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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 16118:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 385 Projektová komise –
Služby rezidenčního bydlení pro seniory, jejíž sekretariát zajišťuje ASI.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Na služby, které pomáhají lidem udržet si a zlepšit svoji schopnost žít nezávisle ve svém vlastním
bytě, je kladen rostoucí důraz; nesčetné množství poskytovatelů v celé Evropě rozvíjí řadu služeb
v rámci rezidenčního bydlení.

Při takovém množství možností je důležité prokázat, že takové služby jsou jednotné, že zajišťují
spokojenost zákazníka a hodnotu za vynaložené finanční prostředky.

Úkolem CEN/TC 385 je normalizovat požadavky na poskytování služeb v rezidenčním bydlení,
spolupracovat s partnery v celé Evropě a přitom brát v úvahu národní normy a uznávané zásady
správné praxe.

Záměrem této technické specifikace CEN (CEN/TS) je poskytnout návod na prokazování kvality na trhu
s rezidenčním bydlením. Její používání je dobrovolné. Stanovuje minimální standardy kvality týkající se
služeb, které by měli poskytovatelé nabízet. Tyto standardy kvality slouží poskytovatelům jako návod,
jestliže hodlají nabízet rezidenční bydlení. Záměrem CEN/TS je rovněž přiblížit zákazníkům služby
nabízené pro tento typ bydlení.

1 Předmět normy



Tato CEN/TS platí pro všechny poskytovatele rezidenčního bydlení bez ohledu na právní formu
vlastnictví a na to, zda je služba financována z veřejných či soukromých prostředků. Hlavním cílem
této specifikace je zlepšit a udržet minimální požadavky na služby poskytované v rámci rezidenčního
bydlení a nikoli požadavky na návrh nebo specifikaci budovy.

Tato CEN/TS platí především pro systémy nově budovaných rezidenčních bydlení; pokud to okolnosti
umožňují, mohou poskytovatelé použít tuto specifikaci i na stávající systémy.

Tato CEN/TS se týká pouze zařízení rezidenčního bydlení pro seniory, kteří v rezidenčním bydlení žijí;
nevztahuje se na služby požadované v zařízeních sociálních služeb.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


