DOMOWY PORJAD KAMJENTNEHO DOMA

KAMJENTNY DOM w BUDYŠINJE je sociokulturelny centrum a wuznamjenja so přez šparty a generacije
přesahowace dźěło. Je to městno, hdźež so wšelacy ludźi zetkawaja, zhromadny čas přežiwjeja, so
wuměnjeja, ideje wuwiwaja a projekty zwoprawdźuja.
Tu njeDOŽIWIŠ jenož mnoho fasetow wuměłskeho a kulturelneho tworjenja, ale maš tež kmane
móžnosće so wuspytować a so zapřijeć.

ČIŃ SOBU!
Přeco hižo je KAMJENTNY DOM wotbłyšć wšitkich swojich wopytowarjow, je žiwy wot DYNAMIKI swojich
wužiwarjow a wuwiwa so FLEKSIBELNJE. W konfliktach widźimy šansu na wuwiće: spytamy z
KONTRASTAMI KREATIWNJE wobchadźeć.

Prócujemy so wo respektnu a měrniwu zhromadnosć, kotraž je charakterizowana přez empatiju a
tolerancu.
KÓŽDY je tu WITANY!

Zo by so zhromadne žiwjenje zawěsćiło, smy so na někotre prawidła dojednali, kotrež maja so
dodźeržeć.

§ 1 WOBCHAD
Sobunošenje brónjow kóždeje družiny je zakazane.
W domje a na cyłym terenje ma so na porjad a čistotu dźiwać. Wopytowarjo a wužiwarjo maja, wosebje
po 22 hodźin, škit přećiwo harje wobkedźbować a wobeńdźujomne wobćežowanja susodow
Kamjentneho doma wostajić. Wosebite rjadowanja (n. př. na boule-čarje) maja so wobkedźbować.
Wužiwanje wonkowneho terena zwonka wotewrjenskich časow stawa so na swójske riziko.
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Psy su w domje zakazane a maja so na ležownosći za lajnu wjesć. Wobsedźerjo psa móža so w padźe
škody zamołwići činić.
Z inwentarom ma so wobhladniwje wobchadźeć. Wobškodźenja maja so bjez komdźenja přizjewić. Za
wotpohladnje zawinowane wěcne škody rukuje winik. Wužiwanje objektow, kaž billard, blidotennis,
kicker atd., ma so ze zamołwitym sobudźěłaćerjom wotrěčeć.
Za priwatne swójstwo (n. př. garderoba, kolesa atd.) so njerukuje.

§2 ŠKIT MŁODŹINY
Płaća postajenja zakonja wo škiće młodźiny (Jugendschutzgesetz: JuSchG) a zakonja wo pohłušenskich
srědkach (Betäubungsmittelgesetz: BtMG).

Dźěći a młodostni pod 16 lětami maja dom a ležownosć hač do najpozdźišo 22 hodźin wopusćić.
Wosebite rjadowanja płaća jenož za specielne zarjadowanja za tutu starobnu skupinu, hdyž je
socialnopedagogiske zastaranje zawěsćene.
Młodostni pod 18 lětami maja dom a ležownosć najpozdźišo hač do 24 hodźin wopušćić.
KURJENJE

Kurjenje je wot 18. žiwjenskeho lěta dowolene. Kamjentny dom podleži škitej njekurjakow
(Nichtraucherschutz). Wšitke rumnosće su z připrawu za meldowanje wohenja (Brandmeldeanlage)
wuhotowane. Tohodla je kurjenje we wšěch rumnosćach zakazane. Dorosćeni su prošeni, kedźbu na
dźěći a młodostnych brać.

ALKOHOL
Njeje dowolene, alkoholiske napoje sobu přinjesć. Młodostnym pod 16 lětami je kupjenje a konsum
alkohola w domje a na ležownosći zakazane.

DROGI
Konsum, wobsedźenstwo a daledaće ilegalnych drogow su kruće zakazane. Přeńdźenja přećiwo zakonjej
wo pohłušenkich srědkach (Betäubungsmittelgesetz: BtMG) so policiji zdźěla.
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§3 SĆĚHI
Přikazam sobudźěłaćerjow a přez STEINHAUS e.V. społnomócnjenych wosobow (n.př. security) ma so
sćěhować.

STEINNHAUS e.V. je woprawnjeny swoje domjace prawo nałožować. Wosoby, kotřiž přisłušeja
ekstremistiskim stronam abo organizacijam, kotřiž daja so ekstremistiskim scenam přirjadować, kotřiž
přez ludźihidźerske, namóc wuchwalowace, rasistiske abo antisemitiske wuprajenja abo přez namóc
wustupuja, móža so ze zarjadowanjow wuzamknyć abo jim móže so přistup na ležownosć zapowědźić.
Při přeńdźenjach přećiwo domowemu porjadej abo přećiwo přikazam personala móže so přez
zamołwitych zakaz domu wuprajić.
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