Izvleček iz Hišnega reda
6. člen
S sprejemom v zavod pridobi stanovalec pravico do primerne nastanitve, prehrane, osebne
nege, zdravstvenega varstva, zdravstvene in delovne terapije ter rekreacije.
K oskrbi spada tudi pranje perila, vzdrževanje osebne higiene, redno vzdrževanje sob in
skupnih prostorov.
Bolni in invalidni stanovalci so z doplačilom dodatne oskrbe upravičeni do dodatnih uslug in
nege.
Zbor stanovalcev
7. člen
Zbor stanovalcev sestavljajo vsi stanovalci zavoda. Za različne aktivnosti lahko stanovalci
ustanovijo razne komisije ali sekcije, ki delujejo po določilih statuta in hišnega reda zavoda.
8. člen
Zbor stanovalcev:
voli in odpokliče delegate v Svet zavoda,
voli člane raznih komisij in sekcij,
razpravlja o problemih v zvezi z bivanjem v zavodu,
daje predloge in pripombe za izboljšanje življenjskih razmer v zavodu,
obravnava druga pomembna vprašanja v zvezi z bivanjem in življenjem v zavodu.
9. člen
Da bi stanovalci zavoda imeli vpliv na poslovanje zavoda izvolijo iz svojih vrst dva delegata v
Svet zavoda, ki zastopajo njihove interese.
10. člen
Stanovalci in delavci zavoda so dolžni vzdrževati red in mir za nemoten počitek med 22. uro
in 6. uro. V tem času morajo stanovalci v svojih sobah in skupnih prostorih naravnati radijske
in televizijske sprejemnike na sobno jakost.
Zavod je odprt za obiske od 10. do 17. ure. Zunaj časa, določenega za obiske, lahko svojci
pridejo v zavod v soglasju z dežurno medicinsko sestro.
Odsotnost iz zavoda morajo stanovalci javiti zdravstveni službi oziroma dežurni medicinski
sestri. Ključ od sobe, če odhajajo iz zavoda za dalj časa, morajo izročiti zdravstveni službi.
V času odsotnosti stanovalca lahko vstopajo svojci v sobo le v spremstvu socialnega delavca
ali medicinske sestre.
Skupinski obiski so možni po predhodnem dogovoru in se posebej evidentirajo.

11. člen
Z oskrbo okvar v sobah skrbi domska vzdrževalna služba. Nastale okvare prijavljajo
stanovalci osebju zavoda, ki jih dokumentira na ustrezen način.
12. člen
Zavod ne odgovarja za osebne vrednostne predmete, ki mu niso bili dani v hrambo. Evidenco
o hranjenih predmetih vodi socialna služba.
13. člen
Če stanovalec pogreša predmet svoje lastnine, mora to prijaviti socialnemu delavcu, vodji
zdravstveno-negovalnega sektorja ali direktorju. Najdeni predmeti se shranijo pri socialnem
delavcu.
14. člen
Na željo stanovalca, zavod sprejema njegovo pokojnino. O prihodkih in izdatkih vodi
posebno evidenco, ki je stanovalcu na vpogled ob vsakem času.
15. člen
Če pri stanovalcu nenadoma nastopijo zdravstvene težave – motnje, ima pa predmete večje
vrednosti, lahko socialna ali zdravstvena služba zavaruje stvari tako, da jih komisijsko popiše
in deponira v blagajni zavoda.
16. člen
Delavci zavoda ne smejo sprejemati daril večjih vrednosti.
17. člen
Svojci so po predhodnem obvestilu dolžni spremljati svoje sorodnike na razne specialistične
preglede ali bolnišnico. Za pokretne ali mentalno motene bolnike poskrbi zavod.
18. člen
Stanovalca zavoda lahko na njegovo željo ali željo sorodnikov obišče duhovnik v njegovi sobi
ob vsakem času. Duhovnik obiskuje stanovalce v zavodu vsako soboto, po potrebi tudi med
tednom. Naročila za izjemne obiske sprejema socialna služba ali pa dežurna sestra.
19. člen
Verske obrede (mašo) opravljajo duhovniki Koroške dekanije vsako prvo soboto v mesecu in
sicer v avli ali v kapelici zavoda. Sporazumno z vodstvom Zavoda se ob večjih praznikih
opravljajo verski obredi tudi pogosteje.

20. člen
Stanovalci zavoda sprejmejo s prihodom v dom naslednje obveznosti:
razvijajo in ohranjajo dobre medčloveške odnose in spoštovanje,
spoštujejo osebno svobodo in različno nazorsko prepričanje drugih stanovalcev,
čuvajo premoženje zavoda, ki jim je dano v uporabo,
se spoštljivo obnašajo do sostanovalcev in delavcev zavoda,
upoštevajo navodila zdravnika in drugega medicinskega ter socialnega osebja,
pravočasno poravnavajo svoje finančne obveznosti do zavoda,
se ravnajo po določilih hišnega reda zavoda,
sodelujejo z vodstvom zavoda za izboljšanje in reševanje problemov, ki nastanejo v
zavodu,
skrb za okolje.
21. člen
Hujše kršitve hišnega reda so:
onesnaževanje okolja,
grob in žaljiv odnos do sostanovalcev in delavcev zavoda,
medsebojno fizično obračunavanje,
pijančevanje in razgrajanje, ki moti red in mir v zavodu,
odnašanje inventarja iz zavoda,
namerno poškodovanje opreme in inventarja,
odklanjanje izpolnjevanja zdravnikovih odredb,
neplačevanje,
Za kršitev hišnega reda izreka triažna komisija za sprejem in odpust, naslednje ukrepe:
pisni opomin,
pisni javni opomin,
izključitev – Svet zavoda,

