Vnitřní řád
Denní centrum Most do života: centrum denních služeb
(dle zákona č.108 Sb/2006)
zahájení činnosti: 1.2.2005
zřizovatel: Most do života, občanské sdružení
IČO:266 78 390
Cílová skupina:dospělí lidé s mentálním postižením bez závažného pohybového
postižení ve věku od 18 let
požadavek: absolventi základní a praktické školy se speciálním programem (lze
udělit výjimku)
Provozní doba: denně od 6,30 hodin do 16,00 hodin.(lze na základě dohody
s klientem měnit dle jeho osobních potřeb a v souladu se ZP)
Přijímací řízení s uživatelem:
Zájemce o poskytování sociální služby (nebo opatrovník) v Denním centru Most do
života je vedoucí DC Most do života podrobně informován o rozsahu poskytovaných
služeb. Na základě dohody obou stran lze sepsat smlouvu o smlouvě budoucí, na
základě které je možné dohodnout poskytování služby na dobu určitou (zkušební
lhůta). Po tuto dobu se klient zavazuje plnit všechny povinnosti, které vyplývají pro
uživatele služeb Denního centra Most do života. Na základě požadavků klienta nebo
jeho opatrovníka jsou současně se smlouvou o poskytování služeb sepsány
požadavky na vytvoření individuálního plánu na dobu poskytování služeb.
Doklady nutné k přijetí:




žádost o poskytování sociálních služeb
stručná informace o zdravotním stavu (rizika)
RTG plic (do 2 měsíců ode dne sepsání smlouvy, lze nahradit
čestným prohlášením)

Nepřítomnost uživatele sociálních služeb:
Pokud se uživatel nemůže z jakéhokoli důvodu dostavit do zařízení (v den sjednaný
ve smlouvě), nahlásí tuto skutečnost on nebo opatrovník nejpozději do 7,30 hodin
příslušného dne. Pokud tak učiní později, bude mu za tento den započtena cena za
snídani.
Pokud nepřítomnost uživatele služeb nebude omluvena vůbec, bude mu za tento den
započtena strava (snídaně a oběd – 60,00 Kč) v případě, že je na tento den
naplánované stravování v Denním centru Most do života.
Ukončení poskytování služeb:
Poskytování služeb Denního centra je založené na svobodném rozhodnutí klienta a
může kdykoli od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy může i poskytovatel,
pokud uživatel neplní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.
Odstoupení od smlouvy je vždy písemné.
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Úhrada za pobyt:
Viz smlouva
Stravování:
Poskytovatel zajistí uživateli stravování v rozsahu svačiny a oběda.
Oběd je poskytován buď v prostorech DC (v průměru maximálně 3 x v týdnu) a je
připravován za pomoci klientů a nebo v restauracích dle místa pobytu.Doba výdeje
není určena zvláštním ujednáním, ale jsou dodržována hygienická pravidla pro
stravování v cvičné kuchyni.
Zdravotní péče a hygiena
1) Zdravotní péče není dle zákona č.108/2006 Sb. poskytována.
2) Pokud uživatel sociální služby pravidelně užívá léky, pracovník DC Most do
života je klientovi v určenou dobu podá nebo dohlédne na jejich užití
samotným klientem.
3) V případě mimořádného zdravotního problému je přivolán lékař.
4) Případná drobná poranění budou neprodleně ošetřena pracovníky DC Most
do života.
5) Ve všech prostorech DC Most do života, při všech činnostech uvnitř i mimo
DC Most do života jsou dodržovány hygienické zásady.
Sociálně–terapeutická a výchovně-vzdělávací činnost
Uživatelé služeb DC Most do života se účastní aktivit, které jsou v souladu s plánem
činnosti na základě osobního plánu jednotlivých uživatelů. V maximálně možné míře
jsou zařazovány takové činnosti, které napomáhají integraci uživatelů sociálních
služeb do většinové společnosti.
Denní program
viz příloha
Vyřizování stížností:
Stížnosti se vyřizují na základě Standardu kvality sociálních služeb č.7
Návštěvy
DC Most do života je otevřené kdykoli
kamarádů i široké veřejnosti.

návštěvám rodičů, rodinných příslušníků,

Přílohy: ( jsou součástí vnitřního řádu)



vnitřní pravidla soužití klientů DC
denní a týdenní rozvrh činnosti

..........................................................
zpracovala: Mgr.Jaroslava Shejbalová

..........................................................
podpis klienta (zákonného zástupce)
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