
PRAVIDLA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH 

DÍLEN 

1. Příchod a odchod 

Příchod a odchod jsou uživatelé povinni hlásit personálu. 

2. Zázemí uživatelů 

l Před vstupem do sociálně terapeutických dílen se uživatelé přezují do 

domácí obuvi. 



l Uživatelé mají k dispozici uzamykatelné skříňky. 

l Uživatelům jsou vydány klíče od jejich skříněk, za které si zodpovídají. 

l Pokud není uživatel schopný  manipulace s klíči, dopomůže mu personál. 

l Uživatelé mají k dispozici kuchyňku k uvaření kávy či čaje. 

l Mimo zázemí dílen může uživatel užívat všechny společné prostory v 

areálu CKB. 

l Uživatel je povinen šetrně zacházet s veškerým zařízením, poškození je 

povinen nahlásit pracovníkovi CKB. 

l Uživatel šetří vodou a všemi druhy energií. 



3. Návštěvy 

l Návštěvy zvenčí jsou uživatelé povinni hlásit personálu. 

l Návštěvy  mohou využít veřejná prostranství areálu CKB . 

l Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek. 

4. Stravování 

l Služba poskytuje stravu v rozsahu jednoho hlavního jídla  a jedné svačiny. 

l Uživatelé se stravují v jídelně. 

l Požadavky mohou uživatelé zapisovat do Knihy stravování, která je uložena v 

jídelně. 

l Přihlašování stravy na webových stránkách www.kocianka.cz, nebo telefonicky.  



5. Zdravotní péče 

Služba poskytuje zdravotní péči všeobecnými sestrami a fyzioterapeutkou. 

l Uživatelé jsou povinni předložit lékařské zprávy. 

l Pokud bude uživatel při příjezdu nemocný, je  pracovník oprávněn odmítnout 

poskytování služby. 

l Uživatelé jsou povinni přivézt užívané léky v originálním balení. 

l Pokud je uživatel nebezpečný sobě nebo svému okolí a zaměstnanci vyčerpali 

všechny jiné možnosti, zavolají RZP. 

l Pokud chce uživatel využít služeb rehabilitace, je povinen dodat lékařskou 

zprávu a poukaz na vyšetření FT. 



6. Hygiena 

Z domova jsou  vybaveni: 

l pracovním oděvem 

l hygienickými potřebami 

l papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, případně pomůckami pro inkontinentní. 



7. Sexualita 

l Respektujeme právo na lásku. 

l Pomocí informací vedeme uživatele k možnosti navazovat kamarádské vztahy 

a případně je dále rozvíjet. 

8. Opatření v případě porušení pravidel 

9. Způsob vyřizování stížností 

Návrhy, připomínky  a stížnosti mohou uživatelé řešit přímo s přítomným pracovníkem, 

s vedoucím nebo anonymně prostřednictvím schránky, která je umístěna u hlavního 

vchodu pracoviště Březejc. 

Závažné porušení pravidel uživatelem, může být důvodem ukončení smlouvy. 



10. Důležité na závěr 

l Možnost úschovy cenných věcí. 

l Uživatelé jsou poučeni klíčovými pracovníky o povinnostech k zamezení vzniku 

požáru. 

l Uživatel se chová tak, aby neohrožoval zdraví své, ani spolubydlících. 

l Zákaz zbraní. 

l Kouření povoleno pouze zletilým uživatelům. 

l Oslovování uživatele je nastaveno na základě vzájemné domluvy. 

l Uživatel je povinen hlásit změny, které  jsou podstatné pro poskytování 

služby (změna bydliště, příjmů, svéprávnost). 


