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SANKCE  PŘI  PORUŠENÍ  PRAVIDEL  KLUBU 
 
 
Při porušení Povinností návštěvníka klubu je vůči klientovi uplatněna sankce dle závažnosti 
přestupku. Možnosti sankce jsou využívány citlivě a s rozvahou, s vědomím, že negativní 
motivaci ke změně chování klienta je třeba stupňovat pomalu a přednostně využívat jiných 
forem výchovného působení. 
 
 
Napomenutí: 
při projevech vandalismu, poškozování nebo naznačení poškozování vybavení klubu, 
verbální hrubosti, sexuálním sbližování, nerespektování pokynů pracovníka. 
 
 
Ukončení hry nebo jiné volnočasové aktivity: 
při nerespektování napomenutí pracovníka, opakovaných projevech vandalismu, verbální 
hrubosti, nerespektování pravidel hry. 
 
 
Ukončení využívání služby pro daný den: 
při opakovaném nerespektování pokynů a napomenutí pracovníka, stupňování projevů 
verbální hrubosti a vandalismu, v případech, kdy se klient sám nezapojuje do žádné aktivity 
a záměrně, cíleně narušuje nevhodným chováním program ostatních klientů. 
 
 
Pohovor s autoritou: 
následuje po opakovaném udělení sankce Ukončení využívání aktivity pro daný den. Klient 
je vyzván k pohovoru s vedoucím Klubu. Pro zdůraznění závažnosti a mimořádnosti situace 
se pohovor odehrává v kanceláři vedoucího, kam klienti běžně přístup nemají. Cílem 
rozhovoru je revize využívání služby klientem, zopakování možností nabídky, potvrzení jeho 
osobního cíle a plánu využívání služby, zdůraznění přímé vazby mezi právy a povinnostmi 
klienta. 
V případě, že klient způsobil v zařízení menší věcnou škodu poškozením vybavení, může 
vedoucí dohodnout s klientem nápravu formou práce ve prospěch zařízení. Ideálním 
výsledkem intervence vedoucího v případech opakované verbální hrubosti vůči 
návštěvníkům klubu či pracovníkům je omluva poškozenému. 
 
 
Zákaz vstupu do zařízení po dobu jednoho až tří dnů: 
v případě fyzického násilí vůči jinému klientovi, krádeže, přinesení alkoholu či drog do 
zařízení. 
 
 
 
KOMPETENCE  PŘI  UDĚLOVÁNÍ  SANKCÍ 
 
Napomenutí může udělit zaměstnanec i dobrovolník. 
 
Sankci Ukončení hry či jiné volnočasové aktivity a Ukončení využívání služby pro daný den 
může udělit zaměstnanec odpovědný za sociální práci. 
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Pohovor s autoritou se odehrává po předchozí domluvě zaměstnance odpovědného 
za sociální práci a vedoucího NZDM. 
 
Zákaz vstupu do zařízení po dobu jednoho až tří dnů může udělit pouze vedoucí NZDM, 
v případě jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. 
 
 
 
ZÁZNAM  SANKCÍ 
 
Kromě napomenutí, které se nezaznamenává, se všechny sankce zaznamenávají do Karty 
klienta v rozsahu: datum, sankce, důvod, podpis. Za zápis je odpovědný pracovník, který 
trest uložil. 


