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Práva a povinnosti klientů programu 
 

 

• být seznámen s metodikou, filozofíí a cíli programu 

• účastnit se aktivit v bezpečném prostředí, které respektuje individuální fyzický, emoční a 

spirituální stav a každého frekventanta a podporuje jeho pozitivní rozvoj 

• využívat zdarma na základě dobrovolného souhlasu (ústní dohodo, písemná smlouva) 

aktivit, které program PPPZ nabízí (individuální setkání, dlouhodobé terapeutické skupiny, 

vzdělávací skupiny, HR skupiny) 

• znát svoje práva a povinnosti v souvislosti s účastí v programu 

• možnost nahlédnout do dokumentace 

• profitovat ze stabilního postavení organizace v oblasti prevence závislostí a pomoci osobám 

ohroženým 

• využívat znalostí a dovedností odborných zaměstnanců 

• využívat podporu pracovníků MONA v řešení problematických záležitostí s osobami 

blízkými 

• každý člen skupiny má právo se podílet a rozhodovat o dění na komunitě 

• respektující terapeutický pracovní vztah s lektorem 

• právo na respektující podporující nehodnotící přístup lektora i ostatních členů skupiny 

• využívat zkušenosti, znalosti a dovednosti multidisciplinárního týmu (kooperace pracovníků 

MONA a zaměstnanců daného zařízení pro VTOS) 

• využívat aktivity respektující základní práva a svobody uvedené ve výchozích dokumentech 

programu (Listina základních lidských práv a svobod, ZÁKON108/2006 Sb. ze dne 14. 

března 2006 o sociálních službách, Etický kodex sociálních pracovníků ČR, Standardy 

odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby 

• na ochranu osobních dat 
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Povinnosti klientů programu PPPZ Most k naději, z.s  
 

 

• respektovat zásady dobré vůle a lidskosti všech účastníků aktivit, ctít hodnotu lidské 

důstojnosti 

• respektovat obsah aktivit (individuální setkání, dlouhodobé terapeutické skupiny, vzdělávací 

skupiny, HR skupiny) v souladu s metodikou programu PPPZ 

• respektovat lektora (terapeut, sociální pracovník, terénní pracovník) aktivit 

• respektovat ostatní členy skupiny a společně dohodnutá pravidla 

• uznat lidská a občanská práva všech osob spojených s programem PPPZ 

• nenásilné chování během aktivit 

• stanovit si individuální zakázku v programu a spolupracovat na jejím uskutečnění 

• nenavazovat partnerské, koaliční ani sexuální vztahy s lektorem 

• nevést v rámci aktivit rozhovory podněcující chutě na drogy (tzv. toxi-řeči) 

• vyhnout se tzv. para komunikaci (probírání témat ze skupin či individuální podpory mimo 

skupinu či individuál) 

 


