Provozní řád Zahrady paměti
Provozovatel Zahrady paměti: Domov Ždírec, p. o.
Sídlo: Ždírec 43, 588 13 Polná
Zahrada paměti je realizována z finančních prostředků Evropské Unie a Kraje Vysočina a má sloužit
našim uživatelům (klientům), jejich návštěvám, ale i veřejnosti k příjemnému trávení volného času.
Uživatelé z Domova pro seniory a uživatelé z Nového domova se mohou po zahradě pohybovat volně
bez omezení, ať sami bez doprovodu nebo s doprovodem.
Uživatelé z Nového domova se bez doprovodu mohou pohybovat po vyhrazené části zahrady, která je
k tomu přímo uzpůsobena. Nachází se v jižní části areálu pod terasami Nového domova. Přístup do ní
je přes terasu v přízemí nebo brankou z hlavního parkoviště.
Vstup pro veřejnost je z uličky (od Kacafírků), v přední části parku brankou. Ta je uzamčena klíčkem
na řetízku. Po vstupu je nutné branku uzamknout.





Otevírací doba: v návštěvní sezóně od dubna do října denně od 8.00 do 17.00
Odemykání zahrady: před 8.00 hodinou, údržbáři
Zamykání zahrady v návštěvní sezóně: po 17. hodině, recepční
Soboty, neděle, svátky: zůstává uzamčena, možnost odemknutí upevněným klíčem

Týdenní úklid
 Úklid odpadků pohozených v zahradě, vynášení košů – pracovníci údržby
Péče o zeleň
 Údržba travnatých ploch – pracovníci údržby dle potřeby, intenzívně ošetřované plochy min.
1x měsíčně
 Zalévání zeleně – pracovníci údržby, dobrovolná pomoc klientů na záhonech
 Ořez keřů a stromů, chemické ošetření a další odborná péče – odborná firma na základě
smlouvy 2x ročně
 Kontrola a péče o vysazené rostliny ve vyvýšených truhlících – uživatelé pod vedením
aktivizační pracovnice (ta nese zodpovědnost i za úklid použitého nářadí)
 Kontrola a péče o vysazené rostliny mimo vyvýšené truhlíky (skalky, záhony, zelené plochy v
parku) – pracovníci údržby
Péče o chovaná zvířata
 Krmení, výměna podestýlky – pracovníci údržby, dobrovolná pomoc uživatelů a
dobrovolníků
Kontroly vybavení
 Pravidelná každotýdenní vizuální kontrola technického stavu vybavení: pracovníci údržby
(je veden Deník provozní kontroly, kam 1x týdně zaznamenávají pracovníci údržby zápis o
fyzických kontrolách zahrady)
 V případě ohlášení či zjištění závady: odstranění nebo zajištění odstranění zjištěné závady či
nedostatků, zodpovídají pracovníci údržby.
 Roční kontroly a údržba hracích a cvičících prvků: odborná firma

Vybavení zahrady dle projektové dokumentace:
 Zahradní nábytek: lavice, lavičky, křesla, stolky, cvičící prvky, dřevěné sochy, herní prvky,
vodní kaskáda, výběh pro králíky, altán s vybavením, krmítka a budky pro ptáky, hmyzí
domek, Strom života, přenosné ohniště, palisády, domek na nářadí, kompostéry, pojízdné
záhony, květinové truhlíky a další.
Všechny herní a cvičící prvky odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům a jsou opatřeny
certifikáty.
Povinná dokumentace k provozu Zahrady paměti:
 Návštěvní řád
 Provozní řád
 Certifikáty o herních a cvičících prvcích
 Deník provozní kontroly
Tento provozní řád Zahrady paměti vstupuje v platnost dne 1. 5. 2015.

……………………………………………………………………………….
PaedDr. Martina Matějková, ředitelka Domova Ždírec

