
       Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku,
příspěvková organizace

Mládežnická 1123
362 21 Nejdek

Směrnice  č. 45
Domovní a Domácí řád

               
Čl. I

Určení Domova 
1.
Domov  se  zvláštním  režimem  ,,MATYÁŠ‘‘v  Nejdku, příspěvková  organizace 
Mládežnická  1123,  362  21  Nejdek,  (dále  jen  Domov)  je   organizací  zřízenou 
Karlovarským  krajem, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského  soudu 
v Plzni v oddíle Pr, vložce 509, IČ: 711 75 229, DIČ: CZ 711 75 229 a  registrovanou 
dle zákona   č. 108/2006 Sb.,  o sociálních službách,  v účinném  znění rozhodnutím 
Krajského úřadu   Karlovarského kraje  č.j.:929/SZ/07 ze dne 13.6.2007.
Zřizovatelem je Karlovarský kraj,  Závodní 353/88,  360 21 Karlovy Vary – Dvory.
2.
Domov  jako  poskytovatel  sociální  služby  je  zařízením  pobytovým (rezidenčním, 
celoročním).
3.
Domov poskytuje  sociální službu 

osobám s chronickým duševním onemocněním 
(služba  je   určena  dospělým  osobám  se  stařeckou  demencí,  Alzheimerovou 
demencí a ostatními typy demencí ve věku od 60 let, jejichž stav odpovídá těžké 
nebo úplné závislosti  na pomoci jiné fyzické osoby při  zajištění péče o vlastní 
osobu  a  při  zajištění  soběstačnosti,  vymezené  zákonem  č.  108/2006  Sb.,  o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
Věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65  – 80 let), 
starší senioři (nad 80 let).

Režim  poskytování  sociálních  služeb  je  přizpůsoben  specifickým  potřebám  jeho 
obyvatel.
Domov  neposkytuje sociální službu

●  osobám,  které  potřebují  infúzní  terapii,  podpůrnou  přístrojovou  léčbu,  nepřetržitou 
lékařskou  péči,  celodenní  asistenci  druhé  osoby  nebo  tlumočníka;  výjimkou  je  PEG 
(Perkutánní endoskopická gastrostomie), který není důvodem pro odmítnutí poskytnutí 
sociální služby, je však nutné, aby byl Domov o této situaci včasně předem informován 
pro  možnost  zajištění  vhodné  kompletní  a  vyvážené  stravy  a  všech  potřebných 
speciálních pomůcek pro zajištění bezpečné a sterilní péče o PEG
● osobám s akutním infekčním onemocněním IT
● osobám aktuálně fyzicky a verbálně agresivním, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči 
zdravotnického zařízení

4.
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Sociální služba  poskytovaná Domovem zahrnuje tyto základní činnosti:
● poskytnutí ubytování, 
● poskytnutí stravy, 
● pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
● pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
● sociálně terapeutické činnosti, 
● aktivizační činnosti, 
● pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

5.

Snahou  Domova   je   přizpůsobovat  poskytované  služby  aktuálním  potřebám  svých 
obyvatel, přitom ctít  individualitu a soukromí každého jednotlivého obyvatele  a  péčí o 
něj mu pomáhat  tam, kde už jeho síly nestačí.  

Čl. II
Rozsah a trvání pobytu 

1.
Právo k pobytu  obyvatele v Domově  vzniká nabytím účinnosti Smlouvy o poskytnutí 
služby sociální  péče dle  zákona o   sociálních  službách,  v účinném  znění  (dále  jen 
Smlouva). Smlouvu  lze  měnit  nebo  doplňovat  pouze  formou  číslovaných  písemných 
dodatků (dále jen Dodatek).
2.
Je-li  obyvateli  přidělen  a  přenechán  zařízený  jednolůžkový  pokoj  se  samostatným 
příslušenstvím, přísluší mu výlučné právo ho užívat. 
3.
Je-li zařízený vícelůžkový pokoj  přidělen a přenechán více obyvatelům, vzniká každému 
z nich samostatné právo:
a) výlučně  užívat  zařízení  pokoje  jemu  zvlášť  přidělené  (zpravidla  lůžko  s 
lůžkovinami,  samostatnou  část  šatní  skříně,  samostatnou  část  prádelníku  a  noční 
stolek, poličku apod.) uvedené v inventáři a
b)  spolu se svým spolubydlícím(i) užívat pokoj a ostatní zařízení pokoje a příslušenství.
4.
Kromě práva užívat pokoj s vybavením a příslušenstvím v rozsahu uvedeném v odst. 2 a 
3 tohoto článku je obyvatel oprávněn:
a)  užívat ostatní společné prostory a zařízení určené pro užívání všemi obyvateli a
b)  užívat služby uvedené v čl.III a případné další vzájemně dohodnuté služby.
5.
Při nástupu do Domova  je obyvateli přidělen pokoj, jeho zařízení. Dle přání obyvatele a 
s ohledem na jeho zdravotní stav, zejména pak  psychiatrickou diagnózu, stav vnímání, 
zachované  ovládací  a  rozpoznávací  schopnosti  je  mu  přidělen  1  klíč  od  pokoje  a 
přidělených skříněk, případně zásuvek.
6.
Ukončení  pobytu  v Domově,  zejména  výpovědní  důvody  a  výpovědní  lhůty,  se  řídí 
ustanoveními Smlouvy včetně Dodatků k ní. 

Čl.III
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Základní povinnosti Domova
1.
Domov  je povinen obyvateli poskytnout služby, které jsou sjednány ve Smlouvě či 
Dodatku k ní  jako je ubytování, stravování a péče příp. jiné, a to zejména: 
a) Ubytování   tzn.  předání  přiděleného  pokoje   do  užívání  se  vším  vybavením  a 
příslušenstvím ve stavu  způsobilém pro  řádné užívání, v tomto stavu jej udržovat a 
zajistit obyvateli výkon jeho práv spojených s užíváním pokoje a příslušenství.
b) Denní  úklid  v  pokojích a  příslušenství včetně sobot,  nedělí  a  zákonem uznaných 
svátků
c) Praní ložního prádla a osobního šatstva kromě částí, které je nutno chemicky čistit.
d) Celodenní  stravování  včetně dietní  stravy v souladu se zásadami správné výživy, 
hygienickými předpisy a s ohledem na věk a zdravotní stav obyvatele.
e) Zajištění úschovy  cenných věcí, vkladních knížek a peněžní hotovosti na základě 
žádosti obyvatele a to při nástupu do Domova nebo kdykoliv během pobytu. O převzetí 
cenných věcí  vydá Domov obyvateli,  případně jiné  osobě,  která  skládá ve prospěch 
obyvatele peněžní  hotovost  či  jinou cennou věc,  jedno vyhotovení „Složního listu“.  V 
pracovní dny přebírá cenné věci do úschovy sociální pracovnice, o sobotách, nedělích a 
svátcích všeobecná sestra na příslušné sesterně, která v nejbližším   pracovním dnu pak 
předá cennou věc včetně „Složního listu“ sociální pracovnici.    
2.
Domov je dále povinen:
a)  Provádět řádnou údržbu pokojů, jejich vybavení a příslušenství, společných prostor a  
zařízení Domova
b)  Zajistit pořádek a čistotu v Domově,  čistit chodníky a komunikace patřící    Domovu.
c)  Pečovat o požární bezpečnost a bezpečný provoz strojního zařízení, např. výtahy.
d) Označit  každý  pokoj  řadovým  číslem,  pečovat  o  řádné  umístění  a  viditelnost 
obvyklých informačních zařízení a na dveře pokoje umístit jmenovku obyvatele.    
e) Řádně vytápět pokoje,  jejich příslušenství a společné prostory, zajistit stálou dodávku 
teplé a studené vody a elektrické energie do pokojů a společných zařízení. 
f)  Pravidelně měnit použité ložní prádlo zásadně nejméně jednou za týden, vždy však 
po jeho znečištění.
g) Všestranně dbát o řádný provoz Domova a o plynulé a kvalitní poskytování všech 
služeb.
3.
Domov jako poskytovatel  sociální služby zajišťuje  
a) nepřetržitou komplexní sociální a ošetřovatelskou péči a léčebně preventivní  péči, 
léky, zdravotnický materiál a pomůcky,
b)  primární lékařskou péči.
                                                                           
                                                                    Čl. IV

Povinnosti obyvatele Domova 
1.
Obyvatel je povinen přizpůsobit své jednání a chování  ustanovením Domovního a 
Domácího řádu  tak, jak mu dovoluje jeho aktuální zdravotní stav, jeho fyzické a 
psychické možnosti a schopnost porozumět této vnitřní normě Domova.
2. 
Pokud obyvateli nebrání jeho aktuální zdravotní stav,  je povinen: 
a) Užívat pokoj,   jeho zařízení  a příslušenství,  společné prostory a zařízení Domova 
řádně,  šetrně,  bez zjevného úmyslu je poškodit.
b) Dbát na zachovávání klidu zejména v noční době.
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c) Oznamovat v souladu se Směrnicí č. 20 O pravidlech oznamování pobytu obyvatele 
mimo  Domov a odhlašování stravy  na příslušné sesterně pobyt mimo Domov a délku 
trvání nepřítomnosti  (kvůli vrácení peněz za  stravu). 
d) Oznamovat bez průtahů vedení  Domova vzniklé škody, závady (zejména protékající 
WC ) a potřebu oprav v pokoji a na příslušenství.
e)  Odstraňovat (sám, externě,  v součinnosti  s rodinou) v dohodě s vedením  Domova 
bez průtahů a na svůj náklad závady a poškození,  které zaviněně úmyslně způsobil. 
Nestane-li se tak, má Domov právo po předchozím upozornění obyvatele, je-li to možné, 
odstranit závady a   poškození a požadovat od něho náhradu. 
f) Hradit  poškození věcí v  majetku jiného obyvatele, které zaviněně úmyslně způsobil.
g)  Umožňovat  odůvodněný  vstup  zaměstnancům  Domova  do  pokoje  i  v době  jeho 
nepřítomnosti např. za účelem úklidu, nutných oprav a pod.
h) Vyjímat  klíč  ze  zámku  v nočních  hodinách,  aby  byl  umožněn  odůvodněný  vstup 
zaměstnancům  Domova  do  pokoje  např.   za  účelem  případné  kontroly  zdravotního 
stavu,  případně odstranění havarijního stavu.
i) Nezdržovat se na cizím odemčeném pokoji  bez vědomí nebo v nepřítomnosti  jeho 
uživatele.
j) Dodržovat zákaz kouření (včetně e-cigarety) v celém objektu Domova krom k tomu 
určené kuřárny; v případě, že tím neobtěžuje jiné spoluobyvatele, může obyvatel kouřit 
ve venkovním posezení terasy B1.
k) Platit Domovu úhradu za pobyt, stravu a  péči, případně další poplatky a platby za  
předem dohodnuté fakultativní služby  a to ve  výši uvedené ve Smlouvě či v Dodatku 
k ní a to způsobem a v termínu tam uvedeném; způsob platby si volí obyvatel.
l) Dodržovat základní hygienické návyky tak, aby jejich nedodržováním nebyli nad míru 
obtěžováni ostatní obyvatelé nebo zaměstnanci.
m) Nepoužívat na pokoji ani v jiných prostorách spotřebiče tepelného charakteru 
(např. konvice, teplomety, žehlička na prádlo i na vlasy aj.). 
3.
Pro bezproblémové poskytování sociální služby  Domov doporučuje, aby obyvatel, 
pokud mu v tom nebrání jeho aktuální zdravotní stav: 
a)  informovat  personál  o  nabytí  nových věcí,  případně úbytku starých  věcí  osobní 
potřeby k aktualizaci seznamu, který je veden u každého obyvatele,
b) před pobytem mimo Domov (dovolená, hospitalizace - je-li to možné) odevzdat klíč od 
pokoje na    příslušné sesterně,
c) před pobytem mimo Domov oznámit, kde a u koho se bude obyvatel při pobytu mimo 
Domov zdržovat. 
4.
Obyvateli Domova může být  vypovězena Smlouva  jen z důvodů a způsobem uvedeným 
ve Smlouvě či  v Dodatku k ní. Obyvateli  může být vypovězena Smlouva, jestliže i po 
písemném či  jinak   pro  obyvatele   srozumitelným způsobem učiněném napomenutí  
opakovaně porušuje pořádek v Domově stanovený tímto Domovním a Domácím řádem. 
Obyvateli Domova může být vypovězena Smlouva i bez předchozího upozornění, jestliže 
hrubě porušuje pořádek stanovený Domovním a Domácím řádem.  Obyvateli  může být 
vypovězena Smlouva vždy a  jen tehdy, nemá-li na jeho jednání či chování, v  němž 
by bylo možno jinak spatřovat porušení Domovního a Domácího řádu, vliv  jeho 
aktuální zdravotní stav, jeho fyzické a psychické možnosti a schopnost porozumět 
této  či jiné vnitřní normě Domova; o  porušení pořádku jde tak vždy a jen tehdy, je-
li  jeho příčinou úmyslné a zaviněné jednání či chování obyvatele, u něhož jsou 
rozpoznávací  i  ovládací  složky  zachovány.  O  tom,  zda  tomu  tak  je,  rozhoduje 
s přihlédnutím ke všem okolnostem případu a osobě obyvatele, sociální a ošetřovatelské 
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dokumentaci   tým ve složení  vedoucí zdravotního úseku, vedoucí úseku přímé péče a 
ředitelka; tým dle potřeby doplňuje lékař, lékař specialista (zejména psychiatr), sociální  
pracovník, zaměstnanci z řad přímé péče apod.
5.
Za hrubé porušování pořádku obyvatelem je považováno zejména:
a)  Nezaplacení úhrady za bydlení, stravu a služby po dobu delší než 2 měsíce.  
b)  Opakované kouření v objektu krom  k tomu určených prostor.
c)  Opakované rušení nočního klidu.
d)  Diskriminační  chování  z hlediska  rasové,  národnostní,  etnické,  náboženské 
a  osobnostní  (např.  věk,  pohlaví,  vzdělání,  vizáž,  zdravotní  stav)  odlišnosti  vůči 
spoluobyvatelům, zaměstnancům či návštěvníkům Domova.
e) Opakované agresivní verbální napadání  spoluobyvatelů, zaměstnanců či návštěvníků 
Domova.  
f) Agresivní fyzické napadení spoluobyvatelů, zaměstnanců či návštěvníků  Domova.
g) Sexuální obtěžování případně jiné podobně nevhodné chování a jednání směrem  ke 
spoluobyvatelům, zaměstnancům či návštěvníkům Domova.
h) Vpuštění cizí osoby do objektu Domova za účelem jejího přespání zde bez vědomí 
vedení Domova či spáchání jednání nebo chování popsaného v odst. 4 čl. IV Domovního 
řádu. 
i) Spáchání jednání, které má znaky přestupku či trestného činu,  v Domově  nebo v 
souvislosti s pobytem v Domově.     
6.
Situace, kdy dlouhodobý pobyt osoby mimo zařízení přesáhne dobu 21 dnů po sobě 
jdoucích,  nebo  součet  dnů  pobytu  osoby  mimo  zařízení  při  opakovaném 
dlouhodobém pobytu osoby mimo zařízení přesáhne v průběhu 90 kalendářních 
dnů po sobě jdoucích dobu 42 dnů, se považují za důvod pro vypovězení Smlouvy o 
poskytnutí sociální služby ze strany Domova jako poskytovatele sociálních služeb. Den 
odjezdu a den příjezdu se nezapočítává do doby nepřítomnosti osoby.
       

Čl.V
Všeobecná provozní ustanovení

A.  Vstup do Domova
Vstupní dveře pavilonů otevírají zaměstnanci na zazvonění na příslušné sesterně nebo 
v kanceláři.  Vchod  do  pavilonu  A  je  určen  pouze  pro  zaměstnance  Domova,  jeho 
obchodní  partnery,  či  návštěvy  směřující  na ředitelství  Domova.  Ostatní  vchody jsou 
určeny pro návštěvy obyvatel. V zimních měsících je z důvodu bezpečnosti obyvatel a 
návštěv  uzavřen  vchod  C  a  schody  před  vchodem B a  C.  Na  chodbách  a  veřejně 
přístupných místech je  instalován kamerový systém bez záznamu; na jeho přítomnost 
upozorňuje  návštěvníky   Domova  informační  cedule  na  všech  vchodech  do  objektu.  
V areálu  Domova  je  instalován  kamerový  systém se  záznamem za  účelem ochrany 
majetku v dispozici  Domova před jeho odcizením či  poškozením;  na  jeho přítomnost 
upozorňují informační cedule v areálu.
 
B. Klid v Domově
Pro  bezproblémové  poskytování  sociální  služby   Domov  doporučuje,  aby  obyvatel, 
pokud mu v tom nebrání jeho aktuální zdravotní stav,  dbal  zásad slušného občanského 
soužití a v době nočního klidu, tj. od 22. do 6. hodiny ranní, nerušil spolubydlící  a ostatní 
obyvatele  Domova nadměrným hlukem.  V této  době  není  tudíž  dovoleno vykonávat 
jakoukoliv činnost spojenou s nadměrným hlukem, je třeba ztlumit rozhlasové a televizní 
přístroje. 
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C.  Návštěvy
1.
Návštěvy  mohou  obyvatelé  přijímat  kterýkoliv  den  v  týdnu  od  9  do  20  hodin  ve 
společenských místnostech.
2.
Pro zajištění soukromí a pohodlí lze na pokojích návštěvy přijímat pouze  po předchozím 
souhlasu spolubydlícího.
3.
Ustanovení předchozích odstavců 1. a  2. se netýká obyvatel úplně imobilních a obyvatel  
v jednolůžkových pokojích.
4.
Všechny návštěvy jsou povinny se při  příchodu do objektu DZR ohlásit  na příslušné 
sesterně, kde se zapíší do knihy návštěv, a při odchodu odhlásit se tamtéž.
5. 
Návštěvy musí dbát ochrany osobních údajů všech subjektů osobních údajů, tedy všech 
fyzických osob nacházejících se v Domově a to zejména obyvatel Domova a personálu, 
ale také  rodinných příslušníků a dalších návštěv obyvatel, dobrovolníků, účinkujících, 
obchodních partnerů a dalších osob, řídit se účinnými právními předpisy  týkajícími se 
ochrany osobních údajů  a  dbát  v tomto směru pokynů vedení  Domova a  personálu. 
Všichni  výše  označení  mají  pak  zákaz  pořizovat,  z Domova  vynášet,  jiným osobám 
předávat či sami zveřejňovat zvukový  a obrazový materiál zachycující subjekt osobních 
údajů   bez  jeho  výslovného  souhlasu.  S ohledem  na  zdravotní  stav  cílové  skupiny 
Domova a udělování souhlasu  obyvatelem  se sníženou orientací, který  není rodinným 
příslušníkem,  se  návštěvě  doporučuje  postup  konzultovat  s na  místě  přítomným 
personálem. 
6.
Návštěvy musí dbát pokynů vedení Domova v případě uzavření Domova či používání 
bariérových opatření a nastaveného režimu v případě ohrožení či  existence epidemie 
nebo jiného min. stejně závažného  důvodu. 
7. 
Ředitel  Domova může v  odůvodněných případech jednotlivým návštěvníkům zakázat 
vstup  do  Domova,  pokud  došlo  při  jejich  předchozí  návštěvě  či  jinde  k neetickému 
chování  či  jednání  vůči  obyvateli  či  personálu  Domova,  k  jednání,  které  má  znaky 
přestupku či trestného činu,   vůči obyvateli nebo personálu Domova nebo k podezření 
z jeho  spáchání    nebo  ke  způsobení  škody  na  majetku  obyvatele,  zaměstnance 
Domova  či Domova  nebo z jiného závažné důvodu. Zákaz musí být oznámen tomu, 
komu je určen, a také personálu  Domova.

D.  Lékařská péče
1.
Primární  lékařská  péče  je  poskytována  praktickým  lékařem v  Domově  v době  jeho 
ordinačních hodin a to v ordinaci či na pokoji obyvatele.
2. 
Odborná lékařská péče je  poskytována  zásadně na základě doporučení praktického 
lékaře.

3.
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V případě uplatnění práva obyvatele na volbu jiného lékaře přebírá tento zvolený lékař 
plnou zodpovědnost za zdravotní stav obyvatele.
4.
Kromě primární lékařské péče může obyvatel využívat i služby externího psychiatra  a 
dalších lékařů specialistů, kteří do Domova docházejí nebo k nimž je obyvatel převážen.

E.  Stravování
1.
Stravování je obyvateli poskytováno  4 x denně, diabetikům a obyvatelům s malnutricí 
(výživná strava) na základě ordinace lékaře 5x denně (snídaně,  oběd, svačina, večeře,  
diabetikům 2.večeře) v souladu se zásadami správné výživy a hygienickými předpisy. 
V případě výživy formou PEG je strava podávána v intervalech stanovených lékařem, 
nejčastěji každé 2-3 hodiny během dne.
2.
Aktuální výše úhrady za stravu je uvedena ve Směrnici č. 38 O výši a způsobu úhrady za 
poskytnutí sociální služby 
3.
V případě pobytu mimo Domov při dodržení Směrnice č. 20 O pravidlech pro způsob 
oznamování pobytu mimo Domov a odhlašování stravy  obyvatel za stravu neplatí, 
tzn.  dle  volby  obyvatele  je  mu za  každé  neodebrané  jídlo  vrácena  příslušná  částka 
případně vydán potravinový balíček. Při pobytu obyvatele mimo Domov po dobu jednoho 
a více kalendářních dnů se obyvateli za každý celý kalendářní den nepřítomnosti vrací  
formou vratky denina měsíčních  nákladů na potraviny (  plná úhrada )  nebo měsíční 
skutečně  uhrazené  náklady  na  potraviny  (  ponížená  úhrada  u  obyvatel,  kteří  
nedosáhnou na plnou tedy stanovenou úhradu ). Provozní náklady platí obyvatel  vždy.
4.
Mobilním  obyvatelům  je  strava  podávána  ve  společných  jídelnách,  imobilním  je 
dovážena do pokojů.  
5.
Snídaně je podávána od 8 hodin, oběd od 12 hodin a večeře od 17 hodin. Z provozních  
důvodů může ředitelka hodinu snídaně a večeře změnit. V případě potřeby Domov zajistí 
stravu individuálně i mimo běžné výdejní hodiny. 

F.  Ubytování
1.
Nastěhování vlastního nábytku je možné jen s předchozím souhlasem ředitelky; přihlíží 
se při tom k potřebám a přáním obyvatele, jakož i k prostorovým možnostem a potřebě 
zachování plynulého a bezpečného provozu  a poskytování služby na pokoji.  Vlastní  
nábytek  je obyvatelem  resp. jeho rodinnými příslušníky při ukončení pobytu v Domově 
vyklizen.
Přemísťování  nábytku  mezi  jednotlivými  pokoji  je  povoleno  dle  nutnosti  a  potřeby 
obyvatele  či  provozu,  vždy  však  po  schválení  a  projednání  pracovním  týmem  dle 
nastavených pravidel. 
Připevňování vlastních polic a obrazů na zdi  je možné jen  na základě předchozí dohody 
a v součinnosti s vedoucím provozně technického útvaru Domova.
2.
Koupelny na jednotlivých podlažích jsou z důvodu bezpečnosti obyvatel uzamčeny, klíče 
jsou obyvatelům kdykoliv k dispozici na příslušných sesternách.  
 
3.
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Chlazení nápojů v umývadlech na pokojích protékající vodou není dovoleno. 

G. Volnočasová  činnost
1.
Domov  zajišťuje  volnočasovou  činnost,  která  je  nedílnou  součástí  péče 
o obyvatele, pro udržení  jeho schopností, dovedností, estetického cítění a zapojení do 
společenského života,  přičemž vychází  z aktuálních  potřeb každého  obyvatele,   ctí 
přitom  jeho  individualitu, soukromí  a zájmy. V Domově jde  např. o kulturní vystoupení 
dětí a mládeže, arteterapie (rukodělná činnost – malování, práce s materiálem, vaření, 
pečení atd.), muzikoterapie (zpěv, poslech hudby), zooterapie (činnost se zvířaty a péče 
o ně),  videoprojekce, soutěže (např.  vědomostní),  oslava  významných dnů  a tradic 
(např.  Velikonoce,  Vánoce,  Dušičky,  Den  matek,  pálení  čarodějnic  apod.),   oslava 
narozenin obyvatel, četba, bohoslužby, grilování atp, mimo Domov o vycházky  a výlety 
skupinové či individuální a to s doprovodem v případě potřeby, lze-li zajistit organizačně 
s přihlédnutím k potřebám provozu.
2.
Volnočasová  činnost  je  poskytována  formou nabídky  pouze  na  základě dobrovolné 
účasti a je závislá na věku, aktuálním zdravotním stavu a schopnostech obyvatele.

Čl.VI
Výbor obyvatel

Obyvatelé se mohou podílet na uspořádání života v Domově svými zástupci zvolenými 
do výboru obyvatel. Ustavení výboru je dobrovolné a závisí na dohodě obyvatel.

Čl. VII
Závěrečná ustanovení

1.
Domov je povinen seznámit obyvatele  s platným Domovním  a  Domácím řádem a to 
způsobem   a   ve  formě  pro  obyvatele  srozumitelným.  Obyvatel   je  povinen  tento 
Domovní a Domácí řád  dodržovat za podmínek uvedených v této normě.
2.   
Tento  Domovní  a  Domácí   řád  nabývá  účinnosti  16.7.2008.  Tímto  dnem  pozbývá 
platnosti Domovní a Domácí   řád ze dne 29.12.2006 účinný dnem 1.1.2007 a všechny 
Dodatky k němu vydané.
3.
Za dodržování Domácího a Domovního řádu odpovídá ředitelka.

V Nejdku dne 16. 7. 2007                                     JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka

Aktualizace:1.9.2009,1.1.2010,1.11.2010 
15.4.2011,  30.6.2011,  1.10.2011,  7.2012,  1.11.2013,1.12.2016,  1.5.2017,  1.7.2017, 
1.12.2018, 1.5.2019, 1.1.2023

Zpracovala JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka.     
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