
  

 

Informace o denním 

stacionáři 

Dokument, který se Vám dostává do ru-

kou, přináší informace o denním stacio-

náři Centrum Zdislava a upravuje pod-

mínky pro poskytování služby. Předává 

informace žadatelům o službu, klientům, 

rodinným zástupcům.  
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Telefonní kontakty 

ředitelka organizace 

Ing. Mgr. Hana Janů 

 

 

 
 

566 598 180, 

603 486 167 

vedoucí služby 

Miroslava Horváthová, DiS 

 

 

 
 

566 598 180, 

774 615 194 

svoz autem   

Jan Žilka, 

Adolf Dítě 

 

 

 

 
 

566 598 180, 

776 670 097 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Provozní doba zařízení je od 7:00 – 15:30 hod., od pondělí do pátku 

 

 

 

Poskytování služby je možné podepsáním smlouvy ze strany posky-

tovatele a klienta.  

Služba je poskytována za úhradu dle dokumentu Úhrada 

za poskytovaní sociálních služeb  stacionáře, který je pří-

lohou smlouvy. Smlouva obsahuje četnost a rozsah posky-

tované služby a další podmínky, za niž je možné službu poskytovat.  
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Po sepsání smlouvy a nástupu do denního stacionáře, začíná běžet ,,adaptační obdo-

bí“ během kterého je vytvořen s klientem obvyklý denní plán (specifikace míry po-

moci a podpory) a individuální plán (definice osobního cíle klienta). 

 

 

 

 

Adaptačním obdobím doprovází klienta klíčový pracovník, který zjišťuje klientovy 

zvyklosti, zájmy, přání a představy o službě a společně s klientem vytvoří individuál-

ní plán, ve kterém definují cíl klienta. Příklad cílů: pravidelné návštěvy rehabilitační 

místnosti za účelem zlepšení fyzické kondice, nebo aktivní účast na aktivitách cvič-

ného bytu (klient se zdokonalí v přípravě pokrmů), vyšije dečku, jako Vánoční dá-

rek, aj. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A KLIENTA SLUŽBY 

 

POSKYTOVATEL ZODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE: 

 bude respektovat a chránit práva klientů vycházející z Lis-

tiny základních práv a svobod                                    

 bude při vykonávání činností postupovat v souladu 

s pravidly Centra Zdislava a zákony vztahujících se 

k poskytované službě, 

 pracovníci organizace přebírají zodpovědnost za klienta 

až vstupem do budovy denního stacionáře, popřípadě při nástupu do svozu. 

PRACOVNÍK MÁ PRÁVO: 

 odmítnout vykonat klientovi službu, která by snížila jeho nebo 

klientovu lidskou důstojnost, ohrozila jeho nebo klientovo zdraví, 

život a bezpečnost, 

 na ochranu svého soukromí, důstojnosti, dobré pověsti, osobních 

údajů týkajících se jeho osoby, 

 se seznámit se zdravotním stavem klienta, který může ovlivnit projevy chování 

klienta, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování sociální služby, 

 provést následné jednání s klientem v místě bydliště po dlouhodobé nemoci, 

hospitalizaci. 

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA 

Jsou uvedeny ve Vnitřních pravidlech příloha smlouvy. 

OPATROVNÍK A ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE BERE NA VĚDOMÍ, ŽE JE NUTNÉ: 

 v případě potřeby spolupracovat se zaměstnanci denního stacionáře a 

PLÁNY 
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s klíčovým pracovníkem na individuálním plánování služby svého 

nezletilého dítěte nebo opatrovance, opatrovník však rozhoduje o prá-

vech opatrovance vždy v rozsahu určeném soudem, 

 vždy upozornit vedoucí  služby nebo klíčového pracovníka na 

změny týkající se zdravotního stavu svého nezletilého dítěte nebo 

opatrovance (tělesné potíže, změna nálady, komunikace, chování apod.). 

 

INFORMACE Z VNITŘNÍCH PRAVIDEL 

STANDARD Č.2—OCHRANA PRÁV 

Standard obsahuje základní lidská práva a situace, při kterých by mohlo 

dojít k jejich porušení, ve spojitosti s naším zařízením. Zaměstnanci den-

ního stacionářem, při své činnosti respektují ustanovení Listiny základ-

ních práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte a další všeobecně závazné 

normy a pravidla občanského soužití. 

 

 Právo na přiměřené riziko 

Toto právo úzce souvisí s právem na vlastní rozhodování, kdy je zcela na klientovi, 

jakou kvalitu svého života si chce zvolit. Klient je plně zodpovědný za svá rozhod-

nutí. Může však dojít k situaci, kdy má klient sníženy rozhodovací schopnosti a po-

skytovatel (denní stacionář) má povinnost vytvořit podmínky k minimalizaci rizik.  

Klíčový pracovník, společně s vedoucí provozu, popřípadě rodinným příslušníkem 

stanovuje míru rizika v různých situacích, spojenou s vlastním rozhodováním a 

uplatňováním vlastní vůle. Je vypracován plán rizik, kde je riziko popsáno, zároveň  

I s potřebami klienta a cíli minimalizace rizik a opatřením k minimalizaci těchto ri-

zik (viz. plán rizik na předchozí straně). 

 

 Ochrana osobní svobody a lidské důstojnosti  

Rozsah a forma pomoci, kterou pracovníci poskytují prostřed-

nictvím služby denního stacionáře musí zachovávat lidskou 

důstojnost. Pojem lidská důstojnost souvisí se všemi právy 

osoby tzn. pokud budeme respektovat všechna práva klienta, 

budeme se k němu chovat důstojně (např. vytvoření intimního 

prostředí při koupeli, výměně inkontinentních pomůcek, cho-

vat se ke klientů, s úctou, jednat s nimi jako se sobě rovnými, 

aj…). 

K tomuto bodu se vážou další práva klientů:  

 rovnost klientů (klienti si jsou rovni ve svých právech) 

 oslovování klientů (klíčový pracovník se během zkušebního období domlu-

ví s klientem na způsobu oslovování) 

 respekt k druhému člověku, neponižování (zaměstnanec se s klientem 

předem domluví, jakou bude mít roli při jednání, je pracovník vždy dopro-
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vod, klient jedná sám, pokud to není v rozporu s přáním a potřebami klien-

ta...) 

 zachování dobré pověsti a osobní cti (všichni zaměstnanci denního stacio-

náře jsou vázáni mlčenlivostí, dále jsou vázáni Etickým kodexem Centra 

Zdislava) 

Ochrana osobních údajů 

Klienti poskytují Centru Zdislava své osobní údaje pouze v rozsahu 

nezbytném k efektivnímu využívání služby. Všichni zaměstnanci jsou 

vázáni mlčenlivostí. Informace sdělené Centru Zdislava zpracovávají 

pouze pracovníci k tomu určení. 

Ochrana soukromí, právo na vlastní rozhodování  

Klient má právo se samostatně rozhodnout, s ohledem na jeho men-

tální možnosti a s ohledem na možnosti denního stacionáře. Klient má právo být se-

známen s jednotlivými aktivizacemi, s jejich obsahem, má právo si jednotlivé aktivi-

zace vyzkoušet a vyjádřit projev libosti, či nelibosti nad jejich navštěvováním. 

K tomuto bodu se vážou další práva klientů:  

 Právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

osobního života. Zaměstnanec denního stacionáře jedná taktně a informuje 

zájemce o službu, nebo klienta o tom, že má právo nesdělovat informace, 

které považuje za zcela osobní, nebo intimní. Pokud klient služby nechce na 

určitý dotaz odpovědět, zaměstnanec tuto skutečnost respektuje i při posky-

tování služby.  

 Zachování práva na soukromí při převlékání (pracovníci vytváří dosta-

tečné soukromí klienta při převlékání, v šatně je možnost využití dvou zá-

stěn). 

 Zachování práva na soukromí při výměně inkontinentních pomůcek 
(klientovi je pomůcka vyměňována na WC nebo v koupelně, pracovníci za-

mezí vstupu klientů a jiných osob zavřením dveří, taktním upozorněním a 

cedulí na dveřích). 

 Zachování práva na soukromí při osobní hygieně 

 Zachování práva na soukromí v partnerských vztazích a intimitě 

(klienti jsou klíčovým pracovníkem ústně seznámeni o právu na partnerský 

život a dohodnou se o hranicích projevování partnerských vztahů v rámci 

Centra Zdislava) 

Ochrana práva na nedotknutelnost obydlí  

Zaměstnanec používá klíč od bytu nebo vchodu klienta, a to pouze v mimořádných 

situacích a na základě žádosti podané klientem. Mimořádnými situace-

mi se rozumí např. nepřítomnost rodičů, neplánovaná kontrola přísluš-

níků u lékaře, hospitalizace apod.) Klient má v době mimořádné situa-

ce naplánovaný úkon dovoz autem do a z denního stacionáře.  
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Ochrana práva na volný pohyb a kontakty s prostředím  

Někteří klienti služby se nemohou samostatně pohybovat po zařízení bez doprovodu 

pracovníka. Jedná se o klienty, kterým to nedovoluje jejich zdravotní stav, tj. přede-

vším klienti s těžkým kombinovaným postižením. Někteří klien-

ti mají zájem bez doprovodu chodit na individuální vycházky, 

samostatně nakupovat či vyřizovat své osobní záležitosti v době, 

kdy mají nasmlouvaný pobyt v Centru Zdislava. Toto přání kli-

entů je vždy posuzováno individuálně na základě jejich schop-

ností a možností, a to s ohledem na respektování jejich práv, ale 

také na jejich osobní bezpečnost.  

 

Ochrana práva na svobodné projevování náboženství  

Klienti, kteří docházejí do denního stacionáře, mohou být různého náboženského vy-

znání nebo bez vyznání, pracovníci respektují náboženské vyznání klientů. Pracov-

ník seznámí klienta s náplní aktivizace duchovní setkávání, klient má právo si akti-

vizaci vyzkoušet a říci, zda bude aktivizaci navštěvovat či nikoliv. 

Pokud klient projeví zájem v aktivizaci skončit, je mu nabídnuta 

jiná alternativa - výběr jiné aktivizace, individuální práce. 

 

 

 

Ochrana práv hospodářských, sociálních a kulturních  

Klient má právo na ochranu zdraví. Má právo na požadavek při-

volat zdravotnickou pomoc, dále má právo na první pomoc v sou-

ladu se zákonem. 

 

STANDARD Č. 2—STŘET ZÁJMU 
 Opatrovníkem u některého z klientů se nesmí stát zaměstnanec denního stacio-

náře. Toto omezení neplatí pro případ, že některý zaměstnanec je s klientem 

v příbuzenském vztahu. V případě, že nemá klient příbuzné, je využit veřejný 

opatrovník. 

 Pracovník se neschází s klientem či jeho rodinou po pracovní době, má povin-

nost zachovat profesionální přístup ke klientovi, nenavazovat kamarádské či 

rodinné vztahy. 

 Klient služby má právo stravovat se a přijímat tekutiny na základě své vůle, to-

to rozhodnutí je poskytovatelem respektováno. Poskytovatel však vždy zjišťuje 

důvody či překážky při nedostatečném stravování či přijmu tekutin.  

 Klient služby má právo odmítnout předem dohodnutý úkon, zároveň však má 

povinnost brát ohled na provozní podmínky denního stacionáře a nenarušovat 

naplánovaný program a práva ostatních klientů.  

 Klient požaduje činnost nad rámec dohodnutého rozsahu poskytovaných slu-

žeb. Zaměstnanec tuto činnost vykoná, pokud mu to provozní čas (s ohledem 
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na naplánovanou činnost u jiných klientů) umožní. 

 Klient (zákonný zástupce či opatrovník) zná provozní dobu Centra Zdislava, a 

proto mimo tuto dobu v stacionáři nesetrvává. 

 V případě, že klient jeví známky akutního infekčního onemocnění (rýma, kašel, 

bolest v krku, zvýšená teplota apod.), je vhodné, aby klient v této situaci setrval 

v domácím prostředí, neboť může ohrozit zdraví jiných klientů, pro které může 

být setkání s infekční nemocí život ohrožující. 

 Opatrovník má jiný názor než klient v těchto situacích: uzavření smlouvy o po-

skytování sociální služby (poskytovatel se snaží zjistit vůli klienta, pokud je to 

možné, nesmí se spokojit s rozhodnutím opatrovníka), jak chce klient chodit 

oblékán, oholen či neoholen, učesán, jaké věci chce nakupovat (poskytovatel 

musí respektovat přání klientů), klient se chce zúčastnit výletu, ale opatrovník 

mu to zakazuje (poskytovatel musí respektovat přání klienta – snaha dohody 

mezi opatrovníkem, klientem a poskytovatelem). 

 Zákonný zástupce má jiný názor než klient v těchto situacích: výběr aktivizace 

klienta (zákonný zástupce má jiný názor na výběr než klient), výběr základních 

a fakultativních úkonů (např. zákonný zástupce chce, aby se klient koupal, kli-

ent to nechce z důvodu studu), účastnění se výletu (zákonný zástupce nechce, 

aby se klient účastnil výletu), oslovování klienta (klient má jiné představy o 

oslovování než zákonný zástupce), nečinnost rodičů při vyřizování úředních 

záležitostí týkajících se klienta. 

 

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE 

OMEZENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ PŘI HROMADNÉM ONEMOCNĚNÍ 

Při onemocnění zaměstnanců je možné dočasně neposkytovat tyto úkony: výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím, sociálně terapeutické činnosti, dovoz autem k veřejným a soukromým sub-

jektům, doprovod ve veřejných prostředcích, autě, pomoc při základní péči o vlasy a 

nehty, masáž a koupel v relaxační vaně. 

 

DOPRAVNÍ NEHODA, OHROŽENÍ ZDRAVÍ ČI Ž IVOTA KLIENTA 

Pokud je při dopravní nehodě zraněn klient poskytuje se první pomoc, zavolá se 

LSPP a vždy Policii ČR, zajistí se bezpečnost ostatních klientů, při ohrožení zdraví 

klienta se poskytne první pomoc a volá se LSPP. 
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KLIENT POŠKODÍ MAJETEK JINÝCH OSOB PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB VEŘEJNOSTI 

(OBCHOD, KNIHOVNA, KINO, APOD.) NEBO ÚMYSLNĚ POŠKODÍ MAJETEK 

 p r a c o v n í k 

zajistí bez-

pečnost kli-

enta, projed-

ná situaci 

s majitelem nebo prodávajícím (náhrada škody…), oznámení rodinným přísluš-

níkům, zákonnému zástupci, opatrovníkovi, dojednání náhrady škody (pojištění 

klienta). 

 

ÚTĚK KLIENTA, KLIENT SE NEVRÁTIL Z VYCHÁZKY 

 pracovníci provedou průzkum všech přístupových cest, pokud klienta zaměst-

nanci nenajdou, ohlásí událost Městské policii 156, oznámení situace rodinným 

příslušníkům nebo zákonným zástupcům (opatrovníkům). 

 

 

 

 

PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ KLIENTA, VÝSKYT VŠÍ 

 případná izolace klienta, zajištění nouzového provozu, informování rodinných 

příslušníků, zákonného zástupce (opatrovníka), dezinfekce a praní ložního 

prádla, sedaček v autě. 

 

 

 

 

 

KLIENT SE NĚKDE ZAMKNE, NECHCE OTEVŘÍT NEBO SE VŮBEC NEOZÝVÁ 

 klient se zamkl a komunikuje, pracovník se snaží přesvědčit klienta, aby otevřel 

dobrovolně, po využití všech možností (př. nahlédnutí oknem) se pracovník do-

mnívá, že je klient v ohrožení, dojde k násilnému otevření dveří, 

 klient se zamkl a nekomunikuje, pracovník otevře dveře okamžitě (násilím), při 

otvírání dveří je možné požádat o spolupráci Městskou policii. 

 

UVÍZNUTÍ VE VÝTAHU 
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 klienti jsou zaškoleni pro jízdu ve výtahu, klienta, který se po zaškolení necítí 

na samotnou jízdu ve výtahu, doprovází pracovník, při uvíznutí se použije zvo-

nek k přivolání pomoci nebo hlasitý projev, dojde k vyproštění dle návodu na 

výtahu 

 

STÍŽNOSTI NA KVALITU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Stížnost může podat klient, rodinný příslušník, opatrovník, zá-

konný zástupce nebo kterýkoliv občan. Stížností dává najevo 

svou nespokojenost s kvalitou a způsobem poskytování služeb. 

Klient i rodinný příslušník mají právo vyjádřit své náměty, při-

pomínky i prostřednictvím dotazníků.  

 

ZÁZNAMY V IS ORION, DOKUMENTACE O KLIENTECH 

V organizace se využívá elektronická dokumentace IS Orion. Přístup do dokumenta-

ce je  zabezpečen heslem, aby se zamezilo neoprávněnému vstupu cizích osob do 

dokumentace. V IS Orion jsou uvedeny karty klientů, osobní údaje, údaje související 

s poskytovanou službou, měsíční vyúčtování klientů, indivi-

duální plán, aj. Některé údaje jsou následně vytisknuty a za-

loženy v pracovním spise klienta, do kterého má klient, po-

případě opatrovník, nebo zákonný zástupce po dohodě s klí-

čovým pracovníkem přístup. 
 

 


