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Pravidla společného soužití 
Domovní řád chráněného bydlení
Platný od 01.03.2020

Služba je poskytována na adrese:
Chráněné bydlení 
T.G.Masaryka 992/7
431 91 Vejprty 

Chráněné bydlení
Husova 571/7
431 91 Vejprty 

Chráněné bydlení
Moskevská 1235/33
Moskevská 1235/35
431 91 Vejprty 
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Co nám nabízí Chráněné bydlení a čeho můžeme dosáhnout.

 Pomoc při začlenění se do běžné společnosti

 Učíme se žít dle svých představ

 Pomoc při hledání práce

 Udržení si pracovního  místa

 Můžeme žít se svým přítelem nebo přítelkyní

 Učíme se mluvit o svých potřebách a přáních

 Učíme se, na koho se v případě potřeby obrátit

 Učíme se rozhodovat sami za sebe a nést za sebe 
odpovědnost

 Učíme se zvládat chod domácnosti – vaření , úklid aj.

My a pracovníci CHB jsme partneři

 Učíme se postupně snižovat míru závislosti na druhých 
a na poskytované službě

 Učíme se zvládat běžná rizika



Kde a jak bydlíme :
Náměstí T.G.Masaryka 992/7 :

 Bydlíme na pokojích, které jsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové.

 Každý pokoj je vybaven postelí, skříněmi, nočním stolkem, komoda.

 Každý klient si může dát do svého pokoje svoje zařízení dle svého
přání

 Každý klient má své klíče od pokoje, bytu, vchodu

 Každá návštěva má povinnost klepat a čekat na vyzvání ke vstupu

Společné vybavení v bytě:

 Kuchyň plně vybavená elektrospotřebiči

 Jídelní stůl a židle

 Společná koupelna a WC 



Centrum volného času :

 V této budově máme k dispozici byt,
kde  jsou dva dvoulůžkové pokoje..

 Byt je vybaven kuchyní, lednicí, elektrospotřebiči.

 Koupelna a sociální zázemí je společné pro oba pokoje.

 Každý klient má své klíče od bytu a vchodu.
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Moskevská:

 Na Moskevské bydlíme v bytech I. Kategorie 3+1

 Pokoje si klienti vybavují samostatně dle svého výběru

 Klienti mají klíče od vchodu, bytů, pokojů, sklepa a schránky

 K dispozici mají společnou kuchyň a soc. zázemí



Společné zásady  bydlení:

 Od bytu, pokoje a vchodu domova máme klíče, které nikomu
bez souhlasu vedoucího domova 
nepůjčujeme ani nerozmnožujeme.

 Když opouštíme domov, měli by jsme se zapsat do 
knihy příchodů a odchodů.

 Byli jsme seznámeni s tím, že pracovníci mohou vstupovat při 
zachování soukromí do pokoje, nebo bytu za účelem kontroly
zdr. stavu, řádného užívání pokoje, bytu a v případě havarijního
nebo nouzového stavu.



 Kouření v prostorách chráněného bydlení je zakázáno

 Dodržujeme pořádek ve svých bytech, pokojích, 
osobních věcech a v prostorách

Chráněného bydlení

 Na Chráněném bydlení je zakázáno mít zbraně , chemikálie 
nebo jiné nebezpečné předměty.
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Možnosti stravování:

 Snídaně a večeře si připravujeme samostatně nebo s
pomocí pracovníka

 Obědy odebíráme z centrální kuchyně nebo si vaříme s pomocí 
pracovníků

 V případě, že nechceme oběd musíme to včas nahlásit .

 Suroviny na vaření si nakupujeme sami nebo s pomocí pracovníků.



.

 Každý klient má zpracovaný plán podpory.

 Každý klient si se svým klíčovým pracovníkem  stanovuje 
své osobní cíle

 Chráněné bydlení nabízí klientům volnočasové aktivity,
aby mohl klient trávit  čas dle svých představ a volby.



 Dohled nad zdravotním stavem:

 Náš praktický lékař je Mudr. Binter

 K lékaři můžete jít samostatně nebo s doprovodem

 Máte právo zvolit si svého lékaře



.

 Úschova cenných věcí:

 Máte možnost si uschovat své finance a cenné věci
u pracovníků v kanceláři

 Své  finance  si můžete uschovat v trezoru v 
kanceláři vedoucí CHB, nebo ve svém vlastním trezoru, 
který je pevně zabudován v osobní skříni

 Vše je na základě Vašeho podepsaného souhlasu

 Své cennosti si můžete kdykoli vzít k sobě.
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 Odpovědnost za škodu

 Klienti mají za povinnost nepoškozovat majetek CHB

 Klienti mají povinnost dle svých možností a schopností
upozornit personál na škodu, která vznikla.

 Klient je povinen vzniklou úmyslnou škodu zaplatit.
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 Způsob nahlášení odjezdu z CHB

 Pokud budete pobývat mimo CHB, musí přebírající osoba 
podepsat potvrzení o přebrání  klienta

 Příjezd je vždy doporučován nahlásit dopředu z důvodu
přihlášení stravy

 Za včas neodhlášenou stravu nebo v případě, že není dodržena 
nahlášená doba příjezdu/odjezdu nemůže být vyplácena náhrada.
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 Stížnosti , přání a podněty:

 Můžete  nám sdělit své připomínky, přání a podněty ke službě

 Na schůzkách výboru obyvatel

Schránka přání a stížností písemně

 telefonicky

 ústně
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 Každý klient pečuje o čistotu a pořádek ve svém bytě nebo pokoji, 
včetně sociálního zařízení.

 Co všechno je potřeba pro společné soužití umět 
a dodržovat:

 Učíme se samostatně prát a sušit své osobní věci

 Osobní hygienu provádí klient samostatně nebo s pomocí
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 Pracovník vám může pomoci s výběrem hygienických pomůcek.

 Pedikúru, kadeřníka, holiče vám  pomohou zprostředkovat pracovníci 
u odborníků

 Pokud budete chtít pracovník vám pomůže  s nákupem ošacení, obuvi.  
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 K lékaři , na nákupy, na úřady můžete jet i do jiného města. 
Pokud chcete, doprovodí vás pracovník.

Chomutov Kadaň



Pravidla soužití:
Nekřičíme na spolubydlící ani na personál

Nikoho fyzicky nenapadáme !

Udržujeme pořádek ve společné lednici
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Nebereme si navzájem jídlo z lednice

 dodržujeme osobní hygienu

Dodržujeme pořádek ve svém pokoji, bytě
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 Pokud máme léky od psychiatra, neměli by jsme 
pít žádný alkohol.

 Nevracíme se na chráněné bydlení v podnapilém stavu, 
porušujeme tím vnitřní pravidla.

 Nebereme drogy ani jiné návykové látky, 
nekouříme v prostorách CHB
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 Porušování Domácího řádu:

 Na porušení domovního řádu  budeme upozorněni
písemným zápisem.

 Písemný zápis Vám vysvětlí vedoucí domova, pracovník.,
nebo sociální pracovnice.

 Pokud budete mít 3 zápisy a nedojde k nápravě chování,
bude Vám smlouva ukončena.
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