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ŘÁD STŘEDISKA (výtah z Vnitřního řádu)
Klienti SVP mají zejména následující práva:













na respektování lidské důstojnosti,
na vlastní světonázorovou orientaci, pokud není v rozporu s platnou legislativou,
na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,
být informováni o společenském dění prostřednictvím rozhlasu, tisku, televize,
televizi je možno sledovat v době osobního volna, pokud klientovi tato možnost nebyla
výchovným opatřením zamezena,
na korespondenční, telefonický a osobní kontakt se zákonnými zástupci,
obracet se se svými žádostmi a stížnostmi na pracovníky SVP ve Slaném,
požádat garanta o individuální pomoc při řešení osobních problémů,
být hodnoceni podle stanoveného systému hodnocení a ke svému hodnocení se vyjádřit,
podílet se na aktuálním doplnění předmětu pobytu ve smlouvě o dobrovolném pobytu
v SVP,
se souhlasem pedagogického pracovníka samostatně opustit středisko za účelem
vycházky, pokud to není v rozporu s aktuálním bodovým hodnocením klienta,
být seznámeni se svými právy a povinnostmi.

Klienti SVP mají zejména následující povinnosti:











plnit podmínky řádu SVP a spolupracovat se všemi pracovníky SVP,
ke všem pracovníkům, dospělým osobám, ostatním dětem a dalším osobám, s nimiž přijde
do kontaktu v SVP i mimo něj, se chovat slušně a zdvořile,
účastnit se aktivit, které jsou určené jako povinné,
mimo prostory SVP se vzdálit pouze se souhlasem pedagogického pracovníka,
zacházet odpovědným způsobem se svěřenými věcmi, zařízením a dalším majetkem SVP,
poškození nebo ztrátu hlásit pracovníkovi SVP, způsobenou škodu na majetku a zařízení
SVP hradit sami nebo po dohodě se zákonnými zástupci,
dodržovat pravidla společenského chování, pravidla hygieny a nutná zdravotní opatření,
každé onemocnění nebo úraz hlásit ihned pracovníkovi SVP,
zdržet se užívání psychotropních látek, alkoholických nápojů a kouření, včetně jejich
vnášení a distribuce,
zdržet se veškerých sebepoškozujících aktivit (tetování, propichování kůže, řezání atd.),
zdržet se vnášení pornografického materiálu a předmětů ohrožujících zdraví a bezpečnost,





při důvodném podezření na vnesení výše uvedených předmětů podstoupit osobní
prohlídku a kontrolu osobních věcí a to i v nepřítomnosti,
nenavštěvovat se na pokojích bez svolení vychovatele.
Dále je zakázán intimní kontakt mezi klienty (včetně korespondence, flirtování nebo
provokativního chování). Případné porušení je důvodem k okamžitému ukončení
internátního pobytu klienta.

Návštěvy








Klienta mohou navštěvovat pouze rodiče, osoby starší 18 let rodiči písemně uvedené, jiné
osoby pouze za přítomnosti rodičů,
odjezdy domů na víkend jsou určeny 3x během celého internátního pobytu,
odjezd domů je v pátek do 14:00,
příjezd z domova je v neděli od 17:30 do 18:00,
termíny rodičovské neděle jsou stanoveny při nástupu klienta na pobyt (rodičovská neděle
je strukturovaný skupinový program v trvání od 15:00 do 17:00 hodin, nenahrazuje
návštěvu dítěte ani konzultaci s garantem),
povinné návštěvy jsou pouze v neděli mezi 13:00 až 17:30.

Telefony, balíčky






Balíčky se otevírají pouze v přítomnosti vychovatele a nesmí obsahovat věci, které jsou
v rozporu s řádem střediska, pokud se takové věci najdou, budou uchovány u vychovatelů
a předány zákonným zástupcům.
v případě, že má dítě svůj vlastní mobilní telefon, je uložen na vychovatelně SVP a má
možnost telefonátu ve večerním osobním volnu od 19:00 do 19:30 (30 min),
rodiče mohou telefonovat na mobilní telefony internátního oddělení 777 738 793,
778 534 743 pouze v předem stanovených časech (19:00 – 20:00),
v akutních případech volejte:
 312 520 569 (ambulance)
 777 738 793 (mobil pobyt)

Kontakty na Středisko výchovné péče ve Slaném:


Ambulantní oddělení telefon: 312 520 569



Ambulantní oddělení mobil: 778 534 749

 Internátní oddělení mobil: 777 738 793, 778 534 743

