
 

 

 

 

 

 
 

VNITŘNÍ PRAVIDLA 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hornomlýnská, o.p.s 

Centrum služeb Filipovka 

Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

 

Stránka 2 z 17 
 

Sídlo: Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4 | IČ: 01615939 | DIČ: CZ01615939 | č. účtu: 2900446680/2010 

 www.hornomlynska.cz | info@hornomlynska.cz | tel: 272 565 751   

 
Vymezení základních pojmů: ..................................................................................................... 3 
Úvod ........................................................................................................................................... 4 
1. Základní informace o službě .............................................................................................. 4 

1.1. Poslání ......................................................................................................................... 4 

1.2. Cíle služby ................................................................................................................... 4 

1.3. Zásady poskytování služby ....................................................................................... 4 

1.4. Cílová skupina ............................................................................................................ 4 

1.5. Místo a čas poskytování služby ................................................................................. 5 

1.6. Základní činnosti poskytované v rámci služby ......................................................... 5 

1.7. Úhrada za službu ........................................................................................................ 6 

2. Jednání se zájemcem o službu ............................................................................................ 6 

2.1. Vstupní sociální šetření ............................................................................................. 6 

2.2. Odmítnutí zájemce ..................................................................................................... 6 

2.3. Pořadník zájemců čekajících na uvolnění kapacity .................................................... 7 
3. Smlouva o poskytování služby ........................................................................................... 7 

3.1. Náležitosti smlouvy .................................................................................................... 7 

3.2. Kontrakt ...................................................................................................................... 7 

3.3. Ukončení smlouvy ...................................................................................................... 8 
4. Poskytování odlehčovací služby ........................................................................................ 8 

4.1. Individuální plánování ............................................................................................... 8 

4.1.1. Individuální plán ................................................................................................. 9 

4.1.2. Měsíční záznam o průběhu odlehčovací služby ............................................... 9 

4.2. Plánování přímé péče ................................................................................................ 9 

4.3. Poskytování přímé péče .......................................................................................... 10 

4.4. Základní sociální poradenství ................................................................................. 10 

4.4.1. Informace o návazných a dalších sociálních službách ................................... 10 

4.5. Vykazování přímé péče a úhrada faktury .............................................................. 10 

4.5.1. Výkaz poskytnuté odlehčovací služby ............................................................ 11 

4.5.2. Vyúčtování za poskytnutou službu ................................................................. 11 

4.6. Nouzové a havarijní situace .................................................................................... 11 

4.7. Opatření omezující pohyb ....................................................................................... 11 
5. Ochrana práv a oprávněných zájmů uživatele .................................................................. 11 

5.1. Práva uživatele ......................................................................................................... 12 

5.2. Přijímání darů .......................................................................................................... 12 

6. Stížnosti a jejich podávání ................................................................................................ 12 

6.1. Způsob podání stížnosti .......................................................................................... 13 

6.2. Proces vyřizování stížnosti ..................................................................................... 13 

6.3. Evidence stížností .................................................................................................... 13 
7. Personální a organizační zajištění služby ......................................................................... 14 

7.1. Personální struktura služby .................................................................................... 14 

7.2. Přijímání a zaškolování zaměstnanců .................................................................... 14 

7.3. Profesní rozvoj zaměstnanců .................................................................................. 14 

8. Materiálně-technické zajištění odlehčovací služby .......................................................... 14 
9. Dokumentace služby ........................................................................................................ 15 

9.1. Zpracování a ochrana osobních údajů .................................................................... 15 
10. Zvyšování kvality služby .............................................................................................. 16 

Aktualizace a revize Vnitřních pravidel služby ....................................................................... 16 
 



 

 

 

Hornomlýnská, o.p.s 

Centrum služeb Filipovka 

Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

 

Stránka 3 z 17 
 

Sídlo: Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4 | IČ: 01615939 | DIČ: CZ01615939 | č. účtu: 2900446680/2010 

 www.hornomlynska.cz | info@hornomlynska.cz | tel: 272 565 751   

 

Vymezení základních pojmů: 

 

 Zákon č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon“) – závazný dokument, kterým se řídí poskytování odlehčovací služby. 
 

 Vyhláška č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách (dále jen „Vyhláška“) – závazný dokument upřesňující zákon. 
 

 Odlehčovací služba (dále jen „služba“) je ambulantní služba poskytovaná osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při základních činnostech. 
 

 Ambulantní službou se rozumí služba, za kterou osoba dochází nebo je doprovázena či 
dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 
 

 Základní činnosti poskytované Hornomlýnskou, o. p. s. odpovídají činnostem stanoveným 
Zákonem o sociálních službách. Jsou přizpůsobeny tomu, že služba je poskytována dětem 
od 2 do 15 let. 
 

 Poskytovatel sociální služby (dále jen „poskytovatel“) – Hornomlýnská, o. p. s.  (fyzická 
nebo právnická osoba poskytující sociální službu na základě registrace u příslušné 
instituce). 
 

 Zájemce o službu (dále jen „zájemce“) – osoba, která projeví zájem o poskytnutí služby a 
absolvuje vstupní schůzku se sociální pracovnicí, kde jsou specifikovány požadavky, 
očekávání a potřeby zájemce. 
 

 Uživatel – dítě od 2 do 15 let včetně, kterému je na základě smlouvy o poskytování sociální 
služby poskytována odlehčovací služba. 
 

 Zákonný zástupce – s ohledem na to, že uživateli služby jsou děti od 2 do 15 let, jsou při 
uzavírání smlouvy o poskytování služby a další komunikaci týkající se poskytování služby 
zastupovány svým zákonným zástupcem. 
 

 Smlouva o poskytování odlehčovací služby (dále jen „Smlouva“) – smluvní dokument, 
kterým se řídí poskytování služby. 
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Úvod 
Společnost Hornomlýnská, o.p.s je registrovaný poskytovatel sociální služby. Odlehčovací 
služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Poskytování 
sociálních služeb je hlavní činností společnosti vycházející z jejích zakládacích listin. 
Odlehčovací služba je ambulantní služba a probíhá v prostorách Centra Filipovka se sídlem 
Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4. Další informace o společnosti jsou uvedeny na 
internetových stránkách www.hornomlynska.cz.  

1. Základní informace o službě 
Odlehčovací služba je ambulantní sociální služba. V Hornomlýnské, o.p.s. pečujeme o děti se 
zdravotním postižením, abychom jejich rodinám odlehčili a dětem umožnili trávit čas 
v podnětném prostředí. 

1.1. Poslání 

Posláním služby je odlehčit rodinám v každodenní péči o dítě se zdravotním postižením a 
zároveň vytvořit vhodné podmínky pro jejich rozvoj. 

1.2. Cíle služby 

Cílem služby je zajistit takovou péči o dítě se zdravotním postižením, která vychází z jeho 
specifických potřeb i potřeb pečujících osob. 
Odlehčovací služba umožňuje rodinám uživatelů získat čas pro řešení osobních záležitostí, 
seberealizaci a odpočinek, dětem odlehčovací služba zprostředkovává kontakt s vrstevníky a 
zajišťuje podnětné prostředí. Dětem se zdravotním postižením dokážeme zajistit individuální 
péči a zapojit je do různých aktivit, při kterých mohou získávat další dovednosti a posilovat 
svoje schopnosti. 

1.3. Zásady poskytování služby 

Naše zásady jsou otevřenost a profesionalita, individuální a přátelský přístup a respektování 
práv dětí. Poskytování služby se řídí Etickým kodexem pracovníků Centra Filipovka. 

1.4. Cílová skupina 

 děti se zdravotním postižením ve věku od 2 do 15 let včetně (děti s 
kombinovaným, mentálním, tělesným, smyslovým postižením, děti s poruchami 
autistického spektra, aj.), 

 děti s trvalým bydlištěm v Praze a Středočeském kraji.   
 
Do této cílové skupiny nespadají: 

 děti, které svým chováním ohrožují ostatní uživatele služby, sebe či odborné 
asistenty, nebo ničí vybavení služby, 

 děti s diagnostikovaným duševním onemocněním, 
 děti se závažnými zdravotními onemocněními s komplikacemi, které mohou 

vyústit v život ohrožující stav, 
 děti imobilní, překračující svou vahou limit stanovený pro zvedání a přenášení, 

které je nutné přesouvat mimo dosah kolejnicového stropního systému, tzn. mimo 
pohybovou hernu. 

http://www.hornomlynska.cz/
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O tom, zda dítě spadá do cílové skupiny odlehčovací služby, rozhodne sociální pracovník 
služby společně s klíčovým odborným asistentem na základě informací, které zájemce 
poskytne na vstupní schůzce.  
V případě, že se na službu obrátí zájemce, který nespadá do této cílové skupiny, jsou 
sociálním pracovníkem předány kontakty na jiné organizace, které požadované služby 
poskytují. 

1.5. Místo a čas poskytování služby 

Odlehčovací služba je poskytována v prostorách Centra Filipovka na adrese Filipova 2013/1, 
Praha 4, 148 00.  
 
Služba je rodinám a jejich dětem k dispozici každý všední den dle aktuálních objednávek, a to 
v rozmezí od 8.00 do 17.00, každou sobotu od 8:00 do 20:00 a každou neděli v sudém týdnu 
od 8:00 do 20:00. Odlehčovací služba je rodinám k dispozici také během školních prázdnin.  

1.6. Základní činnosti poskytované v rámci služby 

Činnosti poskytované v rámci odlehčovací služby dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních 
službách: 
 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 
 pomoc při osobní hygieně  

 pomoc při úkonech osobní hygieně, 
 pomoc při použití WC  

 
 pomoc při zajištění stravy      

 pomoc při přípravě jídla a pití 
 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob 
 pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností 
 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 
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1.7. Úhrada za službu 

Uživatel je povinen částečně hradit náklady za poskytnutou službu. Výše úhrady je stanovena 
v souladu s Vyhláškou v aktuálně platném ceníku služby, který je zveřejněn na webových 
stránkách www.hornomlynska.cz a zároveň uveden ve Smlouvě. 

2. Jednání se zájemcem o službu 
Projevení zájmu o službu probíhá prostřednictvím telefonického, nebo elektronického 
kontaktu s vedoucím služby, sociálním pracovníkem nebo klíčového odborného asistenta, 
kdy jsou předány základní informace. Dojde k ověření, zda zájemce spadá do cílové skupiny a 
zda je odlehčovací služba tím, co požaduje. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny a má o 
službu zájem, vedoucí služby či sociální pracovník s ním domluví termín vstupního sociálního 
šetření (tj. vstupní schůzky). Proces jednání se zájemcem je ukončen navázáním spolupráce a 
podpisem smlouvy nebo odmítnutím buď ze strany zájemce, nebo poskytovatele.  

2.1. Vstupní sociální šetření 

Na vstupní schůzku zájemce o službu (zákonný zástupce) dorazí společně s uživatelem služby 
(dítětem). Schůzky se účastní také klíčový odborný asistent. Zájemce o službu sociální 
pracovník informuje takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby dostatečně porozuměl 
nabídce služby, pravidlům jejího fungování a byl schopen se rozhodnout, zda služba odpovídá 
jeho potřebám, jestli ji využije a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Zájemce o službu je 
informován o všech povinnostech uvedených ve Smlouvě, o způsobu a pravidlech 
poskytování odlehčovací služby, o úhradách za tyto služby. Zájemce se tedy dozví detailní 
informace o službě, zároveň má na vstupní schůzce dostatek prostoru vysvětlit svou situaci, 
představit svůj požadavek a očekávání od služby. Také jsou zjišťovány osobní údaje, které 
poskytovatel potřebuje znát.  
 
Zájemce na vstupní schůzce dostává vytištěná Vnitřní pravidla, vzor Smlouvy o poskytování 
služby a podepisuje Záznam o průběhu vstupní schůzky, jehož součástí je dokument 
Informace o zpracování osobních údajů uživatele a jeho zákonného zástupce.   

2.2. Odmítnutí zájemce 

O tom, zda dítě spadá do cílové skupiny odlehčovací služby, rozhodne sociální pracovník 
služby společně s klíčovým odborným asistentem na základě informací, které zájemce 
poskytne na vstupní schůzce.  
V případě, že se na službu obrátí zájemce, který nespadá do této cílové skupiny, jsou 
sociálním pracovníkem předány kontakty na jiné organizace, které požadované služby 
poskytují. 
 
K odmítnutí zájemce může dojít pouze ze zákonných důvodů: 

 poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá nebo zájemce nesplňuje 
kritéria pro cílovou skupinu uživatelů služby, 

 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době 
kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí stejné sociální služby 
z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy, 

http://www.hornomlynska.cz/
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 poskytovatel má plně obsazenou kapacitu služby - pokud i nadále trvá zájem ze 
strany zájemce, je zařazen do Pořadníku zájemců čekajících na uvolnění kapacity.  

 
Pokud dojde k odmítnutí zájemce ze strany poskytovatele, je zájemce zapsán do evidence 
odmítnutých zájemců.  

2.3. Pořadník zájemců čekajících na uvolnění kapacity 

Pokud je naplněna kapacita uvedená v Registru poskytovatelů sociálních služeb, zákonný 
zástupce se může rozhodnout, zda si i po seznámení s pravidly a podmínkami služby přeje 
zařadit do Pořadníku zájemců čekajících na uvolnění kapacity nebo zájem nemá a je 
zaevidován jako zájemce odmítnutý z důvodu plně obsazené kapacity. 
 
Také může nastat situace, kdy je naplněna okamžitá denní kapacita uvedená v Registru 
poskytovatelů sociálních služeb. V tom případě klíčový odborný asistent společně se 
sociálním pracovníkem eviduje seznam náhradníků. V případě uvolnění kapacity je klíčový 
odborný asistent nebo sociální pracovník osloví a nabídne jim termín. Kapacita služby se 
odvíjí také od aktuálních personálních možností.  

3. Smlouva o poskytování služby 

Odlehčovací služba je poskytována vždy na základě Smlouvy o poskytování odlehčovací 
služby. Smlouva je podepsána za poskytovatele vedoucím odlehčovací služby a ředitelem 
společnosti Hornomlýnská, o.p.s.. Ze strany zájemce o službu je smlouva podepisována 
zákonným zástupcem dítěte vždy před započetím využívání odlehčovací služby.  

3.1. Náležitosti smlouvy 

Smlouva o poskytování služby je uzavírána výhradně v písemné podobě na základě svobodné 
vůle obou stran a obsahuje: 

 identifikační údaje uživatele, 
 identifikační údaje zákonného zástupce uživatele, 
 rozsah poskytované služby, 
 místo a čas poskytování služby, 
 výši úhrady nákladů za službu a způsob jejich placení včetně způsobu vyúčtování, 
 dobu platnosti smlouvy, 
 výpovědní důvody a výpovědní lhůty, 
 přílohu – Kontrakt 

3.2. Kontrakt 

Přílohou č. 1 Smlouvy je Kontrakt. 
Jedná se o písemnou dohodu mezi zákonným zástupcem a pracovníky odlehčovací služby, která 
vymezuje další specifika poskytované služby. 

Obsah Kontraktu 
 rozsah poskytování sociální služby (vybrané úkony, využití aktivit z nabídky 

odlehčovací služby, jiné požadavky, osobní cíl uživatele), 
 časový rozsah poskytování sociální služby, 
 kontaktní údaje na další pověřenou osobu. 
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3.3. Ukončení smlouvy 

Zákonný zástupce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro 
výpověď ze strany zákonného zástupce činí 30 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím 
po dni, v němž byla výpověď poskytovateli doručena (elektronicky, písemně).  
 
Poskytovatel může smlouvu ukončit z těchto důvodů: 

 Pokud není schopen provozovat požadovanou službu z vážných ekonomických, 
organizačně technických nebo personálních důvodů. 

 Jestliže zákonný zástupce porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 
poskytování odlehčovací služby. 

 Jestliže se zákonný zástupce chová k pracovníkům odlehčovací služby způsobem, jehož 
záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby či k vytváření 
nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. 

 Jestliže zákonný zástupce i po opětovném napomenutí poruší povinnosti, které mu 
vyplývají z Vnitřních pravidel odlehčovací služby. 

 Jestliže vyvstanou okolnosti, které závažným způsobem, z provozních důvodů, 
znemožní další poskytování odlehčovací služby.  

 
Postup při ukončení poskytování odlehčovací služby 

 využívání služby je ukončeno ústní dohodou a smlouva vyprší automaticky ke konci 
roku (v této době má uživatel možnost začít službu kdykoliv znovu využívat dle 
potřeby),  

 smlouva automaticky vyprší také dnem, kdy uživatel přestane splňovat cílovou 
skupinu z hlediska věku, případně úmrtím uživatele, 

 v případě rozhodnutí o ukončení využívání služby s uživatelem probíráme další 
možnosti řešení jeho situace, poskytneme mu základní poradenství, kdy mu nabízíme 
alternativy řešení, popř. jiné dostupné služby nebo mu přímo zprostředkujeme 
kontakt na poskytovatele, o jehož služby projevil zájem. 

 
Obě strany se mohou na ukončení Smlouvy dohodnout, potom není uplatňována výpovědní 
lhůta. 

4. Poskytování odlehčovací služby 
Poskytování služby je nastaveno v souladu se Smlouvou, individuálním plánem, Vnitřními 
pravidly a metodikami odlehčovací služby. 

4.1. Individuální plánování 

Individuální plánování probíhá v souladu se Zákonem a Vyhláškou, s cílem naplánovat 
průběh služby tak, aby byla poskytována v souladu s osobními cíli, potřebami a schopnostmi 
uživatele. O průběhu služby jsou vedeny písemné individuální záznamy. Hlavním nástrojem 
pro plánování je Individuální plán uživatele, ve kterém je naplánován průběh služby a 
stanoveny osobní cíle uživatele. Průběh služby a naplňování osobních cílů je za účasti 
uživatele, jeho zákonného zástupce a odborných asistentů pravidelně přehodnocováno 
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klíčovým odborným asistentem a sociálním pracovníkem. Proces individuálního plánování se 
řídí metodikou Individuální plánování průběhu služby. 

4.1.1. Individuální plán 

S rodinami a dětmi pracujeme v souladu s jejich individuálními potřebami a osobními cíli. 
Každé dítě má v rámci služby svůj individuální plán, do jehož tvorby, realizace i reflexe 
zapojujeme v maximální možné míře rodinu, další odborníky a zaměstnance odlehčovací 
služby. Individuální plán je dokument, který je pro poskytování služby zásadní, vytváří ho 
klíčový odborný asistent a sociální pracovník ve spolupráci se zákonným zástupcem a 
odbornými asistenty. Upřesňuje průběh a způsob poskytování odlehčovací služby a 
stanovuje cíle, ke kterým by odlehčovací služba měla směřovat. Mapuje rizikové situace, 
které by v průběhu služby mohly nastat a postup pro jejich předcházení. 
 
Vytvoření individuálního plánu pro děti, které využívají odlehčovací službu, napomáhá 
k realizaci systematické práce s dítětem během doby strávené ve službě. Umožňuje nám 
zmapovat oblasti, které jsou u dítěte potřeba podporovat nebo naopak zaměřit se na nácvik 
dovedností a schopností nových a také monitorovat případné změny v rozvoji dítěte. 
Individuální plán respektuje individuální možnosti a předpoklady dítěte a potřeby a 
požadavky celých rodin. Pro nás jako poskytovatele individuální plán přináší stálé zachování 
kvality služeb i v rámci např. střídání pracovníků apod. V neposlední řadě plán přináší pocit 
bezpečí jak pro poskytovatele, tak i pro dítě a rodinu. Pracovníci vědí, jak službu poskytovat, 
jakého cíle je snahou dosáhnout a rodiče vědí, co se bude během pobytu dítěte 
v odlehčovací službě dít.  

4.1.2. Měsíční záznam o průběhu odlehčovací služby 

Formulář, do kterého odborní asistenti zaznamenávají průběh odlehčovací služby u 
konkrétních uživatelů. Tento dokument slouží jako podklad pro předávání informací 
sociálnímu pracovníkovi a klíčovému odbornému asistentovi pro individuální plánování.  

4.2. Plánování přímé péče 

Klíčový odborný asistent plánuje přímou péči na základě požadavků rodin uživatelů o 
odlehčovací službu. Požadavky rodiny sdělují telefonicky nebo emailem vedoucí služby nebo 
klíčovému odbornému asistentovi. Ti jsou buď schopny požadavek rovnou potvrdit, nebo 
pouze zaznamenat a potvrdit hned jakmile to bude možné, tj. jakmile budou známy 
personální možnosti odborných asistentů.  

Naplánovaná přímá péče se řídí harmonogramem, který je stanoven na následující měsíc.  
K 15. v měsíci jsou k dispozici personální možnosti odborných asistentů a pak je klíčový  
odborný asistent schopen rodinám potvrdit požadavky. Požadavky si klíčový odborný 
asistent eviduje dopředu, následně závazně potvrzuje dle personální kapacity.  
 
Klíčový odborný asistent si také vede seznam náhradníků, pokud se na uživatele nedostane. 
V případě odhlášení potvrzeného uživatele okamžitě oslovuje prvního náhradníka v pořadí. 
Povinností rodičů je včas oznámit jakoukoliv změnu v objednání odlehčovací služby.  
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Plánování přímé péče (objednávání a odhlašování uživatelů), přijímání nových uživatelů a 
vyřizování provozních záležitostí má na starosti vedoucí odlehčovací služby, sociální 
pracovník a klíčový odborný asistent. 

4.3. Poskytování přímé péče 

Přímou péči poskytují odborní asistenti dle individuálních plánů a pokynů rodičů. Odborní 
asistenti v rámci odlehčovací služby poskytují jak základní činnosti (dle Zákona o sociálních 
službách), tak i mnoho činností nad rámec. Odborní asistenti se dětem věnují individuálně 
podle jejich specifických potřeb. Zákonný zástupce dětem s sebou do odlehčovací služby dá 
svačinu či oběd, pití, přezůvky, náhradní oblečení, ubrousky, hygienické potřeby (včetně 
inkontinenčních pomůcek), opalovací krém, případně repelent. Zákonný zástupce při 
předávání dítěte odborným asistentům předává také informace o aktuálním stavu dítěte. Při 
vyzvedávání dítěte z odlehčovací služby odborný asistent předá zákonnému zástupci 
informace o době strávené v odlehčovací službě. 

V případě počínajícího onemocnění dítěte (běžné nachlazení apod.) dítě do odlehčovací 
služby nepřijímáme. Je to důležité pro zachování neinfekčního prostředí pro ostatní děti. 
Pokud nebude toto pravidlo dodržováno, pracovník služby má právo posoudit, zda dítě může 
vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu pobývat mezi ostatními dětmi a případně 
požádat jeho rodiče, aby jej odvedli.  

V Centru FILIPOVKA nemůže pobývat nikdo, kdo trpí infekční chorobou. Jestliže dítě 
onemocní infekční chorobou a docházelo během inkubační doby do odlehčovací služby, je 
povinností zákonného zástupce tuto skutečnost oznámit vedení organizace. 

4.4. Základní sociální poradenství 

Poskytovatel je povinen poskytnout základní sociální poradenství osobám, které se na něho 
obrátí. Těmto osobám předá potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé 
situace.  

4.4.1. Informace o návazných a dalších sociálních službách  

Pokud ze zákonných důvodů nemůže poskytovatel poskytnout službu osobě, která o ni 
projevila prvotní zájem, odkáže ji na jiné sociální služby, popř. komerční poskytovatele, kteří 
by mohli její potřeby naplnit. Pro tyto účely slouží Katalog návazných a doplňkových služeb. 
 
Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby tyto služby 
mohli uživatelé využívat. V případě potřeby zprostředkovává služby jiných fyzických a 
právnických osob. Pokud se jedná o možnosti individuální finanční podpory a organizace,  
 
které ji poskytují, jsou tyto informace zpracovány v Katalogu organizací poskytujících 
individuální finanční podporu. 

4.5. Vykazování přímé péče a úhrada faktury 

Přímá péče je poskytována dle potřeb uživatele, vykazována je dle skutečně poskytnutého 
času odlehčovací služby. Při vyzvedávání dítěte zákonný zástupce podepisuje skutečně 
strávenou dobu v odlehčovací službě do výkazu poskytnuté odlehčovací služby, který 
následně slouží jako závazný podklad pro fakturování služby. 
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4.5.1. Výkaz poskytnuté odlehčovací služby 

Výkaz poskytnuté odlehčovací služby zpracovává klíčový odborný asistent na základě 
informací zapsaných odbornými asistenty a stvrzenými podpisem zákonného zástupce. Výkaz 
ke kontrole zasílá elektronicky zákonnému zástupci, který ho v případě nesrovnalostí 
neprodleně kontaktuje. Pokud nekontaktuje vedoucí služby s nesrovnalostmi, tak je s 
výkazem poskytnuté odlehčovací služby dále nakládáno jako se správným. Na základě tohoto 
výkazu je vystaveno vyúčtování za poskytnutou službu, neboli faktura.  

4.5.2. Vyúčtování za poskytnutou službu 

Výše úhrady za službu a způsob jejího účtování je stanoven ve Smlouvě, v souladu s 
Vyhláškou. Zákonný zástupce uživatele obdrží vyúčtování za kalendářní měsíc ve formě 
faktury do 15. dne následujícího měsíce. Zákonný zástupce si může zvolit, jakým způsobem 
vyúčtování obdrží (elektronicky, poštou, osobně) a jakou formou bude úhrada provedena. 

4.6. Nouzové a havarijní situace 
Nouzové a havarijní jsou situace vyžadující jiné řešení, než situace obvyklé při poskytování 
odlehčovací služby. Může jít o situace vzniklé živelnou pohromou, náhlou změnou 
zdravotního stavu nebo náhlou změnou chování dítěte, záchvatovými a afektovými stavy, 
selháním lidského faktoru apod. Krizové situace a rizika u konkrétních uživatelů jsou popsány 
v jejich IP. Jedná se o situace, které vybočují z běžného provozu a je nutné je okamžitě řešit. 
Každý zaměstnanec je povinen jednat a chovat se tak, aby svévolně nezapříčinil vznik těchto 
událostí. Přehled nouzových a havarijních situací, které mohou v praxi nastat a postup pro 
jejich řešení je uveden v metodice s názvem Nouzové a havarijní situace. 

4.7. Opatření omezující pohyb 
V průběhu poskytování odlehčovací služby mohou vznikat krizové situace, které vyžadují 
použití opatření omezujícího pohyb. Jedná se o situace, kdy je ohroženo zdraví nebo život 
uživatele, popř. jiných osob. Rizika u každého uživatele včetně jejich předcházení jsou 
zmapována v IP. Úkolem odborných asistentů je rizikovou situaci včas odhalit a využít 
preventivní opatření, která zamezí pokračování situace do té míry, kdy je nutné použít 
zákonem stanovená opatření omezující pohyb. Pokud situace vyžaduje použití opatření  
 
omezujícího pohyb, je třeba se při jeho použití řídit metodikou Opatření omezující pohyb 
osob. O užití opatření omezující pohyb je následně sepsán záznam.  

5. Ochrana práv a oprávněných zájmů uživatele 
Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby 
bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.  
 
V metodice Ochrana práv a střetu zájmů jsou zpracována pravidla pro předcházení situacím, 
v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních 
lidských práv a svobod osob.  
 
 



 

 

 

Hornomlýnská, o.p.s 

Centrum služeb Filipovka 

Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

 

Stránka 12 z 17 
 

Sídlo: Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4 | IČ: 01615939 | DIČ: CZ01615939 | č. účtu: 2900446680/2010 

 www.hornomlynska.cz | info@hornomlynska.cz | tel: 272 565 751   

 
 

5.1. Práva uživatele 

V souladu se Zákonem o sociálních službách, Smlouvou o poskytování služby a vnitřními 
předpisy má uživatel a jeho zákonný zástupce následující práva: 

1. Právo na vytvoření takových podmínek, které mu umožní naplňovat svá lidská a 
občanská práva, a které zamezí jeho střetu zájmů se zájmy poskytovatele. 

2. Právo na jednání ze strany poskytovatele, které neporušuje Vnitřní pravidla 
odlehčovací služby a je v souladu s Etickým kodexem pracovníků Centra FILIPOVKA. 

3. Právo na jednání, které nijak neohrožuje jeho soukromí, především ochranu osobních 
údajů. 

4. Právo na zacházení, které nijak nesnižuje jeho důstojnost, především na adekvátní 
komunikaci a sdělování informací, které se bezprostředně týkají poskytované služby. 

5. Právo podílet se na rozhodování o způsobu poskytování sociální služby, vyjádřit svůj 
postoj a být respektován.  

6. Právo podat stížnost v případě nespokojenosti s poskytovanou službou nebo s 
jednáním poskytovatele. 

7. Právo být respektován jako plnohodnotná lidská bytost bez ohledu na pohlaví, rasu, 
víru, přesvědčení, schopnosti a zdravotní stav. 

8. Právo vznést připomínku vůči odborným asistentům, v odůvodněných případech 
žádat o sjednání nápravy. 

5.2. Přijímání darů 

Za dar jsou považovány finanční a věcné dary pro činnost společnosti (např. spotřební 
materiál, vybavení prostor, pomůcky či hračky pro uživatele atp.). Za dar jsou považovány 
také drobné dárky určené pracovníkovi nebo týmu pracovníků (např. bonboniéra, káva, 
květina apod.). V případě drobného dárku určeného pracovníkovi je pracovník povinen 
informovat dárce o tom, že bude předán ke společnému užívání celému týmu pracovníků. 
Zaměstnanci umístí drobný dárek do společné místnosti. Další nakládání s darovanými věcmi 
formou hmotného daru je popsáno v metodice Přijímání darů.  
 
Za poskytnutý dar nesmí dárce požadovat jakékoliv protiplnění. 

6. Stížnosti a jejich podávání 
Za stížnost je poskytovatelem považována vyjádřená nespokojenost s kvalitou nebo 
způsobem poskytování služby, i když není jasně řečeno, že se o stížnost jedná. O stížnost se  
 
jedná vždy, pokud stěžovatel kontaktuje odlehčovací službu s tím, že má stížnost, bez ohledu 
na obsah této stížnosti. Stížnost může podat každý uživatel služby, jeho zákonný zástupce či 
jiný zástupce, kterého si uživatel zvolí a také zaměstnanci společnosti mají právo podat 
stížnost na kvalitu, způsob poskytování odlehčovací služby nebo na jednotlivé zaměstnance 
společnosti. 

 
Za stěžovatele může být považován sám uživatel – dítě ve věku od 2 do 15 let se zdravotním 
postižením. Svoji nespokojenost může vyjádřit prostřednictvím zákonného zástupce. Projevy 
nelibosti či nespokojenosti uživatele jako je vztek, pláč, odmítání, agrese, křik atd. nelze vždy 
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vyhodnotit jako stížnost. Sociální pracovník proto zjišťuje ve spolupráci se zákonným 
zástupcem důvod nespokojenosti uživatele a zkouší najít jiné způsoby, se kterými bude 
uživatel spokojený. 
V případě, že je uživatel schopen s ohledem na svůj zdravotní stav stížnost vyjádřit a chce ji 
sepsat a sám toho není schopen, sepíše ji s ním odborný asistent, klíčový odborný asistent, 
sociální pracovník či zákonný zástupce uživatele. 

6.1. Způsob podání stížnosti 

Stížnost může být podána: 

 Ústní formou - stížnost vyslechne odborný asistent, klíčový odborný asistent nebo 
sociální pracovník, vedoucí služby a ten ji předá k vyřízení přímému nadřízenému 
(vedoucímu služby nebo řediteli). 

 Písemnou formou – stížnost v písemné podobě musí být zaslána na adresu sídla 
poskytovatele:  Hornomlýnská, o.p.s., Odlehčovací služba, Filipova 2013/1, 148 00 
Praha 4 – Chodov. 

 Elektronickou formou – vedouci.os@hornomlynska.cz 

 Anonymně – k anonymnímu podávání stížností slouží poštovní schránka umístěná 
v dětské šatně. Schránka je vybírána minimálně 1 x týdně vedoucí odlehčovací služby. 

6.2. Proces vyřizování stížnosti 

Proces podávání a vyřizování stížností je stanoven metodikou Stížnosti a jejich podávání. 
Stížnost vyřizuje buď vedoucí služby, nebo ředitel společnosti. Následně jsou prověřeny 
všechny podněty ve stížnosti uvedené a je-li to možné, opatřeny důkazy (kopie dokumentu, 
vyjádření všech zúčastněných). Následně je vše posouzeno a sepsáno v písemném protokolu.  
 
Odpověď na stížnost je stěžovateli předána osobně nebo poštou a to nejpozději do 21 dnů od 
podání žádosti. Pokud by došlo k překročení této lhůty, je povinností pracovníka zúčastněné 
osoby o této skutečnosti a důvodech zdržení písemně uvědomit.  
  
Není-li stěžovatel spokojen s výsledkem prošetření stížnosti, může se poté do 21 dnů odvolat 
k řediteli společnosti (reditel@hornomlynska.cz), popř. ke správní radě společnosti 
(spravni_rada@hornomlynska.cz). V případě, že ani potom nebude spokojen s vyřízením 
stížnosti, je možné se obrátit na Kancelář veřejného ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno, 
podatelna@ochrance.cz) nebo na Český helsinský výbor (Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, 
info@helcom.cz). 

6.3. Evidence stížností 

Stížnosti jsou evidovány v elektronické podobě ve složce Evidence stížností  a v písemné 
podobě v Knize stížností v uzamčené skříni kanceláře odlehčovací služby. 
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7. Personální a organizační zajištění služby 

Na fungování odlehčovací služby se podílí v první řadě přímou péčí odborní asistenti, klíčový 
odborný asistent, dále sociální pracovník a vedoucí služby.  Vedoucí kanceláře a vedoucí 
centra služeb v různé míře přispívají k tomu, aby bylo možné službu realizovat. Pokud dojde 
ke změnám v týmu, ke kterým se váže přijetí nového zaměstnance, řídí se tento proces 
metodikou Přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. 
 
7.1. Personální struktura služby 
Vedoucí služby a sociální pracovník má zodpovědnost za chod služby, za její personální 
obsazení, zpracovává metodiky služby, koordinuje další vzdělávání pracovníků, vede 
hodnocení zaměstnanců, hodnocení kvality služby, jedná se zájemci o službu. 
 
Klíčový odborný asistent jedná se zájemci o službu, tvoří a reviduje individuální plány, vede 
dokumentace odlehčovací služby, plánuje harmonogram služby na následující měsíc, eviduje 
požadavky rodičů uživatelů a následně je potvrzuje, obstarává přímou práci s dětmi, podílí se 
na tvorbě programu pro děti v souladu s jejich individuálními plány. 
 
Odborní asistenti odlehčovací služby poskytují přímou péči dětem, vytváří program pro děti 
v souladu s jejich individuálními plány.  

7.2. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 

Všichni zájemci o práci u poskytovatele procházejí výběrovým řízením, na kterém je ověřeno, 
zdali je uchazeč vhodný pro danou pozici a zda splňuje zákonné podmínky pro práci v 
sociálních službách. 

7.3. Profesní rozvoj zaměstnanců 

Pracovníci v přímé péči a sociální pracovníci mají dle Zákona povinnost vzdělávat se 24 hodin 
ročně. Toto vzdělávání zajišťuje poskytovatel. Většinou se jedná o odborné kurzy či semináře, 
které se konají v sídle poskytovatele. Další součástí profesního rozvoje týmu odlehčovací 
služby je účast poradách a supervizích. 
 

8. Materiálně-technické zajištění odlehčovací služby 
Odlehčovací služba využívá pohybovou místnost, hernu a psychorelaxační místnost 
snöezelen. Odlehčovací služba je plně vybavena didaktickými pomůckami, hračkami, 
výtvarnými potřebami, hudebními nástroji, motomedem, interaktivní tabulí, sedacími vaky, 
kuličkovým bazénkem a dalším. Při výtvarných a rukodělných činnostech mají děti možnost 
rozvíjet svou fantazii, jemnou motoriku, barevné cítění i orientaci v okolním světě. Při 
hudebních aktivitách využíváme celou řadu hudebních nástrojů (piano, kytara), zvukových 
hraček a nahrávek. Aktivita přináší dětem uklidnění, prostor pro vyjádření emocí, napomáhá 
rozvoji neverbální komunikace, rozvíjí smysl pro rytmus a hudební sluch.  

Odborní asistenti pravidelně chodí s dětmi na procházky, prostřednictvím pobytu v přírodě 
umožňujeme dětem běžný společenský a bezpečný kontakt s ostatními dětmi i dospělými, se 
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kterými se mohou setkat na hřišti nebo v Kunratickém lese. Dětem je za doprovodu 
odborných asistentů k dispozici přilehlá zahrada. Na zahradě se nachází bylinková zahrada, 
trampolína, kryté pískoviště, kde si mohou děti hrát a altán. Do altánu je možné připevnit 
bezpečné houpačky a sedací vaky, na kterých mohou děti odpočívat.  

V odlehčovací službě využíváme konceptu bazální stimulace. Tato metoda vychází z 
myšlenky, že každý člověk v každé situaci je schopen něco vnímat. Podstatou bazální 
stimulace je aktivní zapojení vnímání dítěte a široká nabídka podnětů. Tato metoda 
umožňuje orientaci v prostoru, rozlišení různých materiálů, povrchů, orientaci o poloze těla, 
apod. Účinky bazální stimulace shledáváme jako velmi důležité, proto je tento koncept 
odbornými asistenty téměř neustále využíván (s přihlédnutím k individualitě dítěte). Je 
zřejmé, že koncept bazální stimulace nemůže odstranit příčiny postižení, avšak může v 
mnohých ohledech zkvalitnit a v pozitivním smyslu ovlivnit život osob s těžkým zdravotním 
postižením.  

Půjčovna pomůcek je určena pro všechny uživatele služeb a pracovníky Hornomlýnské, o.p.s. 
V půjčovně je dostupná odborná literatura, různé druhy didaktických pomůcek a 
kompenzační pomůcky. Aktuální katalog poskytne sociální pracovník na vyžádání zákonného 
zástupce. 

9. Dokumentace služby 
Vedení dokumentace odlehčovací služby se řídí metodikou Dokumentace odlehčovací služby. 
Všichni zaměstnanci organizace, pracovníci projektu a praktikanti, kteří pracují s osobními 
daty, podepisují při nástupu do organizace ujednání o mlčenlivosti. S veškerými údaji je 
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

9.1. Zpracování a ochrana osobních údajů 

Osobní údaje zájemců o službu a uživatelů služby jsou uchovávány a zpracovávány pouze za 
účelem, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje uživatele a jeho zákonného zástupce jsou 
zpracovávány za účelem jednoznačné a nezaměnitelné identifikace, zajištění kontaktu 
a kvalitního a efektivního poskytování sociální služby. Dalšími příjemci údajů mohou být 
kontrolní orgány, orgány místní správy a samosprávy, nadace a nadační fondy. 
 
Osobní údaje poskytovatel získává přímo od zákonného zástupce uživatele v rámci Vstupní 
schůzky se zájemcem. O rozsahu zpracovávaných osobních údajů, zákonnosti a účelu jejich 
zpracovávání a dalších skutečnostech spojených se zpracováním osobních údajů a jejich 
ochraně je zákonný zástupce uživatele informován nejpozději v momentu získáváni osobních 
údajů prostřednictvím formuláře Informace o zpracování osobních údajů uživatele a jeho 
zákonného zástupce. Zákonný zástupce spolupracuje při tvorbě dokumentace, která obsahuje 
informace o dítěti a má možnost tyto údaje kdykoliv měnit či upravovat. Údaje jsou 
uchovávány po celou dobu poskytování služby a následně 10 let po ukončení poskytování 
služby. Po této době jsou osobní údaje skartovány. Poskytovatel po celou dobu zpracovávání 
osobních údajů plní veškerá opatření nutná k jejich ochraně. 

Poskytovatel zpracovává, vede a eviduje dokumentaci o uživatelích v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
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osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  
 
 

10.  Zvyšování kvality služby 
V zájmu poskytovatele je poskytování služby na profesionální úrovni s uspokojením potřeb 
uživatelů a jejich zákonných zástupců. Při neustálém procesu zvyšování kvality poskytované 
služby poskytovatel průběžně zjišťuje spokojenost uživatelů a jejich zákonných zástupců a 
také případné stížnosti a připomínky vnímá jako podnět pro zvyšování kvality služby. 

Jako nástroj pro zvyšování kvality poskytované služby poskytovatel dle metodiky Zvyšování 
kvality služby používá anonymní dotazníkové šetření, jehož účelem je zjistit spokojenost 
uživatelů, popř. i zaměstnanců s nastavením poskytované služby a s organizací jako celkem. 
Zpětnou vazbu poskytovatel získává také na poradách se zaměstnanci a při hodnocení 
zaměstnanců. Odborné asistentky jsou pravidelně v kontaktu s uživateli služby a jejich 
zákonnými zástupci, přijímají od nich podněty, které předávají sociálnímu pracovníkovi a 
vedoucí služby. Získané informace slouží k průběžnému hodnocení odlehčovací služby (zda je 
její nastavení v souladu s posláním, cíli, zásadami a osobními cíli jednotlivých uživatelů). 

Aktualizace a revize Vnitřních pravidel služby 
Podněty k aktualizaci Vnitřních pravidel shromažďuje vedoucí odlehčovací služby a jsou 
diskutovány v rámci pravidelných porad týmu. 
 
Podněty jsou rozděleny na systémové a formální.  

 Systémové podněty, bez jejichž zapracování je ohroženo či vyloučeno pokračování 
v poskytnuté službě zavedeným způsobem, jsou ihned zapracovány formou dodatku.  

 Formální podněty, bez jejichž zapracování jsou pravidla stále platná, se zapracovávají 
najednou při aktualizaci celých Pravidel.  
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Platnost dokumentu: od 1. 1. 2012 

Poslední úpravy dne: 11. 4. 2021 (Mgr. Aneta Procházková, vedoucí odlehčovací služby) 


