
Co dělat, když už nechci bydlet v zařízení? 

Nejdůležitější věci, které potřebujete vědět:

Pokud bydlíte někde,  
kde se vám nelíbí a nejste tam spokojeni, 
je dobré s tím něco dělat. 

Bydlet někde, kde se vám nelíbí a nejste tam spokojeni, 
vás nemůže nutit opatrovník, příbuzní, ani vaši asistenti. 

Pokud jste v zařízení,  
kde nechcete být, řekněte to.

Tyto informace jsou pro lidi, kteří bydlí:
• v domově pro seniory,
• v domově se zvláštním režimem,
• v domově pro osoby se zdravotním postižením,
• v chráněném bydlení,
• v týdenním stacionáři,
• v odlehčovací službě.

Těmto zařízením se také říká
• domov,
• ústav,
• bydlení…



Najděte někoho, kdo vás bude poslouchat, 
a pomůže vám to řešit.

Mluvte o věcech, které vám vadí.
Než se rozhodnete, že chcete jít bydlet jinam,
zkuste změnit věci, které vám v zařízení vadí.

 
 
 
 
Pokud se přece jen rozhodnete se odstěhovat, 
je důležité udělat tyto kroky: 

Krok 1 – Plánujte

Plánujte, kam se odstěhujete, 
kdo vám s hledáním nového bydliště pomůže.
Přemýšlejte také, jestli na to máte peníze,
co budete muset dělat sám nebo sama, 
a na co si budete muset najít pomoc.

Krok 2 – Ukončení smlouvy

Se zařízením, ve kterém bydlíte, 
máte podepsanou smlouvu.
Tuto smlouvu musíte ukončit.
Smlouva se ukončuje tak,  
že napíšete, že žádáte o ukončení smlouvy,
nebo se dohodnete s pracovníkem zařízení.

Pokud ji podepsal za vás váš opatrovník,
musí ji ukončit váš opatrovník.

POZOR!
Není dobré smlouvu ukončovat,
pokud nemáte kam jinam jít.



Nikdo vás neposlouchá?

Když nikdo neposlouchá,  
že už nechcete být v zařízení, 
a všichni říkají, že to jinak nejde,
můžete to říct nebo napsat soudu. 

Dopis soudu

V dopisu soudu musí být:
• vaše jméno a příjmení,
• datum vašeho narození,
• adresa, kde bydlíte,
• adresa trvalého bydliště,
• datum a podpis.
Do dopisu napište, že v zařízení, 
kde jste, už nechcete bydlet.
Napište, kde chcete bydlet a kdo vám bude pomáhat.
Napište, kdo podepsal smlouvu se současným zařízením.

Tento dopis za vás může soudu napsat i někdo jiný.

Soud má pak za úkol zjistit, jak se věci mají,
a rozhodnout.
Pracovník soudu s vámi bude chtít mluvit.
Může mluvit i s vaším opatrovníkem, 
pokud ho máte,
a s dalšími lidmi, třeba ze zařízení, kde bydlíte 
nebo s lidmi, kteří vám pomáhají.
Soudní úředník také bude chtít vědět,  
kde chcete bydlet a kdo vám bude pomáhat. 

Pak soudce rozhodne.
Může rozhodnout různě.
Třeba i tak, že zůstanete nyní bydlet tam, kde jste, 
protože je to pro vás nejlepší řešení.



Vydalo Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Život jako každý 
jiný hrazeného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ.

Více na www.trass.cz

Fokus ČR, z.s.
Dolákova 536/24 
181 00 Praha 8  
tel.: +420 233 553 303 
E-mail: info@fokus-cr.cz 

Liga lidských práv
Burešova 6 
602 00 Brno
tel.: +420 545 210 446; +420 773 692 282 
e-mail: info@llp.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením
Partyzánská 7  
170 00 Praha 7 
tel.: +420 266 753 427
e-mail: poradnanrzp@nrzp.cz

Quip, z. ú.
Karlínské náměst   í 12
186 00 Praha 8
tel: + 420 221 890 434
e-mail: info@kvalitavpraxi.cz

Rytmus, o.p.s.
Londýnská 81
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 251 610
e-mail: rytmus@rytmus.org

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.
Karlínské náměst   í 59/12
186 03 Praha 8
tel.: +420 221 890 436; +420 776 237 799
e-mail: spmp@seznam.cz

Kdo vám může pomoci?


