1 Základní lidská práva a svobody uživatelů služeb Denního
centra Most do života
Osobní svoboda a svoboda pohybu
V prostorech DC Most do života se mohou uživatelé pohybovat volně a samostatně, rovněž v
jeho blízkém okolí. (Při pohybu mimo DC Most do života jsou brány v úvahu individuální
schopnosti jednotlivého uživatele) Vždy respektován názor rodičů a zákonných zástupců.

Právo na rozhodování v čase
Uživatelé nejsou nuceni k striktnímu dodržování časového harmonogramu, ale tímto svým
právem nesmí omezovat právo ostatních.

Právo na výběr oblečení
Uživatelé nosí své vlastní oblečení.

Právo odmítnout aktivitu
Neúčastnit se takové činnosti, která nevyhovuje zdravotnímu stavu, schopnostem nebo
momentálnímu psychickému stavu.

Právo na výběr stravy
Právo odmítnout to, co nechutná, v případě hladu i na jiné jídlo než pouze snídani a oběd.

Pití alkoholu
Pít alkohol při společenských a kulturních akcích, jak je tomu v běžné společnosti, za
předpokladu, že jim v tom nebrání dlouhodobé zdravotní omezení (léky,…).

Právo na ochranu soukromí
Právo na soukromou návštěvu a v době návštěvy na soukromí, na ochranu soukromých
věcí běžné užívaných (mobilní telefon, doklady, přehrávač, ).

Nedotknutelnost osoby


fyzické tělo - uživatel má právo odmítnout fyzický kontakt s druhou osobou (vedení za
ruku, objetí, polibek,.. ),



psychické schopnosti - rozlišovat úsměv a výsměch,



vztahy - respekt k rodinným a přátelským vztahům,



respektování zvyklostí a osobních rituálů (pokud neomezují druhé).

Právo odmítnout pomoc nebo dopomoc
Pravá pomoc je ta, o kterou si dokážeme říci.
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Právo rozhodovat o svém vzhledu
Uživatelé mají právo rozhodovat o svém vzhledu. Zaměstnanci jim mohou pouze v
nezbytných případech, kdy by byla ohrožena důstojnost uživatele a jeho vnímání veřejností,
doporučovat případné změny.

Právo na soukromí při osobní hygieně
Zaměstnanci nevstupují do koupelny nebo sprchy ve vyzvání samotného uživatele služeb
nebo jeho žádosti o pomoc. WC je zabezpečeno uzavíráním zevnitř

nebo vhodným

upozorněním na obsazení WC na vnější straně dveří.

Právo na osobní život
Právo na kontakt s přáteli (na soukromou návštěvu a v době návštěvy na soukromí) a právo
na partnerství a sexuální život.

Právo na důstojné zacházení


zacházení přiměřeně věku,



vhodné oslovování.

Právo svobodně se rozhodnout a podstoupit přiměřené riziko
Uživatelé mají právo projevit svoji vůli a zaměstnanci jsou povinni je podporovat v jejím
uskutečňování.

Právo na vzdělání a pravdivé informace


posilování a rozšiřování získaných vědomostí a dovedností,



právo na informace.

Právo stěžovat si
Uživatelé sociálních služeb mají právo podávat stížnosti, podněty a připomínky (§88, písm.
e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
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