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Práva a povinnosti klientov centra zborovej diakonie Kanaán 

 Prijatím do Kanaán-u klient nestráca žiadne zo svojich základných 
ľudských práv a slobôd. Zamestnanci Kananánu rešpektujú osobnosť 
každého klienta s jeho špecifikami, správajú sa korektne a slušne. 

 Klienti Kanaán-u majú právo pohybovať sa v priestoroch celého 
domova, pokiaľ to dovoľuje ich zdravotný stav. Majú právo zapájať sa, 
ale i odmietnuť voľnočasové aktivity počas pobytu v Kanaáne. 

 Klienti Kanaán-u majú právo pohybovať sa voľne v chránenom okolí 
domova, pokiaľ sú spôsobilí samostatného pohybu a neprivodia si 
tým zhoršenie zdravotného stavu alebo neobmedzia slobodu iných 
klientov. Areál domova môžu opustiť po súhlase službukonajúceho 
pracovníka.  

 Ich osobná sloboda končí tam, kde začína sloboda iných klientov a 
zamestnancov, kde môžu ohroziť svoje zdravie alebo zdravie iných 
klientov a zamestnancov. Ak bola klientovi súdom odňatá spôsobilosť 
na právne úkony v plnej miere alebo sčasti, uvedené práva zostávajú 
nedotknuté. 

 Klienti majú právo aktívne sa podieľať na tvorbe svojich 
individuálnych programov. 

Klient zariadenia Centra zborovej diakonie Kanaán je povinný : 

 Rešpektovať  prevádzkový poriadok resp. iné interné normy, s ktorými 
bol preukázateľne oboznámený, 

 Uhrádzať úhradu za poskytované služby v stanovených termínoch (do 
10. dňa príslušného  mesiaca), 

 Nahlásiť zmenu výšky príjmov najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy ku 
zmene došlo- doručiť každoročne Rozhodnutie sociálnej poisťovne 
o výške dôchodku. 

Porušenie prevádzkového poriadku, príp. iných vnútorných noriem klientom 
bude riešené nasledovným postupom: 

 ústne upozornenie riaditeľom Centra zborovej diakonie Kanaán, 
 písomné upozornenie riaditeľom Centra zborovej diakonie Kanaán, 
 rozhodnutie o ukončení poskytovania sociálnych služieb v zariadení. 
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Za porušenie sa považuje najmä: 

 príchod pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a ich 
používanie v zariadení, 

 arogantné správanie, slovné a fyzické napádanie zamestnancov 
zariadenia a klientov v zariadení, 

 neplatenie stanovenej platby za poskytované sociálne služby v 
zariadení po dobu 2 mesiacov. 


