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SSL05_NZDM04_2021 Příloha č. 1  

Práva a povinnosti uživatelů sociální služby NZDM Lucerna 

Tvoje práva 

• Můžeš přijít a odejit během otevírací doby kdykoliv budeš chtít. 

• Máš právo na sebeurčení, náboženské vyznání, svobodu myšlení a vyjadřování svého 

názoru, pokud tím neubližuješ (fyzicky, psychicky) ostatním. 

• Nikdo tě nebude znevýhodňovat kvůli tomu, jak vypadáš, čemu věříš nebo sexuální 

orientaci. 

• Máš právo nahlížet do dokumentace, která je o tobě vedena. 

• Máš právo na ochranu osobních údajů, můžeš vystupovat anonymně pod přezdívkou. 

• Máš právo si stěžovat. 

• Máš právo pracovníkům klubu navrhovat, jak bys chtěl volný čas trávit a podílet se tak 

na jeho chodu. 

• Máš právo využívat jakoukoliv službu, kterou klub nabízí.  

• Máš právo na soukromí při řešení tvých potřeb a problémů s pracovníkem klubu.  

• Aktivit se můžeš účastnit dobrovolně, nikdo tě nebude nutit do něčeho, co nechceš.  

 

 

Tvoje povinnosti  

• Do klubu nesmíš nosit drogy, alkohol a zbraně. 

• Do klubu nesmíš chodit pod vlivem drog či jiných omamných látek. 

• Do klubu nesmíš chodit nemocný. 

• V klubu nesmíš kouřit a užívat jiné omamné látky. 

• Klub bys nesmíš navštěvovat, pokud si nebyl ve škole.  

• V klubu se musíš chovat slušně, respektovat ostatní a nikoho neurážet. 

• V klubu nesmíš hrát o peníze. 

• V klubu nesmíš být agresivní a fyzicky ubližovat ostatním.  

• V klubu nesmíš nic ničit a měl bys udržovat pořádek.  

• V klubu nesmíš nikoho sexuálně obtěžovat a provozovat sexuální praktiky.  

• Nesmíš mluvit vulgárně. 
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U nás je vítán každý, kdo bude dodržovat pravidla klubu Lucerna. Pokud bys tato pravidla 

porušil, musí tě pracovník upozornit na jejich nedodržení a udělit ti napomenutí. Podle 

počtu napomenutí ti pak pracovník zakáže vstup do klubu.  

• Pokud tě pracovník 5x napomene za sprostá slova, budeš mít zákaz vstupu do klubu 

na 2 týdny. 

• Pokud tě pracovník napomene 3x za nevhodné chování (drzé chování, urážení a 

ubližování ostatním kamarádům a pracovnicím), budeš mít zákaz vstupu do klubu na 

2 týdny.  

• Pokud přijdeš do klubu pod vlivem drog a alkoholu, pracovník tě napomene a budeš 

mít zákaz vstupu do klubu na 2 týdny. 

• Pokud budeš nebezpečný či sexuálně obtěžovat ostatní návštěvníky klubu a 
pracovnice, bude ti zakázáno chodit do klubu a ukončena smlouva.  
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