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Vnitřní pravidla pro poskytování služby v denním stacionáři 
 

 

    Na základně zákona č. 108/2006 Sb., § 40 a vyhl. 505/2006 SB. S těmito pravidly musí být 

seznámen každý uživatel denního stacionáře. Tato vnitřní pravidla jsou veřejný dokument a 

jsou volně přístupná v denním stacionáři Farní charity Příbram. Jsou platná pro uživatele 

služeb a pro zaměstnance poskytovatele. Vnitřní pravidla vydává ředitel Ing. Jiří Kala.  

 

 

1. CÍLOVÁ SKUPINA  

 

Denní stacionář je služba určená osobám od 19-ti let a seniorům, kteří mají sníženou 

soběstačnost v základních životních schopnostech a dovednostech. 

 

2. CÍL SLUŽBY 

 

Ochranná péče a zajištění v době, kdy jsou členové rodiny v zaměstnání a uživatel 

nechce být doma sám, popř. má rád společnost.  

 

 

3. POSLÁNÍ SLUŽBY 

 

Nabízíme péči a podporu tak, aby byly zachovány a případně se rozvíjely jejich schopnosti a 

dovednosti. Všechny poskytované služby směřujeme k tomu, aby uživatelé žili plnohodnotný 

a důstojný život. Respektujeme osobnost jedince, uplatňujeme lidský a individuální přístup.  

 podporovat uživatele v soběstačnosti 

 zajišťovat nezbytnou péči v oblasti běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 rozvíjet a vést k zachování si zájmů, zálib a dovedností pro praktický život 

 podporovat v navázání společenských vztahů 

 umožňovat v případě zájmu duchovní potřeby 

 ochrana zdraví 

 udržení psychosomatického stavu, a popř. rozvoj pomocí sociálně aktivizačních 

činností - různé druhy terapií 

 

 

4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 

 Respektování vůle klientů, jejich důstojnosti, soukromí a dodržování všech jejich práv. 

 Podpora pozitivního myšlení a aktivizace zájmů podle přání klientů.  

 Princip partnerství – zapojování uživatele do spolurozhodování.  

 Otevřená spolupráce pracovníků, vedení organizace a princip partnerství. 

 Zásada posilování sociálního začleňování, podpora kontaktu klientů s jejich rodinami,   

       blízkými a přáteli. 
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 Odbornost zaměstnanců a jejich další odborné vzdělávání. 

 

 

5. DŮVODY ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ ŽADATELE DO DENNÍHO STACIONÁŘE 

 

 Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá a to i s ohledem na vymezení okruhu 

v registru poskytovatelů služeb. 

 Nedostatečná kapacita k poskytnutí služby.  

 Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší, než šest 

měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů 

porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

 

6. DOKUMENTACE KLIENTA 

 

A. Individuální plám péče (IPP) 

 

 Zaznamenává průběh podpory a poskytovaní sociální služby klientovi. Slouží 

k vyhodnocení průběhu poskytované služby – zda klientovi vyhovuje a zda 

naplňuje jeho cíle a potřeby, které vzhledem ke své situaci má. 

 IPP zpracovává klíčový pracovník spolu s klientem. Klient s jeho obsahem musí 

vyjádřit písemný souhlas 

 

B. Měsíční výkaz poskytování služeb  

 

 Sociální pracovník zaznamená do výkazu veškeré poskytované služby po dobu 

strávenou klientem v denním stacionáři za daný měsíc. Tento dokument slouží pro 

účely vyúčtování služeb. Termíny a způsob úhrady jsou součástí Smlouvy. 

 V případě připomínek a nesouhlasu s vykonanou činností pracovníka v sociálních 

službách, klient kontaktuje vedoucí denního stacionáře, která záležitost řádně 

prošetří a výsledek klientovi oznámí.    

 

C. Potvrzení o převzetí klíčů 

 

 Tento dokument se vydává na základě převzetí klíčů od bytu nebo domu klienta 

pokud tento využívá fakultativní službu – dovoz do denního stacionáře.  

  Klíče jsou uloženy v denním stacionáři Farní charity Příbram v uzamykatelné 

skříňce, ke které má přístup pracovnice, která zajišťuje dovozy. Po ukončení 

smluvního vztahu jsou klíče předány na základě formuláře o vrácení klíčů 

klientovi (nebo rodinnému příslušníku v případě úmrtí klienta).  

 

D. Zveřejňování fotografií 

 

 Uživatel vyplní tiskopis se souhlasem zveřejnění jednotlivých fotografií 

z činnosti v denním stacionáři i mimo něj, na kterých bude zobrazen. Před 

každým uveřejněním bude souhlas obnovován. 
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7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – řídí se zákonem 101/2000 Sb. 

 

 Práva Uživatele v této souvislosti jsou součástí Smlouvy.  

 Pokud Uživatel nebude souhlasit se zpracováním osobních údajů v daném 

rozsahu, bude dokumentace vedena anonymní formou. 

 Osobní údaje Uživatele jsou vedeny v písemné a elektronické podobě. K 

dokumentaci mají přístup pouze zaměstnanci denního stacionáře. 

 Při poskytování sociální služby jsou všichni zaměstnanci poskytovatele vázáni 

mlčenlivostí o veškerých skutečnostech týkajících se uživatele služby.  

 

 

8. STRAVOVÁNÍ 

 Uživatel má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy. 

 Oběd zajišťuje Poskytovatel dovážkou jídel na základě smlouvy, kterou má uzavřenu s 

dodavatelem. V době od 11.00 hod. do 12.00 hod.  

 Snídaně je připravována v době od 7.00 hod. do 8.30 hod pro každého Uživatele. 

 Svačiny jsou připravovány na přání Uživatele v odpoledních hodinách od 14.00 hod. 

 Večeře je připravována v době od 17:30 - 18 hod. 

 Cena úhrady za stravování je stanovena v Ceníku, který je součástí této Smlouvy.  

9. POVINNOSTI POSKYTOVATELE A UŽIVATELE 

 

A. Povinnosti Poskytovatele 

 

 Zajistit poskytování služeb dle individuálních potřeb uživatele. 

 Zaznamenat změnu rozsahu poskytovaných služeb v souladu s individuálními 

potřebami uživatele v individuálním plánu péče Uživatele. 

 Umožnit uživateli přístup k jeho osobní dokumentaci. 

 Pracovníci DS se zavazují k mlčenlivosti o zdravotním stavu Uživatele, osobních 

údajích, sociálních a rodinných poměrech. 

 Pracovníci DS zodpovídají za řádnou evidenci provedených úkonů uživateli. 

 Poskytovatel písemně informuje Uživatele o změnách týkajících se plateb za 

poskytované služby. 

 Pracovníci DS jsou povinni chovat se zdvořile, v souladu s všeobecně uznávanými 

etickými a mravními normami ve společnosti. 

 

B. Povinnosti Uživatele 
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 Dodržovat pravidla občanského soužití a vnitřní pravidla pro poskytování sociálních 

služeb v DS. 

 Chránit majetek DS a předcházet jeho poškození. 

 Nahlásit svůj odchod mimo budovu DS personálu. 

 Dodržovat přísný zákaz kouření, používání alkoholických nápojů a jiných omamných 

látek.  

 Do DS nesmí docházet uživatel s virovým onemocněním a uživatel léčený antibiotiky. 

 Pokud uživatel nemůže přijít do DS ve sjednaném dni, musí se den předem omluvit a 

odhlásit oběd. 

 Při předem neodhlášené návštěvě do 7:00 hodin daného dne bude účtována částka 75,- 

Kč. 

 Dodržení týdenní lhůty při sjednání maximální délky denního pobytu v DS, jinak 

může být klient odmítnut. Týká se doby od 15:30 – 18 hodin. 

 

                                                     

10. OSTATNÍ 

 

 

 Pracovníci denního stacionáře neručí za osobní věci uživatelů, k odkládání osobních 

věcí uživatelů slouží uzamykatelná skříň. 

 Uživatelé souhlasí s praxí studentů SŠ, VOŠ , VŠ a dobrovolníků, kteří pomáhají  

 provoz DS. 

 

 


