Dům na půl cesty, Bozděchova 1792/10, Moravská Ostrava a Přívoz

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty
Čeho se držet aneb Vaše povinnosti

















Dodržujte všechna níže uvedená pravidla. Jejich opakované porušování může vést ke konci vašeho
pobytu v zařízení Domu na půl cesty (dále jen DPC).
Nenarušujte noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin.
Oznamte vedoucímu nebo sociálním pracovníkům pokud budete pobývat delší dobu mimo DPC, aby
nedošlo k nedorozumění a sociální pracovníci si nemysleli, že jste ukončil užívání sociální služby.
Nahlaste vedoucímu nebo sociálním pracovníkům, že jste se rozhodl ukončit poskytování sociální
služby před tím, než odejdete.
Neničte vybavení DPC, udržujte čistotu a pořádek na pokoji a ve společných prostorách.
Nevynášejte vybavení, které je majetkem DPC mimo objekt.
Nekuřte nikde v zařízení DPC. Kouřit je možno jen na balkoně na patře nebo na dvoře za
domem.
Nepožívejte v DPC alkohol a drogy a nevstupuje do DPC pod jejich vlivem.
Nechovejte v prostorách DPC jakákoliv zvířata.
Úhradu za poskytování služby zaplaťte nejpozději do posledního dne v měsíci.
Nahlaste vedoucímu, pokud budete používat vlastní spotřebiče (televizi, varnou konvici, mikrovlnou
troubu apod.).
Nahlaste vedoucímu nebo pracovníkům jakékoli infekční onemocnění, které může ohrozit zdraví
ostatních obyvatel zařízení (například: žloutenka, svrab, salmonelóza, infekční průjmy a zvracení).
Nahlaste vedoucímu nebo pracovníkům výskyt cizopasníků a škůdců (například myši, vši, štěnice,
švábi).
Nechovejte se agresivně (fyzické a slovní napadání – žduchání, bití, ohrožování a napadení zbraní,
nadávání, vyhrožování atd.) vůči zaměstnancům Domu na půl cesty ale také vůči ostatním lidem
v DPC.
Při příchodu do DPC a odchodu z DPC kontrolujte, zda jsou vstupní dveře zavřené, zavírejte je.

A když na to zapomenete…


Při porušení pravidel s Vámi bude sociální pracovník hovořit, pokusíte se přijít na to, co bylo
příčinou a uděláte společně o vašem společném jednání zápis. Porušování pravidel bydlení DPC
může vést k ukončení Smlouvy o poskytování sociální služby. V případě zvlášť hrubého
porušení pravidel bydlení DPC (například agresivní jednání vůči obyvatelům či pracovníkům,
poškozování vybavení, požívání alkoholu a drog v zařízení DPC nebo přicházení do DPC pod
jejich vlivem, porušování zásad požární bezpečnosti jako je kouření v domě aj.) Vám může
být Smlouva o poskytování služby ukončena s okamžitou platností.

Provoz Domu na půl cesty
Dům na půl cesty je zavřený v době od 24:00 do 05:00h. Pro uživatele, kteří získají výhodu
používání čipové karty je to od 01:00 do 4:00 hodin. Výjimkou jsou situace ohrožení života a
zdraví.
Pracovníci respektují soukromí vašeho pokoje a do vašeho pokoje běžně nevstupují. Do vašeho pokoje
může pracovník vstoupit v případě provozní kontroly, na tomto se s vámi pracovník předem domlouvá.
Do vašeho pokoje může pracovník vstoupit i v případě vykonání oprav či běžné údržby či v případě
mimořádných situací (to je např. ohrožení života a zdraví, riziko poškození majetku organizace). Pokud
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je to možné, i zde se s vámi pracovník na vstupu domlouvá. Pokud nebudete doma a pracovník do
vašeho pokoje bude muset v případě opravy, běžné údržby či v případě mimořádné situace, bude vás o
tom po vašem návratu do DPC informovat.

Jak se chovat k ostatním v domě?






Obyvatelům služby je doporučeno, aby se snažili o dodržování zásad společenského chování
(vzájemné zdravení, děkování, slušné vyjadřování, klepání před vstupem do společných prostor,
kanceláří atd.)
Obyvatelům služby je doporučováno, aby usilovali o vytvoření harmonického prostředí s dobrými
vzájemnými vztahy v souladu se zásadami občanského soužití.
Spory, které mohou mezi obyvateli služby vzniknout, si obyvatelé řeší sami, a to civilizovaným a
kulturním způsobem.
Za dluhy a půjčené věci mezi obyvateli pracovníci Domu na půl cesty nezodpovídají a nejsou povinni
případné spory v této oblasti řešit. (Půjčování věcí a peněz mezi obyvateli může být problémem a
nepřispívá k budování dobrých vztahů.)

Jak si něco půjčit?
V Domě na půl cesty máte možnost zapůjčit si věci a vybavení, které není součásti vybavení
pokoje.
 V Půjčovně Domu na půl cesty je možné si půjčit: vysavač, žehličku, žehlicí prkno a sušák.
 Zapůjčení věcí je bezplatné.
 Věci je možno zapůjčit denně od 8:00 do 22:00 hodin ve 4 patře DPC.
 Výpůjční doba je do 22:00 hodin dne, kdy jste si věc zapůjčili. Výjimkou je vysavač můžete si ho půjčit na 1 hodinu.
 Zapůjčenou věc vracejte, umytou a očištěnou. Pokud tomu tak nebude, nemusí pracovník
zapůjčenou věc převzít a tímto jste věc nevrátil.
 Zapůjčením přebíráte za zapůjčenou věc zodpovědnost
 Jestliže do stanovené doby zapůjčenou věc nevrátíte, jste na vrácení upozorněni pracovníkem.
V případě, že ani na upozornění pracovníka zapůjčenou věc okamžitě nevrátíte, znamená to
porušení pravidel Půjčovny. Při opakovaném porušení pravidel s vámi bude jednat vedoucí.

Jak se chovat ve společenské místnosti a jak si půjčit počítač a televizi?
V Domě na půl cesty máte možnost využívat společenskou místnost, televizi a počítač.
 Využívání společenské místnosti, televize a počítače je bezplatné.
 Společenskou místnost můžete využívat kdykoliv během svého volna od 8:00 do 23:00h (televizi
v pracovní dny až od 15:00h). Pracovníka o tomto vždy informujte.
 Televizi a ovladač vám na požádání zapůjčí pracovník. Po ukončení sledování televize ji vypněte a
pracovníkovi vráťe ovladač.
 Počítač vám na požádání zapůjčí pracovník. Můžete ho využívat hodinu denně. Podle vytížení
počítačů a po domluvě s pracovníkem i déle.
 Zapůjčením televize a počítače za ně přebíráte zodpovědnost.
 V případě ztráty či jejich poškození se s vedoucím DPC dohodnete kdy a kolik za ztrátu nebo
poškození zaplatíte.
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Ve společenské místnosti udržujte pořádek, nekonzumujte zde jídlo, nerušte ostatní a
respektujete kulturu chování (pohovka zde není na ležení, stolek zde není na odkládání nohou ).

Porušení pravidel společenské místnosti:


3x porušení pravidel = 3 zápisy o tom = ztrácíte možnost společenskou místnost využívat (to
znamená: do konce užívání služby v DPC cesty již nemůžete využívat společenskou místnost ani
televizi ani počítač).

Jak se chovat ve společné kuchyni?
V Domě na půl cesty máte možnost využívat společnou kuchyň.
 Využívání společné kuchyně je bezplatné.
 Společnou kuchyň a její vybavení můžete využívat denně od 8:00 do 22:00h. Pracovníka o tomto
vždy informujte.
 U pracovníka si můžete zapůjčit i kuchyňské náčiní.
 Vybavení kuchyně, spotřebiče i kuchyňské náčiní užívejte šetrně.
 V kuchyni nenechávejte žádné potraviny ani vlastní nádobí.
 Potraviny, které si uschováte v mrazáku, si označte svým jménem, musí být na nich datum
spotřeby. Z mrazáku odstraňte potraviny s prošlou dobou spotřeby.
 DPC nenese žádnou odpovědnost za ztrátu uložených potravin.
 Před odchodem z kuchyně: vypněte všechny spotřebiče, umyjte, utřete a ukliďte na své místo
použité nádobí, kuchyňské náčiní a kuchyňskou linku, vyčistěte sporák.
 V případě ztráty kuchyňského náčiní či poškození vybavení kuchyně se s vedoucím DPC dohodnete
kdy a kolik za ztrátu nebo poškození zaplatíte.

Porušení pravidel společné kuchyně:



3x porušení pravidla = 3 zápisy o tom = ztrácíte možnost využívaní společné kuchyně (to
znamená: do konce užívání služby v DPC cesty již nemůžete využívat společnou kuchyň ani
kuchyňské náčiní.

Jak si vyprat v naší prádelně?
V Domě na půl cesty máte možnost využívat prádelnu v suterénu, ve které jsou k dispozici pračky.
 Do prádelny není povolen vstup návštěvám.
 Využívání prádelny je bezplatné.
 Klíče od suterénu si můžete zapůjčit v pracovní dny od 13:00 do 20:00 a v sobotu a v neděli
od 8:00 do 20.00 hodin ve 4. patře u pracovníků.
 Jako nového uživatele vás pracovník „zaučí“ správně obsluhovat pračku. Pokud budete potřebovat,
můžete se domluvit s pracovníkem na pomoci i při dalších praních.
 Po vytažení vypraného prádla z pračky, pračku vyčistíte (zásobník na prášek i povrch celé pračky)
a necháte otevřená dvířka pračky i dveře prádelny. Poté uzamknete suterén. Klíč a zapůjčenou
nádobku na praní („arielku“) odevzdáte pracovníkovi.

Jak uklidit prostory pro společné užívání?
Jednou z vašich povinností je udržovat čistotu a pořádek v prostorách, které jsou určené pro
společné užívání (to jsou prostory mimo pokoj).
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Prostory určené ke společnému užívání (chodby, schody a tak dále) se stírají vždy mokrým hadrem a
dezinfekčním prostředkem, který si před započetím úklidu vyzvednete u pracovníka DPC ve 4.
patře. Pokud si desinfekční prostředek nevyzvednete, nebo jej nepoužijete, je toto považováno za
porušení pravidel úklidu.

Prostory ke společnému užívání, jsou pro potřeby úklidu rozděleny na několik částí:
1. Jednotlivá patra. Úklid na patře spočívá ve:
 vytření chodby před pokoji, vytření koupelny a WC
 umytí obou umyvadel, sprchového koutu, zrcadla
 umytí WC mísy (prostředkem na WC)
 kontrola topení na chodbě, na WC a v koupelně (ventil ať je na “2“)
 kontrola větrání na WC a v koupelně
 vytření balkónu, vynesení a očištění popelníku, umytí balkónových dveří z obou stran
 vynesení tříděného odpadu (papír a plast, plasty sešlapat)
 umytí zábradlí, vytření schodiště do nižšího patra a prostoru před schodištěm
 uživatelé 1. patra vysávají čistící zónu v mezipatře a před vstupem, vytírají schodiště
k hlavnímu vstupu a prostor ke sklepu
2. Společná kuchyň a společenská místnost ve 4. patře. Úklid spočívá ve:
 vytření podlahy kuchyně
 umytí kuchyňské linky, sporáku, stolů a židlí
 vysátí koberce ve společenské místnosti a utření prachu
 vynesení odpadkových košů do tříděného odpadu (na sklo, plast, papír a ostatní odpad)
 utření prachu na stolech, na policích, na počítači a monitoru, pod klávesnicí, na televizi
 umytí zábradlí, vytření schodiště do nižšího patra a prostoru před schodištěm a WC ve 4.p.
3. Okolí domu a sklepa. Úklid spočívá ve:
 sběru odpadků a nedopalků před vchodem do Domu na půl cesty a na dvoře
 umytí vstupních dveří z obou stran a vymetení smetí pod rohoží před vstupem
 umytí prosklených lítacích dveří a zábradlí
 vynesení a očištění popelníku na dvoře
 v zimních měsících - odklizení sněhu z chodníku před domem a z terasy na dvoře
 v letních měsících – zametení chodníku před domem a na terase na dvoře
 podle potřeby umytí dveří na terasu a dveří do sklepa
 zametení sklepa
 zametení prádelny, umytí praček včetně zásobníků na prášek a zametení prostorů za pračkami
 vytření úklidové místnosti v suterénu, umytí WC, umyvadla a výlevky
 vyndávání a schovávání popelnic – dle vývozu popelnic
Popelnice se vyndávají den před odvozem a schovávají se v den odvozu (po vyvezení)





V úklidu prostor určených ke společnému užívání se pravidelně střídáte s ostatními obyvateli, a to
po týdnech. O své povinnosti úklidu v daný týden dozvíte z nástěnky ve společenské místnosti nebo
z Facceboku (pro členy skupiny). Nejpozději v úterý je rozpis úklidů vyvěšen.
Úklidy na patrech se provádějí dvakrát týdně, ve středu a v sobotu 8:00 - 22:00 hodin.
Úklidy ve společenské místnosti a společné kuchyni se provádějí dvakrát týdně, ve středu a
v sobotu 8:00 - 20:00 hodin.
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Úklidy v okolí domu a sklepa se provádějí dvakrát týdně, ve středu a v sobotu za světla – dle
ročního období.
Pokud máte v daný týden úklid, můžete být pracovníkem vyzváni k úklidu i mimo stanovené
dny v případě, že je v daných prostorech nepořádek.
Společné prostory se stírají vždy mokrým hadrem a dezinfekčním prostředkem. Dezinfekční
prostředek si před započetím úklidu vyzvednete u pracovníka ve 4. patře – do 21:00 hodin.
Pokud si dezinfekční prostředek nevyzvednete, nebo jej nepoužijete, je toto považováno za
porušení pravidel úklidu.
Po provedení jděte za pracovníkem. Pracovník společně s vámi půjde provedení úklidu zkontrolovat,
sdělí vám, zda je úklid v pořádku či je-li potřeba opravit nedostatky. Udělá o tom záznam do Knihy
úklidu.
V případě, že nemůžete úklid ve stanovené dny vykonat, předem se domluvíte s pracovníkem na
náhradním termínu.
V případě, že vám nebude opakovaně vyhovovat čas stanovený pro úklidy, např. když pravidelně
chodíte do zaměstnání na směny, můžete se domluvit se svým klíčovým pracovníkem jiném čase,
kdy úklidy budete provádět.
Před pokojem na chodbě ani na schodišti nic nenechávejte. V případě, že na chodbě budou
pracovníky nalezeny například: odpadkový koš, boty, rohožka apod. Je toto považováno za porušení
pravidel úklidu.

Porušení Pravidel úklidu:



V případě, že úklid neprovedete, je toto považováno za porušení Pravidel úklidu. Vaše povinnost
úklidu se přesune na celý následující týden a klíčový pracovník s vámi o porušení udělá zápis.
Pokud neprovedete úklid 5x může to vyústit až v ukončení Smlouvy o poskytování sociální
služby.

Jak je to s údržbou vašeho pokoje?
Jednou z vašich povinností je přezouvat se, udržovat čistotu a pořádek na pokoji a dbát na to,
aby fungovalo jeho vybavení (například plotýnkový vařič, lednice, světla, domovní zvonek, zámek
dveří, panty skříní, vyklápění postele, otvírání oken atd.). V případě závady ji oznamte pracovníkovi.
Při odchodu z domu zavírejte okna na pokoji, zhasínejte, vypínejte spotřebiče a zamykejte
pokoj. V pokoji uklízíte pomocí vlastních čisticích prostředků. Svůj pokoj uklízejte průběžně.
Doporučujeme:
 ukládat si osobní věci do skříní
 špinavé oblečení ukládat do koše na prádlo
 stlát postel a větrat
 minimálně 1x týdně vysát koberec a utřít prach
 denně po sobě umývat nádobí
 udržovat čistou kuchyňskou linku, plotýnkový vařič a lednici
 kontrolovat datum spotřeby potravin, které máte uložené v potravinové skříni a v lednici
 vynášet odpadkový koš, je-li plný
 nezapomenout si vyprat povlečení 
 Pracovníci se s vámi budou domlouvat na provozní kontrole údržby vašeho pokoje 1x týdně.
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Pokud bude váš pokoj během celého jednoho měsíce v pořádku udržovaný = splní všechny provozní
kontroly za měsíc, budou provozní kontroly vašeho pokoje probíhat pouze 1x za měsíc. Pokud byste
v některém následném měsíci provozní kontrolu nesplnil, tuto výhodu ztratíte.

Porušení Pravidel údržby pokoje:
V případě, že váš pokoj bude neudržovaný nebo bude rozbité něco z jeho vybavení a závadu jste
neoznámil/a, je toto považováno za porušení Pravidel údržby pokoje. Klíčový pracovník s vámi o
porušení udělá zápis.
 Pokud bude 5x zjištěno, že váš pokoj není udržován, může to vyústit až v ukončení Smlouvy o
poskytování sociální služby.



Jak se chovat, když mám návštěvu?
V DPC můžete přijímat návštěvy v návštěvních hodinách od 15:00 do 19:00 hodin.
Návštěvy mimo návštěvní hodiny lze přijmout po individuální domluvě s pracovníkem.
O návštěvě informujte pracovníka. Příchozí návštěvu doprovoďte do 4. patra, zde ji
pracovník zapíše do Knihy návštěv. Po skončení návštěvy informujte pracovníka o ukončení
návštěvy. Návštěvu pak doprovoďte k východu.
 Návštěva se po DPC může pohybovat vždy jen s vámi. Návštěvám není povolen vstup do
suterénu a na dvůr, nemohou také využívat PC a TV.
 Totožnost vaší návštěvy bude ověřena pracovníkem a její jméno a příjmení bude zapsáno do Knihy
návštěv. Pracovník totožnost návštěvy, která je starší 15 let ověřuje jen z platného občanského
průkazu, řidičského průkazu nebo cestovního pasu. Totožnost návštěvy mladší 15 let se ověřuje
jen z kartičky pojištěnce nebo měsíčníku, je-li bez doprovodu rodiče.
 Čas příchodu a odchodu návštěvy a její jméno a příjmení pracovník zaznamenává do Knihy návštěv.
Každý odchod návštěvy z DPC je považován za ukončení návštěvy.
 Za návštěvu máte po celou dobu jejího pobytu v DPC zodpovědnost a to i za škody, které návštěva
během svého pobytu způsobí.




Porušení Pravidel návštěv:





Pokud dojde k porušení pravidel návštěv, klíčový pracovník s vámi o porušení udělá zápis.
Pokud vaše návštěvy opakovaně porušují pravidla v zařízení DPC nebo se jiným nevhodným způsobem
chovají (napři.: pohybují se v zařízení DPC bez přítomnosti uživatele, vykřikují z okna, chovají se
vulgárně vůči jiným uživatelům či pracovníkům) v zařízení DPC nebo v těsné blízkosti zařízení DPC,
mohou vám být v zařízení DPC zakázány všechny vaše návštěvy. Nebudete si již moci brát návštěvy
do zařízení DPC.
Pokud 5x porušíte pravidla návštěv, může to vyústit až v ukončení Smlouvy o poskytování
sociální služby.

Jak dodržovat noční klid?



Noční klid je doba od 22:00 do 6:00 hodin.
Narušením nočního klidu je například hlasitá hudba, televize, hlučné jednání, které ruší ostatní
v domě, používání společných prostor mimo jejich provozní dobu, odcházení z DPC mimo provozní
dobu apod.

Porušení Pravidla nočního klidu:


Pokud dojde k porušení pravidla nočního klidu, klíčový pracovník s vámi o porušení udělá zápis.

aktualizováno 31.8.2017

Stránka 6

Dům na půl cesty, Bozděchova 1792/10, Moravská Ostrava a Přívoz



Pokud 5x porušíte pravidlo nočního klidu, může to vyústit až v ukončení Smlouvy o poskytování
sociální služby.

Jak je to s klíči od pokojů?





Při opuštění Domu na půl cesty odevzdáváte klíče ve 4. patře pracovníkovi DPC.
Při příchodu si zase klíče od pokoje ve 4. patře vyzvednete.
Pokud klíč ztratíte, na požádání obdržíte u pracovníka náhradní.
Na vaše náklady bude vyhotovena kopie vámi ztraceného klíče.

Jak je to s čipovými kartami?





Po dohodě s klíčovým pracovníkem můžete obdržet čipovou kartu pro samostatný vstup a výstup
z domu (tuto dohodu podmiňuje vaše dodržování pravidel služby a pravidel bydlení).
O tom, jak používat čipovou kartu budete zaučeni pracovníkem.
Dodržujte zejména: „pípnout“ vždy, když přicházíte nebo odcházíte, a to i když budou dveře
otevřené. Na čipovou kartu vstupujete pouze vy, nevpouštíte nikoho jiného.
Pokud kartu ztratíte, uhradíte náklady za ztrátu. Rovněž tímto ztrácíte výhodu kartu používat.

Kdo šetří má za tři…




Šetřete vodou (zejména teplou při sprchování). Šetřete elektřinou (zhasínejte, vypínejte vařiče).
Šetřete plynem (zavírejte topení při větrání v pokoji, na WC a v koupelně).
Prosíme, abyste zacházeli šetrně s veškerým zařízením a vybavením DPC.
Za poškození nebo znečištění vybavení a prostor DPC a jeho okolí, budete povinen/a nahradit
vzniklou škodu.

Shrnutí toho, jaké můžete mít „výhody“
můžete obdržet čipovou kartu pro vstup a výstup z budovy (nebudete tak muset odevzdávat klíče
od pokoje, budete moci přicházet do DPC později)
 provozní kontroly vašeho pokoje mohou probíhat pouze 1x za měsíc
 můžete být ubytován v jednolůžkovém pokoji, pokud jste studující či pracující
 úhrada za ubytování vám může být snížena, pokud pracujete na pracovní smlouvu a odpracoval/a
jste celý měsíc.
Tak jako můžete výhody získat při dodržován pravidel, můžete je rovněž tak ztratit při jejich
porušování. Toto s vámi projedná váš klíčový pracovník.


Mgr. Daniel Zrasták
vedoucí
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