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Tento domácí řád stanoví základní pravidla pobytu uživatelů a pravidla jednání pro 
zaměstnance při poskytování služeb, podpory a péče v nájemním bytě č. 5, ve kterém 
Startujeme, o.p.s. poskytuje sociální službu chráněné bydlení k zabezpečení základních 
životních potřeb v prostředí, které představuje domov s cílem dosažení soběstačnosti 
uživatele.  
 
 
                                          I. 
 
Uživatel sociální služby má právo být respektován všemi pracovníky poskytovatele. 
Má právo formulovat své představy, přání a požadavky. 
Má právo vyžadovat pomoc při zařizování a úpravách ubytovacího prostoru, při chodu 
domácnosti a při sebeobslužných činnostech, které není schopen zvládnout sám. 
 
                                             II. 
 
Uživatel je povinen chovat se ohleduplně a s respektem k ostatním uživatelům i pracovníkům 
chráněného bydlení.    
Je povinen respektovat soukromí spolubydlících. 
Je povinen respektovat zákaz kouření v bytě.  
Je povinen zákaz požívání návykových látek (drogy) v bytě. 
Chov domácích zvířat po domluvě. 
 
                                             III. 
 
Uživatel může používat běžné elektrospotřebiče (varná konvice, trouba, televizní nebo 
rozhlasový přijímač a další), kterými je byt vybaven, nebo vlastní (např. počítač). 
Všechny používané spotřebiče podléhají pravidelné revizi na náklady poskytovatele, 
případně uživatele. 
 
                                         IV. 
 
Stravování je zajišťováno individuálně. Uživatel buď využívá dodavatelských služeb nebo 
nakupuje a vaří si sám, nebo s dopomocí pracovníka poskytovatele. 

 
                                         V. 
 
Uživatel je povinen dbát o osobní hygienu, čistotu šatstva, prádla a obuvi. 
O hygienu pečuje samostatně. 
Osobní prádlo vyměňuje podle potřeby; praní a žehlení si zajišťuje sám, případně 
s dopomocí pracovníka poskytovatele. 
 
 
 



 
                                            VI. 
 
Uživatel může přijímat návštěvy neomezeně s výjimkou doby nočního klidu (22:00 – 6:00 
hodin). Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek a musí respektovat soukromí ostatních uživatelů 
chráněného bydlení. 
                                        VII. 
 
Opakované závažné porušování domácího řádu může být důvodem k vypovězení smlouvy o 
poskytování služby chráněné bydlení bez výpovědní lhůty. 
Závažným porušením se rozumí zejména hrubé napadání ostatních uživatelů nebo 
pracovníků poskytovatele, krádeže, kouření v bytě, užívání návykových látek. 
 
                                            IX. 
 
Uživatel odpovídá za škody, které způsobí úmyslně nebo z nedbalosti spolubydlícím, 
pracovníkům poskytovatele nebo na vnitřním zařízení a vybavení bytu. 
 
                                            X. 
 
Domácí řád je nedílnou součástí smlouvy o poskytování sociální služby chráněné bydlení. 
Domácí řád je závazný pro všechny uživatele a zaměstnance poskytovatele. 
Platnosti a účinnosti nebývá dne 1.2.2019. 
 
 
 
 
V Kladně 24.1.2019 
 
 
 
                                                              Mgr. Jakub Knězů 
                                                                    ředitel 
 
 
    
 


