Květná Zahrada, z.ú.
Květná 40, 572 01

Moje práva a moje povinnosti v Domě na půl cesty Květná
Moje povinnosti = co musím
•

Mít platnou smlouvu a platit za pobyt.

•

Každý měsíc složit kauci ve výši 500,- Kč, která slouží k úhradě poškozeného
vybavení bytu a neuhrazených poplatků za poskytování služby. Pokud opouštím byt
v pořádku a nedlužím žádné peníze, kauci dostanu zpět.

•

Chodím buď do školy, do práce nebo na výcvik pracovních kompetencí.

•

Udržuji pořádek v bytě nebo pokoji a ve společných prostorách (chodby, terasa,
chodníky, pozemek), podílím se na udržování pořádku společných prostor dle rozpisu.

•

Dodržuji „Ubytovací řád Domu na půl cesty Květná“.

•

Nepáchám žádnou trestnou činnost, a to ani mimo prostory DPC. V obci Květná se
chovám slušně a řádně a žádným způsobem nenarušuji vztahy s obyvateli obce.

•

Chovám se ke všem ostatním lidem, kteří se v DPC pohybují, slušně, nenapadám je
ani slovně ani fyzicky.

•

V případě rozporů s kýmkoliv v DPC tyto řeším slušnou a klidnou formou. Nejsem-li
toho schopen/a, požádám o pomoc odpovědného zástupce poskytovatele (sociálního
pracovníka, případně další osoby ze seznamu pracovníků DPC).

•

V případě, že jsem slovně nebo fyzicky napaden jiným uživatelem/kou nebo osobou
pohybující se v DPC, oznámím toto okamžitě komukoliv ze seznamu pracovníků
DPC.

•

Neberu si nic, co mi nepatří.

•

Účastním se dohodnutých schůzek a spolupracuji na plánu mého pobytu.

•

Můžu přivést návštěvu do prostor DPC jen po dohodě a se souhlasem pracovníka
DPC. Přenocování návštěvy v DPC se děje pouze výjimečně a vždy se souhlasem
sociálního pracovníka. Ten je také oprávněn ukončit pobyt návštěvy, pokud tato
narušuje jeho chod. Pohyb návštěvy je dovolen pouze do prostor ubytování, ne do
hospodářských a technických částí a zázemí.
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Květná Zahrada, z.ú.
Květná 40, 572 01

Má práva = co můžu?
•

Mít zapůjčeno všechno základní, co potřebuji k bydlení (ložní prádlo, základní nádobí,
vybavení bytu) tak, abych mohl/a bydlet, uvařit si, umýt se, vyprat si.

•

Mám právo na slušné zacházení, samozřejmě pokud jsem i já slušný/á.

•

Mám právo na podporu a pomoc při zlepšování své situace, tak, jak jsme se dohodli
při nástupu do DPC.

•

Mám právo si stěžovat na to jak je mi poskytována služba, a to ústně nebo písemně i
bez uvedení jména.

•

Mám právo ukončit pobyt.

Tato Pravidla pro uživatele jsou přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené s
s uživatelem/kou a jsou pro každého uživatele/ku závazná. V případě, že je uživatel/ka poruší, bude
s ním ve smyslu příslušných ustanovení dohody o pobytu ukončen pobyt v DPC.
Poskytovatel Květná Zahrada, z.ú. má právo měnit tato Pravidla pro uživatele, uživatel/ka
musí být s každou změnou řádně seznámen/a a nová pravidla podepíše. Pokud tak nechce učinit, bude
s ním ukončeno poskytování sociální služby.
Prohlášení uživatele/ky: Já,…………………………………………., prohlašuji a potvrzuji svým
podpisem, že jsem byl/a seznámen/a splatnými Pravidly pro uživatele. Jsem si vědom/a důsledků
jejich porušení.

V Květné dne ………………

………………………………………….
uživatel/ka
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