
  Příloha č. 4 

 
 

 

PRAVIDLA UŽIVATELŮ 

V RÁMCI AKTIVIZACE V KAVÁRNĚ SLUNEČNICE 

 

1. Budu dbát na osobní hygienu (např. oholen, ostříhané a čisté nehty, upravený zevnějšek). 

2. Budu dodržovat pořádek v šatně, hlídat čistotu svého oděvu a uklízet osobní věci do 

uzamykatelné skříňky (mobilní telefon, peníze aj.). 

3. Pokud v kavárně budu obsluhovat, na ranní směnu přijdu vždy o 10 minut dříve a odcházet 

budu přesně v celé hodiny. To znamená, že ráno přijdu do kavárny v 7:50 hodin, odcházet 

budu v 12:00 hodin a odpoledne přijdu do kavárny v 11:50 hodin a odcházet v 16:30 hodin. 

4. Budu respektovat pracovníky v sociálních službách, dodržovat základní pravidla slušného 

chování, respektovat ostatní uživatele. Případné stížnosti nebo problémy budu řešit okamžitě 

s pracovníkem. V případě, že mě nebude činnost, kterou mám vykonávat, srozumitelná a 

jasná, hned na to pracovníka upozorním anebo požádám o znovu vysvětlení.  

5. Pokud v kavárně budu obsluhovat anebo pomáhat, budu dodržovat základní pravidla 

chování vůči hostům kavárny (příjemné vystupování, ponechání soukromí, žádné osobnější 

kontakty, netykat, nebýt hlučný, nepokřikovat aj.). 

6. V případě, že budu nemocen/nemocná anebo se nebudu cítit zcela zdráv/a budu informovat 

pracovníka v sociálních službách. Svoji nepřítomnost obsluhující uživatelé nahlásí dopředu, 

aby bylo možné zajištění jiného zájemce o obsluhování v kavárně. 

7. Stanovím si cíle, na kterých budu za pomoci pracovníka v sociálních službách pracovat a 

vzájemně vyhodnocovat, aby tak došlo nejenom ke zkvalitnění služeb kavárny, ale také 

k podpoře mých zájmů (hospodaření s penězi, manipulace s penězi, nakupování, úklid nádobí, 

příprava nádobí aj.). 

8. Budu dodržovat bezpečnost a budu opatrný/á během vykonávané činnosti (obsluha, úklid, 

odnášení špinavého nádobí, doplňování zásob), stejně tak budu dodržovat pokyny pracovníků 

v sociálních službách.  

9. Pokud se mně něco během činnosti stane, hned to nahlásím pracovníkovi v sociálních 

službách (polití teplým nápojem, říznutí o rozbitou skleničku aj.). 

10. Veškerá pravidla beru na vědomí. Stejně tak beru na vědomí, že v případě jejich porušení 

a jejich nerespektování nelze v aktivizační činnosti v kavárně pokračovat. 

V Pardubicích dne 27. 3. 2019 

Mgr. Štěpánka Hrdinová 


