
                                                                                                                                    
PRÁVA KLIENTŮ 

Práva klientů v plném rozsahu podléhají Listině základních práv a svobod, jako 

součásti Ústavního zákona č. 2/1993 Sb., ve znění z. č. 162/1998 Sb.  

Klienti mají právo: 

1. Na poskytnutí služeb bez ohledu na osobní, sociální a kulturní charakteristiky.   

2. Na důstojnost, respekt a bezpečí po celou dobu poskytování služeb. 

3. Být způsobem přiměřeným svému věku a schopnostem srozumitelně 

informováni o filosofii, průběhu a metodách použitých při poskytování služeb 

i případných omezeních těchto služeb. 

4. Na informace týkající se aktuálních pravidel a změn služeb a spolurozhodovat 

v maximální možné míře o službách, které jsou jim poskytovány. 

5. Na ochranu při nakládání s jejich osobními a citlivými údaji v souladu se zákony 

České republiky. 

6. Znát vymezení zodpovědnosti členů týmu a jejich vzdělání. 

7. Na podporu a pomoc v případě předčasného ukončení služeb z jakéhokoliv 

důvodu a na informace o jiných vhodných službách. 

8. Na ochranu před využíváním či zneužíváním vlastní osoby a svých blízkých ve 

prospěch organizace nebo jejích zaměstnanců. 

9. Na soukromí své i svých blízkých, na nezasahování do soukromého života, 

rodiny a domova.  

10. Obdržet písemný záznam či závěrečnou zprávu o poskytnutých službách.  

11. Ukončit spolupráci se službou v jakékoli fázi bez fyzického či psychického 

nátlaku. 

12. Na možnost vyžádat si názor dalšího odborníka. 

13. Vyjadřovat se k průběhu a kvalitě poskytovaných služeb a v případě 

nespokojenosti podat podnět či stížnost.  

14. Být seznámen se svými právy a využívat jich.

PRÁVA ÚČASTNÍKŮ PREVENTIVNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

Každý účastník programu (dítě i dospělý) má svá nezadatelná práva.  

• Mám právo, aby ostatní nemluvili za mě, abych mohl mluvit sám za sebe. 

• Mám právo na svůj názor i na změnu názoru. 

• Mám právo na respekt a ohleduplnost od ostatních. 

• Mám právo na pozornost od ostatních. 

• Mám právo říct „stop“, pokud se cítím ohrožen. 

• Mám právo, aby se o mně nemluvilo, pokud se nemohu bránit. 

• Mám právo na to, aby ostatní nezneužívali informace, které zde řeknu. 

• Mám právo říct, pokud s něčím nesouhlasím, pokud se mi něco nelíbí. 

• Mám právo na své soukromí. 

 


