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                       Harmonie, příspěvková organizace 
                       Chářovská 785/85, Pod Cvilínem,  794 01 Krnov   

                  
 

Pravidla 5. domácnosti                                            
Na 5. domácnosti žije 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. 

Obyvatelé jsou zcela nebo částečně odkázáni na pomoc pracovníků a to ve 

všech oblastech. 

 

                                      

       POKOJ                                                                    KOUPELNA 
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   KUCHYŇKA                                                              CHODBA (OBÝVACÍ POKOJ) 

 

Pro potřebu obyvatel slouží tyto elektrospotřebiče 

V KUCHYŇCE 

       

 VARNÁ KONVICE                    MIKROVLNNÁ TROUBA 

        

 MYČKA                                        TROUBA 
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 NA POKOJI 

     

CD PŘEHRÁVAČ                               TELEVIZE 

 

Celodenní strava je zajištěna v kuchyni Domova. 

 

 

 

Obyvatelé si mohou vařit také na domácnosti. 
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PRANÍ OBLEČENÍ:                

Oblečení se pere ve společné prádelně.  

Obyvatel si může prát prádlo v pračce, která je umístěna na 4. domácnosti.  

Někteří obyvatelé domácnosti pomáhají s odvozem prádla, ukládají si vyprané 

prádlo do skříně. 

 

 

 

 

 

 

ÚKLID DOMÁCNOSTI          

Naši obyvatelé nejsou po zdravotní stránce schopni provádět úklidové práce. 

Úklid provádí paní uklízečky a pracovnice na noční směně. 
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PODÁVÁNÍ LÉKŮ     

Léky podávají zdravotní sestry.  

                                   

               

Poranění nám ošetří zdravotní sestra. 

 

 
OBYVATELÉ MOHOU VYUŽÍVAT 
 

             

 MASÁŽNÍ VANU                                       MOTOMED                  TELEFON 

          

  AUTO                                                     POBYT NA ZAHRADĚ 
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Obyvatelé mají možnost jezdit autem na nákupy, výlety, nebo do návazných 

služeb. 

 

Když obyvatelé odchází z Domova, mají u sebe: 

           

     občanský průkaz                           parkovací karta do auta 

               

       kartička pojištěnce                      průkaz ZTP/P, ZTP nebo TP 

 

NÁKUPY   

Peníze obyvatel jsou uschovány v pokladničce u klíčového pracovníka.  

        

Na nákupy chodí obyvatelé s pracovníkem. 
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  NOČNÍ KLID  je od 22.00h do 6.00hod!!! 

                                    

Obyvatelé domácnosti nesmí během noci rušit ostatní hlasitým poslechem 

televize či rádia.                                            

 

KORESPODENCE, DOPISY A E-MAIL 

                 

Se psaním dopisů pomáhají pracovníci. 

Pokud přijde balík, předá jej pracovník přímo obyvateli. 

 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

Obyvatelé mohou chovat drobná domácí zvířata.  

       

 



 8 

 

PODÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

         

Pokud vás něco trápí, můžete si stěžovat. 

Pokud jste s něčím moc spokojeni, můžete pochválit. 

Písemná stížnost se vhodí do schránky umístěné na chodbě u výtahu nebo si 

obyvatel může stěžovat ústně pracovníkovi. 

Všichni pracovníci si všímají projevů nelibosti či nespokojenosti obyvatel.  

 

NÁVŠTĚVY 

Na pokoji je návštěva vždy se souhlasem spolubydlícího. Pokud návštěva 

narušuje soukromí ostatních obyvatel domácnosti, požádáme ji, aby domácnost 

opustila. 

 

Nikdo nesmí chodit na cizí pokoj bez souhlasu daného obyvatele a brát tam cizí 

věci. 
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Všichni jsou povinni dodržovat společně dohodnutá Pravidla domácnosti. 

 

Každý obyvatel má možnost podílet se na chodu domácnosti takovým 

způsobem, na kolik mu to jeho zdravotní stav dovoluje. 

Pokud některý obyvatel nedodržuje tato pravidla a narušuje společné soužití 

svým chováním (ubližování druhým, porušování pravidel domácnosti, nevhodné 

chování), bude se v týmu daná situace řešit. 

 

         

 

V Domově je zákaz kouření, kouřit se může jen na místech k tomu určených 

(na zahradě).                        

                                                                

 

Pravidla jsou pro obyvatele i pracovníky závazná od 1. 2. 2020      

 


