NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY BÓJKA
Prosíme o respektování tohoto návštěvního řádu. Budeme rádi za Vaše nápady a připomínky
týkající se provozu služby, které můžete sdělit svému hostiteli, našim pracovníkům, obrátit se
na vedení organizace nebo využít schránku důvěry umístěnou v kuchyňce.
-

Obyvatelé a jejich návštěvy jsou povinni respektovat tento návštěvní řád.

-

S návštěvním řádem seznámí své návštěvy sám uživatel služby (dále jen hostitel), který za
návštěvu zodpovídá.

-

Návštěva má právo na soukromí s ohledem na soukromí ostatních obyvatel domu. Hostitel
a návštěvy berou na vědomí, že pobyt v Domě na půl cesty Bójka vyžaduje dodržování
zásad společného soužití s ostatními obyvateli.

-

O každé návštěvě je nutné informovat pracovníky a v případě pobytu návštěvy na
společném pokoji mít souhlas spolubydlícího. Zároveň je nutné informovat pracovníky o
odchodu návštěvy.

-

Návštěvy v Domě na půl cesty Bójka jsou možné od 10 do 22 hodin. Hostitel a návštěvy
jsou povinni dodržovat dle provozního řádu noční klid od 22,00 do 6,00 hodin.

-

Návštěvy mohou probíhat maximálně po dobu 2 hodin denně
(čerpané v kuse) v maximálním počtu 3 osob v DPC najednou.

-

Návštěvy nesmí rušit svou přítomností ostatní obyvatele a narušovat chod zařízení
a dalších služeb.

1. Přespat na pokoji hostitele mohou pouze osoby blízké a to po schválení pracovníka Domu
na půl cesty Bójka. Poplatek za noc činí 100,- Kč a je placen předem. Za nahlášení a
zaplacení zodpovídá hostitel tzn. uživatel služby DPC.
-

Návštěvy nevstupují do cizího pokoje bez svolení osob zde bydlících.

-

V Domě na půl cesty Bójka je zákaz užívání, přechovávání a distribuce návykových látek.
Kouření je dovoleno na místech k tomu vyhrazených (dvorek), ohled na práva nekuřáků je
nezbytný.

-

Zákaz návštěv osob jednajících zjevně pod vlivem návykových látek nebo jiným způsobem
negativně ovlivňujících zdravotní stav obyvatel domu.

-

V případě návštěvy bývalého uživatele požádá hostitel o schválení pracovníka.

-

Návštěvy se nesmí projevovat slovní a fyzickou agresí vůči ostatním.

-

Návštěvy se zavazují dodržovat obecně závazné právní, bezpečnostní, hygienické
a technické předpisy.

Seznámil(a) se a bere na vědomí: ..........................................................................................
Podpis uživatele: ..........................................................................................................................
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