UBYTOVACÍ ÁD (arch. íslo 26)
Centra sociální rehabilitace, za ízení ob anského sdružení Diakonie Dubá z.s.,
se sídlem Dlouhá 87/103, 471 41 Dubá
I.
Tento ubytovací ád je závazný pro všechny ubytované i návšt vníky objektu sociální rehabilitace. Z nedodržování
ubytovacího ádu budou vyvozeny p ísné d sledky, kterými m že být i ukon ení ubyt. smlouvy i zákaz návšt v.
II.
Každý uživatel služby sociální rehabilitace má možnost si sv j pokoj vyzdobit a za ídit tak, aby mu byl p íjemný.
Ubytovaný je povinen si sv j pokoj udržovat v istot a bez zápachu a také jej i další prostory nesmí zne is ovat
skladováním nejr zn jších zapáchajících v cí a použitých jednorázových hygienických pot eb. Na požádání je
ubytovaný povinen umožnit do svého pokoje vstup personálu (týká se situací kdy je podez ení na požár, havárii
vody, topení, elekt iny, a také když má personál d vodnou obavu o zdraví i život klienta). V p ípad nemoci je
ubytovaný povinen postupovat dle metodického pokynu . 40.
III.
V celém areálu platí p ísný zákaz užívání a p echovávání omamných a psychotropních látek, a také nep im ené
požívání alkoholických nápoj . V celém objektu platí p ísný zákaz kou ení. To je povolenou pouze na
vyhrazeném míst u bazénu. V p ípad porušení zákazu kou ení bude uplatn n postup popsaný v metodickém
postupu . 34. Platí zákaz vstupu klient m i jejich návšt vám v podnapilém stavu a pod vlivem návykových látek.
V p ípad podez ení na porušení je uživatel vyzván k podrobení zkoušky ( esný postup je dán metodickým
postupem . 34). Uživatel je povinen se chovat tak, aby to bylo v souladu s dobrými mravy a svým chováním
neobt žoval ostatní bydlící. Je také proto povinen být mimo sv j pokoj vždy oble en.
IV.
Všem ubytovaným je zakázáno navšt vovat bez souhlasu ubytovaného jeho pokoj, dále prostory zázemí organizace a
místnosti osobních asistent bez souhlasu provozovatele i pracovníka. Rovn ž platí zákaz obývání a p espávání
v jiném než ve smlouv o ubytování ozna eném pokoji i obývání jednoho pokoje dv ma osobami (nevztahuje se na
páry, které mají uzav enu spole nou smlouvu o ubytování). P ed vstupem do pokoje jiného klienta i zázemí
organizace je nutné klepat a ekat na vyzvání.
V.
Používání vlastních TV p ijíma , radiop ijíma , Hi-Fi v ží, po íta a jiných elektrických spot ebi je možné po
edchozím souhlasu provozovatele objektu (výkonného editele). Mezi 22,00 a 8,00 hodinou je zakázáno hlukem
obt žovat jiné obyvatele objektu.
VI.
Návšt vy v prostorách objektu jsou bez p edchozího oznámení povoleny jen rodinným p íslušník m. V p ípad
návšt v jiných než rodinných p íslušník je nutné ze strany ubytovaného u init oznámení výkonnému editeli a
návšt vy t chto osob je možno uskute nit jen mezi 9,00 a 19,00 hodinou. Návšt vy v objektu se musí zapsat do
návšt vní knihy a k návšt
využívat jen pokoj navštíveného klienta, je-li volná, mohou využít i spole enskou
místnost, pop ípad zahradu (nap . altán). Návšt vy se nesmí pohybovat v jiných prostorách objektu, než ve
vymezených ubytovanému. V p ípad porušení t chto na ízení nebude p íšt návšt va do objektu vpušt na.
VII.
Každý z ubytovaných je povinen chovat se šetrn k zap enému i spole nému majetku a úsporn používat
spot ebi e i vodu. V p ípad zavin ného poškození sv eného majetku, je ubytovaný povinen škodu uhradit. Veškeré
ipomínky a nám ty m žou ubytovaní p edávat ústn i písemn výkonnému editeli i len m Rady.
VIII.
Aktivní sociáln rehabilita ní služba je klient m poskytována každý den od 7,30 do 19,30. K ochran zam stnanc
ve volném ase slouží metodický postup . 4. V ostatních asech platí tzv. pohotovost, která je dostupná
telefonicky. Klienti jí sm jí použít v mimo ádných a závažných situacích, kterými jsou nap . zdravotní komplikace
klienta a poruchy bránící pohybu (nap . nefunk ní výtah, výpadek elekt iny apod.) Telefonní íslo no ní
pohotovosti za ízení: 739 050 523 nebo 736 276 611 i 724 019 648. V p ípad pot eby rychlé
zdravotní pé e, požáru i vniknutí zlod je klient kontaktuje telefonní íslo
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