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ZVLÁŠTNÍ REŽIM DOMOVA PŘÍSTAV 
 

1. Úvod 
Zvláštní režim v Domově Přístav byl vytvořen s ohledem na charakter a specifika cílové skupiny. 
Cílovou skupinu tvoří osoby, které kvůli svému rizikovému způsobu života potřebují dopomoc sociální 
pobytové služby. Mohou to být osoby s psychiatrickými poruchami, chronicky nemocní, závislí na 
návykových látkách, se sníženou schopností tvořit a udržovat sociální vazby. V důsledku těchto 
specifik naši uživatelé před přijetím do zařízení byli ohrožení, anebo přímo zažívali bezdomovectví a 
chtěli tuto situaci změnit. V rámci minimalizace dopadů sociálního vyloučení, v jejich běžném životě 
potřebují dodržovat následující režim, který se však posuzuje a upravuje dle individuálních potřeb: 

2. Pravidla hygieny. 
a) Minimálně 1x týdně se musí každý uživatel okoupat a odevzdat špinavé prádlo. 
b) Snažit se chodit v čistém oblečení. Pravidelně se převlékat do nočního a denního prádla. 
c) Kontrola hygieny v osobním prostoru skříně a nočního stolku.  
d) Dohled nad likvidaci jídla po uplynutí jeho spotřební doby.  

3. Omezení vyplývající ze závislosti na alkoholu a cigaretách 
a) Pobyt v zařízení pod vlivem max. 0,8‰.  Uživatel je povinen na požádání podrobit se kontrole 

alkoholu v dechu pomocí dechového testu. Do zařízení je zákaz vnášení jakéhokoli alkoholu. 
b) S ohledem na individuální potřeby uživatelů zaměstnanci Domova Přístav dávkují počet 

vydaných cigaret i peněžní hotovosti. 

4. Kontrola dodržování léčebných opatření 
a) Dodržování pravidel diety u osob rizikových, jako jsou diabetici, kardiaci, lidé na dialýze. 
b) Dodržování pitného režimu pro dané uživatelé. 
c) Kontrola užívání léků, ordinovaných lékařem u těch uživatelů, kteří nejsou schopni jednat ve 

vlastním zájmu a bez pravidelného užívání léků by byli nebezpeční sobě i okolí. 
d) Objednávky odběrů, vyšetření, převazů, hospitalizace, zdravotnických pomůcek pro uživatele. 

5. Snížení vzniku rizikových situací u ohrožených osob 
a) Návštěvy u uživatelů, stýkajících se s lidmi, kteří sami žijí rizikovým způsobem života, jsou 

povoleny pouze ve společenské místnosti v přízemí Domova, či kuchyňce v bytu. 
 

V Ostravě, dne 1.4. 2015 schválil Mgr. Daniel Cieślar, ředitel  


