Obec Čížkovice
Domovní řád v bytech Pečovatelské služby
obce Čížkovice
I.Definice pečovatelské služby :
1. Pečovatelská služba obce Čížkovice je terénní služba, poskytovaná
v domácnosti uživatele bydlícího na území obce Čížkovice a Želechovice.
Pečovatelská služba je zajišťována za podmínek a v rozsahu stanoveném
zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů a navazujících právních předpisů. Poskytované úkony
pečovatelské služby zachovávají a zlepšují důstojný život uživatelů, kteří
je využívají, jsou bezpečné a odborné.
II.Poslání :
1. Posláním pečovatelské služby je zajistit pomoc a podporu lidem v jejich
nepříznivé životní situaci takovým způsobem, která jim umožní prožit
aktivní a důstojný život se zachováním přirozených sociálních vazeb na
jejich nejbližší okolí. Je poskytována taková míra podpory, která v
maximální míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje tak
závislost na poskytované službě.
III.Cílová skupina :
1. Osoby se zdravotním postižením a senioři.
2. Pečovatelská služba poskytuje své služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
IV. Charakter a účel
1. Objekt je ve vlastnictví obce Čížkovice. Nájemce bytu hradí nájemné,
včetně úhrad za služby poskytované v souvislosti s bydlením. Inkasní
poplatky v bytě si platí každý nájemce sám.
2. Byt je užíván na základě písemné nájemní smlouvy.
3. Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o
poskytování pečovatelských služeb.
4. Provoz bytů s pečovatelskou službou je řízen Radou obce Čížkovice.

V. Přidělení bytu, přestěhování a uvolnění bytu
1. Byt je přidělen na základě usnesení Rady obce o umístění žadatele do
bytu s pečovatelskou službou.
2. Přidělený byt si nájemce zařizuje z vlastních prostředků, mimo kuchyňské
linky s vařičem, vestavěnou šatní skříní v chodbě, garnýžemi.
3. Stěhování si zabezpečuje nájemce.
4. Při uvolnění bytu je povinen bývalý nájemce (jeho příbuzní) byt vyklidit,
vymalovat, řádně vyčistit a předat klíče zástupcům Obce Čížkovice.
5. Právo užívat byt není dědičné.
VI. Bydlení
1. Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené
s běžnou údržbou hradí nájemce. Stavební úpravy nesmí obyvatel bytu
provádět bez souhlasu provozovatele.
2. Provozovatel neodpovídá za poškození či ztrátu věcí, které vnesl obyvatel
do svého bytu.
3. Nájemce bytu je povinen řádně se přihlásit na evidenci obyvatel Obce
Čížkovice.
4. Nájemci bytu mohou ve svém bytě přijímat návštěvy. Nájemci nesmí
narušovat občanské soužití. Po 18:00 hodině musí zamykat hlavní vchod
a dodržovat klid v nočních hodinách, tj. po 21.00 hodině. Ubytovat osoby
jim blízké lze jen se souhlasem vedoucí pečovatelské služby, nejdéle však
na 14 kalendářních dní jdoucích po sobě. Jiným osobám nelze ubytování
poskytnout.
5. Nepřítomnost delší než 24 hodin nebo přes noc je vhodné předem nahlásit
vedoucí pečovatelské služby.
6. Pokud dojde u nájemce k trvalému zhoršení zdravotního stavu natolik, že
lékař označí jeho stav za trvalý s nutností celodenní péče a dohledem i
v noci, doporučí vedoucí pečovatelské služby umístění do jiného
vhodného zařízení a v případě zájmu nájemce pomůže s vyřízením
potřebných náležitostí.

7. Nájemci bytů jsou povinni udržovat přiměřenou čistotu, hygienu a
pořádek v bytech i ostatních společných prostorách.
8. Nájemci mají právo vznést názor na kvalitu poskytování pečovatelských
služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Stížnost lze podat
ústně, písemně, prostřednictvím schránky na stížnosti, která je umístěna
v přízemí v domě s byty s pečovatelskou službou.
9. Úklid společných prostor zajišťuje provozovatel.
10.Ve všech společných prostorách platí zákaz kouření.
11.Umístěný nájemce nesmí do bytu brát domácí zvířectvo.
12.Pečovatelské služba je poskytována pondělí-pátek - od 7:00 do 15:30.

Čížkovice, dne ……………
………………………
Mgr. Arnošt Waschta
Starosta obce

