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ROK 2009

ZMĚNA  

ZŘIZOVATELE         

A VEDENÍ
( Z  MĚSTA  NA  KRAJ)

…A ZAČALA TRANSFORMACE







• aktivizace  pracovníků, vytvoření týmů

• schůzky s opatrovníky 

• seznamování klientů s budoucím  

stěhováním 

•zahájení nápravy porušování práv klientů



MOJE PRÁVA

PRÁVO NA SVOBODU POHYBU

PRÁVO NA DŮSTOJNÉ BYDLENÍ

PRÁVO NA VOLBU STRAVOVÁNÍ

PRÁVO ROZHODOVAT O SVÉM VZHLEDU

PRÁVO NA VOLBU ZPŮSOBU OSLOVOVÁNÍ

PRÁVO NA KONTAKT S RODINOU A PŘÁTELI

PRÁVO NA PARTNERSKÝ ŽIVOT

PRÁVO NA LÉČBU S MÝM SOUHLASEM

PRÁVO NA PRÁCI

VOLBU ZPŮSOBU TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 



ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM
mám právo požádat soud o vrácení způsobilosti k právním úkonům

nemohu podepisovat smlouvy a hospodařit s penězi, vše za mě vyřizuje opatrovník

OPATROVNÍK
pomáhá mi vyřizovat důležité věci

podepisuje za mě smlouvy a hospodaří s penězi

měl by se se mnou radit

měl by se ptát, co já chci

pokud s ním nejsem spokojen, mohu požádat soud o změnu opatrovníka

ODPOVĚDNOST
za své činy nesu odpovědnost já sám

mohu se svobodně rozhodovat

pokud se rozhodnu špatně, může to mít následky

pokud někomu ublížím nebo něco ukradnu, mohu dostat pokutu nebo mě mohou zavřít i do vězení 

POVINNOSTI A PRAVIDLA
mám práva a povinnosti

musím je dodržovat

neměl bych dělat věci, které vadí lidem okolo mě

nemohu brát cizí věci nebo peníze

nemohu ničit věci, dělat nepořádek, na nikoho křičet, někomu ubližovat a nepodvádět

RIZIKA
rozhodnu-li se špatně, mohu si ublížit

nebudu-li opatrný, mohu si ublížit

Budu-li pít často alkohol, kouřit a přejídat se, mohu si ublížit

pokud si nejsem jistý, že něco zvládnu, požádám o pomoc přátele nebo asistenty

PRÁVO STĚŽOVAT SI
mám právo si stěžovat, jestliže se mi nelíbí, jak se ke mně druzí chovají

mohu si stěžovat řediteli Domova, asistentům nebo opatrovníkovi

nikdo mi nesmí nic ukrást, křičet na mě, nadávat mi nebo mě zranit

mohu si stěžovat na Policii nebo napsat dopis do Kanceláře veřejného ochránce práv













PRÁVO  NA VOLNÝ POHYB  -

S PRACOVNÍKEM, KAMARÁDEM POKUD 

POTŘEBUJI A CHCI







Péče  o  domácnost- učíme se zvládat 

běžné domácí práce



Také pečeme



MOHU ROZHODOVAT O VĚCECH, KTERÉ SE MĚ TÝKAJÍ

MÁM SVOJE PRÁVA A POVINNOSTI

A HLAVNĚ - VŽDY SI MOHU VYBRAT, CO CHCI DĚLAT




