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DOBA POBYTU
• Doba pobytu je zpravidla 1 rok.
• První smlouva se uzavírá na období obvykle 3 měsíců. Pokud toto období dobře zvládnu,
smlouvu lze prodloužit o 1 až 6 měsíců.

ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ v BPC
Zkušební období začíná nástupem do BPC a trvá 2 měsíce. V případě, že si hůře zvykám na pravidla
domu a podmínky spolupráce, může být o 1 měsíc prodlouženo.
Během této doby dodržuji kromě všech pravidel BPC i následující mimořádná pravidla:
•
•
•

Návrat do domu nejpozději do půlnoci (00:00 hodin) - kontrolují pracovníci noční služby.
Pracovníkům BPC oznamuji každé přespání mimo BPC, počet nocí strávených mimo BPC
nesmí přesáhnout 5 nocí za měsíc.
Nemám ještě možnost požádat o výjimku z návštěvního řádu (např. o přespání nebo
prodloužení návštěvy).

CO MI SLUŽBA NABÍZÍ?
• Pomoc a podporu sociálních pracovníků – pomohou mi s tím, co potřebuji, podpoří mě
•
•
•
•

v rozhodování, v obtížnějších situacích, naučí mě přebírat odpovědnost za svůj život.
Trénink „běžného“ bydlení v bytě 1+1, který je vždy pro 2 klienty.
Individuální přístup, respekt mé osoby, mého soukromí a mého majetku.
Vlastní volbu – při stanovení svých cílů a výběru vhodných kroků k jejich naplnění i naplňování
dalších svých potřeb.
Aktivity Klubu Pontifex – informace, nové dovednosti, prevence, volný čas, podpora
zaměstnanosti.

CO SE ODE MĚ VE SLUŽBĚ OČEKÁVÁ
• Dobrá komunikace, motivace a chuť ke změně – říkám pracovníkům pravdivé a úplné
•
•
•
•
•
•
•

•

informace, aktivně spolupracuji na řešení své situace a respektuji uzavřené dohody.
Včasná platba poplatku za službu = nájmu ve výši 3.000 Kč měsíčně.
Úhrada vratné kauce ve výši 1.000,- Kč.
Účast na povinných schůzkách s klíčovým pracovníkem – po nástupu i denně, dále dle
potřeby, minimálně však 1x týdně.
Pravidelná práce / aktivní hledání práce nebo pravidelné denní studium – nemohu pracovat
na černo bez smlouvy.
Kromě schůzek s KP dále povinně navštěvuji:
Job klub, včetně docházky do Dílny Pontifex – když jsem nezaměstnaný
Domovní setkání
Povinně řeším dluhy, když je mám.
Respektuji Pravidla BPC, z nichž zásadní jsou:
Žádná agrese, žádný rasismus, žádný alkohol a drogy, žádné kouření v domě, žádní nocležníci
+ dbám o bezpečnost v domě a bezpečí ostatních klientů, nepůjčuji klíče + hlásím
nepřítomnost.
Respektuji Návštěvní řád domu.
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• Starám se dobře o byt – uklízím pravidelně, starám se o jeho vybavení.
• Respektuji spolubydlícího, jeho soukromí a majetek.
• Dbám o svůj zdravotní a psychický stav, o svou hygienu – budu se řídit doporučením
pracovníků a lékařů.

CO MĚ ČEKÁ, KDYŽ PRAVIDLA DODRŽOVAT NEBUDU?
Dle závažnosti a dle počtu opakování porušení pravidel mi udělí pracovní tým či vedoucí služby
následující sankce (1 = nejnižší možné napomenutí, 5 = nejvyšší možné napomenutí):
1.
2.
3.
4.
5.

Ústní napomenutí klíčového pracovníka
Písemné napomenutí od klíčového pracovníka
Písemné napomenutí od vedoucího služby
Podmínečné vyloučení do konce pobytu / Dočasné vyloučení od 1 týdne do 1 měsíce
Ukončení služby

Napomenutí mohou být i přeskočena, když se dopustím sice prvního, ale zato závažného porušení
pravidel.

JAK SE BYDLENÍ UKONČUJE?
Způsoby ukončení:
•
•
•

Ukončení na základě mého rozhodnutí - mám právo vypovědět smlouvu i bez udání důvodu.
Ukončení na základě dohody mezi mnou a službou.
Ukončení ze strany služby – v případě mé nespolupráce, porušování pravidel, přestanu spadat
do cílové skupiny (když je mi více než 26 let, vznik závislosti, závažné duševní onemocnění).

O službu mohu žádat i opakovaně - pokud nemám žádný dluh vůči organizaci a dobře jsem se
službou spolupracoval.
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