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Vnitřní pravidla 
 

Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s  dětmi Zrnko 
 
 

Čl. 1 Základní údaje  o službě 
 

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

Poskytovatel služby: Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 

Ředitel Diakonie ČCE-středisko Střední Čechy: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., tel. 739 244 771, 

dvorak.petr@diakonie-stred.cz 

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

 

Čl. 2 Forma poskytování služby 

 

Služba je dle domluvy s uživatelem poskytována v terénní nebo ambulantní formě. 

1. 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. 

2. Ambulantní forma služby je poskytována ve Vlašimi na adrese Benešovská 507, 258 01 

a v Benešově na adrese Masarykovo náměstí 1, 256 01. 

 

Čl. 3 Provozní doba služby 
 

1. Ambulantní forma služby je poskytována v pondělí a úterý v čase 8:00 - 11:00 hodin. 

2. Terénní forma služby je poskytována od pondělí do čtvrtka v čase 12:00 - 17:00 hodin. 

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

pracovníkem a uživatelem SASRD Zrnko. 

 

Čl. 4 Schůzka sociálního pracovníka s uživatelem služby 

 

1. Schůzky jsou realizovány na základě předešlé domluvy uživatele se sociálním pracovníkem 

(ústně, telefonicky, emailem). 

2. Délka trvání schůzky je individuální, obvykle trvá cca 45 minut. 

3. Schůzky uživatele se sociálním pracovníkem jsou obvykle realizovány jedenkrát týdně. 

V případě potřeby je možné tento interval zvýšit (na dvakrát týdně) nebo snížit (na jedenkrát 

za 14 dní). Četnost konání schůzek je na domluvě sociálního pracovníka s uživatelem 

služby. Změna intervalu schůzek sociálního pracovníka s uživatelem služby, co se týká 

zvýšení intervalu schůzek, je možná pouze v případě, že má sociální pracovník volnou 

kapacitu pro takové navýšení. 
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Čl. 5 Práva uživatelů služby 

 

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

 Sociální pracovník vychází při poskytování služby z potřeb a přání uživatele. 

 Každý uživatel má právo na individuální přístup ze strany sociálního pracovníka a na činění 

vlastních rozhodnutí při řešení své nepříznivé sociální situace. 

 Žádný z uživatelů není sociálním pracovníkem upřednostňován před ostatními. 

 Sociální pracovník podává uživateli faktické a pravdivé informace v odpovídající, 

srozumitelné formě. 
 

2. Uživatel má právo na důvěrnost, což znamená, že: 

 Sociální pracovník může získávat od uživatele pouze takové informace, které jsou potřebné 

pro poskytování služby. 

 Sociální pracovník dodržuje závazek mlčenlivosti o uživateli a jeho rodině. 

 Dodržování mlčenlivosti sociálního pracovníka se netýká oznamovací povinnosti 

pracovníků, která vyplývá ze zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a ze zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
 

3. Uživatel má právo na bezplatné využití sociální služby SASRD Zrnko a na bezplatné 

poskytnutí základního sociálního poradenství (informace týkající se řešení nepříznivé 

sociální situace uživatele a ohledně institucí, na které se uživatel může obrátit). 
 

4. Uživatel má právo na kvalitní poskytování sociální služby: 

 Sociální pracovník pracuje s uživateli podle platných metodik a pracovních postupů. 

 Uživatel je sociálním pracovníkem podporován k samostatnosti a nezávislosti při řešení 

své nepříznivé sociální situace. 
 

5. Uživatel má právo rozhodnout se, zdali bude či nebude sociální službu využívat. 
 

6. Uživatel má právo podat stížnost: 

 Stížnost mohou uživatelé podat anonymně písemně do Schránky stížností a připomínek 

SASRD Zrnko, která je umístěna: 

o Pro Vlašim a okolí na chodbě Azylového domu pro rodiny s dětmi, u dveří kanceláře 

SASRD Zrnko v přízemí budovy, na adrese Benešovská 507, 258 01 Vlašim. 

o Pro Benešov a okolí v kanceláři SASRD Zrnko, na adrese Masarykovo náměstí 1, 

256 01 Benešov, kancelář 526, budova Piaristické koleje. Taktéž je možné vhodit 

stížnost do poštovní schránky Diakonie ČCE, která se nachází vpravo za vstupními 

dveřmi budovy Piaristické koleje. 

 Stížnost lze podat také elektronicky na emailovou adresu vedoucího služby SASRD Zrnko: 

Bc. Tereza Štiková, stikova.tereza@diakonie-stred.cz. Ústně lze stížnost sdělit komukoliv 

z pracovníků SASRD Zrnko a řediteli střediska Diakonie ČCE-středisko Střední Čechy, 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. (dvorak.petr@diakonie-stred.cz). 
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Čl. 6 Povinnosti uživatele služby 

 

1. Uživatel je povinen aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem při řešení 

své nepříznivé sociální situace (např. počínat si v souladu s vytyčenými kroky, které vedou 

k naplnění sjednaných cílů spolupráce s naší službou, aktivně komunikovat se sociálním 

pracovníkem). 
 

2. Uživatel je povinen být přítomný v domluvenou dobu schůzky se sociálním pracovníkem 

v místě, kde je konzultace dojednána a být na schůzku připraven. 
 

3. Uživatel je povinen v případě nemoci, či jiné překážky bránící v uskutečnění domluvené 

schůzky se sociálním pracovníkem, neprodleně o této skutečnosti sociálního pracovníka 

informovat. 
 

4. Uživatel je povinen dodržovat podmínky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí sociální 

služby a tato Vnitřní pravidla. 
 

5. Uživatel je povinen dodržovat pravidla slušného chování při komunikaci se sociálním 

pracovníkem. 
 

6. Uživatel je povinen informovat o důležitých změnách, které se vztahují k poskytování 

služby (např. změna adresy bydliště, změna telefonního čísla). 

 

Čl. 7 Důvody pro ukončení poskytování sociální služby ze strany poskytovatele 
 

Poskytovatel může Smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále „Smlouva“) rozvázat, pokud 

uživatel poruší podmínky vyplývající ze Smlouvy nebo hrubě či opakovaně poruší pravidla 

poskytování služby. 

 

Porušení pravidel znamená: 

1. uživatel byl pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a jeho stav znemožňoval poskytnutí 

služby 

2. uživatel nebyl přítomen v době předem sjednané schůzky se sociálním pracovníkem v místě 

konání schůzky 

3. uživatel nedodržel pravidla slušného chování při komunikaci se sociálním pracovníkem 

(např. nevhodné, hrubé jednání ze strany uživatele) 

4. uživatel nezajistil vhodné a bezpečné prostředí pro schůzku se sociálním pracovníkem 

(např. v domácnosti uživatele se pohybovaly cizí osoby, které se vůči pracovníkovi chovaly 

nevhodně, uživatel měl doma vypuštěné psy, které pracovníka ohrožovali, aj.) 

 

Hrubé porušení pravidel znamená: 

1. uživatel byl vůči sociálnímu pracovníkovi vulgární 

2. uživatel byl na sociálního pracovníka agresivní, křičel, vyhrožoval mu nebo na něj vyvíjel 

psychický nátlak (vyhrožoval sebepoškozením, aj.) 
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3. uživatel fyzicky napadl sociálního pracovníka nebo jej jiným způsobem ohrožoval    

na zdraví a životě 

4. uživatel omezoval sociálního pracovníka na osobní svobodě (např. nechtěl mu umožnit 

odejít ze schůzky) 

5. uživatel úmyslně poničil majetek SASRD Zrnko (např. kancelářské vybavení, mobilní 

telefon, osobní automobil) 

 

Čl. 8 Upozornění na porušení pravidel služby SASRD Zrnko 
 

1. Při prvním porušení výše uvedených pravidel uživatel obdrží od vedoucího služby SASRD 

Zrnko upozornění, ve kterém bude uveden důvod pro vydání 1. upozornění. 

2. V případě hrubého porušení pravidel služby může poskytovatel sociální služby rozvázat 

Smlouvu o poskytnutí služby SASRD Zrnko okamžitě. 

3. Při méně závažném porušení pravidel obdrží uživatel služby výše zmíněné upozornění, 

ve kterém bude (krom výše zmíněného) uvedeno, že v případě dalšího porušení může dojít 

k rozvázání Smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany poskytovatele. 

 

Čl. 9 Důvody pro ukončení schůzky v jejím průběhu 
 

1. Pokud v průběhu konání schůzky sociálního pracovníka s uživatelem služby nastane 

některá z výše zmíněných situací (viz Čl. 7 Důvody pro ukončení poskytování sociální 

služby ze strany poskytovatele), kdy dojde ze strany uživatele k porušení či hrubému 

porušení pravidel SASRD Zrnko, je schůzka sociálním pracovníkem neprodleně ukončena. 

2. Schůzka může být ukončena na základě nenadálých skutečností ze strany sociálního 

pracovníka nebo uživatele služby, které je třeba neprodleně řešit (např. uživateli/sociálnímu 

pracovníkovi telefonují ze školy, že je dítěti špatně a ten si pro něho musí ihned přijít). 

3. Schůzka bude ukončena, pokud se v jejím průběhu sociální pracovník dozví od uživatele 

služby, že je on nebo někdo v rodině nemocný a tato nemoc je nakažlivá. Ukončení schůzky 

z důvodu nemoci nastane také v případě, že takovou nemoc zjistí v rámci konání schůzky 

sám sociální pracovník.  

 
Čl. 10 Kontaktování uživatelů sociálním pracovníkem 

 

1. Sociální pracovník uživatele kontaktuje služebním mobilním telefonem za účelem sjednání 

schůzky, přesunutí domluvené schůzky, zrušení schůzky či kvůli jinému pracovně 

zaměřenému důvodu. 

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

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

sám. 

3. Sociální pracovník může také kontaktovat uživatele služby přes e-mail, pokud je tento 

způsob kontaktu předem s uživatelem služby domluven. 
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Čl. 11 Kontaktování sociálního pracovníka uživatelem 
 

1. Uživatel kontaktuje sociálního pracovníka za účelem řešení své nepříznivé sociální situace 

na telefonní číslo služebního mobilního telefonu, které má k dispozici (formou 

telefonického hovoru či SMS), případně přes pracovní e-mail. 

2. Pokud uživatel služby zjistí, že se nemůže zúčastnit již domluvené schůzky se sociálním 

pracovníkem, neprodleně o tomto faktu sociálního pracovníka informuje a sjedná si s ním 

náhradní termín schůzky. 

3. Uživatel kontaktuje sociálního pracovníka v době, kdy je služba poskytována (provozní 

doba služby). Během víkendu a ve večerních hodinách uživatel zasílá pracovníkovi SMS 

zprávu nebo e-mail. 

 

Čl. 12 Vstup sociálního pracovníka do bytu/domu uživatele 
 

1. Sociální pracovník vstupuje do bytu/domu uživatele za účelem konání schůzky vždy 

po předchozí domluvě s uživatelem služby (jsou domluveni na dni a času konzultace) 

a pouze v případě, že je uživatel služby doma přítomen. 

2. Sociální pracovník neposkytuje služby dětem uživatelů (např. podpora při vzdělávání) 

bez přítomnosti uživatele služby. 

 

Čl. 13 Vstup uživatele do kanceláře SASRD Zrnko 
 

1. Uživatel služby přichází do kanceláře SASRD Zrnko v termínu předem domluvené 

schůzky. 

2. V prostorách kanceláře sociální pracovník zajišťuje bezpečné a klidné prostředí 

pro schůzku s uživatelem služby. 

3. V případě vstoupení cizí osoby do kanceláře, v čase projednávání situace uživatele služby, 

přeruší sociální pracovník jednání a požádá cizí osobu, aby počkala mimo kancelář, 

nebo přišla v jiný čas. 
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