
 

 

 

 

NADĚJE, OBLAST ZLÍN 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

TVOJE PRÁVA 

 Můžeš se rozhodnout o tom, jestli chceš bydlet v chráněném bydlení, nebo chceš odejít jinam. 
 Máš právo na důstojné jednání (nikdo tě nesmí urážet, špatně s tebou jednat).  
 Máš právo na soukromí (bez tvého svolení nikdo nemůže vstupovat do tvého pokoje nebo koupelny, 

nemůže prohlížet tvoje věci…). 
 Máš právo na volný pohyb (nikdo ti nemůže zakázat, jít kam chceš a kdy chceš). 
 Můžeš požádat pracovníky o radu a pomoc. 
 Můžeš se rozhodnout, co budeš ve volném čase dělat. 
 Máš právo na vlastní vztahy (nikdo ti nemůže určovat, kdo je tvůj přítel nebo kamarád). 
 Máš právo si stěžovat, když nebudeš s něčím spokojen. 
 Máš právo znát, co o tobě zapisujeme, nahlížet do dokumentace.  

 
TVOJE POVINNOSTI 

1. Respekt klienta ke spolubydlícím, jejich soukromí a majetku 

 Chovat se slušně, nebýt agresivní a sprostý ke svým spolubydlícím (nenadávat, nekřičet, neurážet, 
neubližovat slovně a v žádném případě fyzicky nenapadat ostatní klienty). 

 Nerušit ostatní hlukem (příliš hlasitá hudba, televize). 
 Nevstupovat do cizího pokoje bez svolení toho, kdo pokoj užívá (souhlas všech spolubydlících). 
 Dodržovat osobní hygienu (ústní hygiena, sprchování). 
 Dodržovat zásady společenského chování. 

 
2. Respekt k pracovníkům a pravidlům zařízení 
 

 Spolupracovat s pracovníky na svém individuálním plánu, dodržovat domluvené schůzky. 

 Hledat si práci, pracovat nebo chodit na pracovní terapii nebo jinou denní aktivitu. 

 Chovat se slušně, nebýt agresivní a sprostý k pracovníkům (nenadávat, nekřičet, neurážet, neubližovat 
slovně a v žádném případě fyzicky nenapadat). 

 Pokud je na dveřích kanceláře cedulka „NEKLEPAT“, tak neklepat  (jen v případě mimořádných situací). 

3. Dodržování nočního klidu  
 

 V době od 22 do 6 hodin dodržovat noční klid (nerušit přípravou jídla v kuchyni, nepouštět hlasitě 
televizi, nevykřikovat a nebavit se příliš hlučně). 

 Můžeš ohlásit příchod i odchod pracovníkovi po 22 hodině a to z důvodu bezpečnosti. 
 

4. Návštěvy 

 Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku ostatních klientů hlásit návštěvu pracovníkovi. 
 Návštěvy jsou povoleny do 22 hodin. 
 S návštěvou musí souhlasit i spolubydlící. 
 Návštěvy zapisovat do knihy návštěv. 
 Nepouštět cizí osoby do budovy. 

 

5. Drogy, alkohol, kouření  

 Nepožívat na chráněném bydlení návykové látky, pod jejichž vlivem by mohl ohrozit sebe nebo ostatní 
klienty. Kouřit v budově je zakázáno, pro tyto účely je vyhrazen prostor venku na určeném místě. 



 

6. Odpovědnosti a ostatní povinnosti klienta 

 Dodržovat bezpečnostní a požární předpisy. 
 Vykonávat úklidy pokoje a společných prostor podle rozpisu služeb. Podílet se na úklidu venkovních 

prostor. 
 Šetřit energiemi – voda, elektrické spotřebiče, zbytečně nevětrat (s přihlédnutím na roční období). Ten, 

kdo odchází poslední, zkontroluje, zda jsou zavřená okna, zhasnutá světla a vypnuté elektrospotřebiče. 
 Záměrně neničit a nepoškozovat majetek NADĚJE. Vzniklou škodu uhradit, nebo zajistit opravu na 

vlastní náklady. 
 Za své osobní věci i finance si ručím sám, pokud je nemám uložené v trezoru (zamykat si pokoj, 

skříňku). 
 Je zakázáno nosit na chráněné bydlení použité nebo darované elektrospotřebiče bez schválení 

pracovníka. 
  Zákaz manipulovat s plynovým kotlem a uzávěrem vody. 

 
7. Chování domácích zvířat 

 Možnost mít v pokoji zvíře jen po dohodě s vedoucím Domu Naděje a se souhlasem spolubydlícího a to 
za předem stanovených podmínek. 

 

CO SE STANE PŘI PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL? 

 Drobné porušení s Tebou bude řešit pracovník, který má právě službu. 
 Závažnější a hrubé porušení s Tebou bude řešit vedoucí chráněného bydlení. Domluvíte 

pravidla, aby se to už neopakovalo. Dostaneš ústní napomenutí. 
 Když budeš i přesto pravidla porušovat, dostaneš písemné napomenutí od ředitelky. 
 Když i dál budeš pravidla porušovat, tak s Tebou ředitelka ukončí smlouvu a budeš se muset 

odstěhovat. 

PŘÍKLADY:  

Drobné porušení: drobný konflikt mezi klienty, nedodržování úklidů, nedodržování nočního klidu, neslušné 

chování, nechtěné drobné poškození zařízení, vcházení bez klepání … 

Závažnější porušení: hrubé chování vůči pracovníkům nebo ostatním klientům, úmyslné nebo závažné 

poškození zařízení, neuposlechnutí výzvy k opuštění cizího pokoje, agrese vůči ostatním klientům (včetně 

slovního útoku)… 

Hrubé porušení: krádež, napadení, sexuální obtěžování, šikana. 

 

Vždy lze přihlédnout k polehčujícím okolnostem a daný postup zmírnit. 

Při zásadním porušení lze nějaké kroky vynechat. 

 

 


