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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Při ochraně práv uživatelů usilujeme o to, aby práva a svobody nebyly nástupem do zařízení 

uživatelům omezeny. Je naší povinností taková práva a svobody zachovávat a uznávat bez 

ohledu na úroveň samostatnosti uživatele, jeho postavení ve společnosti a bez ohledu na 

omezení svéprávnosti. 

 

Základními principy ochrany práv uživatelů zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv 

jsou aplikovány bez omezení a bez ohledu na mentální stav, zdravotní stav, výši příjmu, 

sociální postavení či úroveň vzdělání. 

 

1) Uživatelé jsou svobodní a rovni v důstojnosti i právech. Základní práva a 

svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

2) Uživatel může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá. 

3) Každý uživatel je způsobilý mít práva. Tato platí i pro uživatele, který je 

omezen ve svéprávnosti. 

4) Nedotknutelnost osoby a jeho soukromí je zaručena. Omezena může být jen 

v případech stanovených zákonem. 

5) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo 

ponižujícímu zacházení, nebo trestu. 

6) Osobní svoboda uživatele je zaručena. 

7) Každý uživatel má právo na to, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, 

osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 

8) Každý uživatel má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života. 

9) Každý uživatel má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.  

 

Snažíme se co možná nejdéle uchovat všem uživatelům péči o vlastní osobu, soběstačnost a 

chráníme jejich samostatnost. Zaměřujeme se na jejich silné stránky a snažíme se o zlepšení 

jejich obtížné životní situace. Poskytujeme službu, ve které usilujeme bez rozdílu o vytvoření 

optimálních podmínek pro vlastní kreativitu, rozhodování a pocit bezpečí v rámci 

kolektivního soužití. Snažíme se, aby měli uživatelé příležitost navázat nové kontakty, posílili 

komunikační schopnosti a naplnili svůj volný čas ve stacionáři smysluplným způsobem.  
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Uznáváme uživateli právo na riziko a na možnost závažných rozhodnutí dle jeho svobodné 

volby a na prožívání svých prožitků bez ohledu na omezení svéprávnosti. Uznáváme a 

zachováváme společenské postavení uživatele. Podporujeme styk se společností, rodinou a 

osobami blízkými.  

 

Při respektování práv a svobod konkrétního uživatele je vždy zohledněno respektování 

stejných práv a svobod u ostatních. 

 

Samozřejmostí je spolupráce celého pracovního týmu a trvalá snaha o zlepšení kvality služby 

vzhledem k ochraně práv a svobod osob a další vzdělávání pracovníků v této oblasti. 
 

Zaměstnanci DS Slunečnice vždy informují uživatele o možných rizicích vyplývajících z 

jejich rozhodnutí a konání. Při své práci respektují důstojnost každého uživatele, a to zejména 

svým chováním, aby nedocházelo k podceňování, zesměšňování, ponižování a ignorování 

uživatelů. 
 

 
 

Vymezené oblasti práv uživatelů 
 

1) Porušování práva na soukromí a osobní život 

Nedostatečné soukromí při zajištění hygieny, převlékání inkontinentních nebo imobilních 

uživatelů 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Pracovníci/uživatelé nerespektují soukromí uživatele při převlékání (více      

pracovníků/uživatelů při převlékání uživatele). 

- Více pracovníků/uživatelů na toaletě anebo v koupelně. 

- Neumožnění uzamykání se na toaletě. 

- Výměna inkontinentních pomůcek před více pracovníků/uživatelů. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění, nebo odstranění problému: 

- Při zajištění hygieny je nezbytné dbát na soukromí, zamezit přístupu nepovolaných 

osob a dbát například na zavřené dveře, oznámení na dveřích /obsazeno/, používat 

zástěny či závěsy apod. 

- V koupelně jsou přítomni pouze zaměstnanci, kteří zajišťují koupel uživatele. 

V žádném případě se v koupelně nezdržuje více zaměstnanců, než je nezbytně nutné. 

- V koupelně je přítomen vždy pouze jeden uživatel. 

- Při provádění toalety dbají pracovníci vždy na zavřené dveře a o zajištění co největší 

míry soukromí. 

- V žádném případě pracovníci nebrání uživateli v možnosti se na toaletě uzamknout. 

- Pracovníci zamezují společné převlékání obou pohlaví v šatně. 

- Pracovník se s inkontinentním uživatelem v rámci možností dohodne o způsobu 

poskytování diskrétního dohledu a pomoci. 

- Uživatel je seznámen s tím, že má právo se rozhodnout, kdo mu bude pomáhat 

s osobní hygienou, tj. který pracovník bude přítomen. 
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Uživatelům není umožněno volné telefonování 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Uživatel není o možnosti volného telefonování informován. 

- Uživatel si přeje zatelefonovat a je mu v tom bráněno, resp. není mu vyhověno. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Uživatelé mají možnost použít vlastní mobilní telefon. 

- V případě, že uživatel nevlastní mobilní telefon anebo ho zapomněl, a potřebuje si 

zatelefonovat, pracovník umožní telefonování uživateli ze služebního mobilního 

telefonu. Jedná se konkrétně o případy, kdy uživatel potřebuje kontaktovat úřad, 

lékaře, rodinu apod. 

- Pokud zdravotní stav uživatele neumožňuje bezproblémovou obsluhu aparátu, 

pracovník uživateli pomůže anebo poskytne asistenci dle potřeby uživatele. 

 

 

Neumožnění uživatelům využívat své osobní věci dle svých potřeb 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Uživatelé nemají možnost si uzamknout své osobní věci. 

- Pracovník manipuluje s osobními věcmi uživatele. 

- Pracovník neumožní uživateli mít u sebe své osobní věci, například kabelku aj. 

- Uživateli není umožněno si z domova přinést osobní věc, kterou chce mít u sebe  

během svého pobytu v zařízení. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Uživatelé mají ve svých skříních v šatně možnost uzamknout si své osobní věci. 

- Pracovník v žádném případě s osobními věcmi uživatelů nemanipuluje bez jejich 

vědomí či svolení. 

- Pracovník nebrání uživateli, aby si své osobní věci, pokud se rozhodne si je 

neuzamknout, mít je volně u sebe během jeho pobytu v zařízení. Uživateli je 

umožněno samostatně se rozhodnout a nést za své osobní věci vlastní odpovědnost. 

- Uživateli je umožněno si z domova přinést osobní věc. 

 

Nezajištění soukromí uživatelů s návštěvou 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Zařízení či pracovníci neumožní volný pohyb návštěvy a určí pouze jednu místnost, 

kde je možné návštěvu přijmout. 

- Zařízení či pracovníci nezajistí dle přání uživatele soukromí s návštěvou. 

- Pracovník neumožní uživateli přijmout návštěvu, nebo neoznámí uživateli, že ho 

přišel někdo navštívit. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Zařízení běžně umožňuje volný pohyb návštěv a to bez omezení. Uživatelé mají 

možnost trávit čas s návštěvou kdykoliv během pobytu v zařízení a mají možnost 

volného pohybu v celé budově. 

- V případě, že si uživatel přeje a žádá o zajištění soukromí s návštěvou, pracovník 

zajistí volnou místnost, ve které má uživatel možnost přijmout návštěvu v soukromí. 
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- Pracovník v žádném případě nebrání návštěvě ke vstupu do budovy a uživatele vždy 

informuje o její přítomnosti. 

 

 

2) Porušování práva na volný pohyb 

 

Neumožnění samostatného pohybu v budově a mimo ni 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Pracovníci bezdůvodně brání uživateli v jeho samostatném pohybu v budově. 

- Pracovníci nedovolí uživateli opustit budovu například na zahradu anebo terasu. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Uživatelé mají umožněn pohyb po celé budově. Pracovníci nebrání uživatelům  

      ve volném pohybu a opuštění budovy na zahradu či terasu. 

- Uživatelům s demencí věnují pracovníci zvýšenou pozornost a v případě opuštění  

      budovy na procházku, zahradu či terasu zajišťují stálou asistenci. 

- Uživatelé s demencí i mentální retardací mají klíčovými pracovníky vypracován 

rizikový plán. 

 

 

 

3) Porušování práva na důstojnost a rovné zacházení  

 

Nadřazené chování pracovníka 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Pracovníci rozhodují o tom, kdy a co budou uživatelé dělat. 

- Pracovníci nerespektují osobní názor uživatelů. 

- Pracovníci komunikují s uživateli direktivně a ponižují je, upozorňují na jejich chyby 

a nedostatky před ostatními pracovníky a uživateli. 

- Pracovníci zneužívají uživatele k práci, kterou má vykonat pracovník. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Pracovníci vždy respektují názor uživatelů na nabízené aktivity a podporu. 

- Pracovníci komunikují s uživateli s respektem, vstřícně a trpělivě. Snaží se o co 

největší pochopení. V žádném případě neupozorňují na jejich nedostatky, snaží se o 

rozumnou motivaci a podporu silných stránek uživatelů. 

- Uživatel se může zapojit do pracovní činnosti pouze v rámci pracovně-výchovné a  

sociálně-terapeutické činnosti.  
 

Soukromé rozhovory pracovníků při péči o uživatele 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Pracovníci, kteří s uživateli provádějí činnosti a nekomunikují s nimi, ale baví se mezi 

sebou a hovoří o soukromých problémech, o vztazích na pracovišti apod. 

- Uživatel je svědkem konfliktu mezi pracovníky a jeho řešením. 

- Pracovník si vyřizuje soukromé telefonní hovory v přítomnosti uživatelů. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Pracovníci se musí takového chování vyvarovat a uvědomovat si ho. V případě, že si 

podobné chování neuvědomují a tyto situace nastanou, je důležité své kolegy na 

nevhodnost chování upozornit. 
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- Jakékoliv problémy a konflikty na pracovišti řešit na poradách a supervizích. 

- Oddělit pracovní činnosti od soukromých záležitostí, na pracovišti soukromé 

záležitosti a problémy jednoduše neřešit. 

 

Nevhodné oslovování mezi pracovníky a uživateli 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Pracovníci uživatelům, kteří si to nepřejí, tykají. 

- Pracovníci nerespektují úctu ke starším a k věku uživatele. 

- Pracovníci nerespektují profesní hranice. 

- Pracovníci neoslovují uživatele dle jejich přání. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Pracovníci se k uživatelům nechovají, jako by je moc dobře znali a vždy zachovávají 

úctu a respekt s ohledem na jejich věk a bez ohledu na jejich zdravotní stav či 

mentální postižení. 

- Pracovníci dodržují formu oslovování dle přání uživatelů, tato je uvedena 

v individuálním plánu uživatele. 

- V případě, že měl pracovník přátelský vztah s uživatelem již před jeho nástupem do 

zařízení, pracovník může dále uživateli tykat, nicméně je nutné tuto informaci 

zaznamenat do individuálního plánu uživatele. 

- Pracovníci by měli přistupovat k uživatelům profesionálně. V případě, že si uživatel 

přeje tykat, můžou ho pracovníci oslovovat jménem a pokračovat ve vykání. Tento 

přístup nenabourá vztah mezi pracovníkem a uživatelem. 

- Uživatelé jsou informováni o možnosti si vybrat, zda bude oslovován tykáním nebo 

vykáním; dále o možnosti vybrat si, zda si přeje být oslovován křestním jménem 

(Dano, Karle) nebo příjmením (pane Nováku). 

 

 

4) Porušování práva na názor, výběr a svobodu rozhodování  

 

Odpírání uživateli práva na riziko a na možnost závažných rozhodnutí dle jeho svobodné 

volby 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Odpírání uživateli projevení svého vlastního názoru při přijímání či odmítání podpory 

a činnosti. 

- Pracovníci brání uživateli v uplatnění jeho vůle a jsou na pochybách, zda uživatel 

zvládne určitou rizikovou situaci. 

- Provedení pracovního úkonu bez svolení uživatele. 

- Zamezení možnosti výběru aktivizační činnosti a trávení volného času. 

- Pracovníci neoprávněně posuzují rizika uživatelů a rozhodují za ně. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Uživatelé mají vždy možnost volby a vyjádřit se k nabízené formě podpory. 

- Pracovníci usilují o oboustrannou komunikaci a dohodu s uživateli. 

- Pracovníci informují uživatele o právu stěžovat si, a jakým způsobem lze stížnost 

podat. 

- Pracovníci informují uživatele o jejich právech - o právu svobodně si zvolit činnost, 

kterou se budou zabývat nebo vykonávat. 
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- Pracovníci respektují rozhodnutí uživatelů a dle jejich výběru realizují další činnost. 

Uživatele motivují nenásilně, s respektem k jejich rozhodnutí, tj. zda činnost 

vykonávat chtějí či nikoliv. 

- Pracovníci respektují právo na přiměřené riziko uživatele. Riziko není možné 

odstranit úplně, ale je důležité s ním pracovat. O tom, nakolik je klient schopen 

posoudit, co dělá, by se měli pracovníci dohodnout v týmu. V případě, že uživatel ví, 

co dělá, pracovník riziko popíše, informuje uživatele a případná omezení lze provést 

jen s jeho souhlasem. V případě, že uživatel neví, co dělá, tým posoudí rizika a 

klíčový pracovník zodpovídá za nastavení rizikového plánu. V tomto případě je na 

místě i určité omezení, zvýšený dohled, odebrání ostrých předmětu apod. Určitá 

omezení uživatele jsou v pořádku, pokud se se situací pracuje (tým diskutuje, klíčový 

pracovník pracuje s uživatelem, činí písemné záznamy, hledají se prokazatelně 

způsoby k řešení situace).  
 
 
 

5) Porušování práva na ochranu před zneužitím 

 

Uživatel je tělesně trestán, fyzicky napadán, jsou nadměrně používána restriktivní opatření 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Uživatelé se bojí některých pracovníků, nebo ostatních uživatelů a vykazují známky 

tělesných trestů. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Pracovníci jsou povinni chránit uživatele před projevy násilí ze strany jiných 

uživatelů. V případě fyzického napadení uživatele jiným uživatelem, situaci řeší 

vedoucí zařízení. 

- Fyzické tresty a ubližování nelze nikdy v zařízení použít. V případě zjištění 

úmyslného týrání a tělesného trestání uživatele pracovníkem zařízení, je 

s pracovníkem okamžitě ukončen pracovní poměr, případně je trestně stíhán. 

 

Uživatel je psychicky týrán ze strany jiných uživatelů nebo pracovníků 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Uživatelé mají strach z pracovníků nebo z některých uživatelů, nesou známky 

deprivace, deprese a mají psychické problémy. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Psychické týrání, psychické nátlaky a vydírání uživatelů je v zařízení nemyslitelné. 

V případě zjištění takového jednání ze strany pracovníka, je s tímto okamžitě ukončen 

pracovní poměr, případně je podáno trestní oznámení, resp. podnět k trestnímu 

stíhání. 

- V případě psychického týrání uživatele jiným uživatelem, vzniklou situaci řeší 

vedoucí zařízení. 

Uživatel je sexuálně zneužíván pracovníkem nebo jiným uživatelem 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Uživatel si stěžuje, při osobním kontaktu je velmi nesvůj, je mu nepříjemný osobní 

dotyk, uživatel reaguje bojácně. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 
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- Sexuální kontakty a zneužívání mezi pracovníky a uživateli jsou nepřípustné. 

V případě zjištění takového jednání ze strany pracovníka, je s tímto okamžitě ukončen 

pracovní poměr, případně je podáno trestní oznámení. 

- V případě, že dojde k sexuálnímu obtěžování a zneužívání mezi uživateli, řeší se 

situace okamžitě po zjištění velmi citlivě přímo s vedoucí zařízení. Pokud si situace 

vyžádá přítomnost externího odborníka, je tento osloven a vyzván ke spolupráci. 

 

Uživatel je zneužíván k výkonu činnosti za pracovníka 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Uživatelé vykonávají činnost, která je určená pouze pracovníkům. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Uživatelé nikdy nesmí vykonávat práci, kterou mají vykonávat sami pracovníci, a 

jedná se o pracovní činnost pracovníků poskytované služby. 

- Uživatelé mohou bezplatně vykonávat práce pouze v rámci pracovně-výchovných 

činností a sociálně-terapeutické činnosti v rámci posílení soběstačnosti a 

samostatnosti (zapojení do péče o vlastní osobu, pomoc s úklidem po ukončení 

aktivizační činnosti a zabezpečení příjemného prostředí). 

 

Uživatel je využit k veřejné prezentaci bez jeho souhlasu 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Pracovníci nutí uživatele k fotografování, fotografie jsou dále využity k prezentaci 

zařízení. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Pracovníci v žádném případě nenutí uživatele ke společnému focení a fotografování za 

účelem prezentace bez jeho souhlasu. 

- Ke způsobu prezentace uživatele musí být dán písemný souhlas uživatele či jeho 

opatrovníka. Zařízení má pro tento případ samostatný formulář a respektuje přání 

každého uživatele.  

- Prezentace uživatelů, která souvisí s činností organizace (s výjimkou běžné práce s 

novináři a televizních reportérů) je bez písemného souhlasu uživatele či jeho 

opatrovníka nepřípustná. 
 
 

6) Porušování práva na ochranu osobních údajů a informací 

 

Nezajištění ochrany důvěrných informací a údajů o uživateli a jeho rodině 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Nerespektování práva uživatele na ochranu osobních údajů, osobní a citlivé údaje. 

- Zneužívání nebo neoprávněné poskytování třetí osobě.  

- Porušení závazku mlčenlivosti. 

- Dokumentace uživatele je špatně uložena a je přístupná. 

- Pořizování obrazových nebo zvukových záznamů ze své činnosti bez souhlasu 

uživatele. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Všichni pracovníci mají ze zákona povinnost zachovávat mlčenlivost. 

- Pracovníci neposkytují žádné informace o uživatelích, pokud tyto nesouvisí přímo 

s poskytováním služby a to jenom oprávněným osobám. 
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- Dokumentace uživatelů je řádně uložena a přístupna pouze pracovníkům, kteří k ní 

mají mít přístup. 

- S dokumentací a s osobními údaji musí být vždy nakládáno dle platných zákonných 

norem a pravidel. Jejich porušení je považováno za hrubé porušení pracovní kázně. 

- Uživatel poskytuje písemný souhlas ke zpracování osobních údajů. 

- Uživatelé se mohou rozhodnout, zda dají souhlas k veřejné prezentaci obrazových a 

zvukových záznamů z činnosti zařízení. Souhlasy uživatelů jsou průběžně 

aktualizovány. 

- Zařízení nezpracovává osobní údaje uživatelů bez jejich písemného souhlasu. 

 

7) Porušování práva na kvalitní prostředí 

 

Nezajištění optimálních hygienických podmínek 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Nečistota a nepořádek v prostorách zařízení. 

- Zápach. 

- Velká zima anebo teplo. 

- Málo světla. 

- Nevyvětrané místnosti apod. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Zapojení všech pracovníků a uživatelů do péče o čistotu a příjemné prostředí. 

 

Nedostatečné, nevyhovující nebo nekvalitní vybavení zařízení (nábytek, pomůcky aj.) 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Nábytek, pomůcky a prostředky k činnostem jsou opotřebované, již nevyhovující, 

staré či zcela nefunkční. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Vedení zařízení reflektuje stížnosti a podněty pracovníků a uživatelů související se 

zlepšením kvality poskytovaných služeb, s cílem zajistit opravy, výměnu či nákup 

vedoucí ke zlepšení prostředí zařízení. 
 
 

8) Porušování práva na osobní individuální plán služby 
 

Vytváření osobních plánů bez přítomnosti uživatele 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Individuální plány jsou vytvářeny bez přítomnosti uživatele a obsahují pouze formální 

informace, se kterými není uživatel seznámen. 

- Pracovník dává přednost rodině (opatrovníkovi) před přáním samotného uživatele. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Pracovníci provádějí individuální plánování ve spolupráci s uživatelem a za jeho 

přítomnosti. 

- V rámci poskytování služby vyjednává podmínky její realizace v rámci vlastních 

schopností a možností vždy uživatel. 



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC 
Denní stacionář Slunečnice, A. Krause 1995, 530 02 Pardubice 

 
 

9 

- V případě rozporu v přáních uživatelů a jeho rodiny či opatrovníka, služba je vždy 

poskytována dle přání uživatele. 

- V případě individuálního plánování služby s uživateli, kteří mají závažné poruchy 

komunikace (těžká, hluboká či jiná mentální retardace) jsme u uživatele fyzicky 

přítomni, získané poznatky lze poté zapsat bez jeho přítomnosti. 

 

Uživatel nemá zpracovaný individuální plán podpory 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Uživatel nemá zpracován a sestaven individuální plán. 

- Individuální plány nejsou pravidelně aktualizovány dle potřeb uživatelů. 

- Individuální plány nejsou hodnoceny a nereflektují průběh poskytované služby 

uživatele. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Proces individuálního plánování začíná již při jednání se zájemcem o službu, kdy jsou 

zjišťovány potřeby a osobní cíle uživatele (viz standard č. 3). 

- Zpracování a sestavování individuálního plánu je prováděno dle platných 

metodických pokynů uvedených ve standardu č. 5, do 4 týdnů po nástupu do zařízení. 

Dále pak v pravidelných 3 měsíčních intervalech (stejně tak jeho vyhodnocení). 

- Vždy, když uživatel projeví zájem o změnu daného krátkodobého individuálního 

plánu je zpracováván nový individuální plán uživatele. Stejně tak, pokud již dojde 

k jeho naplnění. 

- Klíčoví pracovníci a sociální pracovník zodpovídají za plnění uvedených metodických 

pokynů a snaží se zvolit správné prostředky a metody k naplnění individuálních plánů 

uživatelů poskytované služby. Stejně tak jsou podchycena rizika, průběh služby podle 

osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů. 
 
 

9) Porušování práva na přiměřené a bezpečné služby 

 

Nešetrná manipulace s uživatelem při poskytování péče 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Pracovníci manipulují s imobilními uživateli nešetrně, dostatečně nepoužívají 

prostředky určené k manipulaci s uživateli, nebo nejsou dostatečně proškoleni. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Pracovníci jsou dobře proškoleni, jak správně manipulovat s uživateli, jak správně 

používat pomůcky a prostředky pomáhající při manipulaci s uživatelem. 

- Pracovníci zachází při manipulaci s uživatelem velmi obezřetně, trpělivě a respektují 

momentální fyzický a psychický stav uživatele. 

- Pracovníci jsou povinni počínat si při manipulaci s uživatelem bezpečně a dodržují 

konkrétní pracovní postupy. 

 

Uživatelé nejsou informováni o možných rizicích, která jim hrozí 

Možné nežádoucí projevy ze strany pracovníků a zařízení: 

- Uživatelé nevědí, co mají dělat, v případě vzniku mimořádné situace. 
- Uživatelé nejsou informováni o možných rizicích vyplývajících z provozu zařízení. 



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC 
Denní stacionář Slunečnice, A. Krause 1995, 530 02 Pardubice 

 
 

10 

- Zařízení není dostatečně zajištěno podle odpovídajících předpisů protipožární ochrany 

a bezpečnosti práce, nesplňuje kritéria hygienických předpisů. 

Konkrétní pravidla ke zmírnění nebo odstranění problému: 

- Uživatelé jsou seznámeni s pravidly pohybu v zařízení a jsou průběžně informováni o 

možných havarijních situacích dle závažnosti, buď okamžitě anebo na poradě 

uživatelů. 

- Do činností s uživateli jsou zařazovány a zapracovány informace o možných rizicích 

pro uživatele a postupuje se v souladu s provozními řády pracovišť (chování v 

dopravě, v tělocvičně, divadle). 

- Jsou uskutečňovány praktické nácviky mimořádných událostí a jejich řešení, například 

protipožární cvičení. 

- Organizace provádí zaznamenávání havarijních situací a realizuje opatření k jejich 

eliminaci. 

- Poskytovatel postupuje podle platných zákonných předpisů, je dodržována směrnice o 

BOZP a PO, a hygienické zákonné předpisy.  
 
 
 

PŘÍKLADY NEVHODNÝCH POSTOJŮ A ZPŮSOBŮ JEDNÁNÍ  
ZAMĚSTNANCŮ VŮČI UŽIVATELŮM SLUŽEB 

 
Určité nevhodné postoje a jednání personálu vůči uživatelům poskytované služby mohou být 
příčinou podivného nebo obtížného chování uživatelů.  
 

1) Diskriminace - zneužívání moci pracovníků vůči uživatelům.  

2) Infantilizace - jednání s uživateli jako s malými dětmi. 

3) Zastrašování - vzbuzování strachu u uživatele s cílem 

přimět ho k požadovanému jednání nebo ho naopak od 

určitého jednání odradit. 

4) Nálepkování - označování uživatele dle jeho chovaní 

nebo jeho postižení výrazem, který se pak užívá v hovoru 

o něm. 

5) Podvádění - užití jakékoliv formy oklamání uživatele s 

cílem přimět ho udělat to, co si přeje poskytovatel nebo 

zabránit uživateli v jednání, které je z pohledu 

poskytovatele obtížné. 

6) Nerespektování tempa - nátlak na uživatele, aby 

vykonal určité činnosti rychleji než je schopen. 

7) Zneplatňování - chování poskytovatele, kterým dává 

najevo, že neuznává to, co uživatel říká nebo cítí. 

8) Zvěcňování - jednání, manipulace s uživatelem jako 

s věcí. 

9) Ignorování - chování v přítomnosti uživatele jako by 

přítomen nebyl, mluvení o něm v jeho přítomnosti. 

10) Vnucování - chování poskytovatele, které nerespektuje 

uživatelovo právo na výběr, svobodnou volbu, nátlak na 

uživatele, aby udělal něco, co poskytovatel pokládá za 

vhodné.  
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11) Odepírání pozornosti - odmítání pozornosti uživateli, 

když o ni žádá, nebo odmítání vyjít vstříc zjevné potřebě 

uživatele. 

12) Zneschopňování - zabránění uživateli, aby využil 

schopnosti, které má, nebo aby činil 

rozhodnutí, kterých je schopen, omezování samostatného 

jednáni uživatele. 

13) Obviňování - otevřené nebo skryté obviňování uživatele 

z něčeho, co uživatel způsobil nebo 

naopak neudělal kvůli svým omezeným možnostem nebo 

proto, že neporozuměl situaci. 

14) Vyrušování - přerušování hovoru uživatele, jeho činnosti 

nebo narušování jeho soukromí. 

15) Vysmívání - chování poskytovatele, které obsahuje 

skrytý nebo zjevný výsměch. 

16) Ponižování - chování poskytovatele, kterým poukazuje na  

neužitečnost, bezmocnost uživatele. 

 

Pravidla pro předcházení a porušování práv uživatelů a pravidla, podle kterých zaměstnanci 

postupují 

 

- pozorováním personálu při práci, 

- kontrolou osobní dokumentace, 

- dotazováním uživatelů o poskytované podpoře, 

- zjišťováním, jak je kvalita péče vnímána spolupracovníky, 

- formou kontrolní činnosti vedoucích pracovníků, 

- diskusí na poradách týmů v přímé péči, 

- upozornění uživatelů, že si mohou stěžovat (kde, jak, komu), 

- pokud si uživatel stěžuje, snaha o bezprostřední vyřešení stížnosti, 

- emoční nestabilita uživatelů (snaha o to, aby uživatel problémovou situaci 

správně pochopil), 

- snaha vyřešit místní problém v samotném počátku, aby nepřerostl ve velký 

problém, 

- zpracování metodických postupů, 

- poskytovaní podpory a projednání podmínek, 

- pravidelné školení zaměstnanců, 

- pravidelné porady pracovních týmů, kde jsou vedeny diskuse o právech 

uživatelů se všemi pracovníky, 

- dotazníkové akce (zejména uživatelé a zaměstnanci), 

- stanovení funkce klíčových pracovníků, 

- vytváření a pravidelné aktualizace vnitřních směrnic a interních dokumentů 

popisující standardizovaný průběh služby. 
 

Časový úsek poskytování služby, ve kterém může dojít k porušování práv uživatelů: 

- projednávání podmínek služby, 

- uzavírání smlouvy a zahájení poskytování služby, 
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- průběh služby, 

- ukončování poskytované služby. 

 

Způsob, jak jsou seznamováni uživatelé s pravidly týkající se jejich práv 
 

- uživatel je seznámen s právy a povinnostmi před uzavřením smlouvy, 

- o možnosti stěžovat si je uživatel pravidelně informován v průběhu 

poskytované služby (rada uživatelů), dále stručný přehled o způsobu podání 

stížnosti je vyvěšen na nástěnkách ve stacionáři. 

 

 

OBLASTI, KDY MŮŽE DOJÍT KE STŘETU ZÁJMŮ MEZI ZAMĚSTNANCEM 

ZAŘÍZENÍ, ZAŘÍZENÍM (POSKYTOVATELEM) SAMOTNÝM A UŽIVATELEM 

SLUŽBY I JEHO RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKEM (OPATROVNÍKEM) 
 

 
1) Příbuzenský vztah mezi uživatelem a zaměstnancem 

 

O uživatele pečuje zaměstnanec, který je s ním v přímém příbuzenském vztahu (manžel/ka, 

rodiče, prarodiče, sourozenci, tchán, tchýně) 

Postup – zmírnění problému 

Je zcela nepřípustné, aby došlo k situaci, že o uživatele pečuje zaměstnanec v přímém 

příbuzenském vztahu. Pokud tato situace nastane a je do stacionáře přijat uživatel 

v příbuzenském vztahu k zaměstnanci, je tento uživatel umístěn na jiné středisko stacionáře. 

Nepřímý příbuzenský vztah není vhodný také, a tudíž postup je stejný jako při příjmu 

uživatele ve vztahu přímém příbuzenském k zaměstnanci. 

 

2) Příbuzenský vztah zaměstnanců 

 
Na jednom středisku stacionáře pracují zaměstnanci v pracovní pozici nadřízený vs. 

podřízený, kteří mají mezi sebou přímý příbuzenský vztah. 

Postup – zmírnění problému 

Je zcela nepřípustné dopustit v rámci zařízení, resp. jednotlivých středisek, aby pracovali 

zaměstnanci v přímém příbuzenském vztahu v pracovní pozici nadřízený vs. podřízený, 

stejně tak není vhodné, aby pracovali na jednom středisku ve stejné pracovní pozici. 

 

 

3) Uživatel požaduje službu, kterou zařízení neposkytuje 

 

Uživatelé například vyžadují osobní asistenci, odbornou sociální službu, zdravotní péči atd. 

Postup – zmírnění problému 

Uživatel je seznámen s posláním zařízení a s tím, jaké služby ze zákona poskytuje. Zařízení 

informuje uživatele o jiných organizacích, které požadovanou službu poskytují. V případě 

možnosti, sociální pracovník pomůže uživateli zprostředkovat poskytování požadované 

služby u jiného poskytovatele. 
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4) Uživatel žádá na zajištění péče pouze jednoho konkrétního zaměstnance 

 

Uživatel odmítá péči ostatních zaměstnanců, vyžaduje péči pouze od konkrétního 

zaměstnance. 

Postup – zmírnění problému 

Nejdříve se zjišťují důvody uživatele, které je vedou k požadování péče pouze od jednoho 

konkrétního zaměstnance. Hledá se řešení situace společně s uživatelem. Uživateli jsou 

vysvětleny důvody, proč nelze vyhovět jeho požadavkům v rámci provozu stacionáře. 

V případě, že uživatel argumenty nepřijímá a ani konkrétní řešení situace, další řešení jsou 

hledána v rámci porad, supervizí. 

 

 

5) Uživatel odmítá péči konkrétního zaměstnance 

 

Uživatel odmítá péči konkrétního zaměstnance a opakovaně vyžaduje zajištění péče ostatními 

zaměstnanci. 

Postup – zmírnění problému 

Zjišťuje se příčina, která vede uživatele k tomu, že odmítá péči konkrétního zaměstnance. 

Vedoucí přímé péče se snaží probrat vzniklou situaci s uživatelem a zjistit důvody, proč péči 

odmítá a zda nedochází ze strany zaměstnance k porušování práv uživatele. Jsou-li důvody 

uživatele opodstatněné a je-li to v možnostech zařízení a jeho provozu, snažíme se uživateli 

vyhovět. V případě, že nelze z důvodu provozních uživateli plně vyhovět, vedoucí přímé péče 

uživateli vysvětlí, z jakého důvodu tak nelze učinit. Další řešení se hledají v rámci porad, 

supervizí. 

 

6) Uživatel si vytvoří silné citové pouto k určitému pracovníkovi nebo naopak 

pracovník k uživateli 

 

Postup – zmírnění problému 

Všichni pracovníci si jsou vědomi reálných rizik spojených s navázáním přátelského vztahu 

s uživateli a kontaktu s ním po pracovní době. Pracovník se chová profesionálně a přistupuje 

ke všem uživatelům stejným vlídným způsobem. Odděluje čas pracovní a osobní, zachovává 

roli profesionála v pracovní době a v době svého volna zachovává přátelský vztah. 

 

V případě, že by navázaný vztah přerostl do osobní roviny, je třeba řešit vzniklou situaci 

s vedoucím přímé péče a případně zvažovat přeřazení pracovníka na jiné středisko zařízení. 

 

V případě, že se zjistí, že důvod navázání přátelského vztahu s uživatelem je ze strany 

pracovníka zištné, toto chování je považováno za nepřípustné a posuzuje se jako porušení 

pracovní kázně.  

 

Pokud si vytvoří přátelský vztah uživatel k určitému pracovníkovi, který je v rámci 

poskytované služby "nezdravý", pracovník tuto situaci reflektuje a řeší s vedoucím přímé 

péče. Vedoucí přímé péče se snaží zjistit důvody navázání přátelského vztahu uživatele 

k pracovníkovi, a pokud se nenajdou příčiny vzniku vztahu vycházející ze strany pracovníka, 

řeší situaci rozhovorem s uživatelem. Uživateli vysvětlí nevhodnost vzniku takového vztahu 

vůči pracovníkovi, ostatním uživatelům a pokusí se situaci řešit. V případě, že uživatel 

nepřipustí rizika anebo není schopen si uvědomit důsledky svého chování, je konkrétní 
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pracovník přeřazen na jiné středisko, a to jenom v případě, pokud se nenajde jiné řešení 

situace v rámci porad uživatelů, pracovníků a supervizí. 

 

7) Pracovník si vytvoří silné citové pouto k rodinnému příslušníkovi či opatrovníkovi 

uživatele 

 

Pracovník si v rámci komunikace s rodinnými příslušníky či opatrovníky, kteří volně 

navštěvují zařízení velmi často, tyká a sděluje během své pracovní činnosti osobní problémy 

anebo problémy na pracovišti, sděluje a komentuje chování ostatních uživatelů. 

Postup – zmírnění problému 

Pracovník zachovává profesionální hranice i vůči rodinným příslušníkům a opatrovníkům. 

V žádném případě nesděluje a nekomentuje jednání a chování ostatních uživatelů. V případě 

zájmu rodinného příslušníka či opatrovníka sděluje informace pouze o uživateli, kterého 

zastupuje anebo je v příbuzenském vztahu. Stejně tak dodržuje loajalitu k organizaci, která ho 

zaměstnává. V případě, že s rodinnými příslušníky a opatrovníky chce řešit své osobní 

problémy a vlastní život, činí tak mimo pracovní dobu a místo výkonu práce. 

 

8) Uživatel má přání, které může mít negativní dopad na jeho zdravotní stav 

 

Uživatel má přání, které může mít dopad na jeho zdravotní stav, například diabetik chce 

v cukrárně ochutnat dortík anebo alergik si vybere aktivizační činnost, která může zhoršit 

jeho alergii. Pracovník má dilema, jak postupovat.  

Postup – zmírnění problému 

Pracovník v žádném případě uživatele neignoruje, reflektuje jeho přání a touhu, snaží se ve 

vzájemném dialogu situaci s uživatelem rozebrat. Vysvětlí mu srozumitelným způsobem 

všechny možné dopady na jeho zdravotní stav a doporučí mu vřele jiné varianty. Například 

jiný dortík (diabetický anebo ovocný), nabídne mu jinou podobnou aktivizační činnost apod. 

Pokud uživatel dále trvá si dortík dát, pracovník mu nebrání. Nicméně z důvodu 

potencionálního dopadu na zdravotní stav uživatele zapíše situaci do záznamové knihy.  

 

9) Uživatel odmítá dodržování základních hygienických pravidel 

 

Uživatel odmítá pravidelnou osobní hygienu, zařízení navštěvuje neupraven a ve špinavém 

prádle, nedostatečně nebo nevhodně. 

Postup – zmírnění problému 

Pracovník se snaží při rozhovoru zjistit, proč uživatel nedodržuje osobní hygienu. Pracovník 

uživateli nevnucuje svůj názor, přistupuje k jeho přání s respektem a rozhovor vede s taktem. 

Po rozhovoru informuje vedoucí přímé péče, klíčového pracovníka a celý tým. Důvodem 

uživatele může být nejenom nezájem o svoji osobu, ale také nezájem osob pečujících 

v domácím prostředí uživatele anebo zhoršující zdravotní stav uživatele a soběstačnost. 

Velmi citlivě se hledají možnosti řešení situace společně s uživatelem, v žádném případě 

nedochází k nátlaku na uživatele. Pokud problém přetrvává a u uživatele nedochází ke 

zlepšení, pomůže uživateli v rámci individuálního plánování jeho klíčový pracovník. Další 

řešení jsou hledána v rámci porad, supervizí. Nácvik situací, jak postupovat. 

 

10) Pracovník vnucuje uživateli pomoc, kterou nepotřebuje (nadměrná péče) 

 

Pracovník nepodporuje uživatele k samostatnosti, ale naopak mu vnucuje svoji pomoc i při 

činnostech, kdy to uživatel nepotřebuje anebo nechce. 
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Postup – zmírnění problému 

Všichni pracovníci reflektují individuální schopnosti a dovednosti uživatelů. Dokáží posoudit 

riziko a rozhodnout o případných omezeních v průběhu poskytované služby. Klíčoví 

pracovníci zpracovávají rizikový plán uživatelů, v případě, že se míra podpory konkrétního 

uživatele změní (může se i zlepšit!), je nutná revize individuálního plánování a informovat 

celý tým. Klíčový pracovník nehledá riziko tam, kde není! Příklad: To, že má senior hůl nebo 

chodítko automaticky neznamená, že je ohrožen rizikem pádu. Pokud k nám přijde uživatel, 

který chodí s oporou hole, jeho chůze je v zásadě jistá, není nutné zpracovávat rizikový plán. 

Pokud to bude uživatel, který byl delší dobu upoután na lůžko a začíná opět chodit, situaci již 

považujeme za rizikovou. 

 

V případě, že dochází k nadměrné péči pracovníka o uživatele opakovaně a nejsou ze strany 

pracovníka tito podporováni uchovat si co možná nejdelší dobu míru podpory a soběstačnost, 

následně péči o svoji vlastní osobu (např. krájení chleba pracovníkem na kousky a to i přesto, 

že uživatel nemá problém si chleba sníst nenakrájený; podávání stravy uživatelům i přesto, že 

se zvládnou najíst sami; dále např. namazání chleba paštikou či máslem i přesto, že uživatel 

zvládne zcela sám atd.) je nutné situaci řešit s vedoucí přímé péče. Tento přístup odporuje 

cílům a posláním poskytované služby. Pracovník je v takovém případě podpořen metodicky 

např. intervencí, supervizí, intervizí, vzděláváním. 

 

Důležitý je jednotný přístup všech pracovníků a informovanost v celém týmu! 

 

11) Uživatel odmítá spolupracovat na vytváření individuálního plánování v rámci 

poskytované služby 

 

Uživateli je již při nástupu do zařízení vysvětlen proces a význam individuálního plánování a 

sledování průběhu poskytované služby. Nicméně uživatel odmítá spolupráci na vytváření 

individuálního plánování v rámci poskytované služby. 

Postup – zmírnění problému 

Klíčový pracovník analyzuje situaci a snaží se najít příčiny stavu motivace pozorováním, 

rozhovorem. Pokud se mu nepodaří s uživatelem navázat kontakt a motivovat uživatele 

k individuálnímu plánování, informuje o vzniklé situaci sociálního pracovníka, který určí 

uživateli nového klíčového pracovníka. Pokud ani tato změna neuspěje, snaží se o navázání 

kontaktu a vytvoření individuálního plánování sociální pracovník. Hledá se podpora u osob 

blízkých a zjištění důvodu odmítání individuálního plánování uživatele. Další možná řešení 

jsou hledána v rámci interních porad a supervizí. 

 

12) Uživatel si přeje v rámci poskytované služby uskutečnit určitý plán s 

pracovníkem, nicméně rodinný příslušník či opatrovník brání jeho naplnění 

 

Pracovník se v rámci poskytované služby domluví s uživatelem na podpoře samostatnosti, ale 

rodina či opatrovník s tím z různých důvodů nesouhlasí. Uživatel další podporu odmítá. Např. 

pracovník se domluví s uživatelem, že bude v rámci podpory samostatnosti do zařízení 

dojíždět sám autobusem. Pracovník uživatele zplnomocní, podpoří jeho sebevědomí a zkusí 

s ním první cestu autobusem absolvovat. Uživatel je nadšen, nicméně druhý den pracovníkovi 

sdělí, např. „že maminka má o něj strach a vystrašila ho tím, co by se mu samotnému na cestě 

mohlo všechno stát“. Uživatel má najednou ze samostatné cesty do zařízení strach a další 

podporu odmítá. 
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Postup – zmírnění problému 

Pokud uživatel odmítá podporu či péči, nelze mu ji vnucovat. Pokud vznikne změna v jeho 

chování a přáních, pracovník změnu respektuje. V případě, že naplnění domluveného plánu 

přeruší právě odlišný názor či přání rodiny, opatrovníka, osoby blízké a ovlivní další průběh 

služby, pracovník si domluví schůzku a ještě jednou prodiskutuje s nimi. V případě, že se 

pracovníkovi nepodaří vytvořit změnu na jejich straně, respektuje jejich přání a názory. 

V žádném případě nedělá nátlaky, mohlo by se totiž stát, že se poškodí vztahy mezi 

uživatelem a rodinou a nakonec i se zařízením. 

 

13) Vzájemná neshoda mezi uživateli poskytované služby 

 

Uživatelé mají mezi sebou neustále konflikty nebo vzniknou situace, kdy více uživatelů 

poukazuje na chování jiného uživatele, dobírají si ho a nechovají se k němu s respektem. 

Postup – zmírnění problému 

Pracovník v těchto situacích se nepřiklání na žádnou stranu, snaží se být neutrální a k situaci 

přistupovat objektivně. Je důležité v průběhu poskytované služby si těchto situací všímat a 

řešit je hned v rámci týmové spolupráce. Konflikty, které nejsou hned řešeny a mapovány, se 

prohlubují a můžou narušit průběh poskytované služby a zhoršit mezilidské vztahy mezi 

uživateli. Ke všem uživatelům přistupují pracovníci rovnocenně. Dbají na to, aby se 

neporušovala morální a etická pravidla.  

Pokud se situace vyhrotí, pracovníci informují vedoucí přímé péče, popřípadě vedoucí 

zařízení. 

 

 

14) Uživatel obviňuje pracovníka z krádeže, ze ztráty osobních věcí, financí 

Uživatel slovně napadá a obviňuje pracovníky z krádeže, ze ztráty osobních věcí, peněz, které 

měl v zařízení buď ve skříňce anebo v kabelce, bundě apod. Může se stát, že jsou uživatelé 

hysteričtí, rozzlobení a na pracovníky hrubí. Jedná se o velmi citlivou situaci nepříjemnou pro 

obě strany – uživatele a pracovníky zařízení. 

Postup – zmírnění problému 

V těchto situacích pracovníci zachovávají klid, chovají se profesionálně, pokud možno bez 

emocí, s klidem a rozvahou. Pracovník se nejdříve bude snažit o uklidnění uživatele. Např. 

„Posaďte se prosím, ještě jednou mi to zopakujte“. Po uklidnění uživatele si ještě jednou 

zrekapitulují situaci, pracovník požádá uživatele, aby si vzpomněl, co dělal, kde naposledy 

věc viděl apod. Zkontrolují společně osobní věci ve skříni, v kabelce apod. Pokud se stane, že 

hledaná věc skutečně není v osobních věcech a pracovníci si neuvědomují, že by uživatele 

viděli s ní manipulovat, nahlásí pracovník záležitost vedoucí přímé péče, která provede o 

situaci záznam a informuje o celé události rodinu, opatrovníka či osobu blízkou. 

Řešení celé situace zajišťuje vedoucí přímé péče a pracovník, kterého se obvinění týká. Dále 

lze využít i dalších osob v zařízení, ke kterým má uživatel pozitivní vztah. O celé situaci je 

vyrozuměna vedoucí zařízení. Další řešení situace v rámci porad uživatelů, pracovníků a 

supervizí. Řešení a nácvik situací, jak postupovat. 
 

 

15) Uživatel či rodinný příslušník, opatrovník chce předat pracovníkovi dar či 

„pozornost“ 

 

Pokud chce uživatel DS Slunečnice předat pracovníkovi drobnou pozornost, odmítnutí daru 
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sdělí pracovník srozumitelným a citlivým způsobem tak, aby nedošlo k znehodnocení 

dobrého úmyslu uživatele a ztrátě jeho důstojnosti. V případě, že uživatel naléhá a mohlo by 

dojít k citové deprivaci a narušení dobrých vztahů, pracovník tento dárek přijme. Za drobné 

dárky, které je možné za uvedených podmínek přijmout, jsou považovány bonbóny, 

čokoláda, oplatky, bonboniéra, káva, čaj, ovoce, květiny apod. Orientační hodnota drobného 

daru vyjádřená v penězích je částka maximálně do 200,- Kč. Veškeré tyto „pozornosti“ 

zůstávají na pracovišti, pracovník je nabídne i ostatním kolegům (např. společná konzumace 

na poradě). 

Pracovník, který přijme tento dar, je povinen oznámit tuto skutečnost přímému nadřízenému. 

Oznámí, co konkrétně převzal a od kterého uživatele. Předáním daru není v žádném případě 

uživatel nějakým způsobem zvýhodněn při poskytování sociální služby ve stacionáři. 

Zaměstnanec nikdy nepřijímá žádné finanční dary, ani dary nefinanční, které jsou hmotně 

významné, viz orientační hodnota drobného daru. Pokud je takovýto nabídnut, odkáže 

potencionálního dárce na vedení organizace s nabídkou možnosti sepsání darovací smlouvy. 

Podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) nemůže stávající uživatel sociální 

služby v době, kdy je v péči takového zařízení nebo jinak přijímá jeho služby, uzavírat 

darovací smlouvy s poskytovatelem těchto služeb. 
 

MONITOROVÁNÍ A ŘEŠENÍ STŘETŮ MEZI PRACOVNÍKY A UŽIVATELI SLUŽEB 

 POSTUP V PŘÍPADĚ PORUŠOVÁNÍ PRÁV UŽIVATELE 

 

- povinnost pracovníka neprodleně informovat svého přímého nadřízeného při střetu 

uživatele a pracovníka, 

- povinnost pracovníka zapsat událost do dokumentace uživatele (přesný popis 

konfliktu, datum, příčina, přítomné osoby, řešení situace, podpis přítomných), 

- aktuální rozbor situace vedoucím pracovníkem a pracovníkem (návrh řešení), 

uživatelem a přítomnými svědky, 

- seznámení pracovníků v přímé péči s daným problémem ihned nebo na nejbližší 

poradě (dle závažnosti situace), 

- vyřešení dané situace, 

- v případě prokázaného porušení práv ze strany pracovníka je vše řešeno dle 

závažnosti porušení a konkrétních okolností případu: 

1. domluvou, pohovorem s pracovníkem (připomenutím pravidel a doporučením 

pro další práci, zajištěním školení nebo supervize),  

2. přechodným snížením osobního ohodnocení, 

3. trvalým snížením osobního ohodnocení, 

4. písemnou výzvou k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, 

5. ukončení pracovního poměru dle Zákoníku práce. 

- pokaždé je vyžadována náprava neuspokojivých pracovních výsledků, pracovník musí 

rovněž nahradit vzniklé škody a případně se omluvit poškozenému (uživateli).  

 

V Pardubicích dne 1. 8. 2016 

Štěpánka Hrdinová, vedoucí zařízení 


