
    

PROVOZNÍ ŘÁD TERAPEUTICKÉ KOMUNITY VRŠÍČEK 
 

 
Klienti Terapeutické komunity Vršíček (dále jen TKV) užívají služby a prostory na základě této 
přílohy Smlouvy o poskytnutí služby sociální služby v souladu se zásadami společného soužití s 
ostatními obyvateli. Klienti TKV jsou povinni dodržovat obecně závazné právní, bezpečnostní, 
hygienické a technické předpisy. 

 

I. Práva klientů 
1. Klient má právo na podporu členů týmu při naplňování individuálního plánu. 
2. Klient má právo na rozhovor s pracovníkem, který rozhodne podle stupně naléhavosti o jeho termínu a 
rozsahu. 

3. Klient má právo na soukromí s ohledem na soukromí ostatních klientů služby. 

4. Klient má právo na užívání prostor TKV a na užívání zapůjčeného zařízení. 

5. Klient má právo na sdělení veškerých informací, týkajících se jeho osoby. 
6. Klient má právo na uplatnění svých námitek, stížností nebo podnětů k provozu nebo k pracovníkům 
TKV ústní či písemnou formou. Prostor pro uplatnění tohoto nároku je vyhrazen při komunitních setkáních 
klientů se členy týmu pracovníků TKV. Sdělení závažnějšího obsahu může klient vložit do schránky 
důvěry nebo sdělit kterémukoli zaměstnanci SKP Plzeň. Pokud se klient domnívá, že jeho požadavek 
nebyl vyslyšen, může se odvolat k vedení SKP Plzeň. 

7. Klient má právo v době osobního volna věnovat se činnostem dle vlastního výběru, pokud to není 
v rozporu s filozofií programu a provozem TKV. 

8. Klient má právo na dovolenku trávenou mimo TKV (dle platných pravidel TKV). 

9. Klient má právo spolurozhodovat o chodu TKV v rámci klientské spolusprávy. Konečné rozhodnutí je 
však vždy na týmu nebo vedoucím TKV. 

10. V souladu se zákonem č.101/2000Sb. „O ochraně osobních údajů“ má klient právo na to, aby jeho 
osobní údaje poskytnuté na základě písemného souhlasu, nebyly zneužity jinými osobami. Veškerá 
dokumentace klientů TKV obsahující osobní a citlivé údaje je bezpečně uchovávána, a pořízené obrazové 
nebo zvukové záznamy není možno zveřejňovat bez písemného souhlasu klienta. 

11. Klient má právo na seznámení se zásadami bezpečnosti práce při používání strojů, nástrojů v dílně, 
nářadí při pracovní terapii i náčiní v tělocvičně. 

 

II. Odpovědnost klientů 
1. Klient služby je vázán Smlouvou o poskytnutí sociální služby, jehož přílohou je tento Provozní řád. 

2. Klient je odpovědný za hospodaření se svými finančními prostředky. 

3. Klient je odpovědný za dodržování osobní hygieny. Je také odpovědný za udržování svých osobních 
věcí v čistotě a pořádku. 

4. Za svůj osobní majetek odpovídá klient sám a bere na vědomí, že pracovníci TKV případným ztrátám 
nemohou zabránit a tedy za ně nenesou odpovědnost. V ubytovacích prostorech smí používat vlastní 
rozhlasový přijímač, nebo hudební přehrávače jen se souhlasem spolubydlících a pracovníků po 
projednání na společném komunitním sezení. 

5. Klient může být vyzván pracovníky TKV k podrobení se orientačnímu testu na přítomnost metabolitů 
návykových látek v moči nebo slinách anebo k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v organismu. 
Klient je povinen tuto zkoušku podstoupit. V případě pozitivního nálezu je o situaci sepsáno hlášení a dále 
se postupuje dle Pravidel pro řešení přestupků v TKV. Rovněž nepodstoupení zkoušky anebo pokus o 
zmanipulování výsledku je považováno za pozitivní nález. 

6. Klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav. TKV nenese odpovědnost za zranění nebo nemoc, 
které si přivodí vlastním zapříčiněním. Klient nebude požadovat žádný druh finanční náhrady za fyzickou, 
duševní či jinou újmu, která není zahrnuta v zákonném pojištění a jež může nenadále nastat během 
pobytu v TKV.  
 

 

 



    

III. Povinnosti klientů 
1. Klient je povinen hradit včas a v určené výši náklady na stravování a ubytování v TKV. Tyto jsou 
stanoveny dle aktuálních cen potravin, nákladů na energie a dalších proměnných faktorů. Výše je 
stanovena správní radou SKP Plzeň a je do odvolání závazná. 

2. Klient je povinen účastnit se terapeutického programu. Program, tak jak je definován v Denním řádu 
TKV je pro klienty závazný. Neúčast na povinných skupinových složkách, včetně pracovní terapie může 
vést k ukončení poskytované služby. Za činnosti prováděné během pracovní terapie klientům nepřísluší 
finanční ohodnocení.  

3. Klient je povinen dodržovat dohodnuté určení služeb a funkcí klientské spolusprávy stanovované 
samořídícím procesem na období 14-ti dnů. Není-li klient v delegované funkci schopen činnost provést, je 
povinen zajistit si na vykonání služby náhradníka z řad ostatních klientů. 

4. Klient je povinen zachovávat pořádek a čistotu v jemu přidělených ubytovacích prostorech (nejen dle 
určení služeb a funkcí v rámci klientské spolusprávy). Je také povinen přistupovat zodpovědně k 
možnostem úspor energií.  
5. Klient je povinen řádně pečovat o zapůjčený majetek TKV a bezodkladně hlásit pracovníkům jeho 
poškození a také případné závady v objektu a areálu TKV. Způsobí-li svou nedbalostí škodu na majetku 
TKV, je povinen ji uhradit. Vedoucí TKV rozhodne o způsobu úhrady. 

6. Klient je povinen umožnit pracovníkům TKV přístup do svého pokoje a prohlídku předmětů osobní 
potřeby v jeho přítomnosti, vznikne-li důvodné podezření na porušení kardinálního pravidla o abstinenci v 
TKV.  
7. Klient služby je povinen prokázat, že příchozí poštovní zásilka neobsahuje závadný obsah.  

8. Klient je povinen dodržovat tento Provozní řád a respektovat pokyny týmu pracovníků TKV. 

11. Klient je povinen se seznámit s obsahem Příručky pro klienty a dodržovat pravidla a pokyny v něm 
uvedené. 

 

IV. Omezení 
1. Klient povinen dodržovat noční klid, který je stanoven od 22:00 hod. do 6:30 hod. od neděle do čtvrtka 
včetně, v pátek a sobotu pak od 23. hod. do 8. hod. Výjimku může udělit pouze pracovník na hlavní službě 
nebo vedoucí v souladu s pravidly TKV. 

2. Klient může opouštět areál TKV jen dle platných pravidel uvedených v Příručce pro klienty. Mimo TKV 
je povinen se chovat v souladu s pravidly TKV. 

3. V TKV je zakázáno přijímat návštěvy osob jednajících zjevně pod vlivem návykových látek, nebo jiným 
způsobem negativně ovlivňujících psychickou rovnováhu ostatních klientů služby. V případě návštěvy 
bývalého klienta návykových látek požádá hostitel o schválení ostatní klienty TKV na komunitním sezení a 
následně seznámí se svým záměrem tým pracovníků TKV, který má právo konečného rozhodnutí po 
zvážení všech připomínek a to před týmovou poradou.  

4. Klient nesmí informovat třetí osoby o osobních údajích, osobních sděleních v terapeutickém procesu 
nebo o pobytu ostatních klientů TKV! Je zakázáno zveřejňovat a šířit tyto údaje včetně pořízených 
obrazových či zvukových záznamů osobně nebo prostřednictvím virtuálních sociálních sítí (Facebook atd.) 
a to i po ukončení užívání služby. Nerespektování tohoto ustanovení bude posuzováno jako hrubé 
porušení pravidel TKV. 

5. Klient nesmí pořizovat duplikáty klíčů od objektu TKV pro osobní účely. 

6. Klient nesmí chovat v objektu ani v areálu TKV vlastní domácí zvíře. 

7. V TKV platí zákaz užívání návykových látek vyjma konzumace kávy, čaje a tabákových výrobků. 
Kouření je povoleno pouze v místech k tomu vyhrazených mimo budovu TKV. Je nezbytný ohled na práva 
nekuřáků. 

8. Klient nesmí projevovat slovní ani fyzickou agresi vůči ostatním. Rovněž jsou zakázány projevy 
nesnášenlivosti vůči menšinám. 

9. Klienti jsou seznámeni se skutečností, že TKV umožňuje pracovníkům jiných organizací a studentům 
pobytovou studijní stáž či exkurzi v prostorách TKV. Tito návštěvníci jsou povinni respektovat soukromí 
stávajících klientů služby. 

10. Klient nesmí vstupovat do ubytovacích prostorů jiných klientů bez jejich svolení. 

11. Je zakázáno půjčovat si předměty osobní potřeby jiné osoby bez jejího výslovného svolení. Předměty 
určené ke společnému užívání se nesmí odnášet ze společně užívaného prostoru TKV. 

 



    

V. Řešení přestupků 
Klienti TKV jsou povinni dodržovat vnitřní pravidla zařízení, se kterými byli seznámeni před podpisem 
smlouvy o poskytnutí služby. 
 

Pokud klient nedodržuje sjednaná vnitřní pravidla TKV, bude postup následující: 

1. Pokud klient oznámí porušení pravidel sám nebo si porušení všimne pracovník, řeší se situace 
individuálním pohovorem, o kterém se provede záznam v dokumentaci klienta.  

2. Při méně závažném přestupku (pozdní příchod do programu, nerespektování pravidel apod.,) 
může pracovník nebo šéf domu udělit dotyčnému sankci typu „trestné minuty“, čímž se rozumí 
stanovená pracovní činnost, která bude odpracována v den jejího uložení ve volném čase klienta. 

3. Při opakovaném porušování je situace projednána na komunitě, kde pracovník udělí klientovi 
napomenutí a připomene pravidla a podmínky poskytování služby. O tomto opatření provede 
pracovník záznam v dokumentaci klienta. 

4. Při opakovaném nedodržování pravidel TKV nebo jednorázovém porušení pravidel závažnějšího 
charakteru či nedostatečné spolupráci klienta v terapeutickém procesu, je klient sesazen do nižší 
fáze terapie. V takovém případě si klient může znovu požádat o návrat do vyšší fáze nejdříve po 
třech týdnech za podmínky, že u něj dojde ke všeobecně zřetelné pozitivní změně v přístupu k 
danému problému.   

5. Minou-li se uvedené postupy účinkem, nebo u závažnějšího přestupku, následuje návrh na 
podmínečné vyloučení. Při dalším porušení pravidel bude poskytování služby ukončeno. 

6. V případech neúčasti na rehabilitačním programu bez předchozí domluvy, neplacení pobytu 
v případě dostatku finančních prostředků, odmítnutí nebo pokusu o zmanipulování testu na 
přítomnost drog nebo alkoholu, nenahlášení a/nebo užívání léků s návykovými a/nebo 
psychotropními účinky a/nebo jejich distribuce ostatním uživatelům služby, nenahlášení návštěvy, 
porušení mlčenlivosti o ostatních uživatelích služby včetně zveřejňování obrazového i zvukového 
materiálu pořízeného v TKV na sociálních sítích, nenahlášení relapsu a odmítnutí přistoupit na 
rozhodnutí komunity se situace řeší dle posouzení závažnosti přestupku týmem, a při 
prokazatelné snaze klienta pracovat na změně nežádoucího chování, podmínečným vyloučením s 
jasně stanovenými podmínkami dalšího setrvání klienta v programu TKV.  V případě opakování 
přestupků je poskytování služby ukončeno ihned.  

7. V případech porušení kardinálních pravidel, kterými jsou abstinence a zákaz vnášení a 
manipulace s drogami a alkoholem v TKV, agresivní chování, úmyslné poškozování či zcizení 
cizího majetku anebo majetku TKV je poskytování služby ukončeno ihned. 

 

 

V Litohlavech dne: 

 
 

 

………………………………….. byl seznámen(a) a bere na vědomí:  ………….……………………… 

jméno klienta         podpis 

 

 
 

 

Datum zhotovení: 1. 6. 2015 

Aktualizováno k 1.12.2017 

Zpracoval: Bc. Růžena Hausnerová, DiS., Ing. Ivona Pavelková 

Schválil: Mgr. Marek Novotný, ředitel 

 


