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DOM LANO 
 

PRAVIDLA 
PROGRAMU SOCIÁLNÍHO ROZVOJE 

A SOCIÁLNÍHO UBYTOVÁNÍ 
 
 

 
 

POSLÁNÍ DOM LANO 
 
Posláním DOM LANO je poskytnout klientům všestrannou podporu v obtížné rodinné a 
sociální situaci. 
 
PŘEDMĚT PROGRAMU DOM LANO 
 
Předmětem programu DOM LANO je: 
LANO – Sociální rozvoj 
LANO – Sociální ubytování 
 
 
PRAVIDLA A PODMÍNKY PROGRAMU SOCIÁLNÍ UBYTOVÁNÍ/SOCIÁLNÍ ROZVOJ 
DOM LANO (dále jen DOM LANO) 
 
Program LANO Sociální ubytování je nedílnou součástí programu LANO Sociální 
rozvoj. Program Sociální ubytování nelze realizovat odděleně od programu Sociální 
rozvoj. 
 

Sociální ubytování - Základní ustanovení 

Ubytování v Sociálním ubytování se řídí ustanoveními hlavy XI. § 754 - 759 Občanského 
zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků (úplné znění č. 47/1992 Sb.) a 
těmito Pravidly Sociálního ubytování a Sociálního rozvoje DOM LANO.  

DOM provozuje Sociální ubytování na základě Živnostenského oprávnění: 
 SZ MCP8 023952/2013 

Předmět činnosti Sociální ubytování DOM LANO: 

Za úplatu poskytovat přechodné ubytování mladistvým v sociální nouzi. 

Ubytování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy se zákonným zástupcem 
mladistvého a souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 

Ubytování se řídí tímto řádem a Pravidly programu DOM LANO. 

Rozhodování o ubytování 

Na ubytování není právní nárok. 

Ubytování může být poskytnuto mladistvým pouze na základě jejich žádosti a se souhlasem 
zákonného zástupce a orgánu SPOD. 
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Smlouvu o ubytování se studentem uzavře se zákonným zástupcem mladistvého statutární 
zástupce DOMU. 

 
CÍLE DOM LANO 
 
Vybudování materiální a ekonomické samostatnosti   
Práce a vzdělání. 
 
Porozumění lidským a občanským právům i povinnostem a jejich akceptace. 
Poznat a akceptovat svá práva a povinnosti ve společnosti a jednat podle nich. 
 
Rozvoj osobnosti a psychické zdraví 
Poskytování individuální  terapeutické pomoci zaměření na sebepoznání a rozvoj osobnosti.  
 

Osvojení znalostí a dovednosti v  systému pomoci a podpory v rámci sociální sítě 
 
 
 PRINCIPY A ZÁSADY DOM LANO 
 
Dobrovolnost. 
Jenom to, co děláme z vlastního rozhodnutí, může přinést skutečnou změnu do našeho 
života. 
 
Otevřenost. 
Každý den, každý klient přináší novou situaci, novou výzvu. Na tyto výzvy jsme připraveni 
pozitivně reagovat. 
 
Respekt. 
Respektujeme každého klienta, jaký je tady a teď. 
 
Individuální přístup a čas. 
Každý člověk je jiný a potřebuje jiný přístup a svůj čas. 
 
Efektivita 
Vyhodnocujeme, zda se daří naplňovat klientovy cíle. 
 
 
 
Každý klient je zapojen do programu LANO dobrovolně a svým příchodem vyjadřuje 
souhlas a ochotu k dodržování Pravidel DOM LANO. 
 

1. Čistý dům 
 
Ubytovaní nesmí přinášet do budovy nebo prostor žádný alkohol ani drogy. 
Do LANA nemohou být přijati lidé akutně závislí na alkoholu a drogách. 
Užívání tvrdých drog není v souladu s Pravidly LANO. 
Každodenní návštěvy v hostincích a užívání alkoholu není v souladu s Pravidla LANO 
Porušení nebo porušování je důvodem k okamžitému ukončení pobytu v LANU. 

 

 
2. Bezpečný dům 
 
Život  a řešení problémů v DPC probíhá vždy nenásilnou a zákonnou cestou. 
Jakékoli porušování zákonů nebo násilí odmítáme. Tím myslíme: 
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Fyzické násilí: napadení někoho, řešení konfliktu rvačkou, jakékoliv tělesné násilí, násilí 
vůči budově nebo vybavení 
Psychické násilí: křik, vyhrožování, šikana, hrozba násilí, využívání druhých, ústní 
hrubost a vulgarity, vydírání,  obviňování, pomluvy ostatních klientů nebo pracovníků 
Krádež bez ohledu na hodnotu věci nebo užívání věcí, které patří druhým, bez dovolení 
Protiprávní jednání nebo jakákoli trestná činnost  
Porušení nebo porušování je důvodem k okamžitému ukončení pobytu v LANU. 
 
3. Budoucnost 
 
Práce na zlepšení své situace a budování perspektivy je založena na aktivitě a 
spolupráci. 
 
Aktivita znamená každodenní plnění svých povinností  
1)Pravidelná poctivá docházka zaměstnání  
2)Pravidelná poctivá docházka do školy nebo jiného vzdělávání   
3)Pravidelná poctivá docházka do JOB programu 
 
Spolupráce znamená: 
Spolupráce s osobním průvodcem 
Formulace osobních cílů pobytu 
Pravidelné konzultace 
Respektování Pravidel Domu na půl cesty. 

 
      Opakované porušování pravidla může vést k ukončení pobytu v LANU. 
 

4. Finance 
 
Příspěvek na pobyt 
Klient je povinen přispívat na Sociální ubytování v DOM LANO: 
Příspěvek na bydlení 65 Kč / den neboli 2000 Kč / měsíc 
 
Placení je povinné - platí se předem 
Každý, i nový, klient pobyt platí za ubytování dopředu.  
 
Pokud přichází v nouzi a bez prostředků, tak svojí situaci řeší v rámci přijímacího procesu.  
V odůvodněných případech může nastoupit klient pobyt i bez finančních prostředků. 
V tomto případě žije v DPC na dluh, který je splatný v okamžiku, kdy klient má k dispozici 
první finanční prostředky v jakékoli výši. 

 
Nedodržení termínu a výše platby může být důvodem k ukončení pobytu. 
 
 Půjčky 
 
DOM klientům nepůjčuje peníze! 
Pracovník – Průvodce – hledá spolu s klientem způsob, jak nedostatek peněz vyřešit. 
Základním řešením je práce, např. v programu JOB. 
 
 

5. Délka ubytování 
 
Základní doba ubytování v DOM LANO je 12 / maximálně 24 měsíců. 
 


