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Podmínky pobytu 

Jsem pln ě srozum ěn a souhlasím s tím, že: 
 

- nebudu brát a ší řit drogy 
- nebudu užívat alkohol 
- nebudu v komunit ě užívat násilí, psychický nátlak a verbální 

agresivitu    
- nebudu v komunit ě navazovat žádné sexuální vztahy 
- nedopustím se krádeže 
- pod řídím se rozhodnutí komunity  

a dále  že:  
 

1. budu dodržovat komunitní pravidla a program.  
2. rozhovory o drogách a alkoholu mně ani ostatním nepomáhají. 
3. během pobytu v komunitě je mou povinností podrobit  se odběru moče na toxikologické 

vyšetření, dechové zkoušce a to kdykoliv, když  jsem o to požádán. 
4. se podrobím na požádaní týmu osobní prohlídce a prohlídce osobních věcí, která mi 

pomáhá nemít u sebe drogy či věci s nimi spojené. Tato prohlídka je automatická při 
nástupu a při předčasném ukončení, kdy chrání před nařčením z krádeže. 

5. Vzájemný sexuální styk klientů je po dobu pobytu v TK zakázán. 
6. v mém vlastním zájmu budou některá má práva omezena: 

• v 0. fázi, do své životopisné skupiny netelefonuji, ani neodesílám a nedostávám poštu 
(mimo úřední záležitosti.), peníze jsou uloženy v kanceláři a manipulace s nimi je 
omezena, nemám možnost návštěv 

• v 0. fázi nemám možnost nakupovat po dobu prvních 3 týdnů pobytu v TK 
• v 1. fázi telefonuji za přítomnosti klienta vyšší fáze, peníze jsou uloženy v kanceláři a 

manipulace s nimi je kontrolována, stejně tak je kontrolována i pošta z důvodu 
bezpečí ostatních klientů v TK( např. zásilka drog.) 

• přeruším kontakty s rizikovými osobami po dobu léčby. 
7. sledování TV  a užívání hifi věže a počítače se řídí pravidly TK. 
8. během pobytu v TK  nesmím používat mobilní telefon, rádio či jakýkoliv jiný přehrávač. 

(Mobilní tel. neplatí pro 3. fáze.) 
9. po dobu pobytu dodržuji bezpečnost práce a předpisy požární ochrany o kterých budu 

proškolen. 
10. kouřit mohu jen na vyhrazených místech a ve vymezeném čase. 
11. pokud  opustím TK bez předchozí domluvy nebo požadavku, mohu se vrátit do  24 hodin 

za předpokladu, že jsem  negativní od drog a alkoholu a bude s mým návratem souhlasit 
komunita a terapeutický tým.  

12.  opakované přijetí je možné po 6-ti měsících při splnění stanovených podmínek. 
13. jakákoliv hotovost i ostatní osobní věci, které po mě zůstanou, je nutno vyzvednout do 15 

dnů od mého odchodu, po této době TK neručí za dané věci. 
14. komunita nezodpovídá za mé finanční záležitosti ve formě dluhů (ani jiné), vzniklé před 

mým nástupem do programu ani během mého pobytu v něm.  
15. materiály (knihy časopisy, kazety apod.) propagující násilí, drogy, fašismus apod. 

ideologie jsou zakázány. 
16. jakékoliv formy okultismu a praktiky a předměty s ním spojené jsou v TK zakázány. 
17. že případné erotické časopisy a jiné materiály s touto tématikou budu používat a 

přechovávat výhradně v soukromí a nebudou se objevovat na společných prostorách 
komunity. 

18. terapeutický tým bude shromažďovat a zpracovávat mé osobní a citlivé údaje v tomto 
rozsahu: osobní údaje  (jméno, RČ, bydliště) a dále informace o sociální situaci včetně 
čerpání veškerých dávek, důchodů a mezd, o zdravotním stavu, o rodinných poměrech, o 
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trestanosti a o mém chování, které jsou nutné pro přijetí a pobyt v TK a pro sociální práci. 
Tyto údaje jsou zabezpečeny proti zneužití ve smyslu zákona o ochraně osobních dat. 

19. v případě poškození majetku komunity se budu finančně podílet na náhradě mnou 
způsobené škody. 

20. v případě předčasného ukončení léčby opouštím komunitu do 24 hodin, pokud odcházím 
předčasně sám mohu požádat o prodloužení. Komunita také může rozhodnout o mém 
okamžitém odchodu.  

21. terapeutický tým si vyhrazuje právo při nedodržování pravidel či případné nespolupráci 
ukončit léčbu. 

22. v komunitě si tykáme a oslovujeme křestním jménem, pokud mi to nevyhovuje můžu 
požádat o změnu. 

23. jestliže čemukoliv nerozumím, informuji se. 
24. TK si vyhrazuje právo na změnu operačního manuálu. O případné změně budou klienti 

včas informováni. 
25. se účastním klauzur v rámci programu. Klauzura umožňuje soustředit se na sebe sama, 

připravit se na daný program, kterého se týká (životopisná skupina, přestupy, rituál). 
Trávím čas na pokoji, nekomunikuji s ostatními (pokud něco potřebuji,  můžu 
komunikovat pouze s andělem a terapeuty), jsem omezen pohybem po TK (neplatí 
samozřejmě na jídlo a WC), kouřením (kouřím pouze 2 cigarety)  

26. S operačním manuálem TK jsem  seznámen ihned po vstupu do TK. V 0. fázi, kdy se 
adaptuji, jsem povinnen se s ním seznámit plně a v době přestupu do 1. fáze se v něm již 
umím orientovat a znám ho. (K tomu mi dopomáhá anděl, terapeuti, soc. pracovnice TK). 
 
Uvědomuji si, že moje rozhodnutí respektovat výše uvedené podmínky pobytu je 

dobrovolné a že mohu ukončit léčbu kdykoliv budu chtít. 
 
Tento dokument je součástí smlouvy o poskytnutí sociální péče. 
 

V ………………………………….      dne…………………………..         
 
 
 
Podpis:………………………… 
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