PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ
POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům,
ve kterém můžete:
 bydlet
 jíst
 pracovat
 a dělat další věci, které Vás zajímají.
Zaměstnanci domova Vám budou pomáhat s tím,
co budete potřebovat.
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Pravidla v Domově Pramen
 Musíme je všichni dodržovat
 Máme je proto, aby nám bylo v Domově dobře

1.
NÁSTUP A UBYTOVÁNÍ
První den v Domově:
- Ubytujete se v pokoji
- Seznámíte se s kmenovým pracovníkem,
spolubydlícím a dalšími klienty Domova

-

Sociální pracovnice, případně ředitelka vám vysvětlí
všechno o službě a bydlení v Domově

- Potom podepíšete smlouvu

- Kmenový nebo sloužící pracovník vám pomůže
označit vaše věci, aby se vám neztratily

-

V Domově nesmíte mít nebezpečné věci!
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- Kouřit smíte jen v kuřárně

-

Jinde v Domově nesmíte kouřit ani zapalovat oheň

-

V Domově můžete chovat malé zvíře
(pes, kočka, rybičky, králík, křeček, papoušek)

-

Ředitelka s tím musí souhlasit!

- Do Domova si můžete přinést svoje věci a obrázky
- Můžete si svůj pokoj sami vyzdobit

-

Můžeme vám půjčit různé pomůcky,
například chodítka a vozíky

- Musíte je vrátit v pořádku
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2.
PŘESTĚHOVÁNÍ

- Můžete se přestěhovat do jiného pokoje

3.
ŠKODY

- Zodpovídáte za škodu, kterou způsobíte
- Ztrátu nebo zničení věcí musíte zaplatit

4.
ÚSCHOVA CENNÝCH VĚCÍ

- Cenné věci (šperky, peníze)
si můžete schovat u paní ředitelky
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- Budou schované v trezoru
- Kdykoliv si je zase můžete vzít zpátky

- Osobní doklady můžete mít u sebe
- Osobní doklady vám můžeme uložit a
zamknout do naší kanceláře

5.
JÍDLO

- Dostanete od nás 4x denně
čerstvé jídlo a pití

- Na jídelním lístku vždy najdete,
co bude k jídlu

- Jídlo si můžete dát do lednice ve svém pokoji,
anebo do kuchyňky
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- Jídlo si můžete předem odhlásit
- Místo něj můžete dostat balíček

- Vrchní sestra a hospodářka rozhodují o tom, co se
bude vařit
- Můžete jim říct, na co máte chuť
- Můžete si o tom povídat i v debatních skupinkách

6.
ODCHOD KLIENTŮ MIMO AREÁL

- Můžete chodit po domově i venku
- Můžete jít, kam chcete

- Pokud máte strach nebo je pro vás nebezpečné
chodit ven sami, doprovodí vás pracovník Domova

- Řekněte sloužícímu pracovníku v Domově,
kam jdete a kdy se vrátíte
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7.
POBYT KLIENTŮ MIMO ZAŘÍZENÍ

-

Můžete odjet k rodině nebo na dovolenou

-

Můžete být pryč i více dní

-

Řekněte nám předem, že odjedete

8.
NÁVŠTĚVY

- Návštěvy za vámi mohou přijet kdykoliv ve dne
- V noci návštěvy do Domova nemohou

- Řekněte pracovníkovi Domova,
že za vámi přijela návštěva

- Když budete mít vážnou a nakažlivou nemoc,
nebude moci přijít návštěva.

- Návštěvy musí dodržovat pravidla Domova Pramen
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- Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v Domově
- Návštěvy nesmí v Domově přespávat
- Návštěvy nemohou dostávat jídlo v Domově

9.
DOBA KLIDU A UZAMYKÁNÍ OBJEKTŮ

- Od 22:00 hodin večer do 6:00 hodin ráno je noční klid
- Nikdo vás v tuto dobu nesmí rušit.

- Přes noc se domov zamyká
- Pokud se do domova vrátíte později,
zazvoňte u vchodu
- Odemkneme vám

10.
HYGIENA

- V Domově pečujeme o čistotu a pořádek
- Mohou vám s tím pomoci sloužící
pracovníci
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- Můžete se koupat nebo sprchovat

- V Domově můžete využívat službu
kadeřnice a pedikérky

- Prádlo vám můžeme vyprat, vyžehlit a opravit my.

- Můžete si prát a žehlit prádlo sami
- S praním a žehlením vám může pomoci sloužící pracovník

- Jednou za dva týdny převlékáme postele

- Nesmíte svým nepořádkem obtěžovat spolubydlící
- Nepořádek může být důvodem k ukončení služby
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11.
CO SE DĚJE V DOMOVĚ BĚHEM DNE

- Můžete dělat to, co vás baví
- Můžete si pouštět vlastní televizor, rádio a magnetofon
- Nesmíte tím rušit spolubydlícího

- Můžete si do Domova objednávat noviny a časopisy

- Můžete pomáhat v Domově s úklidem nebo na zahradě

Denní program:
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12.
ZDRAVOTNÍ PÉČE

- Zařídíme vám ošetření nebo cvičení,
pokud to budete potřebovat

- Zavezeme vás k lékaři
- Když bude někdo jiný potřebovat pomoci,
řekněte to hned pracovníkovi Domova

- Do Domova jezdí pravidelně lékař,
můžete ho navštívit

- Léky můžete brát sám/sama
- Léky vám také může dávat zdravotní sestra
nebo sloužící pracovník

- Svého lékaře si můžete vybrat
- Když budete mít vážnou nemoc,
může vás lékař poslat do nemocnice
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13.
VÝPLATA DŮCHODŮ A JINÝCH PŘÍJMŮ

- Za bydlení a jídlo budete každý měsíc platit
- Peníze od vás budeme dostávat předem
- Peníze budete posílat na náš účet v bance

- Po zaplacení bydlení a jídla vám budou zbývat z důchodu
peníze, za které si můžete koupit, co budete potřebovat
- S penězi a nákupy vám může pomáhat kmenový pracovník

14.
OSOBNÍ KONTA A SPOŘÍCÍ ÚČTY

- Můžete mít v bance osobní účet,
na který si můžete spořit peníze
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15.
KMENOVÝ PRACOVNÍK
- Budete mít svého kmenového pracovníka
- S ním se můžete o všem radit, říkat mu,
co potřebujete a jaká máte přání
- Může vám pomáhat při psaní a telefonování
s rodinou a kamarády

- S kmenovým pracovníkem budete psát individuální plány.
Tady bude o vás napsáno, s čím potřebujete pomoci a co
si přejete
- Kmenový pracovník vás může doprovázet na nákupy
- Můžete požádat o změnu kmenového pracovníka
- Pokud není kmenový pracovník delší dobu v práci kvůli nemoci
nebo dovolené, dozvíte se, který jiný pracovník vám pomůže
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16.
POŠTOVNÍ ZÁSILKY – DOPISY, BALÍKY, PENÍZE
- Dopisy, balíky a peníze přebírají od poštovní
doručovatelky zaměstnanci v kancelářích
- Potom je předají vám

17.
STÍŽNOSTI
- Když se vám něco nelíbí, můžete si stěžovat
- Stěžovat si můžete písemně, ústně, znakovou řečí
i jinak, třeba pláčem, smutkem nebo křikem

18.
OPATŘENÍ PROTI PORUŠOVÁNÍ KÁZNĚ A POŘÁDKU

- Pokud budete nadávat, bít druhé nebo rozbíjet věci,
řekne vám ředitelka Domova, jak se správně chovat
- Pokud se bude toto špatné chování opakovat,
můžeme vám ukončit smlouvu
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19.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- Tato pravidla najdete na nástěnkách v Domově
a na internetu
- O pravidlech vám bude povídat zaměstnanci Domova

V Mnichově dne: 27. 12. 2006

Ing. Monika Šumová
ředitelka

Aktualizováno dne: 25. 2. 2009

Ing. Monika Šumová
ředitelka

Aktualizováno dne:13. 9. 2011

Ing. Monika Šumová
ředitelka

Aktualizováno dne: 15. 3. 2013

Ing. Monika Šumová
ředitelka

POZNÁMKA:
Vytvořili poradci o.s. Rytmus s pomocí obrázků z Change Picture Bank. www.changepeople.co.uk a zaměstnanci Domova Pramen.
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