Příloha č. 6 Pravidel pro přidělování a užívání sociálních bytů

Pravidla sociálního bydlení pro klienty
1. Pravidlo „Běžný život, běžné činnosti“
• Klient se ve spolupráci se sociálním pracovníkem snaží řešit svou nepříznivou sociální
situaci. Volba aktivit a jejich rozsah jsou dány možnostmi a schopnostmi klienta.
2. Pravidlo „Aktivní spolupráce“
• Klient se účastní pravidelných schůzek se sociálním pracovníkem ve sjednaných termínech.
• V případě, že klient ze závažných důvodů nemůže na domluvenou schůzku dorazit,
informuje o tom sociálního pracovníka prostřednictvím telefonu nebo mailu.
• V případě, že klient v rámci měsíce nedorazí na více než polovinu sjednaných schůzek
nebo neotevírá byt ve sjednanou dobu návštěvy, je upozorněn sociálním pracovníkem na
nedodržování tohoto pravidla.
• Sociální pracovník vypracovává s klientem individuální plán pro dosažení sjednaného cíle
spolupráce a dodržuje dohody.
• V případě, že se promění zájmy a přání klienta, vypracuje sociální pracovník s klientem
nový individuální plán.
3. Pravidlo „Společné soužití s ostatními“
• Klient respektuje pravidla slušného chování a chová se vůči ostatním lidem ve společném
domě ohleduplně.
• Jakákoliv forma agrese (fyzická, verbální, ničení majetku) vůči ostatním či sobě je
nepřípustná.
4. Pravidlo „Užívání prostorů bytu“
• Klient užívá svěřené prostory a předměty způsobem obvyklým a udržuje je v pořádku a
čistotě tak, aby jeho užíváním nedocházelo k poškozování těchto prostor či předmětů.
• Klient má povinnost podílet se na úklidu společných prostor domu, v případě, že je tento
systém v domě zaveden. Se systémem služeb je klient seznámen při nástupu do bydlení.
• V případě, že se klientovi nedaří naplňovat úklidy v dobré kvalitě, spolupracuje společně se
sociálním pracovníkem na zlepšení.
• Klient v bytě či pokoji neprovádí žádné stavební úpravy či takové úpravy, které podstatněji
mění vzhled bytu.
• Klient může přinášet návrhy na úpravy bytu i pokoje na MěÚ Svoboda a požádat o povolení,
sociální pracovník mu může být v tomto směru nápomocný.
• Klient si může vyzdobovat byt dle svého uvážení. Výzdoba nesmí být vulgární (erotická,
pornografická atd.) a propagující extrémní názory (rasismus, nacismus atd.).
• Klient v bytě neskladuje majetek dalších osob.

• Klient nesmí využívat byt k jiným účelům (např. pronájem, schůzky zájmových skupin
apod.).
Postup při porušování pravidel:
Domluva
Jestliže klient porušuje stanovená pravidla, je na to pracovníkem upozorněn v průběhu
konzultace a jsou mu vysvětleny možné následky při jejich nerespektování.
O upozornění je učiněn zápis do osobního spisu klienta.
Písemné upozornění se stanovením podmínky pro sjednání nápravy
K písemnému upozornění se přistupuje v případě, že klient i po opakovaném projednávání
porušuje ujednání o dodržování pravidel. Opakovaným projednáváním se rozumí skutečnost,
kdy byl klient na porušování pravidel upozorněn několikrát ústně, a to v průběhu jednoho
měsíce.
Písemné upozornění se dává vždy i bez předchozího slovního upozornění v případě, kdy
klient poruší pravidlo o agresivním chování.
V písemném upozornění jsou stanoveny jasné kroky, které povedou k nápravě, popř. další
domluvy, které se týkají respektování pravidel služby.
Klient podepíše převzetí písemného upozornění. Písemné upozornění je založeno v osobním
spise klienta.
Ukončení poskytování služby
K vypovězení smlouvy o bydlení je přikročeno ve chvíli, kdy klient i po opakovaném
projednávání porušuje ujednání o dodržování pravidel. Opakovaným projednáváním se
rozumí skutečnost, kdy byl klient na porušování pravidel ústně i písemně upozorněn
(vč. možnosti ukončení smluvního vztahu), a to v průběhu dvou měsíců.
K vypovězení smlouvy se přistupuje i bez předchozího ústního či písemného upozornění,
pokud klient zvláště hrubým způsobem poruší pravidla služby. Zvláště hrubým porušením
pravidel je fyzické napadení pracovníka, jiného klienta nebo obyvatele domu.
Vypovězení smlouvy je v písemné formě předáno klientovi a klient podepíše jeho převzetí.
Kopie výpovědi je založena v osobním spise klienta.
Klient může v případě vypovězení smlouvy z důvodů porušování pravidel zažádat opětovně
o sociální bydlení za 6 měsíců od jejího ukončení.
Prohlašuji, že jsem byl/a podrobně a srozumitelně seznámen/a s pravidly služby a s možnými
následky při jejich porušování.
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