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1. 1 Obsah standardu kvality sociálních služeb
1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované
sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními
zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami
osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel
postupuje;

b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat
vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace;
c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování
sociální služby a podle nich postupuje;
d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním
hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.

1.2 Základní pojmy
Sociální služba – Jedná se o činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Domov zajišťuje
služby sociální péče, a to registrovanou službu domov pro osoby se zdravotním postižením
a denní stacionář.
Služby sociální péče – Dle zákona tyto služby napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou
a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného
života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí
a zacházení.
Poslání – Vysvětluje uživatelům, veřejnosti i pracovníkům, proč služba existuje, proč je
potřebná a k čemu přispívá. Poslání ukazuje společný směr, jímž se má organizace ubírat a o
co svojí činností usilovat.
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Zásady poskytované sociální služby – Zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí
pracovníci při práci s klienty a při poskytování služeb. Základní zásady, ze kterých Domov
vychází, jsou obsaženy v § 2 ZSS.
Okruh osob (cílová skupina) – Popis cílové skupiny informuje o tom, komu je služba určena.
Nepříznivá sociální situace – Oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého
zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke
konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí.
Předsudek - je neuvědomělý hodnotící postoj nebo úsudek, který není založen na soudném
mínění ani na zkušenosti. Předsudky mohou být pozitivní, ale daleko častěji negativní: vůči
určitým osobám, lidským skupinám, rasám, kulturním a společenským institucím a podobně.
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1.3 Poslání Domova Mladá
Domov Mladá v Milovicích poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením. Svou
činností podporuje jejich samostatnost, soběstačnost a prosazuje vlastní potřeby uživatelů
na základě poznání jejich individuálních potřeb a možností, respektuje a posiluje naplňování
jejich práv.

1.4 Cíle
•

Trvalé budování bezpečného a klidného bydlení uživatelů, zajištění jejich důstojného
života.

•

Spolupráce s opatrovníky a udržování vazeb s rodinami uživatelů.

•

Uživatel, který sám, s podporou nebo pomocí, udrží co nejdéle svoje schopnosti a
dovednosti, zvládne péči o svoji osobu a dokáže využít svůj volný čas obdobně jako
vrstevníci v běžném životě.

1.5 Zásady
•

Individuální přístup k uživatelům

Se všemi uživateli se pracuje individuálně dle jejich potřeb a přání, které se odrážejí
v individuálním plánování. Služba se přizpůsobuje každému uživateli dle jeho věku, míry
postižení a zájmu uživatele a jeho rodiny.

•

Podpora uživatelů v soběstačnosti

Uživatelé jsou podporováni v rozvoji soběstačnosti, tak aby byla stále zvyšována či udržována
kvalita jejich života.
•

Ochrana lidské důstojnosti, respektování lidských práv a svobod

Pracovníci se při výkonu svého povolání řídí platnými dokumenty a normami, které zajišťují
ochranu důstojnosti a respektování práv a svobod uživatele.
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•

Profesionální a odborné poskytování sociálních služeb

Uživatelům poskytují služby odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou nadále vzděláváni.
•

Bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství

Uživatelům se v případě potřeby poskytuje bezplatné základní sociální poradenství, které
poskytuje informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

1.6 Okruh osob
Domov Mladá své služby poskytuje určitému okruhu osob neboli tzv. cílové skupině. Ta
je vymezena takto: osoby se zdravotním postižením
•

osoby s mentálním postižením

•

osoby s tělesným postižením

•

osoby s kombinovaným postižením

Věková hranice pro poskytnutí služby: od 3 let věku, horní věková hranice není omezena
(příloha č. 1).
Domov Mladá je zařízení s bezbariérovým přístupem.

Dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
přepisů, poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování
sociálních služeb, pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní
předpis, nebo
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d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování
povinností vyplývajících ze smlouvy.
Dle § 36 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se poskytnutí pobytové sociální
služby vylučuje, jestliže:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční
nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití.

1.7 Pracovní postupy
Jedná se o písemný manuál pro pracovníky v přímé péči, který upřesňuje postupy
jednotlivých činností (např. postup při hygieně, podávání stravy atd.)
Manuál přispívá k zajištění činností ve stejné kvalitě. Pracovní postupy jsou zpracovány
samostatně, tak aby mohly být doplňovány a vyměňovány.

1.8 Ochrana osob před předsudky a negativním
hodnocením
Domov Mladá činí následující kroky, aby ochránil uživatele před předsudky a negativním
hodnocením:
-

mlčenlivost pracovníků (metodika k SQSS 6 odst. 6.8)

-

informování veřejnosti, prezentace Domova Mladá na veřejných akcích
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-

spolupráce s jinými organizacemi (rodinné centrum, nízkoprahový klub pro děti
a mládež) a spolky

Mezi další opatření řadíme:
-

odpovídající oslovování uživatelů, případně dle individuální domluvy s uživatelem
(metodika k SQSS 2 odst. 2.3),

-

vytváření podmínek tak, aby uživatelé mohli žít v podmínkách, které se rovnají nebo
podobají podmínkám, ve kterých žijí jejich vrstevníci, např. materiální vybavení,
trávení volného času, možnosti zapojení se do aktivit (metodika ke SQSS 2 odst. 2.3),

-

pomoc uživatelům získat schopnosti a dovednosti, které jim umožní žít běžným
způsobem života, a to s ohledem na individualitu jednotlivce (v rámci individuálního
plánování - metodika ke SQSS 5).

1.9 Uplatňování vlastní vůle
Možnost volby a možnost se samostatně rozhodovat je základním právem všech lidí.
Již při jednání se zájemcem o službu jsou informace o Domově Mladá předávány
všem dotčeným osobám, tzn. v prvé řadě potencionálnímu uživateli a poté také jeho
zákonnému zástupci, opatrovníkovi či podpůrci (metodika ke SQSS 3).
Před podepsáním smlouvy o poskytnutí sociálních služeb je návrh smlouvy zaslán
žadateli (ZZ, opatrovníkovi, podpůrci) k prostudování. V případě, že se jedná o
uživatele omezeného ve svéprávnosti, smlouvu schvaluje příslušný soud (metodika ke
SQSS 3 a 4).
V průběhu poskytování sociální služby je klient veden a podporován k samostatnému
rozhodování. Jedním z prostředků, vedoucích k nácviku této schopnosti, je vzdělávání
uživatelů.
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Možnost volby je zdůrazňována během individuálního plánování s uživatelem, je to
aktivní proces, který vychází z individuálních potřeb uživatele, během kterého je
zapojován do rozhodování o průběhu služby (metodika ke SQSS 5).
Uplatňování vlastní vůle je také součástí metodiky ke SQSS 3, 4, 5, 12.
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Příloha č. 1

Metodický postup k podmínkám přesunu uživatele
z kategorie dětí do kategorie dospělých
1)
I. PATRO, projekčně jsou zde upravena 2 oddělení, DĚTI a DOSPĚLÍ. Oddělení
DĚTI – 5 pokojů, celkem 13 lůžek, oddělení DOSPĚLÍ – 11 pokojů, celkem 18
lůžek.
Na oddělení I. PATRO -DĚTI jsou přednostně přijímáni uživatelé od 3 let do
věku cca 18 let, horní věková hranice není striktně určena. Mentální vývoj našich
uživatelů nelze kategorizovat, přistupujeme k nim individuálně s přihlédnutím
k jejich potřebám a stavu, tak aby si na oddělení byli vzájemně blízcí a rozuměli
si, případně si alespoň vyhovovali vzájemně způsobem, který předpokládá dobré
soužití bez vzájemných konfliktů.
Při uvolnění lůžka na oddělení DOSPĚLÍ, přednostně před novým příjmem
vyhodnocujeme situaci na oddělení DĚTI (individuálně jednáme s uživatelem,
který je věkem a mentalitou vhodný k přemístění na oddělení DOSPĚLÍ) a nový
příjem vyhledáváme z evidence žádostí až podle výsledné situace.
2)
II. PATRO – oddělení se zvýšenou mírou podpory, 11 pokojů, celkem 34 lůžek.
Na oddělení II. PATRO jsou děti a mládež (3 až cca 18 let) umístěny na
samostatných pokojích, 1 – 2 pokoje dle aktuální potřeby a „přesuny“ se realizují
na pokoje dospělých podle obdobných kritérií jako na oddělení I. PATRO.

Aktualizace: Bc. Vodičková Helena, sociální pracovnice, 9/2019, 3/2021
Schválil: Miloslav Müller, ředitel
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