
NAZARET - středisko Husitské diakonie 

Žižkovo náměstí 1, 373 12 Borovany 
IČ 73633321, číslo účtu 0571374399/0800 

Tel.: 603 175 004, 774 988 031; informace.nazaret@gmail.com,  www.nazaret.cz 
 

PROVOZNÍ ŘÁD  
PRAVIDLA:  

 

� Chovám se k ostatním slušně a ohleduplně.   

� Respektuji pokyny pracovníků Nazaretu a řídím se jimi.  

� Nemluvím vulgárně.  

� Neruším ostatní při práci.  

� Uklízím po sobě (pokud můžu).  

� Nechodím do Nazaretu, když mám rýmu, kašel, horečku, průjem – mohl bych nakazit ostatní.   

� Omlouvám se, pokud nemůžu přijít. 

� Pokud odcházím z CDS nebo STD (např. na WC, na návštěvu), řeknu to pracovníkovi, aby věděl, kde jsem.  

� Dodržuji pravidla osobní hygieny. 

� Pokud mi není dobře nebo se poraním, řeknu to pracovníkovi.  

� Pokud něco rozbiji či zjistím závadu, řeknu to pracovníkovi.  

� Dodržuji bezpečnost práce.  

� Pokud kouřím, chodím „Pod stodolu“ a využívám popelník.  

 

 

Provozní řád platí pro uživatele Centra denních služeb a Sociálně terapeutické dílny. Při porušování pravidel bude 

uživatel písemně napomenut, po 3 výtkách může být ukončena smlouva o poskytování sociálních služeb pro 

opakované porušování pravidel. 

INFORMACE O PROVOZU:  

Omlouvání nepřítomnosti:  

� Zavolat nejpozději do 8.00 v daný den, ale čím dřív, tím líp (může místo Vás přijít někdo jiný) - L.Kavalíková (tel. 

775 525 780), příp. I.Malá (tel. 739 007 601), L.Homolková (tel. 736 711 253) 

Doprava/doprovod z bydliště či mimo provozní dobu:  

� Objednat či odhlásit - L.Kavalíková (tel. 775 525 780), příp. I.Malá (tel. 739 007 601) 

� Nutné objednat den předem do 12.00. Poskytnutí záleží na personální kapacitě Nazaretu.  

� Odhlásit co nejdříve. Pokud řidič při neodhlášení pro uživatele pojede, tato cesta bude uživateli účtována. 

Obědy:  

� Přihlašování a odhlašování obědů probíhá nejpozději jeden pracovní den předem do 12.00 - I.Malá (tel. 

739 007 601), příp. L.Kavalíková (775 525 780)  

� Při neodhlášení bude oběd klientovi účtován. Při náhlém onemocnění pracovník zkusí oběd nabídnout někomu 

jinému, ale jinak ho klient musí zaplatit.  

Platby za služby, za obědy 

� Za služby a obědy se platí do 15. dne v měsíci (zpětně za minulý měsíc) u O.Hejpetrové nebo přes účet -  

č.ú. 0571374399/0800, do poznámky pro příjemce: příjmení uživatele-služby (např. Nováková-služby).  

 

Platnost: od 1.4.2021.                                                                                                                                                   

Vypracovala: Bc. L.Kavalíková. Schválila: Mgr. Jana Kverková (ředitelka organizace). 


