DOMOVNÍ ŘÁD AD – zkrácený
Základní informace
1) V našem zařízení jste ubytovaná na základě smlouvy o poskytování služby, zpravidla
na dobu jednoho roku.
2) Vaší hlavní povinností je řádná péče o dítě. Tuto odpovědnost nelze za žádných
okolností přenášet na zaměstnance domu.
3) Vaší povinností je spolupracovat se sociálními pracovnicemi na vytváření individuálního
plánu, který by Vám měl pomoci v návratu zpět do běžného života.
4) Vaší povinností je řádně hradit platbu za službu, dle smluv o poskytování sociální
služby.

Další pravidla bydlení
1) K užívání máte přidělenu vybavenou bytovou jednotku s vlastním kuchyňským koutem a
koupelnou, poštovní schránku a uzamykatelný botník. Můžete využívat i společné
prostory domu, kde ale nesmí pobývat samotné dítě do 6 let. Jste povinna uhradit škody
způsobené Vámi či Vašimi dětmi.
2) Jste povinna udržovat čistotu a pořádek ve své bytové jednotce i společných
prostorách.
3) Budova se uzamyká v době od 23.00 do 6.00 hod. Animátorka je oprávněna v případě
zvýšeného ohrožení uzamknout AD. V případě ohrožujících situací jste povinna
respektovat pokyny personálu. Při pobytu jste povinna dodržovat stanovené doby
poledního a večerního klidu.
4) Infekční nebo parazitární onemocnění Vaše nebo Vašich dětí jste povinna nahlásit
personálu; při těchto onemocněních platí zákaz pobytu ve společných prostorách.
5) Máte právo vyjádřit svůj podnět, připomínku či stížnost na poskytování služby.
6) Jedenkrát za 14 dní probíhá porada, jedenkrát za měsíc tematická skupina, účast je
povinná.
7) Personál AD má právo na vstup do bytových jednotek. Dohodnuté kontroly pokojů
probíhají 1x za 14 dní. Také kontroluje stav Vašeho pokoje, pokud odcházíte na více
než 24 hod.

Zákazy
1) Zákaz kouření ve vnitřních prostorách AD a ve venkovních prostorách CH VM mimo
vyhrazená místa.
2) Zákaz požívání alkoholických nápojů ve společných prostorách a na pozemku Charity
VM.
3) Zákaz nadměrné konzumace alkoholických nápojů (aby nedošlo ke zhoršení
komunikace, neschopnosti péče o děti, agresivnímu jednání)
4) Zákaz konzumace, přechovávání a výroby omamných látek.
5) Zákaz manipulace s otevřeným ohněm, hořlavými látkami a zásahů do elektrických
spotřebičů.
6) Zákaz používání vlastních nezrevidovaných elektropřístrojů.
7) Zákaz umožnění vstupu cizím osobám do AD- vždy je nutno zavírat hlavní vchodové
dveře.
8) Zákaz poskytování informací cizím osobám o ostatních klientech.
9) Zákaz chovu zvířat.

Odchody a nepřítomnost klientek
1) Každý odchod z domu a příchod do domu jste povinna hlásit animátorce.
2) Jste povinna se s dítětem vrátit do AD nejpozději do 21 hod., matka bez dítěte nebo
těhotná žena do 23 hod. Změny jsou možné po dohodě s animátorkou.
3) Pokud odcházíte a děti ponecháváte na AD, jste povinna zajistit jejich hlídání jinou
klientkou, příp. svým zletilým ubytovaným dítětem. Děti od 15 let mohou v AD zůstat
i samy, bez dozoru matky, na její zodpovědnost, vždy s vědomím animátorky.
4) Pokud klientka odchází na delší dobu nebo bude mimo AD v nočních hodinách (po
23:00) a zanechává své děti na hlídání jiné klientce, je povinna důvod své nepřítomnosti
i hlídání dětí předem konzultovat s animátorkou.

Návštěvy domu
1) Do prostor AD mají povolen vstup jen ubytované matky s dětmi, příp. jejich povolené
návštěvy.
2) Návštěvy klientek probíhají v době od 8:00 do 20:00 hod. dle návštěvního řádu.
3) Z návštěv jsou předem vyloučeny osoby podnapilé nebo hrubě se chovající.
4) Klientkám ubytovaným v AD z důvodu domácího násilí nejsou návštěvy násilného
partnera v žádném případě v objektu zařízení umožněny.
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