Provozní řád Azylového domu Mělník (AD)


Rodina s nezletilými dětmi má přidělen samostatný pokoj a vlastní klíče od pokoje, sociálního
zařízení a kuchyňky. Jednotlivec má přiděleno lůžko na 2-4 lůžkovém pokoji, od kterého mají
společný klíč. Klíče se při odchodu z azylového domu předávají pracovníkovi v sociálních
službách v prostorách jeho kanceláře.



Uživatel předloží před zahájením poskytované služby zdravotní prohlídku od lékaře.



Uživatel je pracovníkem v sociálních službách seznámen se stavem zařízení v příslušném
pokoji, který přebírá k užívání a je mu předán protokol o převzetí pokoje, který stvrzuje svým
podpisem.



Uživatel přichází do AD nejpozději do 22:00 hod.
Uživatel přichází s nezletilými dětmi do AD nejpozději do 21:00 hod.
V mimořádných případech (např. zaměstnání) si lze s pracovníkem v sociálních službách
domluvit pozdější dobu příchodu do zařízení, je však potřeba tuto skutečnost dopředu ohlásit.



Uživatel

nevnáší

do

prostor

AD

alkohol,

drogy,

jiné

nebezpečné

látky,

věci

a zbraně.


Uživatel se chová ohleduplně a respektuje soukromí ostatních uživatelů, k takovému chování
vede i své děti, za které zodpovídá.



Uživatel využívá ke hlídání svého nezletilého dítěte jiného uživatele pouze ve výjimečné situaci
(např. v souvislosti se svým zdravotním stavem, jednáním na ÚP OÚ ORP, soudu, PČR), a to na
nezbytně nutnou dobu. O této skutečnosti sepíše s PSS písemný záznam.



Uživatel

používá

pouze

elektrospotřebiče

s

platnou

revizní

kontrolou.

Za používané televizní přístroje a počítače hradí stanovený měsíční poplatek dle platného
ceníku. Ostatní elektrospotřebiče užívá se souhlasem sociálního pracovníka.


V prostorách AD není možné konzumovat alkohol či jiné návykové látky, kouřit
či používat otevřený oheň, svíčky, plynový vařič atp.



Uživatel dbá na osobní hygienu podle obecných hygienických návyků a udržuje své věci
v čistotě.



Uživatel úsporně hospodaří s elektrickou energií, vodou a plynem.



Uživatel udržuje čistotu a pořádek na přiděleném pokoji a v jeho okolí (společné prostory,
sociální zařízení, kuchyň). Úklid je prováděn dle rozpisu služeb, který je vyvěšen na nástěnkách
v příslušných patrech budovy.



Uživatel se účastní pravidelného generálního úklidu AD. Ten se koná vždy dvakrát za měsíc,
zpravidla první a třetí neděli v měsíci. V rámci generálního úklidu vždy proběhne čištění všech
místností pomocí parního čističe.



Uživatel nestěhuje nábytek v zařízení, odmrazuje lednice a pere lůžkoviny zpravidla
2x měsíčně.



Uživatel dodržuje protipožární předpisy poskytovatele, se kterými byl při nástupu seznámen.



Uživatel se zdržuje v části azylového domu, ve které je ubytován.



Uživatel umožní kontrolu pokoje, která je prováděna pracovníky zařízení, kteří respektují
soukromí uživatele (zaklepání, vyčkání výzvy ke vstupu, sdělení důvodu návštěvy atd.).



Uživatel má zakázáno ponechat v klíčové dírce klíč, pokud pokoj uzamkne, a to z toho důvodu,
aby byl umožněn vstup pracovníků na pokoj při situaci, která si vstup vyžádá (špatný zdravotní
stav uživatele, živelná katastrofa apod.).



Uživatel má zakázáno provádět samovolné zásahy do instalací, na pokoji neužívá vařiče,
varné konvice či přímotopy. Uživatel neponechává v zásuvce nabíječku na mobilní
telefon v případě, že telefon již nenabíjí.



Uživatel

dodržuje

noční

klid

v době

od

22:00

do

06:00

a

polední

klid

v době

od 12:00 do 14:00 s ohledem na děti.


Uživatel musí nahlásit, že opouští azylový dům na delší dobu a nebude se tedy zdržovat přes
noc, nepřítomnost nesmí být delší jak 5 dní. Vždy s individuálním zhodnocením situace může
sociální pracovník delší nepřítomnost povolit.



Chov domácích a jiných zvířat není v zařízení povolen.



Uživatel má zakázáno, nejen v prostorách AD, ale i v jeho okolí, popíjet alkoholické nápoje či
užívat jiné drogy (konkrétně na chodníku před AD a příjezdovou cestou, v palouku před AD a
v dalších okolních chodnících a travnatém porostu podél AD, dále taktéž na elektroměrové skříňce –
antoníčku) zejména s ohledem na děti.



Uživatel, v případě ukončení poskytovaní služby, musí předat pokoj nejpozději do 14:00, a to
v takovém stavu, v jakém byl předán při nastoupení sociální služby. To znamená, že se po
předání pokoje již nesmí zdržovat v prostorách AD.



V případě okamžitého ukončení služby je nutné předat pokoj nejdéle do tří hodin od
sdělení o okamžitém ukončení poskytování služby. To znamená, že se po předání pokoje
již nesmí zdržovat v prostorách AD.



Uživatel má povinnost, v případě, že využívá k hlídání svého nezletilého dítěte např. jiného
uživatele pouze ve výjimečné situaci (zdravotní stav, jednání na ÚP OÚ ORP, soud, PČR),
oznámit danou skutečnost pracovníkovi v sociálních službách a předat mu vyplněný písemný
záznam.

