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PRAVIDLA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY BLUDIŠTĚ
Moje práva
Na důstojné a ohleduplné zacházení od pracovníků a dalších zaměstnanců
Na individuální přístup.
Mám právo na srozumitelné informace.
Mám právo na přizpůsobení komunikace.
Podávat stížnosti náměty a připomínky.
Podílet se na individuálním plánování služby.
Mám právo spolupracovat na svém individuálním plánu a cílech se svým klíčovým pracovníkem.
Stanovit své osobní cíle, a to svobodně ve spolupráci s klíčovým pracovníkem.
Mám právo účastnit se schůzek pracovníků, na kterých se o mě jedná.
Říct svůj vlastní názor.
Sdělit, jak chci být oslovován(a).
Zvolit si čas příchodu a odchodu do STD.
Z STD mohu odcházet sám a kdykoliv, pokud to můj stav umožňuje a není-li sjednáno jinak.
Na výběr a změnu svého klíčového pracovníka, pokud je to možné.
Účastnit se aktuálně nabízených činností a na výběr z nabízených činností.
Podílet se s pracovníky na plánování týdenních aktivit a navrhovat aktivity.
Říci o své potřeby (např. změnu aktivity, samostatná činnost, odpočinek).
Při svém pobytu v STD využívat vybavení dílny.
Ukládat si své osobní věci do uzamykatelných skříněk.
Zvolit si pracovní oděv, ve kterém budu v dílně.
Volně se pohybovat v prostorách STD, včetně zahrady.
Mám právo se rozhodovat o způsobu stravování:
 využívat nabídku STD při zajištění stravy a vybrat ze dvou jídel (zvolit si jídlo dle aktuální
nabídky)
 přinést vlastní oběd.
 připravit si jídlo.
Na přiměřené riziko - mám právo určité věci dělat sám (sama).
Odmítnout souhlas se zveřejněním fotografie.
Na soukromí při hygieně.
Nahlížet do písemné i elektronické dokumentace, která je o mě ve stacionáři vedena a pořizovat
si kopie z této dokumentace a dělat si poznámky.
Navazovat v STD partnerské vztahy a na respekt od ostatních při výběru partnera.
Na informace o sexualitě v přiměřené a srozumitelné formě.
Fyzický kontakt mezi klienty je v STD přípustný, pokud odpovídá běžným společenským normám
chování na veřejnosti (ve společnosti) a pokud klientům nepůsobí psychickou ani fyzickou újmu a
je založen na souhlasu, dobrovolnosti a rovnocennosti.
Obrátit na klíčového pracovníka nebo kteréhokoliv pracovníka v zařízení při tělesném,
psychickém či sexuálním zneužití.
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Moje povinnosti
Respektuji práva a osobní prostor ostatních klientů i pracovníků.
Dodržuji společenská pravidla a pravidla slušného chování vůči všem lidem ve stacionáři.




Chovám se tak, abych neubližoval jiným, nejsem agresivní.
Mluvím slušně – nepoužívám vulgární výrazy, urážky, narážky sexuálního charakteru,
nevyhrožuju.
Toho, kdo mluví, nechám domluvit. Jednám s druhými s ohleduplností k jejich postižení.

Do dílny přicházím včas tak, abych se stihl zúčastnit společného ranního setkání.
Při příchodu a odchodu se zapisuji do docházkové knihy.
Pokud odcházím z dílny, informuji pracovníka.
Po ukončení pracovní činnosti si uklidím své pracovní místo a věci, které jsem používal.
Počítač použiju po domluvě s pracovníky a ostatními klienty.
Kouření je povoleno na místě k tomu vyhrazeném.
Svou nepřítomnost v STD oznámím pracovníkům co nejdříve.
K vybavení STD se chovám ohleduplně.
Udržuji pořádek a čistotu na pracovišti.
Při práci dbám na to, abych si neublížil nebo neohrozil někoho jiného.
Pokud se cítím nemocný, nedocházím do dílny.
Během pobytu v STD každou nevolnost, bolest nebo zranění oznámím pracovníkovi stacionáře.
V sociálně terapeutické dílně nesmím





Do dílny nechodím pod vlivem alkoholu a návykových látek.
Alkohol ani návykové látky není povoleno v prostorách dílny užívat ani přechovávat.
Do dílny nenosím zbraně ani nebezpečné předměty.
Pohlavní styk, veřejná masturbace jsou v prostorách sociálně terapeutické dílny zakázány.

V případě porušení těchto zákazů, vyzve pracovník služby uživatele k okamžitému opuštění
prostor, ve kterých probíhá služba.
Při porušení pravidel sociálně terapeutické dílny platí následující postup:
1. porušení pravidel
ústní napomenutí pracovníkem služby
2. opakované porušení nebo závažné porušení pravidel
písemné napomenutí vedoucího střediska
3. předchozí napomenutí nevedla k nápravě nebo se jedná o fyzické ohrožení dalších uživatelů
ukončení smlouvy o poskytování služby

