
OBECNÁ PRAVIDLA 

FOKUS České Budějovice, o. s. 

 

1. FOKUS České Budějovice, o.s. poskytuje služby osobám s duševním 

onemocněním starším 18 let z Českých Budějovic, Českého Krumlova 

a z okolí. 

2. FOKUS České Budějovice poskytuje služby sociální rehabilitace (České 

Budějovice, Český Krumlov) a sociálně terapeutické dílny (České 

Budějovice). 

3. Uživatelé mohou využívat služby individuálně nebo skupinově. Služba 

sociální rehabilitace je poskytována ambulantní nebo terénní formou, 

služba sociálně terapeutické dílny pouze ambulantně. 

4. Termín a místo individuálních schůzek si pracovníci a uživatelé domlouvají 

předem. 

5. Služby jsou poskytovány bezplatně v rozsahu stanoveném zákonem a na 

základě dobrovolnosti. 

6. Zásady poskytování služeb jsou: 

 Bezpečí, přijetí a porozumění 

 Diskrétnost a důvěra 

 Partnerství 

 Respektování jedinečnosti a důstojnosti uživatele 

 Autonomie – možnost svobodně se rozhodnout 

 Individuální a profesionální přístup 

 

Práva a povinnosti uživatelů 

1. Uživatel/ka má právo: 

a) Vypovědět smlouvu o poskytování služeb kdykoli bez udání důvodu.  

b) Nahlížet do své dokumentace. 

c) Podávat náměty, připomínky a stížnosti a být vyrozuměn/a o výsledku 

jejich řešení. 

d) Rozhodnout se, jakým způsobem bude svou situaci řešit a jaké činnosti 

při tom bude využívat. 

e) Obnovit smlouvu a s tím spojené poskytování služby podle pravidel 

organizace. 



2. Uživatel/ka má povinnost:  

a) Dodržovat dohodnuté termíny schůzek, případně se předem omluvit.  

b) Spolupracovat s pracovníky sdružení a podílet se na řešení své situace. 

c) Dodržovat Obecná pravidla. 

d) Chovat se k pracovníkům (případně dalším uživatelům) s respektem 

v rámci běžných společenských norem. 

 

Práva a povinnosti poskytovatele 

 

3. Poskytovatel má právo: 

a) Určovat pracovníky pro zajištění sjednané podpory uživateli.   

b) Vyžádat si od uživatele/ky údaje potřebné k poskytování služby (osobní 

a citlivé údaje). 

c) Vypovědět smlouvu o poskytování služeb: 

 při porušování Obecných pravidel zařízení ze strany uživatele/ky  

 z provozních důvodů 

 

4. Poskytovatel má povinnost: 

a) Dodržovat dohodnuté termíny schůzek, v případě nepřítomnosti se 

uživateli/ce dopředu omluvit, případně zajistit zastoupení jiným 

pracovníkem. 

b) Dodržovat Obecná pravidla. 

c) Spolupracovat s uživatelem/kou na dosažení osobního cíle. 

d) Respektovat uživatele/ku a jeho/její práva.  

e) Zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích, které od 

uživatele/ky získá v průběhu poskytování služby na základě Udělení 

souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů. 

f) Předepsaným způsobem řešit případné stížnosti uživatele/ky.  

 


