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Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice 
příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice 

 
 

VNIT ŘNÍ PRAVIDLA PRO ODLEH ČOVACÍ POBYT V CSS 

STAROMĚSTSKÁ A DOMÁCÍ ŘÁD 

Určená pro případné zájemce a uživatele sociální služby 

Platí s účinností od 1. 4. 2014 

 

Odlehčovací služby jsou pobytové služby určené seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak 

pečováno v jejich domácím prostředí. Služba je poskytována v objektu domova pro seniory 

CSS Staroměstská. 

 

Kapacita odlehčovacích služeb v CSS Staroměstská je 2 lůžka.  

 

Posláním odlehčovacích služeb je na časově omezenou dobu zastoupit pečujícího člena 

rodiny a umožnit mu nezbytný odpočinek, čas pro regeneraci sil a vyřízení osobních 

záležitostí. 

 

Cíle služby: 

• Podpora rodiny a dalších pečujících osob. 

• Klient, který je spokojený s ubytováním, stravou a péčí.  

• Klient, kterému je poskytována péče podle jeho individuálních potřeb a přání. 

• Klient, který opakovaně využívá sociální službu. 

 

Odlehčovací služby obsahují tyto základní činnosti: 

• poskytnutí ubytování; 

• poskytnutí stravy; 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

• sociálně terapeutické činnosti; 

• aktivizační činnosti; 
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• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 
Cílová skupina: 

Senioři se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, kteří splňují 

podmínku věku s minimální hranicí 65 let a mají trvalé bydliště ve městě České Budějovice.  

 

Dle zákona o sociálních službách může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu o 

poskytování sociální služby zájemci pouze, pokud 

• neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,  

• nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, 

• zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby, 

• zájemci o poskytnutí sociální služby poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 

měsíců před touto žádostí předchozí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby 

z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytové služby: 

• zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;  

• zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční 

nemoci; 

• chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo 

kolektivní soužití. 

 

V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než 
českým.  
 

Zásady poskytování sociální služby: 

• Zásada respektu a svobodného rozhodování uživatele. 

• Zásada důstojnosti.  

• Zásada mlčenlivosti ve vztahu k osobním a citlivým údajům.  

• Zásada nezávislosti a podpory soběstačnosti. 

• Zásada rovnosti a individuálního přístupu. 

• Zásada otevřenosti, partnerství a spolupráce. 

• Zásada dostupnosti. 
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Obecné informace 

V případě, že splňujete podmínky a máte zájem o poskytování odlehčovací služby, 

požádejte sociální pracovnici o žádost o poskytování odlehčovacích služeb. Sociální 

pracovnice Vás také seznámí se způsobem poskytování sociální služby, s metodou 

individuálního plánování, s výší úhrady, předá vnitřní pravidla a domácí řád, v případě zájmu 

provede po zařízení. Je nutné, abyste přesně stanovili termín pro poskytování odlehčovací 

služby a v žádosti nezapomněli vypsat kontakt na příbuzné. Vyplněnou žádost můžete zaslat 

poštou na adresu CSS Staroměstská.  

Zhruba 14 dní před nástupem do zařízení Vás bude kontaktovat sociální pracovnice a domluví 

se na termínu osobní schůzky. Připravte si, prosím občanský průkaz pro ověření údajů 

uvedených v žádosti a zprávu od Vašeho ošetřujícího lékaře s přesným výčtem léků, které 

užíváte. Od sociální pracovnice obdržíte seznam doporučených věcí důležitých k pobytu 

v zařízení. 

Během jednání se domluvíte se sociální pracovnicí na cílech spolupráce v rámci poskytování 

sociální služby a stanovíte si individuální rozsah péče. Podle tohoto rozsahu sociální 

pracovnice připraví smlouvu o poskytnutí odlehčovacích služeb. Součástí smlouvy bude i 

platný ceník.  

Při nástupu na odlehčovací služby uzavřete s CSS Staroměstská smlouvu o poskytování 

sociální služby, jeden originál obdržíte a druhý zůstává u sociální pracovnice ve Vaší složce. 

Složka obsahuje: žádost, záznam z jednání - sociální šetření, smlouvu, popřípadě kopii 

rozsudku o omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka. Veškerá dokumentace je uložena 

v uzamykatelné skříni v kanceláři sociální pracovnice. Spolu se smlouvou obdržíte ještě 

písemný postup pro podání stížností na kvalitu poskytovaných služeb. Do své dokumentace 

máte možnost kdykoliv nahlédnout. 

 

Obytné místnosti (pokoje) a jejich vybavení: 

Klientům odlehčovacích služeb jsou k dispozici jednolůžkové pokoje. Máte právo si svůj 

pokoj zamykat. Pro provádění pravidelného úklidu či údržby však máte povinnost umožnit 

personálu vstup. Obytné místnosti jsou vybaveny elektrickou postelí s hrazdičkou a nočním 

stolkem, šatní skříní, skříňkou na boty, jídelním stolem, dvěma židlemi, křeslem, věšákem, 

komodou, poličkou, záclonou a závěsy. Při nástupu nahlásíte staniční sestře, zda si berete do 

zařízení elektrospotřebiče (varnou konvici, rádio, TV…), aby náš technik mohl provést 

elektrorevizi. 
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V celém zařízení není dovoleno přechovávat nebezpečné chemikálie, výbušniny, hořlaviny, 

zbraně, topná tělesa a hygienicky závadné předměty a věci nebezpečné zdraví a životu 

ostatních klientů a zaměstnanců. Bez souhlasu vedení CSS se nesmí provádět v pokoji 

jakékoliv úpravy a změny. Rovněž není možno chovat v zařízení zvířata. Na pokojích i 

v celém zařízení jsou obyvatelé povinni zachovávat hygienické zásady a pravidla občanského 

soužití. Ve všech prostorech CSS Staroměstská platí zákaz kouření a používání otevřeného 

ohně, nepřiměřené užívání alkoholu a užívání omamných látek. 

Všichni uživatelé jsou povinni se řídit bezpečnostními zásadami a pokyny vedení CSS 

Staroměstská a dodržovat protipožární předpisy a směrnice. 

 

Praní prádla: 

Praní prádla je zajišťováno v prádelně zařízení. Současně s praním a žehlením jsou v případě 

potřeby prováděny i drobné opravy prádla, které jsou v ceně (ne však přešívání). 

 

Rozsah a výše úhrad:  

Ještě před přijetím jste seznámeni s ceníkem základních činností v CSS Staroměstská platným 

pro odlehčovací služby. 

Sociální pracovnice Vás seznámí se způsobem úhrady, kterou je možné provádět formou 

hotovostní platby v pokladně zařízení či bezhotovostním převodem na účet zařízení. Úhradu 

jste povinni provést zpětně, a to do 25. dne následujícího kalendářního měsíce.  

 

Stravování: 

CSS Staroměstská poskytuje celodenní stravování v rozsahu: snídaně, svačina, oběd, svačina 

a večeře a pro tyto diety: racionální, diabetická a jaterní (žaludeční). Úhrada je pak součástí 

měsíčního vyúčtování sociálních služeb. 

Máte možnost využívat společnou jídelnu či se stravovat přímo na pokoji.  

Výdej stravy probíhá cca v těchto časech: 

Snídaně: 7,45 – 8,00 

Svačina: 10,00  

Oběd: 11,00 – 12,00 

Svačina: 14,30 

Večeře: 17,30 – 18,00 

2. Večeře (Dia): 21,00 
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Z provozních důvodů nemohou být jídla vydávána v jinou dobu. Po dobu pobytu v CSS 

Staroměstská Vám zajistíme i pitný režim. V jídelně máte k dispozici nápojový automat se 

stolní vodou. Personál Vám zajistí její podání, jinak jsou rozdávány termosky s čajem. 

Potraviny si po označení jménem můžete ukládat do chladniček na jednotlivých stanicích. 

Zbytky jídel se nesmí vynášet z jídelny a ponechávat na pokojích, chodbách apod., dále je 

zakázáno vyhazovat potraviny z oken či balkonů a krmit ptactvo. 

 

Pobyty mimo zařízení: 

Z důvodu zajištění Vaší bezpečnosti je nutné hlásit každé odchody ze zařízení na sesterně 

příslušného oddělení a dále na recepci. Při každém odchodu musí být vypnuty všechny 

elektrospotřebiče. Při déletrvající nepřítomnosti i všechny přívodní kabely ze zásuvek. 

Delší odchody je nutné hlásit i pro případné odhlášení stravy, vždy nejméně jeden den předem 

do 9, 00 hod. V opačném případě nebudete mít nárok na vrácení peněz za tuto neodhlášenou 

stravu.  

 

Návštěvy: 

Každá návštěva je povinna se nahlásit na recepci zařízení a dále na příslušné stanici. 

V případě zájmu nemusíte zůstat na pokoji nebo ve společenské místnosti. S návštěvou 

můžete na procházku do parku či zcela mimo areál. 

Vaše návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domově či jinak narušovat provozní chod 

oddělení. CSS Staroměstská si vyhrazuje právo k zákazu návštěv v případě vydaných 

protiepidemických opatření či z jiných vážných technických a bezpečnostních důvodů. 

V zařízení není pokoj pro přespání návštěv. 

 

Noční klid v zařízení: 

Doba nočního klidu je stanovena od 22, 00 hod. – 6, 00 hod. Doba návštěv není pevně 

stanovena, proto požádejte Vaše návštěvy o jeho dodržování. 

V době nočního klidu provádí personál kontroly dle Vašich individuálních potřeb či přání. 

 

Úschova cenných věcí:  

Za cenné věci si zodpovídáte sami. Můžete využít trezor, který máte zabudovaný v šatní 

skříni. Duplikáty všech klíčů od trezorků jsou uloženy v zapečetěných obálkách v trezoru 

CSS Staroměstská. 

Občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny si můžete uschovat u staniční sestry.  
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Údržba a opravy: 

Veškeré závady na vybavení a zařízení obytné místnosti, které je v majetku organizace jste 

povinni neprodleně hlásit službu konajícímu pracovníkovi. Dbejte na to, aby Vaším 

zaviněním nevznikla škoda na zdraví, na majetku ostatních uživatelů nebo na zařízení 

domova. Při způsobení škody z nedbalosti je povinností uživatele škodu uhradit. Veškeré 

opravy zajišťuje organizace. 

 

Společenský a kulturní život uživatelů, aktivizační činnosti: 

V CSS se pořádají kulturní a společenské akce, kterých se můžete zúčastnit. Máte možnost 

využívat společenské prostory domova a to především kluboven na jednotlivých odděleních, 

pergolu nebo zahradu v letních měsících.  

K dispozici jsou Vám: 

- klubovny na jednotlivých patrech, které jsou vybaveny televizními přijímači. Slouží 

zároveň i k pořádání drobných společenských akcí. 

- knihovna je průběžně obměňována a doplňována z darů. Knihovníkem je dobrovolník 

z řad obyvatel domova pro seniory.  

CSS využívá v sousední budově DPS Nerudova prostory kaple, kde se pravidelně konají 

bohoslužby, kterých se také můžete účastnit. Na Vaše přání je možné domluvit individuální 

návštěvu kněze.  

Během pobytu v CSS Staroměstská můžete navštěvovat sociálně aktivizační a sociálně 

terapeutické činnosti. Můžete se účastnit muzikoterapie, skupinového cvičení, přednášek, 

kroužku čtení, kroužku ručních prací, trénování paměti, výuky na PC internetovém klubu či 

promítání filmů v minikinu.  

Také můžete kdykoliv požádat o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí.  

 

Přímá obslužná péče: 

Přímá obslužná péče je poskytována buďto pracovníky v sociálních službách či zdravotními 

sestrami. Rozsah péče máte stanoven v individuálním plánu, na jehož tvorbě se podílíte Vy, 

popřípadě Vaše rodina. Je možné požádat personál o udržování pořádku ve Vašich osobních 

věcech, v nočním stolku apod., přičemž personál dbá o zachování Vaší důstojnosti a Vašeho 

soukromí.  
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Registrované všeobecné sestry zajišťují základní ošetřovatelskou a zdravotnickou péči 

na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře. 

 

Po dobu pobytu v CSS máte stále svého praktického lékaře a sami si zajišťujete dostatečné 

množství předepsaných léků na celou dobu pobytu. V opačném případě je zajištění léků 

hrazeno dle ceníku základních činností jako pochůzka či pomoc při vyřizování běžných 

záležitostí.  

 

Uživatel, u kterého je podezření na infekční chorobu, či již takovou chorobou onemocněl, je 

povinen dodržovat léčebný režim a další protiepidemická opatření. 

 

S těmito pravidly a domácím řádem je seznámen každý uživatel ještě před nástupem, obdrží je 

v písemné podobě a zároveň jsou k nahlédnutí na sesterně příslušného oddělení. S uživatelem, 

který soustavně porušuje tato pravidla, může být ukončena smlouva o poskytnutí 

odlehčovacích služeb. 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Tetour 
       ředitel  
 

 


