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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KVĚTNÁ  

 
Gen. Svobody 1194/15, Braunerova 2433/48, 

Kroměříž, 767 01  

IČ 71193430  DIČ: CZ71193430   

Tel.: 607 192 320    Web: http://www.sskm.cz/ 
 

 

 

Pravidla pro poskytování CHB Květná 

Účinnost od: 1. 2. 2022 

Provozní informace sociální služby Chráněné bydlení Květná (dále jen CHB) 

STŘEDISKO GEN. SVOBODY 

PROVOZNÍ DOBA STŘEDISKA:  

Asistenti: 24 hodin denně – nepřetržitý provoz 

Kontakt: 607 192 320 

Místo poskytování: Gen. Svobody 1194/15, 767 01 Kroměříž 

 

KAPACITA SLUŽBY CHB – STŘEDISKO GEN. SVOBODY: 

Kapacita – počet lůžek 9. 
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STŘEDISKO BRAUNEROVA 

PROVOZNÍ DOBA STŘEDISKA:  

Asistenti: 24 hodin denně – nepřetržitý provoz 

Kontakt: 722 992 903 

Místo poskytování: Braunerova 2433/48, 767 01 Kroměříž 

 

 

 
 

 

KAPACITA SLUŽBY CHB – STŘEDISKO BRAUNEROVA:  

Kapacita – počet lůžek 5. 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ CHB KVĚTNÁ: 

Tým CHB tvoří vedoucí služby, sociální pracovnice a 11 pracovníků v sociálních službách na 10, 

5 úvazku. Službu zajišťuje také údržbář a účetní. 

 

CELKOVÁ KAPACITA SLUŽBY CHB: 14 lůžek 
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KONTAKTY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KVĚTNÁ 

 

Stálá služba (asistenti středisko Gen. Svobody):   Mobil: 607 192 320 

Stálá služba (asistenti středisko Braunerova):    Mobil: 722 992 903 

VEDOUCÍ CHB:  

Mgr. Romana Hejdová       Tel.: 573 509 556 

         Mobil: 725 988 955 

         Email: hejdova@sskm.cz 

Kancelář: STD Hanáček, Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž 

Pracovní doba: po+st 7:00 – 16:30 hod., út+čt 7:00 – 15:30 hod., pá 7:00 – 13:30 hod. 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE CHB: 

Mgr. Markéta Falcmanová     Mobil: 607 134 153 

        Email: falcmanova@sskm.cz 

Kancelář: Gen. Svobody 1194/15, 767 01 Kroměříž 

Pracovní doba: po, út, čt 6:30 – 15:00 hod., st 6:30 – 17:00 hod., pá 6:30 – 13:00 hod. 

I. Smlouva o poskytování sociální služby CHB 

 
Obsah a náležitosti Smlouvy poskytnutí sociální služby jsou závazné pro všechny. Poskytovatel 

a uživatelé jsou povinni dodržovat ustanovení a obsah Smlouvy o poskytnutí sociální služby 

Chráněné bydlení. 

 

II.  Vedení a manipulace s finančními prostředky uživatelů 

Finanční prostředky uživatelů jsou vedeny následovně:  

1) Uživatel je svéprávný – bankovní účty a hotovost si obhospodařuje sám nebo na přání 

uživatele s obsluhou bankovních účtů, vkladními knížkami a hotovostí pomáhá sociální 

pracovnice. 

2) Uživatel je svéprávný s jmenovaným opatrovníkem, kterému soud v usnesení určil 

rozsah jeho práv a povinností – s bankovními účty, vkladními knížkami a hotovostí 

manipuluje opatrovník (pokud v usnesení opatrovnického soudu je opatrovník 

oprávněn a povinen v těchto věcech opatrovance zastupovat) nebo disponující osoba 

– sociální pracovník CHB Květná. 

mailto:hejdova@sskm.cz
mailto:falcmanova@sskm.cz
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3) Uživatel je omezen ve svéprávnosti (do doby přehodnocení opatrovnickým soudem 

nezpůsobilý či s upravenou způsobilostí) – s bankovními účty, vkladními knížkami a 

hotovostí manipuluje opatrovník nebo disponující osoba. 

 

Disponující osobu – sociální pracovnici v případě její nepřítomnosti zastupuje účetní, 

vedoucí CHB.  

 

• Bankovní účty, vkladní knížky  

Uživatelům (jejich opatrovníkům) je doporučeno založit si bankovní účet. Manipulaci 

s finančními prostředky uživatelů provádí uživatel sám případně jeho opatrovník, nebo se 

souhlasem opatrovníka disponující osoba. Tato dohoda i způsob pomoci musí být 

zaznamenaná ve spise klienta CHB. 

Bezhotovostní úhrady za pobyt a další pravidelné platby (např. koncesionářské poplatky, 

obědy v jídelně) budou prováděny trvalými příkazy z účtu, inkasem (zajistí opatrovník) příp. 

složenkami prostřednictvím České pošty. V případě potřeby může být klientovi poskytnuta 

podpora při zaslání financí složenkami prostřednictvím sociální pracovnice CHB či klíčového 

pracovníka.  

 

 

• Finanční hotovost uživatelů (zůstatek finančních prostředků) 

Uživatelům omezeným v nakládání s finančními prostředky spravuje finanční hotovost 

(zůstatek finančních prostředků) sociální pracovnice, která má uzavřenou dohodu o hmotné 

odpovědnosti. Sociální pracovnice zajišťuje uložení finanční hotovosti uživatele v trezoru CHB 

a předává požadovanou finanční hotovost pracovníkovi denní směny. Pracovník uživatele 

podporuje při zajištění jeho potřeb (nákupy potravin, drogerie, oblečení atd.) 

 

• Uživateli, kterému je vedena finanční hotovost, je současně vedena i evidence majetku. 

Zakoupené ošacení, obuv a spotřební zboží dlouhodobějšího charakteru (s pořizovací 

cenou nad 500,- kč) je evidováno ve formuláři Seznam majetku uživatele CHB v hodnotě 

500Kč a výše stejně tak jako jeho vyřazení (na základě domluvy s uživatelem, resp. 

s opatrovníkem). 

 

• Úschova hotovosti a cennosti 

Uživatelé mohou mít dohodnutou finanční částku či platební kartu uloženou přímo ve své 

domácnosti, nebo v rámci fakultativní činnosti využít úkon úschova hotovostí a cenností 

v trezoru uloženém v zázemí CHB. Věci do úschovy přijímá sociální pracovnice na základě 

složního listu a tento úkon je zpoplatněn dle platného ceníku služby.  
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• Kontrola finančních prostředků uživatele: 

Finanční prostředky uživatele uložené v trezoru zázemí CHB Květná podléhají kontrole – 

vnitřní kontrole organizace (interní audit, vnitropodniková kontrola, systém kontrol – 

nadřízený pracovník), veřejnosprávní kontrole zřizovatele případně jiné kontrole vyplývající ze 

zákona č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě vysloveného nesouhlasu 

uživatele či opatrovníka s kontrolní činností není možné tyto cennosti přijmout do úschovy.  

 

III. Nákupy a stravování uživatelů 

• Běžné nákupy budou prováděny individuálně podle potřeb Uživatele a doloženy paragony 

či jinými doklady. Pokud bude proveden hromadný nákup pro více uživatelů (nákup surovin 

společných pro danou domácnost), bude označen jako „S“ doklad. Nákupy věcí osobní 

potřeby (oblečení, obuv apod.) probíhají s podporou klíčového pracovníka nebo dle 

schopností uživatele i samostatně.  

• Stravování - CHB Květná nemá vlastní stravovací provoz. Snídaně a večeře si uživatelé 

připravují samostatně či s podporou pracovníka z nakoupených potravin.  Obědy jsou 

zajišťovány z externích zdrojů (např. Domov mládeže SŠ veterinární, dovoz obědů, nákup 

chlazených jídel…) nebo si uživatelé vaří sami s podporou pracovníka.  

 

IV. Úklid a údržba bytových a společných prostor 

Za úklid osobních věcí je zodpovědný každý uživatel individuálně. Úklid společných prostor 

domácnosti probíhá podle dohody mezi spolubydlícími s podporou pracovnic. Úklid 

společných prostor bytového domu (středisko Generála Svobody) probíhá podle předem 

stanoveného harmonogramu, s nímž jsou seznámeni všichni obyvatelé domu. Velký úklid 

venkovních prostor kolem domu provádí uživatelé za podpory pracovníků CHB. Čisticí 

prostředky na úklid si uživatelé nakupují společně ze svých finančních prostředků. 

Uživatelé jsou povinni hlásit pracovníkům CHB závady a poruchy domácích spotřebičů či 

poruchy a závady týkající se vybavení bytu. Opravy v bytech CHB provádí po dohodě s vedoucí 

údržbář, případně dodavatelská firma dle odbornosti. Opravy osobních domácích spotřebičů 

si uživatel hradí sám z vlastních finančních prostředků.  

 

V. Praní prádla a drobné opravy prádla 

Praní prádla probíhá individuálně v pračkách v bytech uživatelů – uživatelé si perou sami za 

podpory pracovníků. 

Žehlení prádla – uživatelé si žehlí sami za podpory pracovníků. 

Drobné opravy prádla (přišití knoflíku, zašití ložního prádla) – zajistí po dohodě klíčový 

pracovník dle schopností spolu s uživatelem. 

Šicí práce (úpravy oděvů, všití zipu apod.) – zajistí si každý uživatel individuálně za podpory 
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klíčového pracovníka (dodavatelsky), nebo pracovníka denní směny. Náklady hradí uživatel 

ze svých finančních prostředků. 

 

VI. Podávání a ukládání léků, lékařská péče 

CHB Květná nemá zdravotnický personál. Pracovníci podporují uživatele ve využití lékařských 

služeb dostupných v místě.  Podávání léků – uživatelé si léky do svých dávkovačů chystají sami, 

v případě potřeby pod dohledem personálu. 

Zajištění lékařské péče – Uživatel si sám, nebo s podporou pracovníka zajištuje předpisy léků, 

Pracovníci ho podporují při objednávání a dodržení termínu lékařských prohlídek. Doprovod 

k lékaři zajistí dle přání uživatele pracovník, který má službu. 

V případě potřeby zajištění domácí zdravotní péče je klíčovým pracovníkem kontaktován 

poskytovatel zdravotních služeb ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, který zajistí u uživatele 

požadovanou zdravotní péči indikovanou ošetřujícím lékařem.  

 

VII. Individuální plánování 

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Toho mu po domluvě s uživatelem přiděluje 

vedoucí a sociální pracovnice. Uživatel může požádat o jeho změnu. Změna klíčového 

pracovníka může nastat také z provozních důvodů. Klíčový pracovník plní úlohu důvěrníka 

uživatele. Zná ho, aktivně se zajímá o jeho přání a potřeby, pomáhá mu v době adaptace, dále 

pak s plněním stanovených cílů, předává důležité informace o uživateli členům týmu CHB, 

jedná s opatrovníkem uživatele, pravidelně hodnotí individuální plán. 

Osobní cíl dohodne s uživatelem sociální pracovnice již ve fázi jednání o službě (v rámci 

sociálního šetření, případně uzavření Smlouvy). Tento cíl je rozpracován v individuálním plánu 

daného uživatele. 

Plán se pravidelně hodnotí nejméně 1x za 6 měsíců, případně dle potřeby uživatele tak, aby 

vždy odpovídal jeho aktuální situaci. 

 

VIII. Internetové připojení 

V případě zájmu si mohou uživatelé ve své domácnosti zřídit internetové připojení. 

Dodavatele si zajišťují sami podle svých preferencí s opatrovníkem, případně za podpory 

pracovníka CHB, na vlastní náklady. Sociální pracovník koordinuje jednání jednotlivých 

uživatelů či opatrovníků jednoho bytu tak, aby v případě zájmu o zřízení internetového 

připojení více osobami, došlo k dohodě o výběru dodavatele služby a dělení nákladů na 

jednotlivé uživatele. Úhradu za zřízení internetového připojení a pravidelné měsíční platby 

zajišťuje uživatel/opatrovník, popřípadě sociální pracovnice. 

 

IX. Práva a povinnosti uživatelů, opatrovníků 

Uživatel CHB má PRÁVO: 
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• Být seznámen s veškerými informacemi o poskytování sociální služby. 

• Nahlížet na požádání do své osobní složky vedené v rámci služby CHB. 

• Na změnu individuálního plánu podle své aktuální situace, schopností a přání. 

• Na změnu klíčového pracovníka. 

• Odmítnout pomoc a podporu pracovníka CHB, pokud tímto rozhodnutím přímo 

neohrozí zdraví nebo svůj život, případně jiných osob. 

• Na podporu a pomoc vedoucí k nezávislému a samostatnému způsobu života. 

• Užívat domácnost dle smlouvy včetně společných prostor 

• Na ochranu soukromí při užívání domácnosti.  

• Na klíč od domácnosti CHB.  

• Na možnost volby návštěv. 

• Pobývat mimo chráněné bydlení.  

• Využívat nabídky komerčních služeb – dodavatel stravy, kadeřník, pedikúra apod.  

• Na volbu praktického i odborného lékaře.  

• Podat stížnost nebo podnět na kvalitu služby nebo postup pracovníků chráněného  

bydlení.  

• Žít svůj život s přiměřenou mírou rizika. 

 

Uživatel CHB má POVINNOST: 

• Dodržovat pravidla služby CHB, domácí řád a Smlouvu o poskytování CHB. 

• Podílet se na vytváření svého individuálního plánu a spolupracovat na naplnění 

zvolených cílů. 

• Dodržovat noční klid 22:00 – 6:00. 

• Neomezovat ostatní spolubydlící chráněného bydlení.  

• Chovat se k pracovníkům služby v souladu s dobrými mravy.  

• Uzamykat vchod do domu/bytu.  

• Využívat vybavení domácnosti v souladu se Smlouvou a provádět změny pouze se 

souhlasem vedoucí CHB. 

• Podílet se na činnostech spojených s chodem domácnosti, tj. zejména na úklidu  

svého pokoje a společných prostor bytu, domu. 

• Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm a kouření v bytech CHB. 

• Umožnit pověřeným osobám vstup do bytu za účelem provedení jeho oprav či úprav.  

• Dodržovat zákaz ubytování cizích osob bytě.  

• Respektovat pravidla týkající se návštěv v domácnostech. Návštěvy probíhají se 

souhlasem ostatních spolubydlících a nesmí zasahovat do osobních věcí uživatelů 

žijících ve společné domácnosti. 

• Chovat se způsobem, který není v rozporu se společenskými normami, zásadami 

slušnosti a postižitelný trestním zákoníkem.  

• Nahlásit plánovaný pobyt mimo chráněné bydlení.  

• Pečovat o osobní hygienu, o čistotu šatstva, prádla a obuvi.  

• Oznámit zaměstnancům chráněného bydlení úraz nebo nemoc.  

• Nahlásit neprodleně poruchu zařízení domácnosti, požár či jinou neobvyklou událost.  
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• Hradit řádně a včas (ve spolupráci s opatrovníkem) úhradu za poskytnutou službu. 

• Nést možné důsledky svých rozhodnutí. 

 

Opatrovník uživatele CHB má PRÁVO: 

• Na informace týkající se služby poskytované opatrovanci. 

• Na informace o průběhu individuálního plánování. 

• Na základě domluvy vedení finanční hotovosti opatrovance pracovníky CHB a pravidelné 

předkládání vyúčtování. 

• Nahlížet na požádání do osobní složky opatrovance vedené v rámci služby CHB. 

• Být předem seznámen s plánovanými změnami dokumentace služby a vyjadřovat se k 

nim. 

• Podat stížnost nebo podnět na kvalitu služby nebo postup pracovníků chráněného  

bydlení. 

 

Opatrovník uživatele CHB má POVINNOST: 

• Neprodleně hlásit, že požádal o příspěvek na péči pro opatrovance či zažádal o jeho 

zvýšení. 

• Neprodleně hlásit změny týkající se uživatele CHB (osobní údaje, výše příspěvku na péči, 

zdravotní stav klienta vyžadující podporu pracovníka či vyžadující hospitalizaci ve 

zdravotnickém zařízení apod.). 

• Neprodleně hlásit, pokud byl uživatel vystaven infekčnímu onemocnění (např. při 

společné dovolené, návštěvě u opatrovníka apod.). 

• Hradit řádně a včas stanovené úhrady. 

• Přebírat si od sociální pracovnice v dohodnutých intervalech vyúčtování výdajů 

opatrovance. 

 

POSTUP PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL CHB UŽIVATELEM SLUŽBY: 

• V případě porušení povinností probere klíčový pracovník s uživatelem celou situaci, 

znovu mu pravidla připomene a dohodne se s ním, jak v budoucnu porušení předejít. 

• Při opakovaném, nebo vážném porušení nahlásí věc pracovník sociální pracovnici a 

vedoucí služby. Ty pozvou uživatele, případně i jeho opatrovníka, na pohovor, kde 

uživatel obdrží písemné napomenutí od vedoucí služby. 

• V případě, že obdrží uživatel 3 písemná napomenutí ve 3 kalendářních měsících za 

sebou, jedná se o opakované porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy (čL. IX, odst. 

4, bod b), které může znamenat ukončení smlouvy ze strany poskytovatele služby. 

Výpovědní lhůta ze strany CHB je v tomto případě 30 dnů od doby, kdy je uživateli 

doručena písemná výpověď. 
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X. Nouzové a havarijní situace 

Nouzová situace je nebezpečná a nepředvídatelná situace, která vyžaduje co nejrychlejší 

ukončení. 

Havarijní situace je náhlá událost, která vznikla v souvislosti s technickým provozem a může 

způsobit škody na lidském zdraví, životě, majetku nebo životním prostředí.  

Pracovníci CHB jsou při nástupu do služby seznámeni s předpisy, které se týkají bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, požární ochrany a se standardy kvality CHB, aby byli schopni tyto 

situace řešit. 

Nastalé nouzové a havarijní situace evidují pracovníci CHB do Evidence nouzových a 

havarijních situací, která je uložena v kanceláři pracovníků. Tato evidence je také podkladem 

k nastavení vhodných opatření k předcházení těmto situacím a je součástí témat řešených na 

poradách CHB, dále standardů kvality služby. 

Podrobnější popis nouzových a havarijních situací a jejich řešení je popsán v Domácím řádu a 

standardech kvality CHB. 

 

XI. Podání stížností na kvalitu poskytované služby 

• Každá osoba má právo podat připomínku, podnět, nebo stížnost týkající se způsobu 

poskytování a kvality sociální služby CHB. 

• Přijímání, evidence a zpracovávání stížností se v rámci Sociálních služeb města 

Kroměříže, příspěvkové organizace, řídí platnou organizační směrnicí – O přijímání, 

evidování, vyřizování a předávání stížností. Všechny připomínky, podněty nebo 

stížnosti vnímáme jako příležitost k možnému zlepšování našich služeb. Takovéto 

podněty naše organizace vítá a dále s nimi pracuje. Právo na podání stížnosti mohou 

využít uživatelé, jejich příbuzní a přátelé i kdokoli „zvenčí“, kdo má zájem o fungování 

služby.  

• Stížnost je možno podat ústně, telefonicky, elektronicky nebo formou dopisu vedoucí 

CHB na adresu kanceláře: Mgr. Romana Hejdová, STD Hanáček, Karla Čapka 3333/2, 

767 01 Kroměříž, tel. 573 509 556, mob. 725 988 955, e-mail: hejdova@sskm.cz. Stížnost 

může převzít kterýkoliv z pracovníků služby. Pověřenou osobou pro jejich řešení je 

vedoucí CHB.  

• Stížnost může být podána i anonymně. K tomuto účelu slouží i poštovní schánky, které 

jsou označeny a umístěny v blízkosti vstupu do domu. 

• Pracovníci služby předají stížnost vedoucí služby, ta ji zaeviduje a řeší. 

 

Všechny stížnosti jsou zaznamenány v Knize přání, připomínek, námětů a stížností. Kniha je 

k dispozici na všech střediscích CHB a na požádání ji pracovníci služby dají k dispozici uživateli.  

- S anonymními stížnostmi nakládáme stejně s tím rozdílem, že pisatel stížnosti nebude 

projednávání osobně přítomen.  Výsledek projednání anonymní stížnosti bude vyvěšen 

na přístupném a viditelném místě v sídle služby CHB (nástěnka služby). 

mailto:hejdova@sskm.cz
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Pokud se stížnost nevyřeší ke spokojenosti stěžovatele, má možnost obrátit se na: 

• Ředitelku Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace:  

Mgr. Dagmar Klučková, DiS., Sociální služby města Kroměříže, p. o.. Riegrovo nám. 159, 

767 01 Kroměříž, tel. 573 500 762, e-mail: kluckova@sskm.cz. 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí na adrese: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, 

128 00. 

• Městský úřad Města Kroměříže - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. Sociální 

na adrese: 1. máje 533, 767 01 Kroměříž, tel.: 573 321 400. 

• Veřejného ochránce práv - OMBUDSMANA na adrese: Údolní 658/39, 602 00 Brno, e-

mail: podatelna@ochrance.cz, tel.: 542 542 111.  

• Český helsinský výbor - na adrese: Štefánikova 216/ 21, 150 00 Praha, tel.: 257 221 142 

• V případě, že se Váš podnět/stížnost týká ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat 

také pověřence GDPR Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. na tel.: 573 500 763, 

e-mail: poverenec@sskm.cz . 

 

V Kroměříži dne 14.1.2022 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Markéta Falcmanová, Mgr. Romana Hejdová 

Schválila: Mgr. Romana Hejdová 
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