
Příloha č. 1 
Řád Střediska následné péče 

 
 

* po třech měsících má klient právo požádat o přehodnocení důsledků za porušení Hlavních a Vedlejších pravidel 

 

  

Kardinální pravidla: 

1. Abstinence – zákaz užívání nelegálních návykových látek, návykových léků, alkoholu (včetně nealko 
piva) a hazardního hraní / jednání (hry o peníze) v rámci SNP i mimo něj. 

o Při důvodném podezření na porušení je klient kdykoliv ochoten podrobit se namátkovému testu. 

o Případný relaps je klient povinen nahlásit do 24 hodin. V té době se nesmí dostavit do zařízení. V 
případě nelátkových závislostí platí pouze povinnost nahlášení do 24 hodin. Klient je povinen 
nahlásit i situaci, kdy si není jistý, zda jeho chování bylo či nebylo relaps. 

2. Dbaní na „čistotu baráku“ - nevnášení, neužívání a nemanipulování s návykovými látkami (včetně 
nealkoholického piva). Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách (terasa, veranda). 

3. Řádné placení nájmu – mít zaplacen aktuální měsíc (možná dohoda s odpovědným pracovníkem) 

Důsledky: Odmítnutí testování, nenahlášený relaps, narušení „čistoty baráku“ a nezaplacení dvou nájmů 
po sobě bez klientova jasného návrhu řešení situace = okamžité ukončení smlouvy. Včasným nahlášením 
relapsu předcházíte recidivě i okamžitému ukončení smlouvy (důsledek jako při porušení Hlavních pravidel). 

Hlavní pravidla: 

1. Zákaz jednání vyvolávajícího bažení (mimo terapeutické aktivity) = rozhovory o drogách a zážitcích 
z drog, sledování tématických filmů, hudby, her či čtení knih s drogovou tématikou. 

2. Jednání dle zásad slušnosti (nejen v SNP) – zákaz agresivního jednání, krádeží, lhaní, podvodů, 
využívání atp. 

3. Zachování mlčenlivosti o ostatních uživatelích služby. 

4. Řádné nahlášení intimního vztahu i nezávazného sexuálního kontaktu mezi klienty SNP – klienti 
nahlásí pracovníkovi SNP a v případě vztahu se budou účastnit min. 1x měsíčně párové terapie. 

5. Řádné užívání léků, jejich nahlášení a zákaz jejich distribuce ostatním obyvatelům. 

6. Účast na povinných aktivitách v rozsahu 70 % v měsíci (z toho minimálně 2 pondělní a dvě středeční 
skupiny a týmem organizovaná volnočasová aktivita; omlouvá jen práce a nemoc) a spolupráce na 
individuálním plánu – jasné stanovení cílů v souladu s doléčováním a spolupráce při jejich plnění. 

7. Dodržování Návštěvního řádu a Vnitřních pravidel. 

Důsledky*: Posuzuje se závažnost porušení Hlavních pravidel. Od závažnosti se odvíjejí důsledky. 
Důsledkem prvního porušení je obvykle písemné upozornění. Opakování porušení Hlavních pravidel vede k 
Podmínečnému ukončení smlouvy. Důsledkem dalšího porušení Hlavních pravidel je ukončení smlouvy. 

Pokud víte o porušení těchto pravidel důrazně doporučujeme upozornit dotyčného na povinnost nahlásit své 
porušení. Pokud tak neučiní doporučujeme informovat o situaci pracovníky SNP. V případě relapsu klienta, 
který je aktuálně pod vlivem návykové látky, je situaci nutné řešit ihned (nouzový telefon na chodbě). 

Chráníte tím bezpečí své i baráku! Zkušenost říká, že nenahlášením zásadně ohrožujete i Váš cíl – abstinenci. ;) 

Vedlejší pravidla: 
1. V případě očekávané nepřítomnosti se řádně omlouvat z účasti na povinných aktivitách. 

2. Domlouvat si termíny individuální terapie v řádném termínu (do pondělního večera daného týdne). 

3. Plnit povinnosti v rámci úklidu či jasně dané úkoly. 

Důsledky*: Posuzuje se závažnost porušení Vedlejších pravidel. Od závažnosti se odvíjejí důsledky. 
Nejčastějším důsledkem je Upozornění. Při kumulaci tří Upozornění je důsledek stejný jako při porušení 
Hlavního pravidla. 

 

V Plzni dne:   Podpis uživatele:    Podpis pracovníka:  


