
  

 

 
  

 

 

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ      IČ: 405 245 66 
Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň, tel.: 377 224 320     e-mail: office@skp-plzen.cz 
DŮM NA PŮL CESTY – BÓJKA       www.skp-plzen.cz 
Palackého 39/16, 301 00 Plzeň, tel.: 777 570 665     e-mail: dpc@skp-plzen.cz 

 

PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ 

 
Uživatelé DPC jsou povinni dodržovat vnitřní pravidla služby, se kterými byli seznámeni před 

podpisem smlouvy o poskytnutí sociální služby. Tyto povinnosti jsou obsaženy ve Smlouvě 

o poskytnutí sociální služby a Provozním řádu DPC. Pokud uživatel nedodržuje sjednaná 

vnitřní pravidla DPC, bude postup následující: 

  

1) Pracovník řeší méně závažné přestupky a situace individuálním pohovorem, o kterém 

informuje ostatní pracovníky DPC. Provede zápis v Záznamu o sociální službě uživatele. 

Při porušení více pravidel se sankce zvyšují. 

2) Při opakovaném porušení dostane uživatel písemné napomenutí pracovníka služby. O 

napomenutí provede pracovník zápis v Záznamu o sociální službě uživatele. 

3) Minou–li se uvedené postupy účinkem, následuje písemné podmínečné vyloučení na 

dobu tří měsíců. Podmínečné vyloučení dostává uživatel od vedoucího pracovníka, který 

konzultuje podmínečné vyloučení před podáním uživateli s ostatními pracovníky. 

4) Při dalším porušení, bude poskytování služby ukončeno a dojde k výpovědi Smlouvy o 

poskytování sociální služby. 

5) V případech porušení důležitých pravidel (viz. příloha) se aplikuje tento postup: 

 Dobrovolné přiznání uživatele pracovníkům – volí se bod 3 – písemné 

podmínečné vyloučení. 

 Ostatní a opakované případy – volí se bod 4 – ukončení smlouvy. 

 Při nezaplacení poplatku za ubytování do 2. měsíce od zahájení pobytu nebo při 

nevyvíjené snaze vedoucí k zaplacení nájmu bude poskytování služby ukončeno a 

dojde výpovědi Smlouvy o poskytování sociální služby v Domě na půl cesty ihned. 
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Pozn.: Odmítnutí nebo pokus o zmanipulování testu na přítomnost návykových látek je 

považováno za pozitivní test. Volí se bod 4 – ukončení smlouvy.  

 

V případě, že bude uděleno písemné podmínečné vyloučení a dojde k porušení jiných méně 

závažných bodů provozního řádu, bude služba také ukončena, ale se 7denní lhůtou na 

odchod z DPC, aby si mohl uživatel vyřešit bytovou situaci. 

 

V Plzni dne:   ………………………………… 

Uživatel služby:   …………………………………   Podpis uživatele:  ……………………… 

Pracovník DPC:  …………………………………  Podpis pracovníka:  ……………………… 

Příloha: SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH PRAVIDEL 

 

 

 



  

 

 
  

 

 

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ      IČ: 405 245 66 
Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň, tel.: 377 224 320     e-mail: office@skp-plzen.cz 
DŮM NA PŮL CESTY – BÓJKA       www.skp-plzen.cz 
Palackého 39/16, 301 00 Plzeň, tel.: 777 570 665     e-mail: dpc@skp-plzen.cz 

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH PRAVIDEL 

 Uživatel a jeho návštěvy respektují návštěvní a provozní řád. 

 V DPC je zákaz užívání, přechovávání a distribuce nelegálních návykových látek 

a alkoholu. Pod vlivem nelegálních návykových látek a alkoholu se uživatel 

nezdržuje ve společných prostorech DPC. 

 Uživatel se nesmí projevovat slovní a fyzickou agresí vůči ostatním. 

 Uživatel v DPC nekrade. 

 Uživatel je povinnen se účastnit Aktivizačního programu DPC dle „Povinná účast 

na aktivizačním programu dle pracovního začlenění“ 

 Uživatel je povinen hradit dohodnuté nájemné. 

Upraveno: 3/2021        

 


