Pravidla soužití v denním stacionáři Okýnko
Máte právo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vybrat si z různých činností - program v dílně, sociální dovednosti, komunitu, pohybové
aktivity, vaření atd. – to co potřebujete
Navrhnout jiný program.
Říct si o pomoc pracovníka, když si nevíte rady.
Použít vybavení stacionáře.
Říct pracovníkovi, když se Vám něco nelíbí.
Podívat se do složky s pracovníkem a rozhodnout, kdo do ní může také nahlédnout.
Odejít z Okýnka, kdykoliv potřebujete a říci to pracovníkovi.
Na individuální přístup, na důstojnost a rovné zacházení – pracovníci se k Vám chovají slušně,
stejně jako k jiným lidem, berou ohled na Vaše potřeby a možnosti.
Říct si jak Vám budou pracovníci pomáhat a s čím Vám budou pomáhat, když budete
potřebovat, můžu to změnit.
Na mlčenlivost – pracovníci o Vás nehovoří s nikým cizím, ani na veřejnosti, pokud si to
nebudete přát, pracovníci musí mít od Vás písemný souhlas.

Máte povinnost
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Oznámit změnu osobních údajů do 8 dnů – když si změníte adresu nebo telefon, řeknete to
pracovníkovi.
Zavolat nebo říct pracovníkovi, když budete nemocný – nemocný nechodíte do Okýnka.
Odhlásit si službu, oběd nebo svoz alespoň 2 dny předem.
Zaplatit za službu, kterou Vám pracovníci poskytují.
Docházet do Okýnka jak jste si zvolil ve smlouvě – individuálním plánu.
Chovat se slušně – pozdravit, uklidit si po sobě, mít čisté oblečení, nenadávat, neubližovat,
nebrat cizí věci, neotvírat cizí skříňky, nedotýkat se ostatních, oslovovat ostatní, tak jak si to
přejí, dodržovat společné dohody.
Do Okýnka nechodit pod vlivem alkoholu.
Pokud kouříte, využít prostor mimo budovu a zahradu – na protějším chodníku.
Dodržovat tyto pravidla.

Když porušíte pravidla:
•
•
•
•
•

Omluvíte se, zaplatíte nebo napravíte způsobenou škodu.
Když se včas neodhlásíte, bude Vám služba či oběd účtován.
Když někomu ublížíte – opustíte skupinu a odejdete domů, bude Vám přerušena služba na 1
den.
Pokud někomu ublížíte znovu, bude s Vámi přerušena nebo ukončena smlouva.
Pokud nezaplatíte za službu, bude s Vámi ukončena služba.

Tato pravidla platí od 1.7.2018

