudem, i vybavení domu. 
Pracovníci zodpovědní za chod zařízení jsou obeznámeni s umístěním hlavních vypínačů 
elektrického proudu, s umístěním hasících přístrojů a uzávěrů vody, seznamují s tím i klienty pro 
případ havárie. 
Uživatelé se dle svých možností a schopností podílejí na přiměřeném úklidu okolí budov zařízení 
(zametání, hrabání, sekání trávy, odklízení sněhu …) 
 
Zabezpečení budov 
Obě budovy jsou vybaveny kódovacím bezpečnostním zařízením. V provozní době jsou budovy 
přístupné po zazvonění a ohlášení se, hlavní dveře jsou zvenčí opatřeny bezpečnostní koulí.  Přes noc 
jsou obě budovy uzamčeny.  
 
Cennosti klientů 
Finanční prostředky klientů, kteří nejsou schopni samostatně s nimi hospodařit, jsou uloženy na 
jednotlivých odděleních v uzamčených skříňkách, a jsou spravovány podle směrnice A 2c/3- 
Mimořádné finanční prostředky. Toto platí i v případech, kdy klient vlastní cennější předměty (např.   
šperky) nebo finanční částku nad 200,-Kč.  Také osobní doklady klientů s těžším postižením – s 
rizikem zneužití přebírá pracovník při jejich příjezdu. Uchovává je v uzamčené skříňce a vydává při 
odjezdu klientů. 
 
Poštovní zásilky 
Zásilky z pošty přináší účetní a předává adresátům. Klient může požádat pracovníka zařízení o pomoc  
s napsáním dopisu, vyplněním formuláře, s přijetím finanční hotovosti na poště, podáním nebo 
přijetím zásilky nebo  při jiné službě. 
 
 
II. ZÁJMOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST – POBYT MIMO ZAŘÍZENÍ 
 
Vycházky, výlety a návštěvy kulturních akcí, úřadů nebo přátel jsou obecně možné. Návrat musí být 
předem domluven. Možnosti klientů, kteří potřebují podporu, jsou zpracovány ve směrnici. Klienti 
se mohou zúčastňovat kulturních a jiných akcí zařízení. Pobyt na nich se řídí směrnicí A 1c/1- 



Pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby. Účast na všech akcích je 
dobrovolná a klient ji může odmítnout. Při zapojování klientů do všech činností v této oblasti se 
přihlíží k jejich zdravotnímu stavu.  
 
III.  PODNĚTY, PŘÁNÍ, PŘIPOMÍNKY  A  STÍŽNOSTI 
Jakékoliv podněty, přání a stížnosti  může klient řešit se svým důvěrníkem, s pracovníkem 
poskytujícím aktuální podporu, nebo se sociální pracovnicí, či ředitelkou. Jednání se zapisuje do 
formuláře PODNĚT, PŘÁNÍ, PŘIPOMÍNKA, STÍŽNOST a řeší podle směrnic A 7bb/1 Podnět, 
přání, připomínka, stížnost  A 7ba/1 Informujeme klienty jak mohou podat stížnost a Směrnice pro 
klienty: Jak mohu podat stížnost. Klient může svůj podnět, přání, připomínku nebo stížnost také 
vyjádřit při  schůzkách klientů, vložit na lístku do schránky u vchodu hlavní budovy, nebo zapsat do 
Knihy stížností, která je uložena u vchodu obou budov. 
 
 
IV. DENNÍ ŘÁD 
Denní program je individuální, přizpůsobený konkrétním podmínkám, potřebám, přáním a 
schopnostem uživatele.  
Klienti vstávají dle volby tak, aby v klidu vykonali osobní hygienu, vyvětrali, uklidili své pokoje 
podle svých schopností a nasnídali se.  V dopoledních hodinách navštěvují dohodnuté aktivity, klienti 
s povinnou školní docházkou se dovážejí do ZSŠ v Semilech. V domě čp. 143 mohou navštěvovat 
dílnu košíkářskou, dílnu na výrobu svíček, víceúčelovou dílnu a textilní. V kuchyňce probíhá 2x týdně 
nácvik vaření. Ve společenské místnosti jsou dva počítače určené k nácviku práce na počítači. Na 
hlavní budově je dílna keramická, rehabilitace a trivium. Klienti také mohou pomáhat při údržbě 
budov a zahrad, zúčastňovat se nácviku samostatnosti a vyhledávání pracovního uplatnění na 
otevřeném trhu práce. Mohou se též zúčastňovat všech aktivit zařízení. Klienti vykonávají pouze ty 
práce, které jim slouží k nácviku samostatnosti. Za práci v dílnách dostanou odměnu, za kterou si 
mohou zakoupit drobnou věc pro svoji osobní potřebu.   

Klienti, kteří nejsou schopni sami přecházet z budovy do budovy, jsou doprovázeni 
odpovědným pracovníkem. Mohou se zúčastnit výcviku volného pohybu. 

Klienti si mohou změnit dohodnutou aktivitu, podmínkou je volné místo v dílně nebo aktivitě,  
které se chtějí zúčastnit. Zároveň se podle svých schopností omluví pracovníkovi aktivity, do které 
nenastoupí. 

Klienti během dne odcházejí nebo odjíždějí za individuálními aktivitami mimo zařízení (lékař, 
kadeřník, pedikúra, návštěvy, nákupy, výlety apod.) 

 
Odpolední aktivity 
Mimo školní docházku nebo dohodnuté aktivity (volnočasové aktivity, vycházky,...), tráví klienti na 
hlavní budově svůj čas ve společných prostorách, ve svém pokoji nebo mimo budovy. Pod vedením   
pracovníka dílny mohou klienti využívat keramickou dílnu v budově č.p. 180 a pracovní prostory v 
budově č.p. 143. Pro klienty jsou připraveny i další volnočasové aktivity, kterých se mohou 
zúčastňovat (fotografický, modelářský, počítačový, turistický, hudební, pohybový kroužek a další). 
 
Stravování 
Podmínky stravování klientů jsou zpracovány ve Směrnici o stravování. Pro vydávání jednotlivých 
jídel je určeno časové rozpětí dle příslušných hygienických norem.  Klienti si mohou jídlo sníst v 
jídelně nebo odnést v připravených nádobách na své oddělení, příp. je uchovat v lednici, ohřát v 
mikrovlnce a sníst na svém oddělení nebo ve svém pokoji. Takto odnesené jídlo se uchovává nejdéle 
do 22:00 hod. téhož dne. Za klienta může jídlo odnést i zodpovědný pracovník. 
 
Klienti  mají od pondělí do čtvrtka  možnost volby oběda ze tří druhů jídla, v pátek ze dvou druhů, 
přičemž třetí varianta odpovídá zásadám zdravého životního stylu. Jídlo si volí na svých odděleních 
s předstihem. Pokud je uživatel nepřítomen, zajistí pracovník jeho volbu jiným vhodným způsobem 



– např. telefonicky, oskenováním a zasláním jídelního lístku apod. Klientům, kteří neumí číst, nebo 
si nedokáží představit nabízená jídla, jsou předkládány fotografie jednotlivých jídel, podle kterých si 
jídlo vybírají. Fotografie jídel na další týden jsou vyvěšeny v předsíni hlavní budovy, fotografie jídel 
současného týdne jsou vyvěšeny v jídelně. Podobně je možný pro klienty hlavní budovy výběr snídaní 
ze dvou jídel od úterý do pátku.  Kterékoliv jídlo si mohou též odhlásit den předem do 8 hodin ráno. 
Po dobu nemoci a čerpání řádné dovolené kuchařky nebo kuchaře, nebo při malém počtu klientů o 
prázdninách (do deseti osob) je možná  příprava pouze jednoho  druhu snídaně a  poledního jídla. 
Strava se připravuje dle stravovacích norem, jednotek – stravovací jednotkou se rozumí denní 
finanční norma průměrných nákladů na potraviny. Totéž platí i pro stravování při výuce vaření  v 
cvičné kuchyňce a ve Skupinovém bydlení domu č.p. 143. 
 
 Snídaně je připravena od 6:45 do 8:00 hodin v jídelně, kde se klienti sami obslouží (nalijí si 
nápoj – možnost výběru, namažou pečivo), méně schopným pomohou pracovníci denní služby. 
 Dopolední svačina se podává v rozmezí 9:30-10:00 hod. 
 Oběd: 11:30-12:30 hod. 
 Odpolední svačina: 14:30-15:00 hod. 
 Večeře: 18:00-19:00 hod. 
Týdenní a víkendový jídelníček je vyvěšen na nástěnce v hale, na horním oddělení a na skupinovém 
bydlení, na jeho sestavování se mohou klienti podílet. 
 
Stravování klientů ve skupinovém bydlení, na horním oddělení a při výuce vaření je popsáno ve 
směrnici – 13a/2 – Prostředí a podmínky – část Stravování. 
  
Pitný režim 
Nápoje k pití (čaj nebo šťáva) jsou po celý den k dispozici v jídelně hlavní budovy, v kuchyňce 
budovy č.p.143 a v kuchyňkách skupinového bydlení a horního oddělení. Mimo to si klienti mohou 
uvařit čaj nebo kávu v jednotlivých kuchyňkách zařízení, nebo  po dohodě i na pokojích. 
 
Hygiena 
Uživatelé dodržují zásady osobní hygieny, mezi které patří mytí rukou, sprchování, koupání, mytí a 
úprava vlasů, holení, dentální hygiena, stříhání nehtů. Mohou si zvolit, zda použijí sprchu nebo vanu, 
podle míry jejich podpory jim bude poskytnuta podpora pracovníkem. V případě potřeby je očista 
těla provedena bez zbytečného odkladu. Základní hygienické potřeby jako desinfekční mýdlo na ruce 
a toaletní papír hradí organizace, ostatní hygienické potřeby dle vlastního výběru si hradí uživatel. 
Úroveň osobní hygieny je svobodným rozhodnutím uživatele, pokud stavem své hygieny neomezuje 
nebo neobtěžuje ostatní anebo nenarušuje provoz zařízení.  
Uživatelé  pečují o čistotu a vhodnost ošacení, prádla, obuvi v míře, kterou umožňuje jejich zdravotní 
postižení.  V případě, že uživatel nedodržuje základní pravidla hygieny v osobních věcech (např. 
skladuje vlhké, špinavé prádlo, odpadky, zbytky jídla, věci šířící zápach atd.) je povinen umožnit 
pracovníkovi provést potřebná opatření (dohlédnutí nebo pomoc s úklidem, vypráním, dezinfekcí 
apod.). Ve prospěch dodržení základních pravidel a akutní nápravy stavu je pracovník oprávněn 
zasáhnout i bez souhlasu uživatele (o tomto nutno učinit písemný záznam). 
Na jednotlivých budovách jsou uživatelům k dispozici pračky a sušičky. Osobní prádlo si uživatelé 
vyměňují sami nebo za podpory pracovníka, praní, sušení a skládání prádla je  individuální podle 
jejich potřeby, schopností a dohody. Klientům jsou zajištěny i drobné opravy jejich prádla a oblečení. 
 
 
Úklid 
Úklid v přízemí a v prvním patře hlavní budovy provádí uklizečka.  
Ostatní prostory obou budov, které obývají nebo  užívají  klienti s nižší mírou podpory, si v rámci 
přípravy na samostatný život uklízejí klienti sami s různou mírou dopomoci. Společné prostory na 
HO a SB uklízí uživatelé společně dle vlastní dohody, veškeré úkony nad schopnosti uživatele zajistí 



pracovníci zařízení. Uživatelé udržují pořádek i kolem budovy, v níž bydlí. K úklidu slouží dohodnutý 
čas, klienti mohou využít i jakoukoliv volnou chvíli. Zodpovědní pracovníci jsou k dispozici radou a 
pomocí. 
 
 
Noční klid 
Noční klid slouží k odpočinku všech klientů. Trvá od 22 hodin do 6 hodin ráno, rozumí se tím  v této 
době v zájmu klidného spánku zdržet se chování, které by mělo za následek rušení ostatních uživatelů 
v zařízení. Uživatelé jsou povinni respektovat práva ostatních spolubydlících a umožnit tak klidné 
soužití.   
 
 
V. OŠETŘOVATELSKÁ A REHABILITAČNÍ  PÉČE 
Uživatelům je zajištěna nezbytná zdravotní a ošetřovatelská péče odpovídající jejich zdravotnímu 
stavu. Za doprovodu zdravotnického pracovníka zařízení navštěvují praktické i odborné lékaře, 
zdravotní specialisty apod. Zároveň jsou uživatelům poskytovány pravidelné preventivní prohlídky.  
Ošetřovatelská  péče v zařízení je poskytována všeobecnou sestrou  každý pracovní den od 6.00 do 
14.30 hodin. Mimo tuto dobu v mimořádné situaci je zajištěn její dosah na telefonu. V případě vzniku 
akutního stavu a ohrožení života je volána rychlá zdravotní pomoc. Pokud klient onemocní, situace 
se řeší individuálně. Po dohodě s klientem a zákonnými zástupci umožníme nemocnému zůstat v 
zařízení. Rehabilitační péči poskytuje klientům fyzioterapeutka podle doporučení lékaře. 
 
VI. PRÁDELNA, KOTELNA, SKLADY, KUCHYNĚ 
Do těchto prostor nejsou klienti oprávněni vstupovat.  
 
VII. VÝTAH 
Nákladní výtah v hlavní budově je určený k převozu hmotných předmětů a klientů s těžším 
postižením. Z bezpečnostních důvodů  výtah obsluhuje pouze pracovník zařízení. 
 
VIII. ZAHRADA 
Zahradu u obou budov mohou klienti užívat ke své relaxaci, sportovním aktivitám a pracovní terapii. 
Na obou zahradách je zřízeno ohniště, které též mohou klienti obou budov využívat. Část záhonů při 
budově č.p. 143 mohou klienti skupinového bydlení obdělávat ke zpestření svého jídelníčku. 
 
IX. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUŽITÍ 
Pracovníci zařízení jsou vždy připraveni pomoci klientům v jejich potřebách. Zároveň vybízejí 
klienty, aby si navzájem vycházeli vstříc, pomáhali si a svou činností nenarušovali soužití ostatních 
klientů.  Zodpovědní pracovníci upozorňují na nebezpečí v souvislosti s požíváním alkoholu, zvláště 
ve spojení s léky. Dodatečně řeší případné rušení ostatních klientů, omezování či obtěžování jiných 
osob. 
 
X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
Je na vůli každého uživatele, aby si uvědomil, že svým vystupováním a chováním reprezentuje nejen 
sám sebe, ale rovněž přispívá svým dílem k pověsti celého zařízení. Uživatelé jsou povinni šetřit 
majetkem zařízení a dbát, aby majetek nebyl úmyslně poškozován a odpovídají za škodu, která 
vznikla jejich zaviněním na majetku organizace nebo jiným osobám. Dle svých možností je uživatel 
povinen upozornit kteréhokoliv pracovníka zařízení na škodu kterou způsobil nebo o níž se dozvěděl, 
aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo k zabránění další škody na majetku, případně 
zdraví osob.  
Uživatelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.   
 
 



 
Se směrnicí byli seznámeni klienti a je umístěna na nástěnkách obou budov, a na obou odděleních 
hlavní budovy a ve skupinovém bydlení budovy č. 143. 
 
 Za plnění směrnice zodpovídají pracovníci mající službu v týdenním stacionáři. 
 Součástí této směrnice je Příloha k Domácímu řádu – Práva a povinnosti uživatelů SSP Tereza. 
 
 
        Bc. Marie Vojtíšková 
         Ředitelka 
 
 
Směrnice byla aktualizována 3.5.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


