
 

                  příspěvková organizace, Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž 
 
Příloha č. 2 ke Smlouvě č. j. … 

Vnitřní pravidla Denního stacionáře 

1. Veřejný závazek 

Posláním Denního stacionáře je poskytování podpory a péče osobám se středně těžkým, těžkým mentálním či 

kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra s cílem podpořit a rozvíjet jejich samostatnost 

dle specifických individuálních potřeb tak, aby byl zachován běžný způsob života v přirozením prostředí. 

Cíle služby jsou: 

Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, snaha o odstranění závislosti uživatele na 

jiné podporující osobě s ohledem na schopnosti uživatele. 

Poskytování individuální podpory v tzv. triádě problémových oblastí uživatelů s poruchou autistického spektra 

(sociální interakce a sociální chování, komunikace, představivost, zájmy, hra). Využití alternativní  

a augmentativní komunikace s vizuální podporou, nabídka volnočasových aktivit dle požadavků osob s poruchou 

autistického spektra (procesuální schéma, strukturované hry). 

Posílení samostatnosti zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování získaných vědomostí, dovedností  

a návyků a v získávání dovedností potřebných pro praktický život dle individuálních schopností uživatele. 

Rozvíjení schopností a dovedností uživatelů služby prostřednictvím výchovných, vzdělávacích, sociálně 

terapeutických a aktivizačních činností. 

 

Denní stacionář poskytuje své služby na adrese K. Čapka 3 333/2, Kroměříž. Jeho okamžitá kapacita je 8 osob. 

Věková struktura uživatelů jsou děti ve věku 13 – 18 let a dospělí do 64 let. Denní stacionář je služba, na kterou 

je přenesena část péče o zdravotně handicapované osoby, které již vyčerpaly všechny možnosti vzdělávacího 

systému a jsou ohroženy sociální exkluzí. Uživatelé stacionáře zde nachází sebeuplatnění formou terapií, 

potřebné sociální kontakty, možnost dalšího rozvoje osobnosti a osvojení sociálních dovedností, které jsou 

nezbytné pro běžný život.  

Služba je dostupná v pracovní dny od 6:30 do 16:00. Prostory služby se nachází ve dvoupatrové budově na adrese 

K. Čapka 3 333/2, Kroměříž. Uživatelé mají k dispozici pro aktivizační činnosti plně vybavené herny, místnost pro 

relaxační terapii, dále pak jídelnu, sociální zázemí, šatnu na odkládání osobních věcí. Součástí DS je zahrada 

vybavená zahradním nábytkem, houpačkou a interaktivními tabulemi pro volnočasové aktivity. 

Smlouva o poskytování služby je sepsána nejprve na rok s tříměsíční zkušební dobou, po uplynutí jednoho roku 

je sjednána na dobu neurčitou. 

 

2. Rozsah poskytovaných služeb 

Ke každému uživateli sociální služby přistupujeme individuálně, abychom porozuměli jemu, jeho potřebám, 

očekáváním a přáním. Plně podporujeme jeho osobní rozvoj, aktivně zajišťujeme jeho potřeby a přání, která 

zohledňujeme při tvorbě individuálního plánu průběhu poskytování sociální služby. Jejich plnění pravidelně 

hodnotíme a přijímáme nutné změny v zájmu uživatele. 

Uživateli sociální služby vycházíme vstříc v rámci daných závazných vnitřních pravidel a svěřených kompetencí. 

 

 



 

V souladu se zákonem o sociálních službách a příslušnou vyhláškou jsou základní poskytované úkony následující: 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  

Pracovnice pomáhají uživateli slovní instrukcí nebo přímo provedením úkonu při převlékání (například po 

znečištění oblečení), zahrnuje také pomoc se zapnutím/rozepnutím knoflíků, háčků, zipů, obouvání a zouvání 

obuvi. Pokud uživatel používá speciální pomůcky jako je korzet, ortézu… vztahuje se pomoc i na tuto pomůcku. 

Uživatel se podílí na provedení úkonu v rámci svých možností, oblečení si vybírá uživatel sám. Pracovníci DS při 

převlékání plně respektují přání a potřeby soukromí uživatele, zvláště stud a potřebu zachování intimity. 

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

Pracovnice zajistí uživateli pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. K dispozici je také zvedák, který pracovnice 

používají pro přesun nepohyblivých uživatelů. 

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

Pomoc s orientací v prostorách zařízení, v případě potřeby s potřebnou kompenzační pomůckou. Pomoc může 

probíhat jak formou slovní instrukce, názorného ukázání, tak fyzickým vedením či vezením na invalidním vozíku. 

Úkon se provádí s přihlédnutím k potřebám, zdravotnímu stavu, tempu a pohybovým dovednostem uživatele. 

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

Pokud uživatel není schopný sám jíst a pít, předem připravenou stravu mu podáme. Podávání jídla a pití musí 

být uzpůsobeno specifickým potřebám a tempu uživatele. Pokud uživatel potřebuje pro podání jídla či pití 

specifické nádobí, dá je službě k dispozici. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

- pomoc při úkonech osobní hygieny  

Jedná se o podporu či pomoc při částečné očistě uživatele buď po znečištění či při výměně inkontinenční 

pomůcky, pracovnice zajišťuje při poskytování osobní hygieny potřebné soukromí, zajistí, aby u ní nebyli přítomni 

např. další uživatelé. Úkon zahrnuje také učení základních hygienických návyků jako např. umytí rukou po použití 

WC, před a po jídle. 

Uživatelé udržují dle svých schopností osobní čistotu a hygienu, k tomu potřebné podmínky a prostředky (mýdlo, 

ručník, toaletní papír...) jsou v DS zajištěny. Další pomůcky (pleny, čistící ubrousky, bryndák…) si uživatelé zajišťují 

sami. 

- pomoc při použití WC 

Úkon se vztahuje na uživatele, kteří jsou schopní použít WC. Pokud potřebuje uživatel dopomoc, pomůže 

pracovník se stažením a natažením oblečení (inkontinenční pomůcky), přidrží uživatele při sedání a vstávání 

z WC, pomůže s očištěním po vykonané potřebě. Pracovnice dbají při použití WC uživatelem na zachování 

soukromí a intimity. Při použití WC se používají cedule volno/obsazeno, uživatelé mají možnost se na WC 

uzamknout. 

Poskytnutí stravy  

- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy  

a potřebám dietního stravování 

Strava je připravována v kuchyni DOZP Barborka, jídelna zajišťuje výběr z obvyklých diet.  

Snídaně se podává v jídelně DS, uživatelé si ji mohou objednat ze zařízení nebo si donést vlastní.  



Na oběd mají uživatelé výběr ze dvou jídel, jídlo si uživatelé vybírají ve spolupráci s personálem DS podle 

jídelníčků, které mají k dispozici. Také při jídle jsou uživatelé vedení k samostatnosti, ať už se jedná o jezení a pití 

či údržbu pořádku na stole. Pokud je potřeba, pomáhá uživateli s jídlem a pitím personál DS. Uživatel pro 

přijímání jídla a pití používá nádobí dle svých zvyklostí, je potřeba je zajistit službě k dispozici. 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

- pracovně výchovná činnost 

Součástí aktivizací je také údržba prostor DS, dle individuálních schopností a dovedností jsou uživatelé vedení 

k úklidu (po činnostech, jídle a pití...), údržbě záhonku DS (zalévání, sklízení levandule…), mohou zalévat květiny 

a další drobné práce, které rozvíjí pracovní návyky, jemnou a hrubou motoriku. 

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

K nácviku motorických dovedností slouží individuální činnosti, které jsou každému uživateli volené podle jeho 

schopností a dovedností. Uživatelé se mohou účastnit hudební, výtvarné, pohybové a smyslové aktivizace. 

V rámci kolektivních činností jsou rozvíjeny osobnostní vlastnosti a sociální dovednosti uživatele. 

- vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 

Mezi tyto aktivizační činnosti patří především procvičování gramotnosti a trivia, práce na PC. DS je vybavený 

množstvím edukačních pomůcek, které vyhovují různým specifickým potřebám uživatelů. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob 

Kromě fungování v kolektivu dalších uživatelů DS jsou uživatelé začleňováni do veřejného života navštěvováním 

sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí. DS podporuje rodinné vztahy, úzce s rodinou spolupracuje. 

Sociálně terapeutické činnosti  

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

Podpora či pomoc při udržení či rozvoji osobnostních a sociálních schopností. Činnosti, jejichž nácvik vede 

k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

Pomoc (podpora) při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných 

záležitostí. Pomoc či podpora při kontaktu s různými institucemi, při podávání žádostí apod. 

 

3. Provozní doba a podmínky 

Je vhodné, aby si uživatel do stacionáře vzal všechny předměty denní potřeby, které doma běžně používá – 

pohodlné oblečení, přezůvky, brýle, umělé sladidlo, kávu, naslouchadlo, inkontinenční pomůcky (pleny, vložky), 

kompenzační pomůcky. Ve stacionáři je k dispozici šatna, kde si může po dobu pobytu ve stacionáři uložit své 

věci (oblečení, boty atd.). Pro případ znečištění je vhodné, aby si uživatel vzal s sebou i náhradní oblečení. 

Každý uživatel má uzavřenou smlouvu, ve které má smluvené dny v týdnu, kdy bude stacionář navštěvovat  

a dále pak čas příchodu a odchodu ze stacionáře. Uživatel nebo opatrovník by měl včas informovat pracovníky 

stacionáře o případné změně v čase příchodu a odchodu či absenci uživatele v denním stacionáři (z důvodu 

nemoci, návštěvy lékaře či rodinných důvodů apod.). Pokud dojde v průběhu poskytování služby k trvalým 

změnám v docházce či časech příchodů a odchodů, bude tato skutečnost ošetřena dodatkem ke smlouvě. 



V příloze smlouvy č. 3 je popsané také jak a s kým se bude uživatel do stacionáře dopravovat/docházet  

a následně z něj. Případné výjimky musí být schválené vedoucí stacionáře. 

Pracovníci vytváří časový plán, který podléhá aktuálním potřebám uživatelů při poskytování sociální služby. 

Harmonogram je vyvěšený v prostorách DS. Harmonogram DS je závazný pro všechny uživatele s tím, že uživatel 

(jeho opatrovník, zákonný zástupce) má právo si dohodnout výjimku, pokud ji umožňuje provoz služby či 

neomezuje práva a neohrožuje bezpečnost ostatních uživatelů. Případné výjimky povoluje koordinátor 

stacionáře po schválení vedoucí DS. 

Uživatelé DS se v rámci poskytovaných služeb mohou účastnit nejrůznějších sportovních, kulturních  

a společenských akcí. Uživatelé a jejich opatrovníci jsou předem informováni o konání těchto akcí a to buď ústně, 

písemně, elektronicky nebo telefonicky. 

Pohyb uživatelů mimo službu – pohyb ve vnitřních i vnějších prostorech mimo stacionář je možný pouze po 

domluvě s personálem. 

Hygiena uživatelů 

Každý uživatel má za úkol ve vlastním zájmu pečovat o svou osobní čistotu a hygienu, udržuje čistotu ve všech 

prostorách DS a ve společných prostorách domova, v případě potřeby za pomoci pracovníků. Pracovníci plně 

respektují přání a potřeby soukromí uživatele, zvláště stud a potřebu zachování jeho intimity v situacích jako je 

převlékání, používání toalety apod. 

Odhlášení návštěvy/stravy 

Každý uživatel má ve smlouvě (příloha č. 3) sjednané, které dny v týdnu a na kolik hodin bude stacionář 

navštěvovat a dále pak čas příchodu a odchodu ze stacionáře. Opatrovník včas informuje pracovníky  

DS o případné aktuální změně v čase příchodu a odchodu či absenci uživatele v DS (z důvodu nemoci, návštěvy 

lékaře či rodinných důvodů…) buď ústně, e-mailem: stacionar@sskm.cz nebo na telefonu: 720 998 431. 

Uživatel má možnost odhlášení stravy, a to den předem do 8:00 hodin na telefonním čísle 720 998 431, poté 

nelze stravu již odhlásit. Pokud uživatel neodhlásí stravu, jak je stanoveno, může si uživatel nebo blízká osoba 

tuto stravu vyzvednout v době 11:00 – 12:00. Pokud není strava odhlášená ani vyzvednutá, jde oběd do likvidace 

– uživatel uhradí ve vyúčtování celou částku za neodebranou stravu. 

 

4. Úhrada a vyúčtování za poskytnuté služby 

Úhrada za poskytované služby se řídí vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o sociálních službách. Úhrada za služby zahrnuje částku za poskytnuté činnosti a odebranou stravu (pokud ji 

uživatel odebírá). Výše úhrady za poskytnutou péči se vypočítává podle skutečně spotřebovaného času – pokud 

péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Ceník s výší úhrady je nedílnou součástí smlouvy  

o poskytování péče.  Vyúčtování za poskytnutou péči se počítá zpětně za proběhlý měsíc. Koordinátorka DS 

připraví a předloží vyúčtování za poskytnuté služby do 5. dne v měsíci, platbu za péči je povinnost uhradit  

do 15. kalendářního dne v měsíci, ve kterém bylo vyúčtování předloženo.  Platbu je možno provést převodem, 

výjimečně v hotovosti na pokladně DOZP Barborka. 

Pro vyúčtování má služba vypracovaný formulář, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace i pro zadání 

platby. Uživatel (jeho opatrovník, zákonný zástupce) má právo reklamovat vyúčtování, pokud mu úhrada 

nesouhlasí, koordinátorka DS má povinnost podat vysvětlení k vyúčtované péči. 

 

 

 

 

mailto:stacionar@sskm.cz


5. Individuální plánování 

V rámci poskytování sociálních služeb je s každým uživatelem individuálně plánováno. Individuální plány vychází 

z potřeb, přání a cílů uživatele. 

Osobní cíl a poskytování služeb je vždy plánováno za aktivní účasti uživatele, přičemž je podporována jeho 

samostatnost a soběstačnost. Každému uživateli je přidělen klíčový pracovník (pracovník stacionáře), který  

s uživatelem, jeho zákonným zástupcem (pokud je ustanoven) nebo s blízkými osobami (rodina, známí, přátelé) 

plánuje průběh služby a hodnotí, zda se nastavený osobní cíl podařil naplnit. 

 

6. Práva a povinnosti 

Pracovníci stacionáře respektují práva uživatelů a poskytují jim pomoc a podporu při jejich uplatňování, právo 

uživatele však nesmí být uplatňováno na úkor jiného. Nedodržování či porušování práv uživatelů ze strany 

personálu je nepřípustné a může být důvodem postihu pracovníka dle vnitřních norem služby. 

Uživatel má právo: 

• podávat stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb 

• vznášet připomínky a podněty ke způsobu poskytování služby 

• na zachování jeho lidských a občanských práv při poskytování služby 

• na individuální poskytování služby, zvolit si rozsah poskytované služby, případně žádat o změnu  

v rozsahu 

• kdykoliv bez udání důvodu, po předchozím oznámení, ukončit smlouvu o poskytování sociální služby 

• na zachování mlčenlivosti a zajištění ochrany osobních údajů 

• právo na zachování důstojnosti, bezpečí, soukromí a svobodné volby (do práva na svobodné rozhodnutí 

má pracovník povinnost zasáhnout v případě, že by Vaše volba ohrožovala Vás nebo Vaše okolí na zdraví 

či životě) 

• nahlížet do osobní dokumentace 

Práva uživatelů úzce souvisí s povinnostmi uživatelů. Při uzavírání smlouvy se uživatel denního stacionáře 

zavazuje k dodržování Vnitřních pravidel denního stacionáře. 

Uživatel je povinen: 

• dodržovat ujednání Smlouvy o poskytování sociální služby v denním stacionáři 

• dodržovat pravidla kolektivního soužití a bezpečnost svou i ostatních 

• neprojevovat se agresivním chováním, jímž by ohrožoval sebe, ostatní uživatele nebo zaměstnance 

• dodržovat pokyny personálu stacionáře 

• navštěvovat stacionář zdravý, nesmí vykazovat příznaky akutního infekčního onemocnění 

• opatrovník či jiná blízká osoba úzce spolupracuje s personálem, hlásí důležité změny – např. změna 

bydliště, telefonu či kontaktní osoby. 

Uživatel nesmí: 

• opustit DS bez svolení pracovníka ve službě 

• zdržovat se v místech se zvýšeným nebezpečím úrazu (kotelna, truhlářská dílna, trafostanice, elektro – 

rozvodna) 

• kouřit na místech, která k tomu nejsou vyhrazena (označené místo ve venkovním prostoru 

s popelníkem) 

• manipulovat s otevřeným ohněm 

• manipulovat s televizorem, PC a jiným technickým vybavením, kromě běžné obsluhy těchto přístrojů 

• požívat alkohol a jiné omamné látky v průběhu poskytované služby 



Do stacionáře není možné vodit domácí zvířata a nosit nebezpečné předměty jako nože, zbraně apod. V celém 

objektu (vnitřních prostorách) stacionáře není dovoleno kouřit. Uživatel nesmí navštěvovat službu pod vlivem 

alkoholu a jiných návykových látek, ani je ve službě užívat. 

Hrubé porušení vnitřního řádu, v důsledku kterého, může dojít až k ukončení smlouvy je: 

- narušování kolektivního soužití 

- neplacení úhrad za poskytnuté základní úkony 

- činění výtržností (ničení nábytku a vybavení DS) 

- verbální napadání uživatelů nebo pracovníků DS 

- agresivní chování a jednání vůči sobě, vůči uživatelům nebo vůči pracovníkům. 

Při hrubém porušování Vnitřního řádu je uživatel (jeho zástupce) písemně napomenut, a to nejméně 3x. Pokud 

i nadále dochází k hrubému porušování Vnitřního řádu, je toto porušování bráno jako závažný důvod vedoucí 

k ukončení pobytu uživatele v DS. 

 

Odpovědnost za způsobenou škodu 

Uživatel plně odpovídá za škodu, kterou způsobil svým jednáním na majetku DS, případně na majetku ostatních 

uživatelů. V případě ztráty či poškození svěřených věcí, které jsou jinak majetkem DS, uživatel nahradí 

způsobenou škodu. 

Povinnosti poskytovatele: 

• vytvářet při poskytování služby takové podmínky, které umožní uživatelům naplňovat jejich lidská  

i občanská práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele služby 

• plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým 

poskytují služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit 

průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní 

stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků  

a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů 

• uzavřít s osobou písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby a dodržovat její ustanovení a další 

interní metodiky a předpisy 

• dodržovat standardy kvality sociální služby 

• zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se uživatelů služby, zajišťovat ochranu osobních údajů 

uživatelů služby dle nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů 

• dodržovat práva uživatele a etický kodex pracovníků. 

 

7. Uložení osobních věcí 

Osobní věci si uživatel ukládá do šatny, která se v době nepřítomnosti uzamyká. K případné úschově cenností  

a financí slouží uzamykatelná kancelář koordinátorky stacionáře. Nejsou-li takto věci uloženy a zabezpečeny, 

nenesou pracovníci stacionáře ani správa domova za jejich bezpečnost žádnou odpovědnost. 

 

8. Zdravotní péče 

V případě infekčního onemocnění (průjem, zvracení, pocit na zvracení, bolest v oblasti břicha, horečka) je 

uživatel či jeho zástupce povinen tuto skutečnost oznámit pracovníkovi stacionáře – taková onemocnění jsou 

překážkou pobytu ve stacionáři. 

Pokud uživatel užívá pravidelně léky, doporučujeme, aby si donesl s sebou lékovku s nachystanými léky. 

Pracovnice stacionáře může uživateli připomenout užití léků, dohlédnout nad užitím léků, ale sama nesmí léky 

podat ani s nimi manipulovat. Zdravotnický personál není v DS k dispozici. 



Pro případ náhlých zdravotních potíží je vhodné, aby si uživatel vzal s sebou občanský průkaz a průkaz 

zdravotního pojištění. Pokud nastane v průběhu poskytování služby situace, kdy dojde k náhlé změně 

zdravotního stavu (úraz, nevolnost, záchvat apod.), personál DS neprodleně poskytne první pomoc, následně 

telefonicky informuje opatrovníka uživatele služby a dohodne se s ním na dalším postupu při řešení takto vniklé 

situace. Ve stavu vážného ohrožení zdraví a života uživatele přivolá personál RZP. O celém průběhu a řešení 

takové situace se vede záznam do knihy hlášení DS.  

9. Odpovědnost za způsobenou škodu, porušování kázně, ohrožení života 

Jestliže uživatel DS porušuje kázeň a pořádek, je informován zaměstnancem o možných následcích tohoto 

chování, může být napomenut koordinátorem DS nebo vedoucím služby, napomenutí jsou evidována a při 

opakovaném porušování kázně a pořádku je uživateli (zákonnému zástupci, opatrovníkovi) předáno písemné 

napomenutí. V konečném důsledku může být s uživatelem ukončena smlouva z důvodů, které jsou ve smlouvě 

uvedeny.  

S důvody, kdy může dojít k vypovězení smlouvy, je uživatel seznámen před přijetím a při uzavírání smlouvy. 

Za hrubé porušení pravidel DS se považuje: 

- opakované neuhrazení platby za poskytnutou sociální službu,  

- ničení majetku ve vybavení DS,  

- opakované hrubé napadání (fyzické i slovní) ostatních uživatelů a pracovníků. 

 

10. Podávání stížností 

V případě jakékoliv nespokojenosti má uživatel (jeho opatrovník, zákonný zástupce, rodinný příslušník…) právo 

obrátit se na pracovníka DS, koordinátora nebo vedoucí DS. Je proveden záznam do Knihy stížností, která je 

umístěná v kabinetě DS, vždy je informován vedoucí DS. Pokud není stížnost vyřešená ke spokojenosti uživatele, 

může se po vedoucí DS uživatel či jeho zástupce obrátit na ředitele Sociálních služeb města Kroměříže, dále pak 

na odbor sociálních věcí na MÚ v Kroměříži, případně k dalším institucím (viz níže). 

Anonymně písemně je možné podat stížnost či připomínku do schránky stížností a připomínek. Schránka stížností 

je umístěná v 1. patře budovy vedle šatny uživatelů. Obsah schránky je vybírán 1x týdně, a to každé pondělí.  

U výběru schránky je vždy přítomen jeden pracovník DS a jeden svědek, o výběru schránky je proveden řádný 

zápis. Stížnosti a připomínky jsou vyřizovány postupně dle platných vnitřních předpisů. Obě strany mají právo 

vyjádřit se k výsledku šetření stížnosti a v případě nesouhlasu se obrátit na další orgány. Stížnost lze podat také 

telefonicky či elektronickou poštou, kontakty nadřízených orgánů vedoucí DS: 

Ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.: Mgr. Dagmar Klučková, DiS. Riegrovo náměstí 159, 767 21 

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

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Kroměříže: 1. máje 3 191, 767 01 Kroměříž,  

tel. 573 321 400, mob. 720 980 341, 

Vedoucí odboru sociálních věcí Zlínského kraje: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, tel. 577 043 300, 

Kancelář veřejného ochránce práv: Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz, 

Liga lidských práv: Burešova 6, 602 00 Brno, e-mail: info@llp.cz, 

Český helsinský výbor, z. s.: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, mob. 773 115 951, e-mail: info@helcom.cz. 
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11. Zaměstnanci DS 

Vedoucí DS 

Mgr. Gabriela Perútková 

- zodpovídá za provoz služby 

- schvaluje a podepisuje smlouvy o poskytování služby 

- provádí kontrolu 

- přijímá a řeší podané stížnosti 

 

Kancelář – přízemí hlavní budovy DOZP Barborka (Karla Čapka 3 333/2, Kroměříž) 

Mob: 608 239 640 

E-mail: perutkova@sskm.cz 

 

Koordinátorka DS 

Mgr. Lucie Bečicová (v případě nepřítomnosti zastupuje Marta Mrhálková) 

- koordinuje pracovníky v sociálních službách 

- zodpovídá za tvorbu a naplňování harmonogramu DS 

- přijímá a vyřizuje odhlášení návštěv a stravy 

- zpracovává vyúčtování služeb 

Kancelář – přízemí budovy DS (Karla Čapka 3 333/2, Kroměříž) 

Mob: 720 998 431 

E-mail: stacionar@sskm.cz 

 

Sociální pracovnice 

Mgr. et Mgr. Anna Zavadilová 

- jedná se zájemci o službu, provádí sociální šetření 

- sepisuje smlouvu o poskytování služby, sepisuje její dodatky či ukončení 

- poskytuje sociální poradenství  

Kancelář – 1. poschodí hlavní budovy DOZP Barborka (Odlehčovací služba, Karla Čapka 3 333/2, Kroměříž) 

Mob: 602 659 671 

E-mail: zavadilova@sskm.cz 

 

Pracovníci v sociálních službách 

- poskytují přímou péči a podporu uživatelům DS 

- zpracovávají a zodpovídají za individuální plánování průběhu poskytování sociální služby jednotlivým 

uživatelům – vykonávají funkci klíčových pracovníků 
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12. Závěrečná ustanovení 

Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021. Vnitřní řád je nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí 

sociální služby. 

 

Vypracovala: 

Mgr. et Mgr. Anna Zavadilová – sociální pracovnice Denního stacionáře 

 

Schválila s účinností od 1. 7. 2022: 

Mgr. Gabriela Perútková – vedoucí Denního stacionáře 


