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Příloha č. 2 ke smlouvě 

 

Vnitřní pravidla 

Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Zrnko 
 

 

Čl. 1  

Základní údaje  

 

 Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zrnko (dále SASRD) 

 Poskytovatel služby: Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 

280 02 Kolín, IČ: 42744326 

 Místo poskytování služby: pracoviště Vlašim: Benešovská 507, 258 01 Vlašim 

  pracoviště Benešov: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov 

 Vedoucí pracoviště: Bc. Dana Lučanová,tel.734 410 990,lucanova.dana@diakonie-stred.cz 

 Vedoucí služby: Bc. Tereza Štiková, tel. 734 410 997, stikova.tereza@diakonie-stred.cz 

 

 

 

Čl. 2 

Forma poskytování služby 

 

Služba je poskytována v terénní a ambulantní formě. 

• Terénní forma služby probíhá přímo v domácím prostředí uživatelů. Služba je zajišťována 

sociálním pracovníkem, který dochází k rodinám do jejich přirozeného prostředí. Je založena 

na dlouhodobé a intenzivní práci s dobrou znalostí prostředí a navození důvěry mezi 

pracovníkem a rodinou. 

• Ambulantní část služby je poskytována ve Vlašimi na adrese Benešovská 507, 258 01 

a v Benešově na adrese Masarykovo náměstí 1, 256 01. Zázemí služby jsou v samostatných 

kancelářích, ve kterých probíhají schůzky s uživateli nebo zájemci o službu. 

 

 

Čl. 3 

Průběh poskytování sociální služby 

 

• Každý uživatel má při podpisu smlouvy určeného klíčového pracovníka, který s uživatelem 

na základě vyjednaných potřeb a cílů uživatele sestavuje individuální plán (dále jen IP), který 

je podkladem pro práci pracovníka s uživatelem. 

• IP je písemný a je pravidelně vyhodnocován klíčovým pracovníkem společně s uživatelem 

služby. 
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• V rámci poskytování služby jsou s uživatelem domluveny pravidelné schůzky, které se konají 

buď  kanceláři SASRD, nebo v přirozeném prostředí uživatele (dle domluvené formy 

poskytování služby).   

• Schůzky pracovníka SASRD s uživatelem jsou předem domluveny dle časových možností 

uživatele a pracovníka SASRD. 

• Při konzultacích pracovníka SASRD s uživatelem se vychází z vytyčených cílů a podrobných 

kroků k dosažení těchto cílů, jež jsou zaznamenány v IP uživatele, za účelem jejich naplnění.  

• Z každé schůzky (i telefonické konzultace) je vytvořen záznam do složky uživatele s názvem 

„intervence“. 

 

Čl. 4 

Dokumentace 

 

• Poskytovatel shromažďuje o uživateli sociální služby následující údaje: jméno a příjmení, 

datum a místo narození, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na uživatele, případně 

jméno, příjmení a kontakt na jinou kontaktní osobu. 

• Pracovník SASRD získává od uživatele pouze takové informace, které jsou nutné pro 

poskytování služby. 

• Dokumentace o uživateli obsahuje: Smlouvu o poskytnutí sociální služby + přílohy smlouvy- 

Nabídku činností SASRD a Vnitřní pravidla SASRD, Vstupní informace, záznamy 

z jednotlivých konzultací, Individuální plány, zprávy pro OSPOD, popř. jiné instituce. 

• Uživatel sociální služby má možnost do své dokumentace na požádání nahlížet. 

• Poskytovatel po ukončení platnosti smlouvy o poskytnutí sociální služby dokumentaci 

uživatele archivuje po dobu 5 let od ukončení smlouvy. 

 

 

Čl. 5 

Práva uživatelů služby 

 

Uživatel má právo využívat služby nabízené Diakonií ČCE- střediskem Střední Čechy. 

 

Služby jsou poskytovány bezúplatně. 

 

Uživatel má právo na to, aby byl přijat s respektem: 

 Pracovník vychází při poskytování služby z potřeb a přání uživatele. 

 Pracovník žádného z uživatelů neupřednostňuje, pracuje s uživateli podle platných 

metodik. 

 Pracovník podává uživateli faktické a pravdivé informace v odpovídající formě. 

 Pracovník respektuje  právo uživatele na činění vlastních rozhodnutí. 
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Uživatel má právo na důvěrnost, což znamená, že: 

 Pracovník dodržuje závazek nezveřejňovat informace a informace o uživateli 

používá diskrétně tak, aby to uživatele a jeho práva nijak nepoškozovalo. 

 Pracovník nesmí zveřejňovat získané informace, pokud se nejedná o informace 

směřující k zamezení či objasnění trestné činnosti (policie ČR, Městská policie, 

justiční orgány). 

 

Uživatel má právo podávat stížnosti: 

 Stížnost mohou uživatelé, příp. jejich zástupci, podávat anonymně písemně do 

Schránky stížností a připomínek SASRD, která je umístěna na chodbě Domova pro 

rodiny s dětmi, u dveří kanceláře SASRD v přízemí budovy, na adrese Benešovská 

507, 258 01 Vlašim. Schránka stížností na pracovišti v Benešově se nachází 

v kanceláři SASRD, na adrese Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov, kancelář 

526. Stížnost lze podat také elektronicky na emailovou adresu vedoucího služby 

SASRD: stikova.tereza@diakonie-stred.cz. Ústně lze stížnost sdělit komukoliv ze 

zaměstnanců SASRD, manažerce služeb pro osoby v tíživé sociální situaci a řediteli 

střediska. 

 Poskytovatel stížnost eviduje a řeší do 30 dní ode dne přijetí stížnosti. O výsledku, 

případně prodloužení lhůty vyřízení stížnosti, informuje poskytovatel stěžovatele 

písemně. U anonymních stížností výsledek řešení stížnosti poskytovatel zveřejňuje 

na informační vývěsce na adrese poskytovatele. 

 

 

Čl. 6 

Povinnosti a závazky uživatelů 

 

• Uživatel aktivně spolupracuje s pracovníky SAS při řešení svých problémů. Za tímto účelem 

uživatel společně se svým klíčovým pracovníkem sestavuje individuální plán a za podpory 

pracovníka SASRD pracuje na cílech v něm uvedených. 

• Uživatel je v domluvenou dobu schůzky s terénním pracovníkem přítomný na adrese, kde je 

konzultace dojednána a je na schůzku připraven. 

• V případě sjednání schůzky v kanceláři SASRD je uživatel v domluvený den a čas v místě 

poskytování služby SASRD a je na schůzku připraven. 

• V případě nemoci či jiné překážky bránící v uskutečnění domluvené schůzky uživatele 

s pracovníkem SASRD, je uživatel povinen neprodleně informovat o této skutečnosti 

pracovníka SASRD nebo vedoucího SASRD. 

• Uživatel si počíná v souladu s postupy určenými k naplnění svých cílů zapsaných 

v individuálním plánu. Pracovník SASRD je pouze poradce a konzultant při řešení problémů 

uživatele. 
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Čl. 7 

Ukončení poskytování služby 

 

Poskytovatel ukončí poskytování služby pokud: 

 byla naplněna zakázka uživatele (byly splněny vytyčené cíle) 

 uživatel nemá zájem využívat SASRD 

  uživatel opakovaně nespolupracuje při řešení svých problémů; nekomunikuje 

s pracovníkem SASRD (nezvedá telefonické hovory a neodpovídá na SMS zprávy, 

opakovaně není v době, kdy je domluvena schůzka s pracovníkem služby SASRD 

v místě poskytování služby - v kanceláři služby či v přirozeném prostředí uživatele) 

 uživatel změnil adresu trvalého bydliště, která nespadá do místa působnosti služby 

SASRD 

Uživatel může písemně vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodu. 

 

 

Čl. 8 

Provozní doba a zázemí služby SASRD 

 

PRACOVIŠTĚ VLAŠIM: 

 

Ambulantní forma služby je poskytována na adrese: Benešovská 507, 258 01 Vlašim v čase: 

Po 8:00 - 11:00 

Út        8:00 - 11:00 

 

Služba je poskytována v kanceláři SASRD, která je vybavena běžným kancelářským nábytkem 

a PC technikou. Uživatelům je zajištěno bezpečí a nerušený průběh jednání. Dále je jim 

k dispozici toaleta s hygienickým zázemím.  

 

Terénní forma služby je poskytována v čase: 

Po - Čt     12:00 – 17:00 

Služba je v jiných časech poskytována na základě předchozí domluvy mezi pracovníkem 

a uživatelem SASRD. 

 

Terénní služba je pracovníky SASRD poskytována v místě bydliště uživatelů služby, v případě 

doprovodu či asistence při jednání, podle potřeb uživatele.  

 

PRACOVIŠTĚ BENEŠOV: 

 

Ambulantní forma služby je poskytována na adrese: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov 

v čase: 

Po 8:00 - 11:00 

http://www.diakonie-stred.cz/
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Út        8:00 - 11:00 

 

Služba je poskytována v kanceláři SASRD, která je vybavena běžným kancelářským nábytkem 

a PC technikou. Uživatelům je zajištěno bezpečí a nerušený průběh jednání. Dále je jim 

k dispozici toaleta s hygienickým zázemím.  

 

Terénní forma služby je poskytována v čase: 

Po - Čt     12:00 – 17:00 

Služba je v jiných časech poskytována na základě předchozí domluvy mezi pracovníkem 

a uživatelem SASRD. 

 

Terénní služba je pracovníky SASRD poskytována v místě bydliště uživatelů služby, v případě 

doprovodu či asistence při jednání, podle potřeb uživatele.  

 

Čl. 9 

Kontaktování uživatelů sociálním pracovníkem 

Pracovník uživatele kontaktuje služebním mobilním telefonem za účelem sjednání schůzky, 

přesunutí domluvené schůzky, zrušení schůzky či kvůli jinému pracovně zaměřenému důvodu. 

V případě, že uživatel hovor nepřijímá, zašle mu sociální pracovník informaci formou SMS 

zprávy. Pokud na opakované sdělení uživatel nereaguje, vyčká sociální pracovník, až se 

uživatel ozve sám. 

 

Čl. 10 

Kontaktování sociálního pracovníka uživatelem 

Uživatel kontaktuje sociálního pracovníka na telefonní číslo služebního mobilního telefonu, 

které má k dispozici nebo na pracovní email. Pokud uživatel služby zjistí, že se nemůže 

zúčastnit již domluvené schůzky se sociálním pracovníkem, neprodleně o tomto faktu 

pracovníka informuje a sjedná si s ním náhradní termín schůzky. Uživatel kontaktuje sociálního 

pracovníka v době, kdy je služba poskytována (během víkendu a ve večerních hodinách uživatel 

zasílá pracovníkovi SMS zprávu nebo email). 

 

Čl. 11 

Vstup sociálního pracovníka do bytu uživatele 

Terénní sociální pracovník vstupuje do bytu uživatele vždy po předchozí domluvě s uživatelem 

služby (jsou domluveni na dni a čase konzultace) a pouze v případě, že je doma uživatel 

přítomný. Sociální pracovník neposkytuje služby dětem uživatelů (např. podpora při učení) bez 

přítomnosti uživatele služby. 
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Čl. 12 

Vstup uživatele do kanceláře SASRD 

V prostorách kanceláře sociální pracovník zajišťuje bezpečné a klidné prostředí pro práci 

s uživatelem, v případě vstoupení cizí osoby do kanceláře v čase projednávání situace uživatele 

přeruší jednání a požádá cizí osobu, aby počkala mimo kancelář, nebo přišla v jiný čas. 
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