S T A T U T
DOMOVA sv. Norberta
(dĤm s peþovatelskou službou)

Preambule
Cílem Domu s peþovatelskou službou je vytvoĜit podmínky pro
kvalitní a odpovídající bydlení obþanĤ se sníženou sobČstaþností (potĜebují
pomoc v oblasti péþe – napĜ. hygiena, nebo pomoc pĜi zajišĢování péþe o
domácnost - napĜ. nákupy, luxování, mytí oken a pod.), zejména pro obþany
dĤchodového vČku nebo fyzicky handicapované.
K vybudování Domova sv. Norberta podstatným zpĤsobem pĜispČla
Evropská unie prostĜednictvím Nadace rozvoje obþanské spoleþnosti.
Investiþní
a
provozní
dotace
je
poskytována
ze
státního
(krajského)rozpoþtu,
veškeré
další
náklady
nese
zĜizovatel.
Investiþní dotace je urþena na vznik nových bytĤ zvláštního urþení ve
smyslu § 10 zákona þ. 102/1992 Sb.,1 kterým se upravují nČkteré otázky
související s vydáním obþanského zákoníku.
ýeskomoravské provincii Kongregaci sester premonstrátek, která
je zĜizovatelem Domova sv. Norberta, nebyla poskytnuta investiþní dotace na
vybudování chránČných bytĤ s peþovatelskou službou, proto je:
•

•
•

nájemné stanoveno podle platných pĜedpisĤ – podle §6
vyhl.þ.
176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradČ za plnČní poskytovaná
s užíváním bytu (zálohy na energie), v platném znČní, nebo s m l u
v n Č mezi pronajímatelem a nájemcem
maximální podlahová plocha bytu l+kk je 36,06 a u 2+1 je 59,32 m2
stavebnČ-technické uspoĜádání objektu splĖuje požadavky vyhl. þ.
174/1994
Sb.,
kterou
se
stanoví
obecné
technické
požadavky
zabezpeþující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu,
pĜiþemž alespoĖ 15% bytĤ musí odpovídat požadavkĤm stanoveným v §6
citované vyhlášky.

Další podmínky k provozování Domova sv. Norberta
•

•

•
•
•

pokud je žadatel o chránČný byt v domČ s peþovatelskou službou
nájemcem obecního bytu, bude smlouva o nájmu bytu v DomovČ sv.
Norberta uzavĜena za podmínky, že žadatel (popĜ.žadatelé-nájemci)
ukonþí nájem dosavadního obecního bytu, výjimka z podmínky je, že
pĜíslušníci domácnosti splĖují podmínky pro pĜechod nájmu podle § 708
obþanského zákoníku: žadatel souhlasí s ovČĜením na pĜíslušném
obecním úĜadČ
spolu s bydlení budou poskytovány sociální služby zabezpeþující péþi
o osobu obþana, jeho výživu, péþi o domácnost. Uvedené služby nemusí
být umístČny v plném rozsahu v daném objektu, ale musí být v takovém
pĜípadČ
zajištČny
prostĜednictvím
docházejících
pracovníkĤ
peþovatelské služby:
nájemce bytu v domČ s peþovatelskou službou není povinen pĜijímat
služby v domČ zajištČné, ale mĤže si vybrat externího poskytovatele
potĜebné služby
sociální služby umístČné v objektu mohou sloužit i obþanĤm bydlícím
mimo objekt (v oblasti pĤsobnosti daného zaĜízení)2
PĜirozeným zpĤsobem úbytku sil stáĜím nebo nemocí se peþovatelské
lĤžko mĤže zmČnit v lĤžko ošetĜovatelské, aniž by byl obyvatel
stČhován do jiného zaĜízení.

Podle §10 zákona ýNR þ. 102/1992 Sb., kterým se upravují nČkteré otázky související s vydáním obþanského
zákoníku.
2
Úhrada za poskytování sociálních služeb se stanoví podle vyhlášky þ. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o
sociálním zabezpeþení a zákon o pĤsobnosti orgánĤ ýR v sociální zabezpeþení.
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Shrnutí

Podle vyhlášky þ. 182/1991 Sb., nejsou Domy s peþovatelskou
službou zahrnuty do zaĜízení sociální péþe. Jedná se o domy zvláštního
urþení ve smyslu zákona þ. 102/1992 Sb.,:
- nájemné je stanoveno podle platných pĜedpisĤ dle § 6 vyhlášky
þ. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu
a úhradČ za plnČní
poskytovaná s užíváním bytu, v platném znČní, nebo smluvnČ mezi
pronajímatelem a nájemcem:
- spolu
s bydlením
musí
být
poskytovány
sociální
služby
zabezpeþující péþi o osobu obþana, jeho výživu, domácnost atd.
- Uvedené služby nemusí být umístČny v plném rozsahu v daném
objektu,
ale
musí
být
v tom
pĜípadČ
zajištČny
prostĜednictvím docházejících pracovníkĤ peþovatelské služby.
- Nájemce bytu v DomovČ sv. Norberta si mĤže vybrat i externího
poskytovatele sociální služby.
- Sociální služby umístČné v objektu mohou
sloužit i obþanĤm
bydlícím mimo objekt (v oblasti pĤsobnosti daného zaĜízení).3
- O nájemce v dobČ jeho plné závislosti na péþi jiné osoby
bude
dále peþováno v jeho bytČ, aniž by se musel stČhovat do jiného
zaĜízení.

Charakteristika Domova sv. Norberta:
Domov je složen ze šesti samostatných, bezbariérových nájemních
bytĤ pro 8 seniorĤ nebo jinak handicapovaných obþanĤ, kteĜí si sami nejsou
schopni obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potĜeby, nebo
kteĜí pro nepĜíznivý
stav potĜebují ošetĜení jinou osobou, nebo další
péþi, pokud jim ji nemohou poskytnout rodinní pĜíslušníci.
Výhoda „bytĤ pod jednou stĜechou“ je pĜedevším v minimální þasové
nároþnosti na poskytovanou péþi o jednotlivce (žádné ztráty þasu pĜi
pĜejezdech peþovatelky z bytu do bytu) a v koncepþní práci s individuálními
potĜebami jednotlivce i spoleþnými aktivitami obyvatel a jejich rodinných
pĜíslušníkĤ.

OšetĜovatelská a peþovatelská služba je indikovanou formou zdravotní a
sociální péþe, která je poskytována ve vlastním prostĜedí klienta
obyvatele).
• V rámci domácí péþe je poskytována péþe léþebná, léþebnČ
preventivní,
ošetĜovatelská,
psychoterapeutická,
vþetnČ
sociální péþe a pomoci. Mimo tyto formy péþe a pomoci plní
specifické úkoly integrace klienta do vlastního sociálního
prostĜedí v oblasti systému zdravotní i sociální péþe.
• Domácí péþe je poskytována ve vlastním sociálním prostĜedí,
klientĤm v dĤchodovém vČku nebo handicapovaným, indikaþním a
diagnostickým skupinám u kterých ošetĜující lékaĜ rozhodne o
indukci domácí péþe.
• Cílem domácí péþe je optimalizace zdravotního a sociálního
stavu klienta a tím zlepšení individuální úrovnČ kvality
života. Systém domácí péþe vytváĜí vhodné sociální prostĜedí
pro klienta, které pĜispívá k urychlení procesu uzdravování
klienta, þi ke zlepšení kvality jeho života. Dalším cílem
domácí péþe je eliminace vzniku a šíĜení hromadných nákaz.

OšetĜovatelská péþe je poskytována dle obsahu, rozsahu a ve frekvenci dle
rozhodnutí ošetĜujícího lékaĜe. Domov sv. Norberta má smlouvu s praktickým
lékaĜem k poskytování pravidelné péþe o obyvatele Domova. PĜi hospitalizaci
klienta je pro úþely indukce ošetĜovatelské péþe odpovČdný ošetĜující
Úhrada za poskytování sociálních služeb se stanoví podle vyhlášky þ. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o
sociálním zabezpeþení a zákon o pĤsobnosti orgánĤ ýR v sociální zabezpeþení
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lékaĜ, a to maximálnČ po dobu 14 dnĤ po ukonþení hospitalizace klienta.
Praktickou stránku zajišĢuje odborný personál
Domova, nebo sestra
praktického lékaĜe.

Peþovatelská služba poskytovaná zĜizovatelem
Sociální péþe je v domácí péþi zastoupena peþovatelskou službou,
kterou zajišĢuje provozovatel Domova sv. Norberta, pĜiþemž je obyvateli
nabídnuta služba i jiných peþovatelských organizací a dodavatelĤ sociálních
služeb. Peþovatelská služba je dle dikce platných právních norem
poskytována za plnou, nebo þásteþnou úhradu klientem (obyvatelem),
s pĜihlédnutím k vČku, zdravotnímu stavu, pĜíjmu a majetkovým pomČrĤm
klienta a rodinných pĜíslušníkĤ.
V rámci domácí péþe jsou u sociálnČ potĜebných klientĤ nejþastČji
provádČny následující úkony peþovatelské služby: jednoduché ošetĜovatelské
úkony, zajištČní pedikéra, masáží, stĜíhání, úprava vlasĤ, pomoc pĜi
oblékání, donáška jídla, pomoc pĜi jídle, hygiena klienta i prostĜedí,
práce spojené s udržováním chodu domácnosti, zajištČní praní, žehlení,
drobné opravy prádla, doprovod na vyšetĜení, nákupy, jiné pochĤzky.
Úkony peþovatelské služby, kterými jsou zabezpeþovány nezbytné životní
potĜeby sociálnČ potĜebným klientĤm, jako je celková koupel vþetnČ mytí
vlasĤ, se poskytuje bezplatnČ, tedy bez spoluúþasti klienta na úhradČ.
Stanovení výše úhrad za úkony peþovatelské služby ýPKSP je rozhodnutím
zĜizovatele þ. 1/2005 platné od 1.7.2005 na základČ vyhlášky þ. 72/2001
Sb., kterou se mČní vyhl. þ 182/1991 Sb.

Právní pĜedpisy vztahující se k oboru domácí péþe
Právní pĜedpisy v pĤsobnosti systému zdravotní péþe
•
•
•
•
•
•
•

Zákon þ. 20/1966 Sb. o péþi o zdraví lidu
Zákon ýNR þ. 160/1992 Sb., o zdravotní péþi poskytované v nestátních
zdravotnických zaĜízeních
Zákon þ. 48 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní
Vyhláška MZ þ. 49/1993 Sb., o technických a vČcných požadavcích na
vybavení zdravotnických zaĜízení
Vyhláška MZ þ. 77/1981 Sb., o vzdČlávání zdravotnických pracovníkĤ
Vyhláška þ. 55/2000 Sb., kterou se vydává Seznam diagnostických a
terapeutických výkonĤ s bodovými hodnotami ve znČní vyhlášky MZ þ.
134/1998 Sb.
SmČrnice MZ þ. 10/1986 Sb., o náplni þinnosti stĜedních, nižších a
pomocných zdravotnických pracovníkĤ

Právní pĜedpisy v pĤsobnosti systému sociální péþe
•

•
•
•
•
•

Zákon þ. 482/1991 Sb., o sociální potĜebnosti, ve znČní zák. þ.
84/1993 Sb., zákona þ. 165/1993 Sb., zákona þ. 307/1993 Sb., zákona
þ. 182/1994 Sb., zákona þ. 118/1995 Sb., zákona þ. 134/1995 Sb.,
zákona þ. 160/1995 Sb., zákona þ. 136/1996 Sb. a zákona þ. 133/1997
Sb.
Zákon þ. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeþení
Zákon þ.114/1988 Sb., o pĤsobnosti orgánĤ ýeské republiky v sociálním
zabezpeþení
Vyhláška þ. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpeþení
Vyhláška MPSV þ. 182/19911 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpeþení a zákon ýNR o pĤsobnosti orgánĤ ýeské republiky
v sociálním zabezpeþení, a novely
Dále se jedná o všechny další platné právní normy, které upravují
postup lege artis pĜi poskytování sociální péþe a pomoci.

