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DOMÁCI PORIADOK

Názov zariadenia: Denný detský stacionár DEDESO
Miesto poskytovania sociálnej služby: Klokočova 741, 981 01 Hnúšťa
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Rozsah: neurčitý čas
Forma: ambulantná
Cieľová skupina: deti a dospelí vo veku do 30 rokov odkázaní na pomoc inej osoby
Kapacita: 15
Zodpovedný zástupca: Mgr. Katarína Moncoľová
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1. Domáci poriadok klientov Denného detského stacionáru DEDESO
Jednou z hlavných úloh OZ ATHÉNA je presadzovať myšlienky Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím. Účelom Dohovoru (článok 1) je podporovať, chrániť a zabezpečovať
plnohodnotné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so
zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.
Domáci poriadok Denného detského stacionáru DEDESO ( ďalej len DEDESO ) upravuje práva
a povinnosti klientov DEDESA a ich zákonných zástupcov v konkrétnych podmienkach pri poskytovaní
sociálnych služieb. Klienti a ich zákonný zástupcovia sú povinní v plnej miere dodržiavať ustanovenia
domáceho poriadku.
Prijímatelia sociálnej služby v DEDESE nestrácajú žiadne zo svojich základných ľudských práv a slobôd.
V súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím majú zabezpečené
plnohodnotné a rovnaké užívanie základných práv a slobôd. Zamestnanci OZ ATHÉNA, stredisko
Denný detský stacionár DEDESO sú povinní tieto práva a slobody podporovať, chrániť
a zabezpečovať.
Sloboda prijímateľov končí tam, kde začína sloboda iných prijímateľov a zamestnancov. V situácii, ak
je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa alebo iných osôb, je možné
použiť prostriedky netelesného ( aktívne počúvanie, odvrátenie pozornosti a verbálna komunikácia )
a telesného ( uloženie do polohovacieho vaku a prikrytie záťažovou prikrývkou ) obmedzenia
prijímateľa podľa zákona č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to na čas nevyhnutne
potrebný na odstránenie priameho ohrozenia. Použitie prostriedkov obmedzenia netelesnej povahy
klienta má prednosť pred použitím prostriedkov telesného obmedzenia prijímateľa.
Začiatok a ukončenie poskytovanie sociálnej služby v DEDESE sa riadi Zákonom č.448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Výška úhrady za poskytnuté sociálne služby, spôsob platby a spôsob odhlasovania z pobytu sa
v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov riadi internou smernicou OZ
ATHÉNA a Zmluvou uzatvorenou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

2. Práva a povinnosti prijímateľov sociálnej služby V DEDESE
Prijímatelia sociálnej služby v DEDESE majú právo:






na rešpektovanie svojej osobnosti, fyzickej a duševnej integrity, prirodzenej ľudskej
dôstojnosti
na osobnú nezávislosť, vrátane slobody voľby
slobodne vyjadrovať svoje názory vo všetkých záležitostiach ktoré sa ich dotýkajú, pričom sa
ich názorom venuje náležitá pozornosť zodpovedajúca ich veku a zrelosti a v záujme tohto
práva sa im poskytuje primeraná podpora, v prípade potreby komunikovať alternatívnou
formou sa vytvoria podmienky na takúto komunikáciu
na primeranú mieru podpory a formu asistencie, ktorá zohľadní ich vek, rod a druh
zdravotného postihnutia
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na informácie v prístupných a použiteľných formátoch
aktívne sa podieľať na tvorbe svojich Individuálnych plánov, na hodnotení týchto programov.
Pri tvorbe a hodnotení týchto programov sú rovnocennými partnermi a členmi tímu,
komunikácia v procese plánovania je prispôsobená jeho zručnostiam a schopnostiam
pohybovať sa voľne v priestoroch DEDESA, pokiaľ to ich schopnosti umožňujú a nespôsobia si
tým zhoršenie zdravotného stavu alebo neobmedzia pohyb iných prijímateľov
rodič prijímateľa alebo jeho blízky príbuzný, prípadne iná blízka osoba pre prijímateľa má
právo kedykoľvek byť prítomný počas pobytu prijímateľa v DEDESE a môže sledovať priebeh
dňa, jednotlivé aktivity, činnosti a terapie

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby:




ak prijímateľ počas dňa užíva lieky predpísané jeho lekárom, je povinný zákonný zástupca
priniesť ich s rozpisom od lekára ( kópia predpisu so zdravotnej dokumentácie ). Zákonný
zástupca splnomocní určeného zamestnanca OZ ATHÉNA, stredisko Denný detský stacionár
DEDESO na podávanie liekov uvedených v rozpise, aj na podávanie voľno predajných liekov
a vitamínových doplnkov, ktoré zákonný zástupca do DEDESA prinesie
zákonný zástupca prijímateľa je povinný včas informovať o závažných zmenách, týkajúcich sa
zdravotného stavu – zmeny liekov alebo ich dávkovania, zhoršenie zdravotného stavu a pod.
Zmenu doloží kópiou predpisu lekára, ktorý liek ordinoval

Prerušenie poskytovania sociálnej služby.








Prijímatelia sú povinní dodržiavať zmluvne dohodnutý čas poskytovania sociálnej služby.
Ak prijímateľ z akýchkoľvek dôvodov neodoberie službu a súčasťou služby je aj obed, má
právo vziať si jedlo domov - najneskôr do 13,30 hod.
Prijímateľ môže požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb pri ochorení dieťaťa,
počas školských prázdnin a na základe žiadosti podanej poskytovateľovi.
Prípadné plánované prerušenie poskytovania sociálnej služby je zákonný zástupca povinný
nahlásiť najneskôr deň pred prerušením. Neplánované prerušenie je potrebné oznámiť
bezodkladne telefonicky na tel. čísle 0914 201 361, emailom: kmdedeso81@gmail.com alebo
osobne.
Ak prijímateľ preruší poskytovanie sociálnych služieb bez oznámenia, úhrada sa platí v plnej
výške podľa zmluvy.
OZ ATHÉNA nezodpovedá za cenné veci, ktoré má prijímateľ pri sebe v osobnom užívaní.

Domáci poriadok je platný od 1.1.2017
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