Domovní řád Domu sv. Pavla
1) Uživatelé sociálních služeb DsP jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto řádu, pravidla
občanského soužití a řídit se pokyny pracovníků Domu sv. Pavla (dále jen DsP). V případě
nedodržování těchto ustanovení má pracovník DsP právo přerušit ubytování na 1-7 dnů.
Opakované nedodržování uvedených ustanovení jsou důvodem k ukončení pobytu.
2) Do DsP je zákaz vstupu se zvířaty.
3) K ubytování nemůže být přijat žadatel, jehož zdravotní stav vyžaduje hospitalizace v nemocnici.
V případě podezření z nemoci je pobyt podmíněn lékařským potvrzením o bezinfekčnosti. Každou
změnu zdravotního stavu je uživatel povinen hlásit zaměstnanci DsP.
4) Do DsP je zakázán vstup uživatelům pod vlivem alkoholu (není-li v individuálním plánu uživatele
uvedeno jinak, je přípustná tolerance alkoholu 1 promile), omamných a psychotropních látek a jedů
– v případě podezření má zaměstnanec MCH právo rozhodnout o provedení orientační dechové
zkoušky, případně o odebrání biologického materiálu (moči) za účelem testování moči na
přítomnost drog.
5) V DsP je zakázáno uchovávání a užívaní alkoholu, omamných a psychotropních látek a jedů
6) V DsP je zakázáno přechovávat a používat zbraně.
7) Uživatelé nesmějí v DsP užívat fyzické ani slovní agrese.
8) Podepsáním Smlouvy o poskytnutí služby azylový dům je uživatel povinen aktivně se účastnit
schůzek s psychoterapeutem, sociálním/ní pracovníkem/cí, podílet se na řešení svojí náročné
sociální situace, zejména postupovat k naplnění osobního cíle.
9) Uživatel je povinen hlásit údaje o všech aktuálních změnách týkajících se jeho osoby (pracovní
poměr, ubytování, nové závazky atd.)
10) Uživatelé jsou povinni platit za poskytování sociálních služeb dle smlouvy o poskytnutí služby
azylový dům či individuálního plánu.
11) Uživatel je povinen při odchodu odevzdat klíč od přiděleného pokoje v kanceláři DsP.
12) Uživatel odpovídá za svěřené ložní prádlo a ostatní zapůjčené věci. Jejich ztrátu, či poškození
musí neprodleně nahlásit. Za způsobenou škodu odpovídá dle trestních předpisů
13) Uživatelé nesmějí měnit uspořádání DsP, stěhovat nábytek a měnit uspořádání pokojů je
zakázáno.

14) Kouřit lze jen ve vyhrazených prostorách (dvorek DsP), jinde je kouření přísně zakázáno.
15) V prostorách DsP je zakázáno používat rozdělaný oheň a elektrické spotřebiče mimo
rozhlasový přijímač, holicí strojek a nabíječku na mobilní telefon.
16) Uživatel je povinen nahlásit, jestliže nebude nocovat na DsP. Pokud nebude nocovat 3 noci bez
udání důvodů, bude uživateli ukončeno poskytování ubytovacích sociálních služeb.
17) V DsP je stanovena doba nočního klidu od 22:00 do 6:00 hod. Pokud uživatel potřebuje
z oprávněných důvodů (zaměstnání..) v této době opustit/přijít do DsP, je povinen toto nahlásit soc.
asistentovi nejdéle do 22.hod.
18) Uživatelé jsou povinní dbát osobní hygieny, udržovat pořádek na pokojích a společných
prostorách dle aktuálního rozpisu úklidů vyvěšeného ve společných prostorách.
19) Návštěvy veřejnosti jsou dovoleny jen ve vestibulu DsP, po dohodě se sociálním asistentem,
nejdéle 1 hodinu denně. Vzájemné návštěvy uživatelů na pokojích jsou zakázány.
20) Uživatelé mají možnost uchovávat si cenné věci a peníze v trezoru DsP.
21) Při ukončení ubytování předá uživatel svěřené lůžko v původním stavu, použité ložní prádlo
a zapůjčený inventář.
22) Uživatelé se mohou zdržovat v bezprostředním okolí Domu sv. Pavla pouze po dobu
nezbytně nutnou ke vstupu do DsP, popř. k jeho opuštění.
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Bc. Petra Vohlídalová – vedoucí DsP

uživatel

