DOMOV MAXOV
Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, PSČ 468 71, ČR
+420 483 300 718

Pravidla společného soužití
Domácnost se zvláštním režimem MAJÁK, platnost od 6.3.2018
 Zásady DZR Maják:

















Respektujeme svobodnou vůli uživatelů s ohledem na jejich
bezpečnost.
Motivujeme uživatele k dosahování co nejvyšší míry samostatnosti a
soběstačnosti v základních životních dovednostech a následné
nezávislosti na službě.
Vytváříme uživatelům podmínky pro získání povědomí o
společenských pravidlech. Osobním příkladem uživatele vedeme
k vzájemné úctě, respektu, toleranci, ohleduplnosti.
Podporujeme uživatele v uplatňování vlastní důstojnosti (např.
podporujeme použití WC se zavřenými dveřmi).
Služba v domácnosti je poskytována všem uživatelům rovnoměrně dle
jejich potřeb. Individuální nároky s uživatelem řeší klíčový průvodce.
Problémovému chování uživatelů služby se snažíme předcházet
individuálním, na uživatele orientovaným přístupem.
Zvláštní pozornost věnujeme nabídce aktivního trávení volného času
uživatelů jako alternativy k chemické restrikci (zvýšeným dávkám
psychiatrické medikace), prostředku k uspokojování vyšších potřeb
uživatelů (sebenaplnění) a terapie obtížně zvládnutelného chování.
Využíváme terapeutické postupy a aktivizační činnosti s cílem
ventilovat nahromaděnou energii uživatelů, poskytnout bezpečné
zázemí.
Pomáháme uživatelům hledat cesty k pracovnímu uplatnění. Součástí
Individuálního plánu je dohoda s uživatelem o plnění vybraného
okruhu povinností v domácnosti i mimo ni. Nabízíme aktivizační
programy, do kterých se má uživatel možnost na základě zájmu zapojit.
Na koncepci vlastní pracovní náplně se uživatel aktivně podílí.
Při volbě společného programu rozhoduje většina (platí např. i pro
volbu TV programu).
V krizových situacích služba může nadřadit zájmy skupiny nad zájem
jednotlivce.
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Pravidla, která je uživatel služby povinen dodržovat, aby nedošlo
k vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele:
UŽIVATELÉ MUSÍ

VYSVĚTLUJÍCÍ

ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE

POZNÁMKA
Respektovat

Řešíme všechny projevy

hodnoty, práva a

směřující k šikaně, ponižování,

pocity

fyzickému ubližování

spolubydlících.

spolubydlícím, využívání,
resp. zneužívání
spolubydlících ke svým
zájmům. Platí i pro
nevyžádané doteky.

Respektovat

Sexuální vyjadřování je

hodnoty, práva a

důležitou součástí života

pocity

každého člověka, nicméně

spolubydlících

masturbace a další sexuální

v oblasti sexuality.

projevy jsou intimní záležitostí
uživatele, proto je provozuje
pouze v soukromých
prostorách (vlastní pokoj, WC).

Respektovat

Klepou na cizí dveře, nechodí

soukromí svých

do pokojů spolubydlících bez

spolubydlících.

jejich svolení, nevchází do
koupelny, pokud ji právě
někdo užívá, při osobních
návštěvách respektují
soukromí uživatelů a neruší je
svou přítomností, nepůjčují si
věci spolubydlících bez jejich
svolení.
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Respektovat právo

Neruší hlukem, fyzickým

spolubydlících na

kontaktem. Neberou jídlo

klid u jídla.

spolubydlících.

Upozornit
službukonajícího
průvodce na odchod
z domácnosti.
Dodržovat

Službukonající průvodce

dohodnutý čas

zohledňuje časovou toleranci

příchodu.

dle schopností uživatele.

UŽIVATELÉ NESMÍ

VYSVĚTLUJÍCÍ

ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE

POZNÁMKA
Provádět

Nevyžádaná sexuální aktivita

nevyžádané sexuální (voyerství, verbální narážky,
aktivity.

fyzický kontakt …) = chybí
souhlas jednoho uživatele,
mlčení/pasivita jednoho z
uživatelů služba vyhodnocuje
jako „ne“.

Úmyslně poškozovat Majetek spolubydlících,
cizí majetek.

organizace.

Krást.

Za krádež považujeme
používání/odnesení cizí věci
bez vědomí majitele po dobu
delší než 1 hodina.
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Rušit své

Křik, hlasitá hudba, hlasité

spolubydlící hlukem mluvení, hlasitá manipulace
po 22. hodině.

s předměty apod.

Přijímat hodnotné

Za hodnotný dar považujeme

dary od

věci v hodnotě přesahující

spolubydlících.

100Kč (nebo více věcí
v celkové hodnotě přesahující
100Kč).

Kouřit v prostorách
DZR Maják.

Pohybovat ve

Vztahuje se i na zahradu.

společných
prostorech nazí.

V ………………………. dne …………………………………

……………………………..
podpis uživatele služby

..……………………………
podpis poskytovatele

……………………………..
podpis opatrovníka
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