Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., Česká 320, 742 21 Kopřivnice
Denní stacionář Kopretina, Francouzská 1181, 742 21 Kopřivnice

Příloha č. 5

PRAVIDLA SOUŽITÍ DENNÍHO STACIONÁŘE
Uživatelé se zavazují dodržovat tato pravidla,
která vedou ke spokojenému žití lidí ve stacionáři.

1. Přicházím a odcházím v čase, který mám domluvený ve Smlouvě.

2. O změnách, zpožděních či mé nepřítomnosti včas informuji pracovníky.

3. Do stacionáře chodím čistě umytý a oblečený.

4. Pro případ potřeby si nosím náhradní oblečení, pleny, vložky či léky. Věci si ukládám

do skříňky, kterou si zamykám a klíč nosím u sebe.

5. Neubližuji ostatním a chovám se ke všem s úctou. Dodržuji pravidla slušného chování.

6. Respektuji práva ostatních uživatelů i pracovníků.

7. Ve stacionáři nepoužívám alkohol či jiné drogy, kouřím před budovou.

8. Nechodím do stacionáře, pokud jsem nemocný, nebo je podezření, že mám infekční
onemocnění a když potřebuji akutní lékařskou péči.

9. Neničím osobní věci ostatních uživatelů a pracovníků ani vybavení stacionáře – co

zničím, musím zaplatit.

10. Nenosím do stacionáře nebezpečné předměty či látky (zbraně).

11. Nenosím s sebou cenné předměty a vysoké finanční částky

12. Zapojuji se do práce na svém individuálním plánu dle svých možností. Spolupracuji

s klíčovým pracovníkem a dodržuji dohody, které spolu máme.

MŮJ PLÁN

13. Rodiče/opatrovníci spolupracují s pracovníky služby (předávají potřebné informace
RODINA

POKUD PORUŠÍM PRAVIDLA STACIONÁŘE A TENTO ŘÁD:
• Musím se omluvit, nahradit škodu …
• Klíčový pracovník, sociální pracovník a já hledáme řešení co dělat, abych už dále pravidla
neporušoval
• Když přesto porušuju pravidla a dohody, může mi být služba ukončena
• Sociální pracovník mi řekne, kdy můžu do služby znovu chodit

Moje práva ve stacionáři:

§
Aby se mnou pracovníci jednali jako s dospělým

Nebýt omezován
ostatními uživateli

Mít soukromí při
převlékání
a
hygieně.

STÍŽNOST

Stěžovat si, když
jsem nespokojený.

Dostávat informace tak, abych jim rozuměl

Dostat služby, okteré jsem požádal a které platím

Vědět co je mi účtováno, co ve službě platím.

…..........................................................
podpis uživatele popř. Grafický znak

Zpracovala: Bc.Kurečková Marie
Platnost od: 1.7.2019

…..........................................................
podpis zástupce/opatrovníka uživatele

