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Vysvětlivky: 

 SH = SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 

 DpS = domov pro seniory  

 HS = Horní Suchá 

 PPOP = pracovník přímé obslužné péče 

 

 

 

ÚVOD 

1. Posláním DpS Horní Suchá je poskytovat komplexní, kvalitní a individuálně 

zaměřenou pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

2. DpS Horní Suchá poskytuje celoroční pobytovou a nepřetržitou službu, zaopatření 

komplexního charakteru, zejména ubytování, stravování, ošetřovatelskou 

(zdravotní) péči, základní rehabilitační a sociální služby. Všichni klienti mají 

v DpS Horní Suchá příležitost ke kulturnímu a společenskému životu, k zájmové a 

dobrovolné pracovní činnosti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu.  

3. Klidný a spokojený život v domově však vyžaduje, aby se klienti služeb i 

zaměstnanci řídili určitými zásadami a pravidly, z nichž nejdůležitější jsou 

vzájemná úcta, pochopení a ochota si pomáhat. Pravidla, jimiž se řídí denní život 

v DpS Horní Suchá, obsahuje zejména tento Domácí řád, který je závazný pro 

všechny klienty a zaměstnance domova. 

 

 

 

UBYTOVÁNÍ 

1. V DpS Horní Suchá nabízíme ubytování v jednolůžkových pokojích 

s příslušenstvím, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. 

2. Cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím činí 6.000,-, ve 

dvoulůžkovém pokoji 5.400,-Kč a ve třílůžkovém 5.250,-Kč za kalendářní měsíc 

(vždy počítáno 30 dnů – viz příloha k Domácímu řádu - Ceník sociálních služeb). 

3. V ceně za ubytování je zahrnuta cena lůžka, teplá a studená voda, elektřina, 

topení (plyn + kotel), odvoz odpadů a praní či drobné opravy prádla. 

4. Nový klient je automaticky ubytován v pokoji, ve kterém se uvolnilo místo. Pokud 

však klient vyžaduje jiný typ pokoje, může sdělit svůj požadavek vedoucí domova 

či sociální pracovnici – dle možností mu bude vyhověno. Sociální pracovnice vede 

„Pořadník žadatelů o výměnu pokoje“. 
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5. Vedení domova, v odůvodněných případech (např. nemoc klienta, špatné soužití se 

spolubydlícím klientem, modernizace), může rozhodnout o přestěhování klienta na 

jiný pokoj (dočasně nebo trvale). 

6. Pokoj je vybaven základním nábytkem, který je uveden na inventarizačním 

soupisu. Každý klient má v pokoji k dispozici polohovací postel s matrací, noční 

stolek a skříň s uzamykatelnou skříňkou (na osobní dokumenty, finance), 

s ostatními spolubydlícími v pokoji pak sdílí stůl a židle, umyvadlo s teplou a 

studenou vodou a osvětlení.  

7. Pokoj si klient může dovybavit obrázky, fotografiemi, květinami či jinými 

drobnými předměty osobní povahy. Po odsouhlasení vedoucí domova lze pokoj 

vybavit i vlastním drobným nábytkem např. křeslem či skříňkou, nebo také 

vlastními elektrospotřebiči (TV, lednička, rychlovarná konvice), u kterých je však 

nutné mít platnou revizi, kterou si klient hradí 1 x ročně sám. Provoz těchto 

spotřebičů spadá do fakultativních služeb, které jsou poskytovány za úhradu dle 

aktuálního ceníku (viz příloha k Domácímu řádu – Ceník fakultativních služeb). 

8. V domově není dovoleno chovat domácí zvířata (výjimkou je společný pes 

Arťa), přechovávat nebezpečné předměty, střelné zbraně, chemikálie, věci 

hygienicky závadné nebo vzbuzující odpor jako i jiné věci v nadměrném 

množství (prázdné láhve, noviny,…). 

9. V domově je přísně zakázáno jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm. 

Kouření v prostorách DpS je z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázáno. 

Kouřit je možné na balkoně nebo ve venku. 

10. Věci, které domov přidělil k používání klientům, zůstávají majetkem organizace. 

Klienti jsou povinni s nimi zacházet šetrně a při případném odchodu z DpS je vrátit 

ve stavu, který odpovídá délce jejich použití.  

11. Praní a drobné opravy ložního či osobního prádla klientů zajišťuje prádelna 

LOTOS z Horní Suché. Jelikož prádelna pere prádlo pro více subjektů, je nutné, 

aby každý klient měl své osobní prádlo podepsané (veškeré prádlo, které se 

bude prát, tzn. i spodní prádlo či ponožky). Klient musí mít prádlo řádně 

podepsané již před nástupem do DpS – logem SHHS a příjmením klienta (např. 

SHHS Novák) – je možné tak učinit fixem či propiskou na textil nebo je možné 

text vyšít. Později, jakmile se sejde více zájemců, bude prádlo klientovi zdarma 

označeno našimi štítky. Pokud prádlo nebude označeno, prádlo se z prádelny 

nevrátí. Pokud si klient prádlo nepřeje mít označené, musí si zajistit vlastní vypraní 

prádla.  

12. Každý pokoj je uzamykatelný a klient může, pokud požaduje, mít klíč od vlastního 

pokoje. Vzhledem k tomu, že většina pokojů v DpS Horní Suchá je dvou nebo 
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třílůžkových a klient neobývá pokoj sám, je při nástupu do DpS nabízen klíč od 

pokoje pouze klientům jednolůžkových pokojů.  

13. Každý klient smí mít klíč od budovy DpS, pokud jej požaduje. Při nástupu do DpS 

je tato možnost klientovi nabídnuta. 

14. Ztrátu klíčů od pokojů, skříní a budovy hradí klient v plné výši.  

15. Po ukončení pobytu musí klient (rodina klienta) vrátit všechny klíče, které mu 

byly poskytnuty. 

16. Společné prostory DpS (oba hlavní vchody, schodiště mezi 1. a 2.NP a kulturní 

místnost) jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem (uchováván 2 

dny), z důvodu větší bezpečnosti. 

17. Klienti nesmí vstupovat do provozních místnosti domova (kuchyňka v 1.NP, 

úklidové místnosti, denní místnost zaměstnanců, kancelář vedoucí, sociální 

pracovnice a sesterna, pokud zde není přítomen nikdo z pracovníků, veškeré 

místnosti v suterénu). 

 

 

 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Klient nebo jiná osoba pobývající u klienta v DpS, odpovídá za škodu, kterou 

zaviněně způsobila na majetku domova nebo jiné organizace, jejíž majetek užívá 

(např. invalidní vozík), na majetku nebo zdraví ostatních klientů, zaměstnanců 

domova a jiných osob. 

2. Způsobí – li škodu zaviněně více klientů, odpovídají za ni podle své účasti. 

3. Klient má povinnost upozornit vedoucí DpS, případně jiného zaměstnance domova 

na škodu, která vznikla nebo by mohla vzniknout domovu, jeho klientům, 

zaměstnancům nebo jiným osobám, kdyby nebyly učiněny kroky k jejich 

odvrácení. 

4. Pokud osoba způsobí poskytovateli škodu, škoda bude řešena ve shodě s 

ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, o 

odpovědnosti za škodu. 

5. Pro klienty DpS Horní Suchá jsou zpracovány „Pokyny pro klienty, kteří se 

dostanou do svízelných situací“ (viz příloha k Domácímu řádu), které klientům 

říkají, jak se mají zachovat, v případě že v domově dojde k nějaké nouzové či 

havarijní situaci. 
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ÚSCHOVA CENNÝCH A JINÝCH VĚCÍ 

1. S klientem je při nástupu sjednán individuální způsob podpory při uložení jeho 

cenných věcí. Klient může požádat o uložení cenných věcí, peněžních hotovostí 

nebo vkladních knížek do úschovy domova (občanský průkaz a průkaz zdravotní 

pojišťovny či jiné další doklady jsou uloženy v úschově v sesterně; finance, 

cennosti či vkladní knížky u sociálního pracovníka, popř. v depozitu SH). Převzetí 

cenných věcí či vkladních knížek je potvrzeno na formuláři Osobní karta a 

převzetí peněžní hotovosti na příjmovém pokladním dokladu. Klient může z 

hotovosti i z depozita peníze libovolně vybírat, peníze ukládat nebo s nimi jinak 

disponovat. O uložení může požádat kdykoliv během svého pobytu v domově. Bez 

souhlasu klienta nemohou příbuzní s penězi ani s cennostmi manipulovat, ani 

jim nebudou sdělovány informace o stavu účtu klienta.  

2. Cennosti a peníze si klient může uschovat ve své uzamykatelné šatní skříni na 

svém pokoji. Za tyto věci nese plnou zodpovědnost sám klient. Domov 

neodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, kterou nepřevzal do 

úschovy. 

3. Odchází-li klient z domova na delší dobu než jeden den, např. do nemocnice nebo 

na dovolenku, může si za přítomnosti službu konající sestry a jednoho svědka 

provést uzamčení skříně, v níž má osobní věci, aby se zabránilo zničení nebo 

ztrátě. Klíč od skříně bude po dobu nepřítomnosti klienta uschován v trezoru v 

sesterně. 

 

 

 

STRAVOVÁNÍ 

1. Strava v DpS Horní Suchá je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou 

věku a zdravotnímu stavu klientů. 

2. Cena za stravu je 4.500,-Kč za měsíc, u diabetiků na inzulínu 4.800,-Kč za 

měsíc (viz příloha k Domácímu řádu – Ceník sociálních služeb). 

3. Pokud zdravotní stav klienta vyžaduje zvláštní dietu, je naordinována ošetřujícím 

lékařem. 

4. Strava je připravována v kuchyni SH v Karviné, poté je 2x denně (snídaně a oběd 

s večeří) dovážena do jednotlivých domovů SH. 

5. Jídelníček je sestavován vedoucím kuchyně SH a nutričním lékařem. Jídelníček 

schvaluje ředitelka SH. 
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6. Jídelníčky jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách jednotlivých pater vždy na 

aktuální týden, případné změny jsou včas oznámeny. 

7. Strava není výběrová, je vždy připravován pouze 1 druh jídla. 

8. Denní strava se skládá s 3 hlavních jídel – snídaně, oběd a večeře. Diabetici, 

kterým je aplikován inzulín, mají ještě 2. večeři. Ve středy a v soboty mají klienti 

navíc odpolední svačinku (ovoce, dezert, oplatek). Večeře jsou většinou studené, 

občas (v zimním období) je zařazena teplá polévka. 

9. Personál DpS Horní Suchá následně roznáší stravu klientům do pokoje, na místo, 

kde klient dle dohody jí – ke stolu, v posteli u jídelního stolku, nebo do kulturní 

místnosti. 

10. Snídaně je roznášena v 8:00, oběd v 11:45 a večeře v 17:00 hodin. 

11. Za dodržování předepsané kvality a množství stravy odpovídá vedoucí směny 

(zaměstnanec pověřený úsekovou sestrou vedením směny). 

12. Zajišťujeme pro klienty i pitný režim – každé ráno personál připravuje pro každého 

klienta čerstvý čaj do vlastní konvičky (termosky) a roznese je klientům na pokoje.  

13. Pokud klient má hlad nebo na něco chuť, může využít nákupu v pojízdné prodejně, 

která přijíždí do DpS vždy ve čtvrtek. Prodejna nabízí polské potraviny. 

14. Dále pro klienty zajišťujeme 1x měsíčně velký nákup (především minerálních vod) 

– zodpovídá pracovnice pro volnočasové aktivity. 

15. Klientům mohou přinést „něco na zub“ také rodinní příslušníci či jiné návštěvy. 

Pokud jídlo vyžaduje okamžitou spotřebu, je nutné tak učinit, není možné na 

pokoji skladovat rychle se kazící či již zkažené potraviny. Potraviny, které 

vyžaduji chlad, je nutno umístit do lednice. 

16. Klienti a návštěvy mají k dispozici kuchyňku v 2.NP. Kuchyňka je vybavena 

rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou, lednicí a základním nádobím. 

V kuchyňce je nutno udržovat pořádek. Tuto kuchyňkou mohou využívat klienti 

samostatně.  

17. Klienti mohou využít také možnosti uchování potravin v lednici v kuchyňce 

v 1.NP – nutno však o toto požádat personál, do kuchyňky v 1.NP smí vstupovat 

pouze personál. 

18. Potraviny uchovávané v lednici musí mýt vždy řádně podepsané. 

19. Personál DpS si vyhrazuje právo upozornit klienty na nevhodné a dlouhé 

skladování potravin a při zjevném porušení hygienických zásad rozhodnout (s 

vědomím klienta) o jejich likvidaci. 
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ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 

1. DpS Horní Suchá poskytuje klientům zdravotní, ošetřovatelskou a základní 

rehabilitační péči odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu.  

2. Ošetřovatelská péče se poskytuje v nepřetržitém provozu. Poskytují ji pracovníci 

přímé obslužné péče (PPOP) a zdravotní asistenti, které po odborné stránce vede a 

řídí úseková sestra domova. 

3. Zdravotní a rehabilitační péče je poskytována na základě indikace lékaře a je 

hrazena ze zdravotního pojištění klienta. 

4. Pokud má klient potřebu lékařského vyšetření, nahlásí to úsekové sestře. 

5. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby ohlásí klient ihned zdravotní sestře domova 

konající službu, která zajistí ošetření a provede zápis do ošetřovatelské 

dokumentace.  

6. Klientům je ponechána svobodná volba svého ošetřujícího lékaře.  

7. Zdravotní péči v DpS Horní Suchá zajišťuje MUDr. Kusáková Dagmar, která 

dochází do domova vždy ve čtvrtek v dopoledních hodinách. 

8. Pokud si klient ponechá svého lékaře, musí jej o nástupu do domova informovat a 

dohodnout se na postupu při zajištění lékařské péče (předepisování receptů a 

inkontinenčních pomůcek, pravidelné kontroly, návštěva při nemoci). 

9. Mimo ordinační hodiny lékaře, ve velmi naléhavých případech, je volána rychlá 

záchranná pomoc. 

10. Odbornou péči zajišťují externí lékaři, kteří docházejí za klienty do domova 

(psychiatr, ortoped, nutriční lékař, zubní lékař). 

11. DpS může zajistit i vyšetření v jiných odborných ambulancích (na základě 

doporučení praktického lékaře). 

12. Dopravu sanitním vozem (na vyšetření, k hospitalizaci) ordinuje lékař.  

13. Pokud lékař dopravu sanitním vozem nenaordinuje, musí si klient dopravu do 

zdravotnického zařízení zajistit s pomoci příbuzných. V případech, kdy to není 

možné, zajišťujeme dopravu formou externích dopravců (taxi služba, pro občany 

s trvalým pobytem v Horní Suché služba Senior Taxi) nebo služebním 

automobilem SH – tuto službu si klient hradí ze svých prostředků (viz příloha 

k Domácímu řádu - Ceník fakultativních služeb). 

14. Pokud klient potřebuje doprovod k odbornému vyšetření, musí si jej zajistit 

s pomocí příbuzných. Ve výjimečných případech zjistí doprovod zaměstnanec 

domova. 

15. Klient se může svobodně rozhodnout, zda si chce chystat a užívat léky sám, nebo 

mu je má chystat zdravotní sestra domova. Toto rozhodnutí je zaznamenáno 

v nastavení sociální služby. 
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16. Klient, kterému je aplikován inzulín, se může svobodně rozhodnout, zda si chce 

inzulín aplikovat sám nebo mu jej má aplikovat zdravotnický personál domova. 

Toto rozhodnutí je zaznamenáno v nastavení sociální služby. 

17. Zda bude klient dodržovat léčebný režim, doporučení lékařů a zdravotnického 

personálu je plně na jeho rozhodnutí. Poskytovatel však neodpovídá za zdravotní 

stav klienta vzniklý nedodržením léčebného režimu. V případě odmítnutí léčby 

bude proveden o této skutečnosti zdravotnickým personálem záznam. Zároveň 

musí být klient poučen o důsledcích svého rozhodnutí.  

18. U klienta, u něhož je podezření, že onemocněl infekční chorobou, bude 

postupováno podle rozhodnutí lékaře. 

19. Doplatky za předepsané léky a poplatky za návštěvu lékaře, za výdej léku na 

předpis, za návštěvu pohotovosti a případné výdaje za pobyt v nemocnici hradí 

klienti z vlastních finančních prostředků. 

 

 

 

HYGIENA 

1. V domově klienti sami dle svých možností pečují o osobní čistotu, čistotu šatstva, 

prádla, obuvi a dbají na pořádek v pokojích, ve skříních, nočních stolcích apod. 

Pořádek a čistotu se snaží dodržovat i ve všech dalších místnostech, které 

používají, a v areálu domova. 

2. Individuální postup a konkrétní rozsah pomoci při zajištění hygieny o vlastní 

osobu, úklidu a péče o prádlo je sjednán v nastavení sociální služby. 

3. Klienti nesmí nečistotou, nepořádkem nebo zápachem porušovat práva 

ostatních klientů. 

4. Klienti provádí denní osobní hygienu podle svých zvyklostí a možností. Frekvence 

koupání a sprchování není pro klienty nijak omezena, doporučujeme alespoň 1 x 

týdně celkovou koupel. 

5. Kadeřnické a pedikérské služby zajistíme dle přání klienta i v prostorách DpS. 

Tyto služby nejsou součástí úhrady za pobyt a klienti si je hradí sami. 

6. Znečištěné osobní prádlo klienti odevzdávají do nádob k tomu určených (v 

čisticích místnostech) buď samostatně, nebo s pomocí PPOP. Šatstvo k čištění v 

chemické čistírně a opravu poškozené obuvi si zajistí klient sám nebo ve 

spolupráci se sociální pracovnicí. Tyto služby si klienti hradí sami. 

7. Špinavé prádlo je odevzdáváno do prádelny k vyprání vždy v pondělí, středu 

a pátek. V tyto dny se také vrací z prádelny vyprané prádlo z předchozích dnů. 
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8. Běžný úklid na pokojích provádí zaměstnanci domova podle individuální domluvy, 

která je sjednána v nastavení sociální služby klienta. Dezinfekce se provádí dle 

dezinfekčního řádu. Klienti se mohou podle svých schopností zapojit do úklidu 

(např. větrání, svlékání ložního prádla, zalévání květin, utírání prachu apod.)  

9. Drobné upomínkové předměty, které mají klienti na pokojích (fotografie, sošky, 

hrníčky, ozdoby aj.) si dle svých možností uklízí sami. 

10. Odpadky se vyhazují do nádob k tomu určených. Je zakázáno vyhazovat 

jakékoliv odpadky z balkonu a oken, příp. je pohazovat v přilehlé zahradě. 

Likvidaci odpadků zajišťují příslušní odpovědní pracovníci. Z odpadu třídíme 

plast, sklo, papír. 

11. Kouření v prostorách DpS je z bezpečnostních a hygienických důvodů 

zakázáno. Kouřit je možné na balkoně nebo ve venku. 

 

 

 

DOBA KLIDU V DpS 

1. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno.  

2. V době nočního klidu nejsou klienti rušeni, s výjimkou nutnosti podání léků nebo 

poskytnutí nutné ošetřovatelské či zdravotní péče. Klient může po individuální 

dohodě v nastavení sociální služby využít služby dohledu personálu v nočních 

hodinách. 

3. V době nočního klidu by neměli klienti nevhodným způsobem rušit ostatní.  

4. V případě potřeby nebo při zdravotních problémech mají klienti k dispozici 

signalizační zařízení, kterým si mohou přivolat pomoc personálu. Toto zařízení se 

nesmí zneužívat! 

5. Denní program klientů není nijak omezen, určují si ho sami, dle svých zájmů a 

potřeb. 

 

 

 

POBYT MIMO DpS 

1. Klienti se během dne podle vlastní potřeby volně pohybují, jak v areálu DpS, tak 

mimo něj. Délka pobytu klienta mimo domov není nijak upravena, neměla by 

však přesáhnout 5 dnů v kalendářním měsíci (upraveno ve Smlouvě o poskytnutí 

sociální služby).  
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2. Doručujeme klientům, aby v zájmu své bezpečnosti nebo poskytnutí rychlé 

lékařské pomoci, nahlásili službu konajícímu personálu, kam odcházejí a 

přibližnou dobu návratu.  

3. Pokud klient odchází na dovolenku a přeje si na celý den odhlásit stravu, musí 

požádat úsekovou sestru o odhlášení stravy 2 pracovní dny předem. Pokud si 

klient přeje např. místo oběda balíček, musí tuto skutečnost nahlásit úsekové sestře 

1 pracovní den předem. Nelze odhlásit stravu ani zajistit balíček místo oběda 

v daný den ráno. 

4. V případě, že klient odchází na dovolenku na více dnů, doporučujeme si s sebou 

vzít občanský průkaz, průkaz pojištěnce, potřebné léky a inkontinenční pomůcky. 

5. Pokud se klient rozhodne změnit nahlášenou dobu pobytu mimo domov, je v jeho 

zájmu, aby to předem nahlásil službu konajícímu personálu osobně nebo na tel. 

čísle 596 411 904.  

6. Vyúčtování a vracení vratek probíhá podle Smlouvy o poskytnutí služby sociální 

služby. 

7. V případě zájmu klienta, DpS může zajistit doprovod. 

 

 

 

NÁVŠTĚVY 

1. Klienti mohou přijímat návštěvy neomezeně, s výjimkou doby nočního klidu. 

2. Klienti přijímají návštěvy v prostorách k tomu určených (kulturní místnost, 

společenská zákoutí, terasa, zahrada). Návštěvy málo pohyblivých klientů mohou 

být uskutečněny u lůžka. 

3. Pokud je doba jídla nebo doba provádění osobní hygieny, nejsou návštěvy na 

pokoji klientů povoleny; výjimku tvoří návštěvy, které se aktivně podílejí na 

podávání stravy klientovi. 

4. Klienti se mohou vzájemně navštěvovat na pokojích ostatních klientů, musí však 

dodržovat jejich právo na soukromí. Při každém vstupu na cizí pokoj musí 

všichni obyvatelé pokoje s touto návštěvou souhlasit. Zároveň nesmí ostatní 

obyvatele pokoje svou přítomnosti rušit ani omezovat.  

5. Při mimořádných událostech a opatřeních Hygienicko - epidemiologické stanice, 

mohou být návštěvy dočasně zakázány ředitelkou SH.  

6. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v DpS. Osobám, které jeví známky opilosti 

či požití jiných omamných látek, není vstup do objektu a areálu povolen.  
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7. Ředitelka SH může v odůvodněných případech jednotlivým návštěvníkům zakázat 

vstup do budovy, pokud došlo při jejich předchozí návštěvě k nepřístojnostem a 

oprávněným stížnostem. 

8. Návštěvy mají možnost využít kuchyňku v 2. NP k přípravě nápojů či drobného 

občerstvení. Klíč od kuchyňky je na vyžádání u personálu. Po použití kuchyňky je 

nutno vše po sobě uklidit. 

9. Povinností návštěv klientů je dodržovat vnitřní normy DpS a řídit se pokyny 

odpovědných zaměstnanců DpS. Povinností návštěv je používat ochranné 

návleky (při vstupu do zařízení). 

10. Návštěvy nesmí vstupovat do provozních místnosti domova (kuchyňka v 1.NP, 

úklidové místnosti, denní místnost zaměstnanců, kancelář vedoucí, sociální 

pracovnice a sesterna, pokud zde není přítomen nikdo z pracovníků, veškeré 

místnosti v suterénu). 

 

 

 

KULTURNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

1. Klienti DpS se podle svého zájmu a zdravotního stavu mohou účastnit kulturního 

života v domově a také se podílet na jeho organizování.  

2. Pro klienty je v domově k dispozici kulturní místnost, která je vybavena TV, DVD 

přehrávačem a hi-fi, počítačem s bezplatným přístupem na internet, a je zde také 

knihovna a klavír. Dále klienti mohou využívat společenská zákoutí 

v komunikačních prostorách, masážní křeslo, kuchyňku na 2.NP a pro posezení a 

vycházky je k dispozici zahrada s lavičkami nebo terasa. V suterénu se nachází 

pracovna pracovnice pro volnočasové aktivity, kterou klienti mohou v případě 

zájmu také využívat. Klientům je k dispozici také spousta společenských her, 

určených pro seniory. 

3. Informace o jednotlivých aktivitách konaných v domově se klient dozví z nástěnky 

určené pro klienty, která se nachází při vstupu do budovy, a také klienty ústně 

informuje pracovnice pro volnočasové aktivity. 

4. Z pravidelných aktivit se v DpS Horní Suchá konají bohoslužby (každý 1. a 3. 

čtvrtek v měsíci), dále je klientům umožněn nákup v pojízdné prodejně, která 

nabízí polské potraviny (každý čtvrtek). 

5. V DpS Horní Suchá se minimálně 2x ročně koná schůze vedení s klienty. Účast je 

nabízena všem klientům. Termín schůze je zveřejněn na nástěnce určené pro 

klienty, při vstupu do budovy. Z této porady je vždy proveden zápis. Tyto schůze 

jsou využívány pro zvyšování kvality poskytovaných služeb.  
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6. Klienti mohou své zájmy realizovat také individuálně, nesmí však nenarušovat 

klid a práva ostatních klientů, nesmí svou činností ohrozit zdraví klientů a 

pracovníků a okruh zájmu nesmí být v rozporu z podmínkami DpS. 

 

 

 

VÝPLATA DŮCHODU A ÚHRADA ZA POBYT A SLUŽBY V 
DpS 

1. Klienti mají možnost (na základě písemné dohody s Českou správou sociálního 

zabezpečení) zvolit si způsob doručování důchodu – poštovní poukázkou, na účet, 

popř. zvláštnímu příjemci důchodu. 

2. Klientům, kterým je vyplácen důchod poštovní poukázkou, je důchod doručen na 

adresu trvalého pobytu. V případě, že klient žádá o doručení důchodu na jinou 

adresu, pomůže mu sociální pracovnice s vyřízením tzv. dosílky důchodu. 

3. Klientům, kterým je důchod vyplácen poštovní poukázkou v DpS Horní Suchá, 

doručovatelka doručí důchod v den jeho splatnosti. Důchod si přebírá klient sám. 

Pokud si klient není schopen převzít důchod zcela sám, může požádat sociální 

pracovnici o přítomnost při přebírání důchodu. Za klienty, kteří jsou zcela 

neorientovaní a neschopni podpisu, přebírá důchod sociální pracovnice. 

4. Klient si z důchodu hradí platbu za ubytování a stravu, jak bude naloženo se 

zůstatkem důchodu, si klient volí sám v nastavení sociální služby (zda bude 

hotovost uložena v trezoru sociální pracovnice nebo si ji klient nechává u sebe). 

5. Pokud si klient nechá u sebe větší obnos peněz, DpS nezodpovídá za jejich 

případnou ztrátu či odcizení. 

6. Klienti platí úhradu za ubytování, stravování a fakultativní služby podle Smlouvy o 

poskytnutí sociální služby.  

7. Zůstatek důchodu slouží klientovi pro úhradu dalších služeb spojených s pobytem 

v DpS, např. služeb kadeřnice či pedikérky, na úhradu léků, inkontinenčních 

pomůcek, hygienických potřeb, poplatků za vlastní TV, telefon, drobné nákupy a 

jiné. 

 

 

 

POŠTOVNÍ ZÁSILKY 

1. Poštovní zásilky, balíky, včetně peněžních zásilek přebírá přímo klient nebo 

pověřený pracovník domova, který při této práci zachovává listovní tajemství. 
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2. Klient má možnost si v nastavení sociální služby zvolit, zda si poštovní zásilky 

přečte sám nebo potřebuje pomoc při jejich přečtení. Úřední poštu pomáhá 

klientům přečíst sociální pracovnice. 

 

 

 

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A POCHVALY 

1. Klienti, jejich zástupci, rodinní příslušníci nebo ostatní návštěvy domova si mohou 

stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli 

jakýmkoli způsobem ohroženi. 

2. Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služeb se řídí 

vnitřním předpisem „Pravidla pro podávání a vyřizování stížností v DpS Horní 

Suchá“ (viz příloha k Domácímu řádu), který je rovněž k dispozici ve zkrácené 

podobě u schránek na stížnosti, v celém znění na nástěnce při vstupu do DpS. 

3. S „Pravidly pro podávání a vyřizování stížnosti“ se má klient povinnost 

seznámit před nástupem do DpS, poté mu pravidla vždy 1x ročně zopakuje jeho 

klíčový pracovník. 

4. Pravidla informují, kdo a jakým způsobem si může stěžovat, kde je možno stížnost 

podat, kdo ji bude vyřizovat a jakým způsobem bude vyřizování stížnosti probíhat. 

5. Stížnosti v písemné podobě mohou být podány také prostřednictvím schránky pro 

stížnosti, která je umístěna na obou podlažích DpS. 

6. Případné připomínky, přání a pochvaly mohou klienti, rodinní příslušníci a ostatní 

návštěvy domova sdělit v „Knize pochval, přání a připomínek“, která se nachází u 

nástěnky při vstupu do DpS. 

 

 

 

OPATŘENÍ PROTI PORUŠOVÁNÍ KÁZNĚ A POŘÁDKU  

1. Jestliže klient svým chováním opakovaně, úmyslně nebo pod vlivem alkoholu 

hrubě porušuje kázeň a pořádek v zařízení, použije ředitelka SH těchto opatření: 

návrh na přeložení do jiného zařízení; návrh na ukončení pobytu.  

2. Než je přistoupeno k těmto krokům, snaží se vedení domova sjednat nápravu 

nejprve vlastními silami a za dodržení všech lidských práv klienta.  

3. Za hrubé porušování pořádku klientem je považováno: úmyslné nezaplacení 

úhrady za bydlení, stravu a služby; návštěvy na pokojích v době nočního klidu, 

včetně přespání; vynášení majetku DpS; kouření mimo vyhrazené prostory; 
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přechovávání a hromadění omamných látek, potravin, střepů a jiných ostrých a 

nebezpečných předmětů; opakované úmyslné rušení nočního klidu nebo rušení 

nočního klidu v opilosti; opakované agresivní verbální nebo fyzické napadání 

spoluobyvatelů, personálu či návštěvníků DpS, pokud není způsobeno akutní 

změnou zdravotního stavu klienta; diskriminační chování z hlediska rasové, 

národnostní, etnické, náboženské a osobnostní (např. věk, pohlaví, vzdělání, vizáž, 

zdravotní stav) odlišnosti vůči spoluobyvatelům, personálu či návštěvníkům DpS. 

4. Některé formy porušování kázně a pořádku jsou zpracovány, včetně postupu jejich 

řešení, ve vnitřním předpise „Seznam nouzových a havarijních situací a postupy 

pro jejich řešení“. Ostatní případy zaznamenávají zaměstnanci do „Knihy 

hlášení“ a do formuláře Záznam o průběhu poskytování sociální služby klienta. 

 

 

 

UKONČENÍ POBYTU 

1. Způsoby ukončení pobytu v DpS Horní Suchá jsou uvedeny ve Smlouvě o 

poskytnutí sociální služby. 

2. Postup při úmrtí klienta upravují zvláštní předpisy domova. Pohřeb zesnulého 

zabezpečí příbuzní nebo jiná blízká osoba. Pokud tak do 96 hodin od úmrtí 

neučiní, učiní tak SLEZSKÁ HUMANITA (na náklady zemřelého), případně je 

povinna tak učinit obec, na jejímž území k úmrtí došlo. 

3. Majetek zemřelého sepíše neodkladně službu konající ošetřovatelský personál na 

formuláři Soupis pozůstalosti po zemřelém. Osobní věci zemřelého klienta 

(ošacení, hygienické potřeby, drobné upomínkové předměty) jsou vydány 

pozůstalých rodinným příslušníkům oproti podpisu na tomto formuláři. Cenný 

majetek (šperky, hodinky, mobilní telefon, TV aj.), finanční hotovost, popř. 

hotovost na depozitním účtu, vkladní knížky aj. jsou předmětem dědického řízení. 

Teprve na základě pravomocného rozhodnutí soudu o dědickém řízení je tento 

majetek zemřelého předán právoplatným dědicům.  

4. Při skončení pobytu je klient povinen vyklidit přidělený pokoj a předat jej ve 

stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k normálnímu opotřebení při 

řádném užívání. V případě úmrtí klienta přechází tato povinnost na rodinu 

klienta. Lhůta pro vyklizení pokoje je 5 dnů, poté budou věci zlikvidovány a 

úhrada za likvidaci bude požadována po klientovi nebo v dědickém řízení.    

5. Doporučujeme klientům si určit při nástupu do DpS pohřební službu, popř. osobu, 

která bude obstarávat pohřební záležitosti. 
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ZÁVĚR 

1. Zaměstnanci DpS Horní Suchá jsou povinni se seznámit se s „Domácím řádem 

DpS Horní Suchá“ do 3 měsíců po přijetí do pracovního poměru, nebo do 1 

měsíce po jeho novelizaci. Toto jsou povinni stvrdit svým podpisem na formuláři 

Seznámení se standardem č.1, který je součástí standardu č.1. 

2. Klienti DpS Horní Suchá se mají povinnost seznámit s „Domácím řádem DpS 

Horní Suchá“ před nástupem do DpS (dostanou k dispozici pro přečtení při 

jednání se zájemcem o službu, je k dispozici na webových stránkách SH). 

Seznámení s Domácím řádem stvrzují podpisem Smlouvy o poskytnutí sociální 

služby. 

3. Domácí řád je vyvěšen na všech pokojích v domově a také v kulturní místnosti. 

K dispozici je rovněž na webových stránkách www.slezskahumanita.cz, pod 

hlavičkou Domov pro seniory Horní Suchá, v sekci Dokumenty. 

4. Tento Domácí řád je platný od 1.6.2014 a plně nahrazuje předchozí Domácí řád 

vydaný 1.6.2009 a zrevidovaný 18.1.2010. 

 

 

 

http://www.slezskahumanita.cz/
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PŘÍLOHY K DOMÁCÍMU ŘÁDU  

 

Důležitá telefonní čísla 

 

Ceník sociálních služeb 

 

Ceník fakultativních služeb 

 

Pokyny pro klienty, kteří se dostanou do svízelných situací 

 

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností  

 

 

 

 

 



DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

 

 

PRVNÍ POMOC 155  

HASIČI 150  

POLICIE 180  

ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY 

Gertruda Remešová 
596 325 856, 773 761 580 

vedoucí DpS Horní Suchá 596 410 612, 773 761 585 

sociální pracovnice DpS Horní Suchá 555 500 829 

sesterna 596 411 904, 773 761 585 

 



SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 

Sokolovská 1761, 735 06  Karviná - Nové Město 

IČ 42864917 

 

 

CENÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB od 1.1.2014 
 

Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, schválila od 1.1.2014 Ceník 

sociálních služeb, v souladu s Vyhláškou č.505/2006Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá 

ustanovení Zákona o sociálních službách č.108/2006Sb., §15 Domovy pro seniory, kde je stanovena 

maximální cena pobytových služeb celkem 380,-Kč na 1 pobytový den, a to 210,-Kč za ubytování a 170,-

Kč za celodenní stravu. 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, zachovává maximální cenu 200,-Kč za ubytování 

a 160,-Kč za celodenní stravu s tím, že zařadí do týdenního jídelního lístku 2 bezmasé dny. 
 

 
PLATBA CELKEM ubytování 

z toho 

strava  

měsíčně na 1 den měsíčně na 1 den měsíčně na 1 den  

Jednolůžkový 

pokoj s 

příslušenstvím 

dieta č.1, 2, 3, 4, 7 10.500 350 

6.000 200 

4.500 150 

 

dieta č. 9 10.800 360 4.800 160 

PEG 7.000 233 1.000 33 

Jednolůžkový 

pokoj bez 

příslušenství 

dieta č.1, 2, 3, 4, 7 10.200 340 

5.700 190 

4.500 150 

dieta č. 9 10.500 350 4.800 160 

PEG 6.700 223 1.000 33 

Dvoulůžkový 

pokoj 

dieta č.1, 2, 3, 4, 7 9.900 330 

5.400 180 

4.500 150 

dieta č. 9 10.200 340 4.800 160 

PEG 6.400 213 1.000 33 

Třílůžkový 

pokoj 

dieta č.1, 2, 3, 4, 7 9.750 325 

5.250 175 

4.500 150 

dieta č. 9 10.050 335 4.800 160 

PEG 6.250 208 1.000 33  

Vícelůžkový 

pokoj 

dieta č.1, 2, 3, 4, 7 9.600 320 

5.100 170 

4.500 150 

dieta č. 9 9.900 330 4.800 160 

PEG 6.100 203 1.000 33 

 

Smluvní lékaři doporučují klientům diety dle jejich zdravotního stavu. Diabetická dieta (dieta č.9) má     

2. večeři. 

 

Rozpis stravy na den: 
 

 snídaně oběd nápoj, ovoce večeře 2. večeře 

dieta č.1, 2, 3, 4, 7 20,- 75,- 10,- 45,- - 

dieta č. 9 20,- 75,- 10,- 45,- 10,- 

 

V případě nepřítomnosti klienta v domově pro seniory se hradí pouze udržovací poplatek ve výši 160,-Kč 

za 1 den.          

     

Gertruda Remešová 

V Karviné, 1.1.2014                                                               Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY,  

                                           obecně prospěšné společnosti 



SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 

Sokolovská 1761, 735 06  Karviná - Nové Město 

IČ 42864917 

 

 

CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB od 1.5.2014 
 

Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, schválila od 1.5.2014 Ceník 

fakultativních služeb, v souladu se Zákonem o sociálních službách č.108/2006Sb.. 

 

Ceny za užívání vlastních elektrospotřebičů na pokoji klienta byly stanoveny dle průměrných příkonů 

spotřebičů a frekvence jejich použití. 

 

V domovech SLEZSKÉ HUMANITY platí přísný zákaz používání topných spirál pro ohřev vzduchu a 

vody a všech el. zařízení neschválených ředitelkou SLEZSKÉ HUMANITY. Všechna el. zařízení musí 

mít platnou revizi dle ČSN 33 16 10 "Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání". 

Revize elektrospotřebičů provádí odborný zaměstnanec zařízení nebo smluvní firma poskytovatele. 

 

V případě používání jiných el. spotřebičů s větším výkonem bude paušální měsíční částka vypočtena dle 

spotřeby a frekvence použití daného spotřebiče. 

El. spotřebiče s malým výkonem, jako např. holicí strojek, zubní kartáček, nabíječka do mobilního 

telefonu, nepodléhají měsíčnímu paušálnímu poplatku za spotřebovanou elektřinu, ale musí mít platnou 

revizi. 
 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBA 
CENÍK ZA POSKYTOVANOU 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBU 

užívání vlastní TV na pokoji  100,-Kč/měsíc 

seřízení (naladění televizních programů) televizního přijímače, 

který je majetkem uživatele 
20,-Kč/úkon 

užívání vlastního rádia na pokoji 35,-Kč 

užívání vlastního osobního počítače na pokoji 100,-Kč/měsíc 

užívání vlastní rychlovarné konvice na pokoji 30,-Kč/měsíc 

užívání vlastní mikrovlnné trouby na pokoji 20,-Kč/měsíc 

užívání vlastní lampičky na pokoji po dobu celé noci 30,-Kč/měsíc 

užívání vlastní ledničky na pokoji 100,-Kč/měsíc 

revize elektrospotřebiče 50,-Kč/1 elektrospotřebič 

kopírování (černobílé) 

- formát A4 - jednostranně                     

- formát A4 - oboustranně                      

 

2,- Kč/list  

3,- Kč/list 

hovorné za použití telefonu, který je majetkem poskytovatele dle vyúčtování služeb 

doprava služebním vozem pro osobní potřebu 15,-Kč/1km 

rehabilitace  50,-Kč/1 individuální jednotka 

individuální nákup mimo centrální dovoz 10,-Kč/úkon 

 

Gertruda Remešová 

V Karviné, 1.5.2014                                                               Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY,  

                                           obecně prospěšné společnosti 



 

POKYNY PRO KLIENTY, KTEŘÍ SE DOSTANOU DO 
SVÍZELNÝCH SITUACÍ 

VÁŽENÍ KLIENTI! 

POKUD SE DOSTANETE DO TĚCHTO SVÍZELNÝCH SITUACÍ, 

ŘIĎTE SE NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY! 

 

POŽÁR 

Budova DpS je zabezpečená protipožárním alarmem, čidla jsou umístěna na 

chodbách a pokojích. 

Jestli v DpS uvidíte hořet nebo doutnat nějakou věc, začněte okamžitě hlasitě 

křičet: HOŘÍ! Tímto upozorníte personál a dále se budete řídit jeho radami.  

Personál je každoročně proškolován v požární ochraně a postupech, co v takové 

situaci dělat. Zachovejte klid a odejděte na svůj pokoj. Každé patro je rozděleno na 

několik protipožárních zón. Evakuace obyvatel personálem by probíhala pouze ze 

zóny, kde hoří. Po ohlášení požáru hasičům, by se hasiči měli dostavit do domova 

během 10 minut. Je zakázáno používat v době požáru výtah. 

 

UVÍZNUTÍ OSOBY VE VÝTAHU 

Pokud zůstanete uvíznutí ve výtahu, zmáčkněte znovu tlačítko nejbližší stanice. 

Jestli se výtah nerozjede, stiskněte tlačítko se symbolem telefonu v kabině výtahu. 

Tímto se telefonicky spojíte s firmou LIFT SERVIS, s.r.o. Karviná, která provádí 

servis a odstraňuje poruchy na našem výtahu. Pracovník firmy se s Vámi 

telefonicky domluví a přijede Vás vyprostit do 15 minut. 

Pokud se Vám nepodaří spojit s pracovníkem firmy LIFT SERVIS, zmáčkněte 

symbol zvonku nebo bouchejte do dveří výtahu – tímto upozorníte personál, který 

přivolá pomoc. 

 

UZAMČENÍ NA POKOJI 

Pokud se Vám stane, že se zamknete na pokoji a nemůžete najít klíč, přivolejte 

personál pomocí signalizačního zařízení nebo začněte bouchat na dveře. U vedoucí 

sestry domova jsou uloženy náhradní klíče. Z pokoje Vám pomůžeme, úhradu za 

zhotovení nového klíče však musíte uhradit.  

Pokud se v místnosti uzamkne jiná osoba a neodpovídá vám na vaše volání, ihned 

informujte pracovníka ve službě. 

 



 

UZAMČENÍ NA WC NEBO V KOUPELNĚ 

Pokud se Vám stane, že se zamknete na WC nebo v koupelně a nemůžete se dostat 

zpět, přivolejte personál pomocí signalizačního zařízení nebo začněte bouchat na 

dveře. Personál má náhradní klíče, pomůže Vám z místnosti ven. 

 

PÁD 

Pokud upadnete na pokoji, v koupelně či na WC a nemůžete vstát, přivolejte 

personál pomocí signalizačního zařízení nebo volejte hlasitě: POMOC! 

Personál Vám pomůže vstát, zjistí, zda jste se nezranil, pokud to bude nutné nebo si 

to budete přát, přivolá lékaře. Ošetří Vám poranění. 

Po pádu je personál povinen Vám změřit krevní tlak a puls. Pokud se poraníte na 

hlavě, bude Vás personál sledovat, zda se u Vás neprojevují příznaky otřesu mozku. 

 

ONEMOCNĚNÍ 

Pokud na sobě pociťujete příznaky nějaké choroby, oznamte tuto skutečnost 

úsekové sestře či personálu a společně se domluvíte na dalším postupu (lékařské 

ošetření či vyšetření).  

Infekčním průjmům se vyhnete, když nebudete konzumovat prošlé potraviny. 

Pokud v naší stravě naleznete nedobré potraviny, okamžitě na to upozorněte 

personál a stravu nekonzumujte, bude Vám podána náhradní strava. 

 

ZHORŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU SPOLUBYDLÍCÍHO 

Pokud se Vám bude zdát, že s Vaším spolubydlícím nebo jiným klientem není něco 

v pořádku, např. těžce dýchá, stěžuje si na náhlou bolest, nereaguje na Vámi 

položené otázky, je zpocený, najednou nesrozumitelně komunikuje, okamžitě 

přivolejte personál pomocí signalizačního zařízení. Personál dále zváží postup.   

 

KRÁDEŽ 

Předcházejte krádežím: cenné věci si uzamykejte ve Vaši skříni. Pokud, například 

v době plateb, máte u sebe větší obnos peněz, uzamkněte si ho a klíč si uložte 

v pracovně sester. 

Nenechávejte peníze a cennosti volně na stolečku a pokoji. 

Pokud zjistíte, že se vám něco ztratilo, ihned to oznamte službu konajícímu 

personálu. Ten podle závažnosti případu bude tuto situaci řešit.         
 



PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI  

 Uživatelé, rodinní příslušníci i zaměstnanci Domova pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné 

společnosti, Horní Suchá si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Mohou 

také podávat podněty, připomínky, návrhy, případně sdělit pochvalu.  

 Za stížnost je považována každá stížnost, která je vznesená formou písemnou, ústní či telefonickou, a to i 

anonymně.  

 Přání, stížnosti a pochvaly je možné vhodit do poštovní schránky umístěné na chodbě každého patra, nebo 

napsat do Knihy pochval, přání a připomínek, která se nachází u vstupu do budovy.  

 Stížnost lze rovněž podat u staniční sestry, u vedoucí zdravotní a sociální služby nebo u sociálního 

pracovníka domova.  

 Schránku stížností vybírá 1x týdně pověřený pracovník.  

 Při vyřizování stížností je respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Na žádost stěžovatele bude 

zachována jeho anonymita.  

 Stěžovatel má právo zvolit si svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat 

nebo doprovázet. 

 Stížnost řeší pověřený pracovník nebo je projednána na poradě vedoucích pracovníků, příp. na provozní 

poradě personálu. Každá stížnost je zaevidována u vedoucí zdravotní a sociální služby.  

 Anonymní stížnost je řešena jako každá jiná stížnost, řešení anonymní stížnosti bude zveřejněno v Knize 

pochval, přání a připomínek. 

 Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30 dnů ode dne podání stížnosti.  

 

 

Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížností, může stížnost postoupit na tyto adresy: 

 

1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Gertruda Remešová  

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6  

email: remesova.gerta@slezskahumanita.cz tel: 596 325 856 

 

2. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti  

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6  

tel: 778 468 090 

 

3. Obecní úřad obce Horní Suchá - sociální odbor  

Sportovní 2/3, 73535 Horní Suchá  

tel: 596 420 292  

 

4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor  

28. října 2771/117, 702 18 Ostrava  

tel: 595 622 222    

 

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2  

tel: 221 921 111  

 

6. Ombudsman Mgr. Anna Šabatová, PhD.         

Údolní 658/39, 602 00 Brno město         

email: podatelna@ochrance.cz, tel: 542 542 777 


