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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD V DOMĚ NA PŮL CESTY FRÝDEK – MÍSTEK  

 

 

I. 

 

Tento dokument upravuje pravidla návštěv uživatelů sociální služby Dům na půl cesty Frýdek – Místek 

(dále jen DPC FM). Jeho předmětem je definování práv a povinností uživatelů služby v případě návštěv 

třetích osob, pohybujících se v jednotlivých bytech Domu na půl cesty Frýdek – Místek. 

 

II. 

Jednotlivá ustanovení Návštěvního řádu 

 

1. Uživatelé služby DPC FM mají umožněny návštěvy v bytech DPC FM v době od 9:00 – 

21:00 hodin, v max. rozsahu 3 hodiny. 

2. Každá návštěva má povinnost opustit byt DPC nejpozději do 21:00 hodin. Po této hodině 

není v bytové jednotce povolen pobyt žádné cizí osoby, která není uživatelem služby. 

3. V bytě DPC není povolen pobyt cizích osob bez přítomnosti uživatele, kterého osoba přišla 

navštívit. Uživatelé nejsou oprávněni umožňovat cizím osobám pobyt v bytě bez své přítomnosti a 

nejsou ani oprávněni ponechávat cizím osobám klíče od domu, bytu či pokoje. 

4. Uživatelé Domu na půl cesty jsou plně zodpovědní za osoby, které je navštěvují a za 

seznámení návštěvy s platným „Návštěvním řádem a Domácím řádem“, který je umístěn 

na nástěnce služby.  Návštěvy se neshromažďují v okolí domu. 

5. Každá návštěva je povinna dodržovat veškerá pravidla, která jsou obsažena v Návštěvním a 

Domácím řádu služby, zejména  pak:  

• pravidla běžného slušného chování (respektovat soukromí ostatních uživatelů služby a 

nájemníků v domě),  

• zákaz kouření a  užívání alkoholu v prostoru bytu,  

• zákaz výroby, přechovávání a užívání drog a jiných omamných a psychotropních látek 

v prostorách bytu DPC FM.    

6. V případě, že návštěva poruší Domácí či Návštěvní řád, uživatel návštěvu upozorní, a v případě 

opakovaného porušování je povinen návštěvu z bytu vykázat, jinak se on sám dopouští porušování 

pravidel. Porušování těchto pravidel je uživatel povinen neprodleně oznámit poskytovateli služby 

(sociální pracovník, vedoucí sociální pracovník). 

7. V mimořádných situacích či při opakovaném porušování pravidel služby, může vedoucí sociální 

pracovní vydat „zákaz návštěv“ (časově omezený nebo do odvolání ze strany pracovníka). 
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Zákaz  návštěv může být vydán: 

• uživateli služby,  při opakovaném porušování Návštěvního řádu nebo při zvlášť hrubém 

porušení pravidel (např. umožnění přespání cizí osobě, umožnění dlouhodobého užívání bytu cizí 

osobě, závažné porušování pravidel ze strany návštěv uživatele, omezování ostatních uživatelů 

služby, apod.) 

• celému bytu DPC FM, tzn. všem uživatelům služby, pokud se dopouštějí porušování pravidel. 

Stejně tak může být poskytovatelem služby vydán zákaz vstupu do bytu DPC FM cizí osobě, 

která není uživatelem služby DPC FM a opakovaně porušuje platný Návštěvní řád. Opakované 

porušení zákazu návštěv může být důvodem k ukončení poskytované služby v Domě na 

půl cesty ze strany poskytovatele sociální služby.  

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento návštěvní řád je součástí Domácího řádu služby a jeho porušování může být důvodem k ukončení 

smlouvy o poskytování sociální služby ze strany poskytovatele, a to v souvislosti s opakovaným 

porušováním sjednaných vnitřních pravidel viz. Písemná smlouva bod VI, odst. 4. 

 

Návštěvní řád a jeho ustanovení jsou účinná od 17.1.2011 a jsou závazná pro všechny 

pracovníky a uživatele, kteří podpisem smlouvy stvrzují, že byli s Návštěvním řádem 

seznámeni a porozuměli mu. Řád je pravidelně aktualizován. 

 

Datum poslední aktualizace: 29.1.2019 

 

Mgr. Marta Švábová, DiS., vedoucí sociální pracovník 

 

 


