
 Když budu chodit do Bereniky nebo tam 

budu bydlet, tak mě pracovníci budou radit (pomáhat, 

podporovat), abych se učil/a rozhodovat co nejvíc sám/ sama 

v různých situacích, které se stanu v Berenice nebo i doma. 

 

Rozhodovat se můžu nebo se domluvit na: 

• Jestli tam chci být 

• V čem potřebuju pomoc a co umím sám/sama 

• Můžu říct, co chci a co nechci 

• Můžu říct, co se mi líbí a co ne 

• Když se mnou budou mluvit, tak mě budou brát vážně a 

všechno mi vysvětlí a já se rozhodnu, co bude dál 

• Budou mě podporovat, abych dělal věci sám/ sama a 

rozhodoval/a si osobní věci sám/sama 

• Když budu s pracovníkem sepisovat plán, co budu dělat 

v Berenice, tak budu mít možnost rozhodovat, co tam 

napíšeme, psát toto budeme často 

• Během dne budu mít možnost si vybrat práci, kterou mi 

nabídnou 

• Během dne si můžu udělat přestávku a odpočnout si 

• Když budu v Berenice bydlet, můžu se rozhodnout, kdy 

budu chodit večer spát, co si budu nakupovat k snídani, 

svačině a večeři, v sobotu a v neděli si rozhodnu, kdy 



budu ráno vstávat a co si udělám k obědu, můžu se také 

rozhodnut, jestli půjdu ven a kdy (pokud můžu chodit 

sám/a) nebo se dohodnu s pracovníkem, kdy půjdeme 

ven a kam 

• Při svačině si můžu vybrat, jaké pití chci (kafe, čaj nebo 

jiné pití) 

• Při obědě si také můžu vybrat, jaké jídlo si dám 

• Když budu chtít mluvit s ředitelkou, tak můžu kdykoliv 

tam bude  

• můžu ji říct všechno, co chci, co se mi líbí i to co se mi 

nelíbí 

• můžu také říct, jestli pracovníci dělají to, co jsme se 

dohodli a jak jsme si to dohodli 

• když se bude fotit, můžu říct, jestli chci být vyfocen/a 

nebo nechci 

• když se půjde nebo pojede na výlet, procházku můžu se 

rozhodnout, jestli pojedu nebo nepojedu 

• pokud můžu odcházet z Bereniky sám/a můžu se 

rozhodnout, kdy z Bereniky odejdu 

• pokud mě musí doprovázet někdo z rodiny, řeknu, že 

chci odejít a pracovníci zavolají rodičům a s nimi můžu 

odejít, kdy chci 

• můžu se také rozhodnout, že už do Bereniky nechci 

chodit nebo tam bydlet 

• řeknu to ředitelce a dohodneme se, jak to uděláme 

 

Když budu chodit do Bereniky, nebo tam bydlet, mám 

také nějaké povinnosti, které MUSÍM dodržovat: 

 



• musím v čas zaplatit peníze za chození do Bereniky 

• pokud mi není dobře nebo se mi něco stane (zraním se 

nějak) v Berenice, musím to říct pracovníkovi nebo 

ředitelce  

• musím dodržovat pravidla DC a bezpečností předpisy 

(aby se mi něco nestalo) 

• když něco dělám, musím dodržovat postupy a 

poslouchat pracovníky co mi říká 

• nesmím porušovat práva ostatních klientů a pracovníků 

• musím se v čas omluvit, když vím, že do Bereniky 

nepřijdu (aby mi pracovníci odhlásili oběd, aby na mě 

nečekali na autobusáku,…) 

• nesmím mluvit s cizími lidmi o ostatních klientech 

 


