NADĚJE, POBOČKA ZLÍN
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Pravidla chráněných bytů
TVOJE PRÁVA


Právo se rozhodnout, zda chceš bydlet v chráněném bydlení



Sám rozhodnout, jak ti budeme říkat



Právo na důstojné jednání (nikdo tě nesmí urážet, špatně s tebou jednat)



Právo na soukromí (bez tvého svolení nikdo nemůže vstupovat do tvého pokoje nebo koupelny, nemůže
prohlížet tvoje věci…)



Právo na vlastní názor a právo hledat vlastní řešení své situace



Právo na volný pohyb (nikdo ti nemůže zakázat, jít kam chceš a kdy chceš)



Můžeš kdykoliv požádat pracovníky o radu a pomoc



Rozhodnout, co budeš ve volném čase dělat



Právo na vlastní vztahy (nikdo ti nemůže určovat, kdo je tvůj přítel nebo kamarád)



Stěžovat si, když nebudeš s něčím spokojen



Výběr nebo změnu klíčového pracovníka



Vědět, co o tobě zapisujeme, nahlížet do dokumentace

Pravidla chráněných bytů
1. Respekt klienta ke spolubydlícím a pracovníkům, jejich soukromí a majetku





Klient se chová slušně, není agresivní a sprostý ke svým spolubydlícím a pracovníkům (nenadává,
nekřičí, neuráží, neubližuje slovně a v žádném případě fyzicky nenapadá ostatní klienty).
Klient neruší ostatní hlukem (příliš hlasitá hudba, televize).
Klient dodržuje osobní hygienu (ústní hygiena, 1x denně sprcha).
Klient dodržuje zásady společenského chování.

2. Dodržování nočního klidu


V době od 22 do 6 hodin klienti dodržují noční klid (nemají hlasitě puštěnou televizi, nevykřikují a nebaví
se příliš hlučně).

3. Návštěvy




Návštěvy jsou povoleny do 22 hodin. Jinak po domluvě s pracovníkem.
S návštěvou musí souhlasit i spolubydlící.
Klient dodržuje Domovní řád platný v celém obytném objektu

4. Drogy, alkohol, kouření


Klient nepožívá na chráněném bydlení návykové látky, pod jejichž vlivem by mohl ohrozit sebe nebo
ostatní klienty. Kouření v bytě je zakázáno, pro tyto účely je vyhrazen balkón.

5. Odpovědnosti a povinnosti klienta










Klient dodržuje bezpečnostní a požární předpisy.
Klient dodržuje úklidy pokoje a společných prostor podle rozpisu služeb.
Úklid společných prostor v domě se řídí Domovním řádem celého obytného objektu (chodba, sklepní
prostory…)
Klient šetří energiemi – voda, elektrické spotřebiče, zbytečně nevětrá (s přihlédnutím na roční období).
Ten, kdo odchází poslední, zkontroluje, zda jsou zavřená okna, zhasnutá světla a vypnuté
elektrospotřebiče.
Pokud klient záměrně zničí nebo poškodí majetek NADĚJE, musí vzniklou škodu uhradit nebo zajistit
jeho opravu na vlastní náklady.
Klient si za své osobní věci i finance ručí sám, pokud je nemá uložené v trezoru (zamyká si byt, případně
pokoj, skříňku).
Klientům je zakázáno nosit na chráněné bydlení použité nebo darované elektrospotřebiče.
Klient má přísný zákaz manipulace s elektroměrem a uzávěrem vody. Neprovádět samostatně ani
s pomoci jiných osob opravy v bytě (vodovod, elektrospotřebiče, elektroinstalace).

6. Chování domácích zvířat


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

Pravidla při porušení domácího řádu a pravidel společenského chování jsou k nahlédnutí u vedoucího
přímé péče chráněného bydlení.
Datum: 1. 6. 2017

