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Úvod
Souhrnná analýza zpracovává výstupy realizace projektu Podpora transformace v Moravskoslezském
kraji III, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920, a to klíčové aktivity č. 1 s názvem – Podpora kvality
pobytových sociálních služeb, v rámci které byly realizovány audity kvality a procesní audity, v období
od května 2017 do ledna 2019.
Odborný dozor nad realizací dané klíčové aktivity prováděl Instand, z. ú. - institut pro podporu
vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, prostřednictvím zapojení externích auditorů, a ve
vzájemné komunikaci s realizátorem projektu - Moravskoslezským krajem.
Smyslem auditů kvality bylo zjištění aktuální situace vybraných sociálních služeb v oblasti naplňování
standardů kvality sociálních služeb a plnění povinností poskytovatele dle § 88 a § 89 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Audity kvality byly zaměřeny zejména na oblast ochrany práv a bezpečí uživatelů a míru jejich
sociálního začleňování. Hodnocení se zaměřilo především na praxi poskytované služby, tj. jak jsou
skutečně respektována práva uživatelů, jak je podporována jejich svobodná volba, jakým způsobem
je definována nepříznivá sociální situace, zjišťovány potřeby uživatelů a jejich představy o způsobu
řešení své situace, jakým způsobem jsou podporováni v navazování běžných kontaktů v životě –
práce, rodina, zájmy, partnerství, vzdělávání, zdraví a další.
Auditoři využívali postupy hodnocení kvality služby užívané při inspekcích sociálních služeb, a to
zejména rozhovory s uživateli, s pracovníky a vedením, doprovázení uživatelů, pozorování, studium
osobní dokumentace a vnitřních pravidel poskytovatelů. Všechna zjištění byla s odpovědnými
pracovníky diskutována a pracovníci byli podporováni v dobré praxi.
Podkladem pro vypracování analýzy bylo celkem 20 závěrečných zpráv, které byly výstupem auditů
kvality u zapojených poskytovatelů, a které byly zpracovány podle jednotné struktury obsahující
srovnatelné ukazatele, jejichž vyhodnocení uvádíme níže v jednotlivých kapitolách předkládané
analýzy.
Analýza má dvě části: obecnou a specifickou podle jednotlivých oblastí standardů kvality.
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1. Obecná část
Přehled auditovaných zařízení
Tabulka 1: Přehled auditovaných zařízení

Organizace
Středisko sociálních služeb Frýdlant n. Ostravicí
Zámek Dolní Životice
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda
Bruntál
Santé Havířov
MENS SANA Ostrava
Náš svět Frýdek-Místek
BESKYD DZR Frýdek-Místek
Domov Vítkov
Sociální služby města Třince
Asociace Trigon Ostrava
Domov Jistoty
Domov Jistoty
Sagapo
Sírius
Harmonie
Benjamín
Domov Letokruhy

Sociální služba
DZR
DOZP Dolní Životice
DOZP
CHB
PSB
DOZP Frýdek - Místek
DZR
CHB
DOZP
CHB
CHB Karviná
DZR
DOZP Horní Benešov
DOZP Čajkovského
CHB Osoblaha
DZR
CHB Budišov nad
Budišovkou
CHB Velké Hoštice
CHB Frýdek - Místek
DOZP

Sírius
Náš svět
Fontána

Ze sledovaných zařízení sociálních služeb je pouze 1 zařízení (Domov Letokruhy) terénní službou dle §
43 zákona č. 108/2006, všechny ostatní zařízení poskytují pobytové sociální služby.
Ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se jedná o následující druhy poskytovaných
sociálních služeb:





7 domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
8 chráněných bydlení (CHB)
4 domovy se zvláštním režimem (DZR)
1 podpora samostatného bydlení (PSB)
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Graf 1: Podíl jednotlivých druhů sociálních služeb

Zastoupení zařízení podle druhu
poskytovaných sociálních služeb
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Přehled zařízení podle jejich kapacity
Níže v grafech č. 2 - 4 uvádíme rozdělení auditovaných poskytovatelů podle jejich kapacity. Kapacita
se v závislosti na konkrétním druhu poskytovaných sociálních služeb pohybuje v rozmezí od 8 do 93
uživatelů.
Graf 2: Zařízení s kapacitou do 20 uživatelů

Zařízení s kapacitou do 20 uživatelů
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Náš svět DOZP Frýdek-Místek
12
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17

Sociální služby města Třince
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Sagapo DOZP Horní Benešov
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Sírius DOZP ul. Čajkovského
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13
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Sírius CHB Velké Hoštice

18
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Graf 3: Zařízení s kapacitou od 21 do 50 uživatelů

Zařízení s kapacitou od 21 do 50 uživatelů

25

Středisko sociálních služeb
Frýdlant n. Ostravicí

28

Centrum sociálních služeb pro
seniory Pohoda Bruntál

22

Santé Havířov

30
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28

Náš svět CHB Frýdek - Místek

Graf 4: Zařízení s kapacitou od 51 do 100 uživatelů

Zařízení s kapacitou od 51 do 100 uživatelů

76
93
Zámek Dolní Životice
MENS SANA Ostrava
Fontána

56

8

2. Specifická část - podle jednotlivých standardů kvality
Oblast č. 1: Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
I.

§ 88 písm. a) ZSS

Zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě
poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem
srozumitelným pro všechny osoby.

Hodnocení plnění povinností
Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Kritérium splněné
Nedostatky nezjištěny
5
7
4
1
17

1
1
0
0
2

Kritérium
nesplněné
Nedostatky zjištěny
1
0
0
0
1

Popis výsledků zjištěné praxe
V naprosté většině zařízení bylo kritérium vyhodnoceno jako splněné (konkrétně u 19 z 20 zařízení),
z toho pouze ve 2 zařízeních byly zjištěny nedostatky, konkrétně:
 poskytovatel má v uvedených podkladech informace o službě v různé šíři požadavku této
zákonné povinnosti.
 poskytovatel nejednotností obsahu zveřejňovaných materiálů zhoršuje srozumitelnost
zveřejňovaných informací
Pouze v 1 z auditovaných zařízení byly zjištěny nedostatky porušující plněné povinností poskytovatele
dle § 88 písm. a) ZSS. Konkrétně se jednalo o následující porušení: „Poskytovatel nezajišťuje
dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě
poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb. Dva veřejné zdroje,
kterými jsou webové stránky poskytovatele a Registr poskytovatelů sociálních služeb, obsahují
neaktuální či neúplné údaje.“
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Graf 5: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 88 písm. a) ZSS

§ 88 písm. a) ZSS
1
5%

splněné
nespněné

19
95%

Komentář: jak je patrné z grafu, tato povinnost je splněna v naprosté většině sledovaných sociálních
služeb a k nápravě mohou postačovat v dotčených službách výstupy z auditu v závěrečné zprávě.
II.

kritérium 1a) SQSS

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.

Hodnocení plnění povinností
Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Byly zjištěny nedostatky

Nebyly zjištěny nedostatky

6
6
2
1
15

1
2
2
0
5

Popis výsledků zjištěné praxe
V 5 zařízeních nebyly při hodnocení kritéria 1a) standardů kvality sociálních služeb zjištěny žádné
nedostatky, a auditorským týmem bylo v závěrečných zprávách konstatováno, že poslání, cíle a
zásady jsou nastaveny v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování
sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální
služba poskytována.
V 1 zařízení bylo v závěrečné zprávě uvedeno, že poskytovatel nemá jasně a jednotně definováno a
zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena.
Níže uvádíme citace zjištěných nedostatků v oblasti definovaných okruhů osob (v závorce je četnost
výskytu daného zjištění):
o Poskytovatelem definované důvody „Komu není služba určena“ neodpovídají jeho
praxi a možnostem posouzení před vstupem zájemce do služby. Poskytovatel umí
10

o
o

o

o

pracovat také s člověkem, který nespadá do vymezeného okruhu osob (neslyšící
klient) a s člověkem, který nespadá do okruhu osob a přesto se projevuje ve svém
chování shodně s ostatními lidmi z vymezeného okruhu osob. (2x)
Okruh osob, kterým je sociální služba určena není zveřejněn v obsahově stejné formě
- není sjednocená věková kategorie osob (3x)
V okruhu osob, kterým je sociální služba určena, není definováno, v jaké nepříznivé
sociální situaci se má zájemce/klient nacházet, aby sociální službu potřeboval, a jak
mu má sociální služba s jejím řešením napomáhat. (4x)
Okruh osob, kterým je služba určena, není zcela v souladu s druhem poskytované
sociální služby:
 primární není duševní onemocnění, ale snížená soběstačnost a nutnost
pomoci jiné fyzické osoby, duševní onemocnění je pouze příčinou snížené
soběstačnosti a nutnosti pomoci jiné fyzické osoby, nikoliv důvodem pro
poskytnutí daného druhu sociální služby.
 Nastavení podpory u 4 ze 6 respondentů neodpovídá druhu poskytované
služby chráněné bydlení v důsledku nedostatečného personálního zajištění
služby. Služba chráněného bydlení je poskytována i klientům, kteří pro řešení
své nepříznivé sociální situace aktuálně potřebují především byt a jistou míru
podpory, která však nemusí být realizována prostřednictvím pobytové služby.
Vlastní služba je u těchto respondentů poskytována spíše v rozsahu terénní
služby podpora samostatného bydlení.
 Služba je nastavena pro okruh osob s Alzheimerovou demencí a ostatními
typy demencí a osoby se schizofrenií. Jsou to dvě skupiny vyžadující
specifickou a odlišnou podporu. Služba je v současné době poskytována
oběma těmto skupinám dohromady.
Vymezení okruhu osob, kterým není možné službu poskytnout, neodpovídá § 91
odst. 3 ZSS, kde jsou vyjmenovány důvody pro možné odmítnutí uzavření smlouvy.
(4x)

V 1 zařízení je v závěrečné zprávě uvedeno, že poskytovatel nepostupuje v souladu se všemi
deklarovanými zásadami poskytované služby - byly zjištěny běžně se opakující situace, kdy
poskytovatel nenaplňuje zásadu individuálního přístupu (citováno ze závěrečné zprávy: „např.
skupinové nakupování a skupinové vaření pro hromadné podávání stravy, realizace úklidu ve
skupinovém bydlení), např. vyúčtování za odebrané služby (respondenti nevěděli o výši ceny za
skutečně odebranou službu, s vyúčtováním nejsou seznamováni); respondentka v plné svéprávnosti
podepsala Smlouvu o poskytování sociální služby, její kopii však jako smluvní strana nevlastní, sama si
na vyjednání Smlouvy nepamatuje.“
K dalším zjištěním v oblasti zásad poskytování služeb patřily následující:



V základních zásadách služby, tak jak je má poskytovatel definovány, se plně neodráží
zákonem stanovené zásady
Poskytovatel má zpracovány zásady poskytnutí služby tak, že se některé z nich obsahově
překrývají.

V oblasti definování a plnění cílů a poslání služby byly zjištěny následující nedostatky:
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Cíle služby nejsou v souladu s druhem poskytované sociální služby (primárně se jedná o
asistenční, nikoliv rozvojovou službu).
Poskytovatel nepostupuje v souladu s cíli služby - přebírá odpovědnost za chování uživatelů.
Poslání nevystihuje charakter konkrétní sociální služby.
Poslání je uvedeno pouze na webu, cíle služby nejsou zveřejněny na webu ani v letácích.

Příklady dobré praxe při naplňování standardu č. 1
















„respondent se samostatně rozhoduje o způsobu života; pracuje na samostatnosti a
soběstačnosti ve vedení domácnosti (nakupování, příprava jídla, praní, úklid, hospodaření s
financemi); běžně využívá podle vlastního výběru veřejné služby v místě, kde žije (orientuje se
v místě, kde žije, ví, kde se jaké služby nachází) atd.“
„..když respondent v roce 2016 přišel do služby, měl v osobní dokumentaci uvedeno, že si ještě
nezkoušel připravit snídani ani cokoli uvařit, uklízela sestra a také se starala o prádlo. V době
auditu si již respondent samostatně chodil nakupovat, zcela zvládl péči o prádlo a s pomocí i
úklid a sebeobsluhu při osobní hygieně. A především byl motivován se sám snažit, referující
zaměstnanec v rozhovoru uvedl, že se respondent rád zapojuje, rád vaří a vyniká v tom, že si
umí opatřit informace, o které stojí.“
Příkladem dobré praxe je prostředí domácností, kde je ve středu umístěn obývací pokoj s
pohovkami a kuchyňským koutem a pokoje klientů jsou 1-2 lůžkové. Zaměstnanci uváděli
konkrétní příklady klientů, kteří některé činnosti vykonávají sami (kdo si sám namaže chléb,
vyčistí si sám zuby, nají se příborem, …), sami či s podporou si chodí např. nakupovat, do
knihovny, aj.
Naplnění poslání v případě jednoho respondenta popsal zaměstnanec takto: „pomohli jsme ji
v tom, že jsme zavedli do jejího běžného života péči o sebe a péči o domácnost. Učí se prát,
žehlit, učí se ovládat základní domácí spotřebiče – mikrovlnku, konvici. Dříve neměla peníze,
vše vyřizovala maminka. Nyní jde do obchodu s penězi, učíme ji vybírat sýr. Další významný
krok jsme udělali, když jsme ji naučili cestovat samotnou za sestrou vlakem do Olomouce.
Stala se nezávislou, za sestrou si dojede, nemusí čekat, až za ní přijede tady„
Zaměstnanec uvedl, že jeden z respondentů chodí sám ven, za kamarády, cestuje i mimo
Havířov. Z prostředí, kde měl staticky určeny časy pro dané činnosti, může nyní respondent
díky službě navštěvovat mnoho zájmových akcí. Současně zažívá reálné situace spojené s
povinností, například vaření, nákupy, úklidy, praní atd.
Zaměstnanci uvedli následující příklad naplňování zásady: „Respondent se neptá žádného ze
zaměstnanců, zda může či nemůže jet na výlet. Při příchodu do služby se ptal, nyní už ví, že
nemusí, jezdí sám, chodí si sám nakoupit, sám si částečně hospodaří s penězi, „…co nejvíce
přibližujeme poskytování služby běžnému životu jeho vrstevníků“
„Respondent nerad žehlí. „Přestože víme, že má schopnosti a dovednosti nutné pro žehlení,
zkouší, zda bychom mu nevyžehlili. Pracujeme s ním tak, že hledáme jiné řešení péče o
ošacení tak, aby bylo přijatelné pro něj a zároveň ho nevyčleňovalo ze společnosti (např. ho
učím správně oblečení věšet, a rovnat hned po uschnutí…. apod.).“
Zaměstnanec uvedl: „Všechny klienty vedeme k samostatnosti, pracovníci nejprve vše ukážou,
poradí, ale nechávají činnost na klientech. Např. při sepisování jídelníčku si sami sepíšou
jídelníček a nákupní sezam, mi jim ho v příp. potřeby upravíme tak, aby jim to vyšlo finančně a
na nic nezapomněli. Sami si rozhodují o lékaři. Jednají si sami v ordinacích, pokud si klient
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přeje, může pracovník i do ordinace. Někteří klienti si sami připravují vyúčtování. Všichni
klienti si k opatrovníkovi docházejí pro finance sami. Vedeme je ke kompletnímu vyřízení
svých žádostí.“ Zaměstnanec uvedl, že respondent nejprve využíval podpory pracovníků při
komunikaci s opatrovníkem, nyní si již komunikaci s ním (např. ohledně mimořádných výdajů
na dárek) zařizuje sám, bez podpory služby.
Graf 6: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 1a) SQSS

kritérium 1a) SQSS
0 bodů
0%

3 body
25%

1 bod
20%

2 body
55%

Komentář: Z grafu č. 6 vyplývá, že kritérium 1a) je splněno výborně nebo dobře v naprosté většině
auditovaných služeb: 80%, v 20% je splněno částečně. Také v tomto případě bude postačovat k
nápravě využití závěrů z auditu.
III.

kritérium 15a) SQSS

Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s
definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Hodnocení plnění povinností
Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Byly zjištěny nedostatky
5
5
2
1
13

Nebyly zjištěny nedostatky
2
3
2
0
7

Popis výsledků zjištěné praxe
V naprosté většině auditovaných zařízení (tj. ve 13 z 20 zařízení) došlo na základě výstupů auditů
kvality k identifikaci nedostatků v oblasti průběžné kontroly a hodnocení způsobu poskytování
sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli
jednotlivých osob.
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Níže uvádíme výčet nejčastějších pochybení v oblasti plnění kritéria 15 a) SQSS (četnost výskytu
daného zjištění je uvedena v závorce):












Poskytovatel neprovádí průběžnou kontrolu a hodnocení, zda je způsob poskytování sociální
služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli
jednotlivých osob. (6x)
Nebyl předložen materiál, který by jednoznačně a uceleně prokazoval, že poskytovatel
průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s
definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob. (2x)
Poskytovatel nemá obecně formulované cíle služby rozvedeny do konkrétních cílů, které by
bylo možno měřit a vyhodnotit. Zapojení uživatelů do hodnocení cílů služby by nemělo být
jediným kritériem při hodnocení cílů organizace. Poskytovatel dosud nevytvořil žádné
nástroje pro získávání pravidelné zpětné vazby od osob nezávislých na službě. (1x)
Poskytovatel doložil pouze částečně, že kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování
sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními
cíli jednotlivých osob. (1x)
Cíle služby nejsou formulovány ani zveřejněny, osobní cíle jsou problematickou oblastí a
termín je pracovníky různě vykládán (1x)
předložený „Standard č. 15 Zvyšování kvality sociální služby“, obsahuje přehled metod pro
sběr podkladů k vyhodnocení standardů kvality č. 15 b), c), d)., nikoliv a) (1x)
neexistence záznamů o kontrole a hodnocení, kdy poskytovatel vyjma vyjádření zaměstnanců
systematickou a hodnotící práci nedoložil (1x)

Graf 7: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 15a) SQSS

kritérium 15a) SQSS
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35%
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20%
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Komentář: Graf ukazuje, že hodnocení sociální služby podle kritéria 15a) je stále problematickým
místem ve většině sledovaných služeb. Požadavky kritéria naplnilo výborně nebo dobře polovina
těchto sociálních služeb a 20% dokonce kritérium nesplňuje vůbec. Jedná se tedy o významnou
vzdělávací potřebu, a to zejména pro management sociálních služeb.
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Oblast č. 2: Informování zájemce o podmínkách služby
I.

§ 88 písm. b) ZSS

Informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o
poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby,
a to způsobem pro něj srozumitelným.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních

Kritérium splněné
Nedostatky nezjištěny
7
8
4
0
19

DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

0
0
0
1
1

Kritérium
nesplněné
Nedostatky zjištěny
0
0
0
0
0

Popis výsledků zjištěné praxe
Ani v jednom z auditovaných zařízení nebylo kritérium nesplněno. Pouze v 1 z 20 auditovaných
zařízení byl identifikován nedostatek porušující plnění povinností poskytovatele dle § 88 písm. b) ZSS,
konkrétně: „V informačních materiálech, umístěných na webu, chybí informace o úhradách za
služby.“
Obecně auditoři v ZZ uváděli, že informace o službě, povinnostech vyplývajících ze smlouvy, způsobu
poskytování služby a o úhradách za ně předávají žadateli, příp. jeho zákonnému zástupci, v rámci
procesu jednání se zájemcem o službu již před podpisem smlouvy.
Srozumitelnost informací poskytovatelé zajišťují vysvětlováním, názorností fotografií a prohlídky. V
případě zájemců se sníženou schopností vnímání používají poskytovatelé alternativní pomůcky
s obrázky, fotografiemi a ve větším písmu. K tomu účelu měli všichni poskytovatelé zpracovaný
názorný materiál, který při auditu předložili. Poskytovatelé se shodli na tom, že se snaží vždy
komunikovat i s žadateli, i když jsou tito zastupováni opatrovníkem či zákonným zástupcem.
Opakovaně zaměstnanci v několika zařízeních uváděli, že je někdy velmi obtížné předat informace
žadateli o službu tak, aby pro něj byly srozumitelné. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinu
představuje často široký okruh lidí s mentálním či fyzickým postižením, postupují pracovníci v těchto
případech často individuálně.
Poskytovatelé uvádějí informace o své službě v několika různých zdrojích a typech materiálů,
nejčastěji v letácích a na webových stránkách. Další, velice častě využívanou možností, je poskytování
informací o službě jejich přímým předáváním, zejména telefonicky nebo osobní prohlídkou místa
poskytované služby. Je zřejmé, že tvorbě a aktualizaci textů na webu věnují poskytovatelé dostatek
pozornosti.
Příklady dobré praxe


Velmi kvalitní spolupráce se zástupci zájemců o službu, s opatrovníky na obcích.
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Zažitý způsob využívání různých možností zastoupení zájemce, včetně iniciování tohoto
zastupování v případě potřeby.
Využívání různých druhů informačních zdrojů o službě.
Zveřejňované informace zahrnují všechny okolnosti poskytování služby, od jejího nastavení,
způsobu poskytování po hrazení úhrad.
Zaměstnanci popisovali, jakým způsobem respondenta seznamovali s možnostmi a
podmínkami služby: použili vytvořenou pomůcku zohledňující možnosti a potřeby
respondenta s obrázky a fotografiemi předmětů a zařízení představujících službu (fotografie
této pomůcky je uložena v dokumentaci respondenta), respondent dvakrát navštívil zařízení,
nejprve v doprovodu klíčového pracovníka z předchozí služby, při další návštěvě s ostatními
uživateli chráněného bydlení poobědval. Respondent měl u sebe 2 plakáty pořízené v době
před zahájením čerpání služby obsahující tyto informace s obrázky a fotografiemi: „přislíbená
podpora“, „co zvládnu sám“, „co nedostanu (naučím se)“, „co musím akceptovat“. Tyto
informace se částečně týkají jeho povinností a způsobu poskytování služby. Tento
respondent uvedl, že před přestěhováním si byt a pokoj prohlédl.

Graf 8: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 88 písm. b) ZSS

§ 88 písm. b) ZSS
0
0%

splněné
nesplněné

20
100%
Komentář: Tato povinnost je splněna ve všech sledovaných sociálních službách.

II.

kritérium 3a) SQSS

Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální
službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle
těchto pravidel poskytovatel postupuje.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB

Byly zjištěny nedostatky
3
3
16

Nebyly zjištěny nedostatky
4
5

DZR
PSB
Celkem

0
0
6

4
1
14

Popis výsledků zjištěné praxe
V naprosté většině zařízení bylo auditory konstatováno, že organizace mají zpracován vnitřní předpis
s pravidly pro informování zájemce o všech povinnostech, které vyplývají ze smlouvy o poskytování
soc. služeb, o způsobu poskytování, o úhradách atd. V textu předpisů mají poskytovatelé podrobně a
návodně popsán postup v jednání se zájemcem i způsob a rozsah informací, které jsou mu sdělovány.
Dobrou praxí je využívání alternativních zjednodušených podob smlouvy (formou fotografií
z prostředí soc. služby, a pomocí piktogramů) a vyjíždění pracovníků na sociální šetření do
přirozeného prostředí zájemce nebo do místa dočasného pobytu zájemce (nemocnice, léčebna).
Z rozhovorů se zaměstnanci, při kterých popisovali postup při poskytování informací zájemcům o
službu a způsob jednání s nimi, i ze záznamů v osobní dokumentaci respondentů je zřejmé, že
zaměstnanci poskytovatelů v naprosté většině zařízení postupují ve své praxi při jednání se zájemci o
službu v souladu s textem vnitřních předpisů.
V několika zařízeních bylo nicméně auditorským týmem opakovaně konstatováno, že na základě
rozhovorů s respondenty ani z jejich dokumentace nebylo možno vždy ověřit, zda poskytovatel podle
pravidel vnitřních předpisů postupuje. Důvody byly následující: Respondenti si nepamatovali jednání
před zahájením čerpání služby; respondentům nebyly vzhledem ke značné délce čerpání služby
otázky k této oblasti položeny; referující pracovníci respondentů neměli k této oblasti
relevantní informace; k nahlížení do dokumentace respondentů nebyl opatrovníky
udělen souhlas; dokumentace respondentů neobsahovala záznam z jednání se zájemcem o službu –
vzhledem ke stáří totiž byly tyto záznamy archivovány.
V jednom zařízení bylo zjištěno, že poskytovatel nepostupoval v souladu se svými pravidly pro
jednání o službu. Z předloženého souboru podkladů nebylo zřejmé, že poskytovatel postupoval
transparentním způsobem při výběru po uvolnění místa; že již „dopředu“ poskytovatel bez
vyhodnocení nepříznivé sociální situace a potřebnosti „nerozhodl“ o přijetí ve prospěch daného
respondenta. Předložená osobní dokumentace neobsahovala popis této potřebnosti, zmapování
potřeb žadatele ani popis komplexní nepříznivé sociální situace.
V jednom zařízení bylo v závěrečné zprávě konstatováno, že poskytovatel nemá písemně zpracována
vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o
možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. V jiném zařízení bylo sice konstatováno, že
poskytovatel vnitřní pravidla pro informování zájemce o sociální službu o podmínkách poskytované
sociální služby zpracována má, ale tato pravidla již však nejsou aktuální – nereflektují praxi, a
poskytovatel podle nich nepostupuje.
Dalším identifikovaným nedostatkem bylo jednání poskytovatele v rozporu s písemnými pravidly pro
informování zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách
poskytování sociální služby z důvodu nepořizování záznamů z jednání se zájemcem o sociální službu.
V jednom zařízení je v ZZ uvedeno, že poskytovatel v dokumentu „Standard č. 3 jednání se zájemcem
o službu“ nekonkretizoval rozsah informací, které musí být zájemci o službu předány. V textu též
neřeší, jakým způsobem zajistí srozumitelnost předávaných informací zájemcům se specifickými
komunikačními potřebami.
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V neposlední řade bylo auditorským týmem upozorněno na skutečnost, že písemná pravidla jednoho
poskytovatele nepopisují zavedenou dobrou praxi poskytovatele v oblasti písemných záznamů z
jednání se zájemcem o službu.
Příklady dobré praxe


Dobře a srozumitelně napsaný informační materiál pro zájemce – klienty (Pravidla
vzájemného soužití) a prokazatelné seznamování klientů s jeho zněním. Klienti mají tento
materiál průběžně k dispozici, vědí o něm.



Pokud zájemce spadá do cílové skupiny služby, má mu dle pravidel sociální pracovník
nabídnout návštěvu domova a umožnit mu-kromě vlastní prohlídky-i setkání se zaměstnanci
(či klienty, pokud s tím budou souhlasit). V pravidlech poskytovatel připouští, aby se zájemce
z vážného důvodu neúčastnil všech schůzek k projednávání žádosti o poskytování sociální
služby, zároveň však stanoví jako nutnost alespoň jedno setkání přímo se zájemcem před
jeho příchodem do domova (což je v situaci, kdy psaným informacím zájemci o službu
nerozumějí, adekvátní opatření).

Graf 9: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 3a) SQSS
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Komentář: Z grafu vyplývá, že kritérium 3a) je splněno výborně nebo dobře v naprosté většině
auditovaných služeb: 85%, v 15% je splněno částečně. K nápravě bude postačovat využití závěrů z
auditu.
III.

kritérium 3b) SQSS

Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle,
které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální
služby.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP

Byly zjištěny nedostatky
1
18

Nebyly zjištěny nedostatky
6

CHB
DZR
PSB
Celkem

4
0
1
6

4
4
0
14

Popis výsledků zjištěné praxe
Ve většině zařízení bylo v ZZ konstatováno, že poskytovatelé mají nastavený systém
s postupy, v rámci kterých můžou projednávat se zájemci o sociální službu jeho požadavky, očekávání
a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat
prostřednictvím sociální služby.
Běžnou praxí je, že sociální pracovníci žadatele o službu několikrát osobně navštíví v jeho domácím
prostředí, případně v nemocnici či léčebně. Pracovníci dále popisovali, jak zjišťují požadavky,
představy, očekávání, přání budoucích klientů. Oblíbenou technikou je např. dotaz, zda zájemce něco
rád dělá (chodí na vycházky, sportuje aj.) a zároveň sdělení, jaké možnosti v tomto ohledu nabízejí
zaměstnanci v dané sociální službě. Informace o zájemci čerpají pracovníci rovněž od opatrovníků,
ošetřujícího personálu či sociálních pracovnic zdravotnických zařízení, rodinných příslušníků a
blízkých osob. Zjišťování požadavků, představ, potřeb a přání zájemců slouží k prvotnímu nastavení
služby a pokračuje dál při individuálním plánování průběhu poskytování služby (je-li se zájemcem
uzavřena smlouva).
Níže uvádíme výčet nejčastějších pochybení v oblasti plnění kritéria 3 b) SQSS:







Před uzavřením další (následné) smlouvy o poskytování služby neprobíhá žádné sjednávání
nových podmínek, podoby a rozsahu služby, nejsou zjišťovány a formulovány aktuální situace
a potřeby klienta.
Poskytovatel při umístění do služby nevycházel z aktuální nepříznivé sociální situace,
nezjišťoval aktuální požadavky, očekávání a osobní cíle zájemce o sociální službu.
Poskytovatel v případě dvou respondentů projednával se zájemcem o sociální službu jeho
požadavky, očekávání a osobní cíle, aniž by zmapoval a popsal možnosti a schopnosti, které
by bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby.
Poskytovatel u osob, za které podali Žádost o zařazení do sociální služby opatrovníci,
neověřuje informace sociálním šetřením v prostředí zájemce. Poskytovatel neověřuje
informace uvedené lékařem v příloze Žádosti, které se vztahují k posouzení schopností
zájemce v oblastech bydlení, práce, vztahů, volného času, praktických dovedností. Tyto
informace často ošetřující lékaři nemají, případně neznají aktuální stav.
Sociální pracovník uměl v případě jediného jednání se zájemcem o službu, které vedl, sice
popsat, v čem očekává zájemce podporu, nekonkretizoval však jakou. Zjištěné informace
nebyly uvedeny v záznamu z jednání.

Příklady dobré praxe




Při návštěvě poskytovatele je zájemcům nabízena možnost hovořit s klientem služby, vytvoří
si vazbu. Poskytovatel zjišťuje sociální situaci zájemce, jeho potřeby a přání v průběhu
jednání několikrát, opakovaně, záznam o zjištěném se postupně doplňuje do několika
materiálů. Poskytovatel při zjišťování výše uvedeného využívá více informačních zdrojů (např.
vyjádření lékaře ověřuje sdělením zájemce apod.)
Citace pracovníka: „Při jednání se zájemcem o službu zjišťuju, co potřebuje, co umí, v čem
potřebuje pomoct – postupuju podle materiálu Mapování potřeb – ten potom znovu upřesňují
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klíčoví pracovníci po zahájení služby (po podpisu smlouvy)... Informace o potřebách zájemce
získám taky od dalších osob – od lékařů, příbuzných a tak. Z vyjádření lékařů poznám, jestli je
naše cílová skupina, někdy v čem potřebuje pomoct.“
Graf 10: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 3b) SQSS
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Komentář: Pouze v 5 % auditovaných služeb je kritérium 3b) splněno částečně, ve všech ostatních
službách je splněno výborně nebo dobře. Z grafu vyplývá, že také v tomto případě bude postačovat k
nápravě využití výstupů z auditu.

IV.

kritérium 4b) SQSS

Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla
obsahu a účelu smlouvy.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Byly zjištěny nedostatky
2
3
1
0
6

Nebyly zjištěny nedostatky
5
5
3
1
14

Popis výsledků zjištěné praxe
Většina poskytovatelů má písemně zpracována pravidla, jak zajistit srozumitelný postup při uzavírání
smlouvy, a rozhovory se zaměstnanci bylo potvrzeno, že jejich postup při sjednávání smlouvy je v
souladu se zněním vnitřního předpisu a v souladu s požadovaným postupem.
V některých zařízeních nicméně byly zjištěny následující nedostatky:
 Poskytovatel v případě dvou respondentů prokazatelně nedoložil, že postupoval tak, aby
respondenti účelu a obsahu smlouvy rozuměli. („Co je ve Smlouvě, respondentka neví,
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zopakovala, že si nevybavuje, že by se o Smlouvě a s kým bavila. Cituji: „nevím nic, co se tam
píše“.)
Smlouvy o poskytování služby nejsou pro uživatele srozumitelné. Ti nejsou podporováni
v porozumění smlouvě. Uživatelé nejsou podporováni v porozumění smluvního vztahu se
zařízením a jeho důsledcích.
Poskytovatel nepostupuje ve všech případech tak, aby klient rozuměl obsahu a účelu
smlouvy:
- v čl. VII. Výpovědní důvody, výpovědní lhůty je uvedeno, že výpovědní lhůta činí 30
dnů... Není jasné, zda jde o výpovědní lhůtu stanovenou pro poskytovatele, klienta či
obě strany,
- v textu Smluv je na několika místech uvedeno, že smlouva má dvě přílohy – č. 1
Domácí řád a č. 2 Sazebník za fakultativní služby. Součástí předložených smluv tyto
přílohy nebyly.
Smlouvy dvou respondentů, kterým byl ustanoven opatrovník, byly opatřeny jen podpisem
opatrovníka.
Poskytovatel popsal současný způsob vyjednávání smlouvy při jejím uzavírání a to bez opory
v aktuálně platných pravidlech. Neexistence opory s sebou nese riziko nenaplnění požadavku
kritéria a dává prostor k intuitivním postupům.
Poskytovatel pročítá návrh smlouvy o poskytování sociální služby a podrobně s obsahem a
účelem smlouvy žadatele o službu seznamuje až v den jejich příchodu do služby (toto zjištění
se týká těch žadatelů, kteří mají opatrovníky). / "Zaměstnanec uvedl, že zasílá předem vzor
smlouvy opatrovníkům (při sociálním šetření jej s sebou nebere), samotným zájemcům nikoli.
Zaměstnanec též sdělil, že právě lidé s duševním onemocněním se často formálních
záležitostí bojí a neměli by třeba ani chuť se návrhem smlouvy zabývat. Až v den příchodu
klienta do služby s ním zaměstnanec smlouvu pročítá, vysvětluje ji a ověřuje si dotazy, zda
zájemce všem bodům smlouvy porozuměl a s obsahem smlouvy souhlasí.

Příklady dobré praxe





Poskytovatel umožňuje zájemci a jeho zástupcům text smlouvy v klidu promyslet,
připomínkovat, měnit.
Způsob zaznamenávání zjištěných údajů k situaci, potřebám a přáním zájemců/klientů v
elektronické databázi přístupné všem zaměstnancům dovoluje s údaji pružně pracovat,
využívat je a přenášet do dalších materiálů či dokumentů (např. do smlouvy).
Na zaznamenávaní údajů do dokumentů či evidencí se aktivně podílejí klienti (dle možností
zapisují či formulují sami).
Zaměstnanci v rozhovoru uvedli, že srozumitelnost obsahu a účelu smlouvy zajišťují
především respektováním tempa klienta a jeho schopností. Smlouvu vysvětlují, předčítají,
pokud je zájem, může si ji klient vzít domů k prostudování. I když je klient zastupován
zákonným zástupcem, vždy je snahou vysvětlit obsah a účel smlouvy i jemu. Je také
využíváno fotoalbum s fotografiemi služby.
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Graf 11: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 4b) SQSS

0 bodů
0%

kritérium 4b) SQSS
1 bod
0%

2 body
30%

3 body
70%

Komentář: Kritérium 4b) je splněno výborně nebo dobře ve všech auditovaných službách.

Oblast č. 3: Ochrana práv
I.

§ 88 písm. c) ZSS

Vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují
sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva a které zamezí střetům zájmů těchto osob se
zájmy poskytovatele sociální služby.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Kritérium splněné
Nedostatky nezjištěny
3
7
3
0
13

Kritérium
nesplněné
Nedostatky zjištěny
1
3
1
1
1
1
6

Z rozhovorů se zaměstnanci, studia dokumentace i vlastního pozorování průběhů služeb bylo
potvrzeno, že téma ochrany práv klientů je pro poskytovatele jedním z klíčových, a to nejen v rovině
deklaratorní, ale i v rovině praktické.
Poskytovatelé předložili soubory metodických materiálů, upravujících jejich praxi, ve kterých
deklarovali poskytování takové praxe, která směřuje k podpoře klientů služeb při uplatnění jejich
lidských a občanských práv a v naprosté většině zamezuje střetům zájmů těchto osob se zájmy
poskytovatelů.
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Zaměstnanci v rozhovorech popisovali praxi, které je v souladu s relevantními metodickými materiály,
a ze studia předložených podkladů vyplynulo, že zaměstnanci usilují o respektování lidských a
občanských práv klientů.
Bylo zjištěno, že u téměř třetiny poskytovatelů mají zaměstnanci možnost využít v případě nejistoty
také odbornou pomoc – supervizi.
V průběhu auditů byly identifikovány následující příklady dobré praxe:













respondentky mají u sebe osobní doklady, i klíče od pokoje a od domu
klientky si samy vaří, nakupují, obstarávají běžné záležitosti, dávkují si léky a mají je u sebe
respondentka uvedla, že když pracovnice přichází do domácnosti „vždycky zvoní a my ji
otevřeme, vždycky pozdraví“
respondentky chovají v domácnosti psa a kočku
respondentka uvedla, že nemusí dokladovat 300,- Kč za měsíc. Tuto skutečnost rovněž
potvrdil zaměstnanec, který doplnil, že tuto částku respondentka využívá k návštěvě
kadeřnice nebo při výletech.
respondentky uvedly, že jim do bytu nikdo nevstupuje, cítí ho jako svůj, o kterém si rozhodují
samy
výplatu ze svých zaměstnání si mohou klienti ponechat u sebe (bezdokladově), tyto peníze
jim slouží pro nákupy v rámci trhů, výletů, kina apod.
záznamy péče jsou o respondentce vedeny s respektem, respondentka je popisována jako
„paní Anna“; „paní Anička“.
vstupy do bytů mají ošetřeny – zaměstnanci vstupují pouze po dohodě, nebo v případě
rizikové situace, obdobně to popsala i respondentka
respondent vyznává víru, která mu nedovoluje jíst výrobky z krve a také vepřové maso. Toto
rozhodnutí je poskytovatelem respektováno a jídlo je nahrazováno za jiné.
respondent si při hodnocení plánu změnil způsob svého oslovování (už nechce oslovovat
křestním jménem), pracovníci toto přání poznamenali do dokumentace a respektují ho. Také
osobní doklady má respondent u sebe, přestože má možnost si je uložit u pracovníků.

I přes zjevnou snahu některých poskytovatelů o vytváření podmínek umožňující klientům naplňovat
jejich lidská i občanská práva, byly v této oblasti identifkovány následující dílčí nedostatky:


Vnitřní řád služby obsahuje pravidla, která nejsou zcela v souladu s druhem služby a která
nevytváří podmínky pro naplňování práv klientů, a vykazují tzv. „ústavní, institucionální“
prvky, konkrétně se jedná o následující pravidla vnitřního řádu:
o Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin.
o Přítomnost návštěvy hlásí pracovníkům v sociálních službách nebo sociální pracovnici
přítomné na směně.
o Klient je povinen hlásit svou nepřítomnost ve středisku osobně nebo telefonicky
sociální pracovnici, včetně délky nepřítomnosti.
o Klienti jsou povinni udržovat čistotu v pokojích a bytových jednotkách. Denní
místnost a jídelnu uklízejí klienti dle rozpisu s podporou zaměstnanců. Úklid ostatních
prostor a mytí oken je zajišťováno uklízečkou.
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Právo na listovní tajemství: svou vlastní poštovní schránku využívá z 9 klientů služby
pouze jeden člověk. Ostatním klientům poštu nosí sociální pracovnice na pokoj po
tom, co převezme poštu od poštovní doručovatelky. Sociální pracovnice odhaduje, co
je obsahem zásilky, a pokud je pravděpodobné, že se jedná o nějaké informace
úředního charakteru (soud, exekuce apod.), předá zásilku rovnou opatrovníkovi (byť
je adresátem klient). Toto nakládání se zásilkami odůvodňuje sociální pracovnice tím,
že reaguje na přání opatrovníků, kteří se obávají, že by dopis jejich opatrovanec
někam založil.
o Depozita klientů přijímá fyzicky ve středisku sociální pracovnice střediska, v
zastoupení vedoucí střediska.
o Navštívené domácnosti nedisponují zázemím pro zaměstnance, kteří tak využívají
soukromého prostoru klientek pro plnění svých pracovních povinností včetně
používání jejich toalety. Aktuální stav neodpovídá druhu sociální služby, nereaguje na
potřeby klientek a významně narušuje jejich soukromí. Více viz popis kritéria 13a).
o používání rovné volné pacientské košile se šňůrkami na zádech, tzv. anděl
o evidence oblečení a majetku obyvatel DZP - v Domácím řádu je uvedeno, že veškeré
oblečení se při nástupu člověka do zařízení zaeviduje. Pracovníci tuto praxi potvrdili s
odůvodněním, že je to potřeba kvůli případné ztrátě. Evidence se dělá plošně u všech
obyvatel DZP. Tato praxe, protože je uplatňována plošně a ne jenom ve zcela
konkrétně odůvodněných případech.
o podpora v hospodaření - z rozhovorů s respondenty i s pracovníky vyplynulo, že
zařízení cíleně nepodporuje obyvatele DZP v oblasti hospodaření s penězi, přestože je
to jedna z jejich základních potřeb. Diskutován byl také pojem „kapesné“, který je s
přihlédnutím k věku obyvatel DZP nedůstojný.
Ve službě je nastavena vysoká míra kontroly, která snižuje možnosti plnohodnotného
uplatňování práv klientů dle jejich individuálních možností, schopností a potřeb:
o Provozní řád pracoviště uvádí pravidla „Úklid pokojů, společenské místnosti a
kuchyně provádějí klienti s pomocí zaměstnanců… Všechny místnosti se vytírají na
vlhko, provádí se vysávání koberců, utírá se prach, dezinfikují se sociální zařízení a
vynášejí odpadkové koše. Mytí dveří a svítidel se provádí 1x za měsíc, mytí oken 2x
ročně. Malování se provádí jednou za dva roky nebo dle potřeby“. Toto pravidlo jde
do rozporu s principem běžného života a individuálního přístupu, který poskytovatel
deklaruje. Navíc zvyšuje riziko zneschopňování klientů služby, protože nezohledňuje
jejich individuální možnosti a schopnosti.
o Některé situace také potvrdili v rozhovorech klienti v praxi služby, např. k situaci, kdy
chce respondent někoho pozvat domů do bytu na návštěvu, uvedl: „musím to
nahlásit, telefonem, nebo SMS, zajedeme tam, že přijde ten a ten. Kdybych to
nenahlásil, asi by byl pohovor…“. Toto shodně potvrdili také další respondenti. K
povinnosti nahlašovat všechny návštěvy se vyjádřil zaměstnanec, který toto potvrdil
– „musíme vědět, kdo v bytě zrovna je, kdyby se něco stalo“. Tato praxe je v rozporu s
principem běžného života a cílem „zcela se osamostatnit a nebýt závislý na sociální
službě“
o Respondent uvedl, že na pokoji nemá zcela soukromí, „nesmím si ho zevnitř
zamknout, jenom zvenku, když odcházím… cizí návštěva sem nesmí… večer můžu ven,
ale musím to říct… je tu zákaz alkoholu“. Současně však v rozhovoru uvedl, že se zde
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nesmí pít hodně pivo, jedno nebo dvě si ale dát může - musí se hlídat, bere léky, a
když pivo chce, „musím se zeptat. Také chodím rád do kavárny, ale musím to sdělit,
jestli můžu“. K tomu vysvětlil – „jdou na pokoj se podívat, když tam mám bordel, tak
si to nejdřív musím uklidit. Musím respektovat, co řeknou“. Respondent uvedl, že
musí hlásit všechny příchozí návštěvy.
o Zaměstnanec uvedl, že „návštěvy klienti mají hlásit, ale rodinu hlásit nemusí… platí to
plošně pro všechny“, není to individuálně ošetřeno s každým klientem dle jeho
možností a schopností.
o Toalety u pokoje respondentky jsou pro muže a ženy umístěny v jedné místnosti,
odděleny pouze přepážkou nedosahující až ke stropu. Prostor toalety tak nevytváří
dostatečné soukromí.
o Z rozhovoru s respondentkou vyplynulo další režimové opatření, - respondentka se
koupe primárně v koupelně u svého pokoje, jak ale uvedla, někdy jí pracovnice pošle
do koupelny v pravé části přízemí budovy. A naopak, někdy se v jejich koupelně
vykoupe někdo z vrchu. „Běž tam, mi někdy řekne pracovnice X“. Ústavní, režimový
dojem podtrhuje také skutečnost, že v koupelnách nemají klienti uloženy osobní
hygienické věci včetně ručníků.
o provádění nočních kontrol - Pracovníci uvedli, že noční kontroly se provádějí
minimálně co 2 hodiny, u osob, které to potřebují z důvodu zdravotního stavu, i
častěji. Podporovaný člověk si musí aktivně požádat o to, aby se noční kontroly v jeho
pokoji nedělaly, jinak se kontroly dělají automaticky u všech podporovaných osob.
o zamykání koupelny - pracovníci uvedli, že v koupelně je možné se zamknout ve chvíli,
kdy si člověk vyzvedne klíček „v sesterně“. Současně je zevnitř dveří zástrčka.
o Právo na soukromí – klienti mají klíče k ložnicím, ale pokud neumí otočit klíčem
(někteří jsou senioři či imobilní), nechává se pokoj otevřený. Pracovníci uvedli, že
„kvůli jedincům, co kradou, musíme stále hlídat, musíme jim zamykat věci“.
Z uvedeného vyplývá, že bezpečí a ochrana majetku a zdraví uživatelů e dostává do
střetu se svobodným pohybem a rozhodováním o svém majetku a hospodaření
s penězi.
o Omezení volby v jídle a stravování – volba, co bude jíst a pít, je omezena na
doplňková jídla, dobroty a cigarety, hlavní stravování odebírají všichni, jako důvod
uvedla pracovnice „protože uživatelé mění chutě, potraviny třeba nechali, až jim
prošly nebo chleba ztvrdnul a to je přece škoda“
V oblasti ochrany osobních údajů byly identifikovány následující nedostatky:
o Ve službě probíhá výměna osobních údajů a informací o klientech se třetími osobami
- zaměstnanci jedné organizace, avšak z různých sociálních služeb a situace nejsou
individuálně a transparentně ošetřeny dohodou s jednotlivými klienty služby.
o „Smlouva o poskytování sociální služby“ obsahuje výpovědní důvod ze strany
poskytovatele „nedoložení příjmu, zamlčení výše příjmu nebo jeho změn“, což
nevytváří podmínky pro uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů, neboť
poskytovatel v chráněném bydlení nemá právo tyto informace zjišťovat, vyjma
situací, kdy cíleně řeší nepříznivou sociální situaci klientů v této oblasti.
o „Smlouva o poskytování sociální služby“ v čl. „X. Závěrečná ustanovení“ v odst. 3.
uvádí paušální souhlas: „s pořizováním fotografií (obrazových záznamů), na kterých
bude zachycen, a případně souhlasí se zveřejněním v propagačních materiálech, na
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internetových stránkách. Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat.“ Souhlas
neodpovídá současné legislativě GDPR.
o Ve složkách jsou založené dokumenty, které nesouvisí s řešením nepříznivé sociální
situace respondentů a s poskytováním sociální služby a u kterých není patrný důvod
jejich shromažďování: „Příkaz k povolení inkasa – zadání“, originály či kopie smluv o
provedení práce, které mají respondentky uzavřené se zaměstnavateli, další kopie či
originály smluv se sociálně terapeutickou dílnou a důchodové výměry.
oblast komunikace (alternativní a augmentativní komunikace – AAK) - Respondentka nemá
dostatečnou podporu v oblasti nastavení individuálního funkčního komunikačního systému.
Realizuje se pouze dílčí snaha klíčové pracovnice trénovat výslovnost a čtení jednotlivých slov
podle obrázků. S ohledem na fakt, že respondentka není cíleně podporována v oblasti
komunikace, nemůže aktivně vyjadřovat svou vůli a potřeby. Obdobná praxe byla zjištěna u
dalšího respondenta.

V průběhu auditů byly identifikovány následující střety zájmu:




Poskytovatel provozuje službu jako terénní v bytech uživatelů a v „nácvikových bytech“.
Nácvikové byty jsou vlastnictvím Města, které je za účelem bydlení a poskytování služby
pronajímá poskytovateli. Poskytovatel je poté jako provozovatel dále pronajímá jednotlivým
uživatelům služby. Pravidla pro užívání nájemního bytu jsou zahrnuta pod plnění podmínek a
pravidel poskytované služby, což v rozhovoru uvedli zaměstnanci a vyplynulo to také z
rozhovorů s respondenty a z jejich osobní dokumentace. Tímto v praxi dochází ke střetu
zájmů uživatelů služby se zájmy poskytovatele. Tato situace není nijak ošetřena. V praxi tak
dochází k situaci etického dilema pracovníků, kteří v pozici jako zaměstnanec poskytovatele –
pronajímatele v některých případech musí postupovat proti svému zaměstnavateli, pokud
chce jako sociální pracovník hájit zájem klienta, který je odlišný. Naopak, bude-li
zaměstnanec dbát na zájem zaměstnavatele – pronajímatele, pak se v některých situacích
dostává do potíží v okamžiku, kdy poruší klientovo právo. Zaměstnanci v rozhovoru uvedli, že
si toto dilema uvědomují, neidentifikovali to však doposud jako střet zájmů. Uvedli zároveň,
že dodržováním pravidel bydlení a tím i kontrolami v bytech vlastně porušují právo a zájem
svých uživatelů.
Další problémovou oblastí střetu zájmů uživatelů služby se zájmy poskytovatele je situace,
kdy organizace vystupuje současně v roli zaměstnavatele uživatelů služby a v roli
poskytovatele sociální služby.

Více informací k identifikovaným příkladům střetů zájmů uvádíme v popisu vyhodnocení kritéria 2b.
Z diskuzí se zaměstnanci vyplynulo, že se zaměstnanci snaží respektovat práva a projevy svobodné
vůle klientů, ale jejich naplnění je často limitováno provozními podmínkami zařízení, tj. zejména
časem, personálem a množstvím úkonů páče a nezbytných činností, které jsou podřízeny režimům
přímo nesouvisejícím s handicapy a potřebami cílové skupiny.
Život klientů je omezen strukturou dne danou harmonogramem činností na oddělení, který odráží
primárně podávání jídla a vykonávání hygienických úkonů.
Z rozhovorů s respondenty a pracovníky vyplynulo, že někteří obyvatelé služeb někdy nemohou
uplatňovat právo na svobodu pohybu srovnatelně s jejich vrstevníky. Svoboda pohybu je omezena u
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klientů, kteří potřebují doprovod pracovníka, a to z důvodu pevně dané struktury dne na oddělení,
malého počtu pracovníků na směně, kteří na individuální doprovody mimo zařízení nemají v průběhu
dne prostor. Z rozhovoru s respondenty vyplynulo, že se někdy dostanou mimo prostory zařízení
jenom cca 1 – 2 x měsíčně, a primárně se přitom jedná o skupinové aktivity typu návštěvy cukrárny
nebo kina, dle slov pracovníků jde o výlety automobilem, ve kterém je 6 míst (tzn., že vyjíždí většinou
6 osob najednou).
Graf 12: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 88 písm. c) ZSS

§88 písm. c) ZSS
6
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Komentář: Tato povinnost je splněna ve většině sledovaných sociálních služeb, ovšem téměř jedna
třetina služeb tuto povinnost nesplňuje. Jelikož se jedná o citlivou oblast uplatňování práv a svobod, je
potřeba zaměřit pozornost na zlepšení situace, např. zařazením tohoto tématu do cílů supervize a
koučování.

II.

kritérium 1b) SQSS

Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní
vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Byly zjištěny nedostatky
3
3
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Nebyly zjištěny nedostatky
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Auditorským týmem bylo ověřováno, jestli je způsob podpory, který je po zaměstnancích požadován,
nastaven tak, aby umožňoval klientům uplatnit vlastní vůli při řešení nepříznivé sociální situace.
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Šetřením na místě bylo potvrzeno, že respektování vlastní vůle při řešení nepříznivé sociální situace
zahrnují poskytovatelé do formulovaných principů pro poskytování služby. Dobrou praxí je
uplatňování vlastní vůle klienta již v době jednání se zájemcem a dále při každé podpoře, která je
klientovi poskytována, a dále aktivní podpora účasti klienta při hledání možností řešení problémové
situace, nevnucování vlastního pohledu a řešení a upozornění na důsledky, které se vztahují
k rozhodnutí klienta.
Zaměstnanci opakovaně uváděli, že uplatnění vlastní vůle je zafixováno u většiny klientů z předchozí
„ústavní výchovy“. Mnohdy vůbec nechápou, že existuje možnost výběru a že ji mohou uplatnit. Cítí
se bezpečně v přesném načasování a určení jednotlivých činností. Pozitivně bylo auditory vnímáno
sdělení zaměstnanců, že s tímto aktivně pracují a snaží se vést klienty k samostatnosti.
Přirozeným limitem v oblasti vlastní vůle je nemožnost kouřit ve vnitřních prostorách objektu,
poskytovatelé však umožňují kouření venku, kde mají klienti také umístěn popelník. V budovách jsou
v pokojích zpravidla instalována kouřová čidla, proto není na pokojích dovoleno kouřit ani zapalovat
svíčky.
Z pozorování bylo zřejmé, že uplatňování vlastní vůle je dále limitováno sdílením osobního prostoru s
dalším uživatelem služby. V případě společných pokojů je ochrana intimity zajištěna pouze částečně
předělením pokoje skříněmi.
Auditorský tým upozornil na to, že v případě zařízení s velkou kapacitou hrozí omezení možnosti
uplatnění vlastní vůle klientů ústavním charakterem poskytované sociální služby, kdy jsou pokoje
promíchané s dalšími službami, činnosti řízené harmonogramem dne, zavedenými režimovými
opatřeními a počtem pracovníků v přímé péči.
Ke zjištěným nedostatkům patří:





Vytváření limitů v uplatnění vlastní vůle klientů tím, že respondenti i s nízkou mírou podpory
musí nahlašovat příchody, odchody ze služby a veškeré návštěvy v bytě či pokoji. V některých
situacích následně zaměstnanci služby rozhodnou, zda klient může či nemůže jít ven, např.
pokud nemá uklizený pokoj. Jako bariéra uplatnění vlastní vůle v oblasti pohybu klientů může
být vnímána rovněž nutnost opakovaného zvonění klientů, aby byli vpuštěni do domu, neboť
nikdo z nich nemá k dispozici klíče od domu.
Klienti nejsou cíleně podporováni v samostatné přípravě stravy pro svou osobu a v nákupech
surovin pouze pro sebe s cílem vařit samostatně. Toto se děje převážně skupinově.
Poskytovatel zavazuje ve smlouvě o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení klienty k
dodržování „Domovního řádu“. V něm stanovil pravidla, jejichž porušování může být
důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování sociální služby. Mezi pravidly jsou i dále
citovaná ustanovení, která klienty - v porovnání s běžným životem lidí mimo sociální službu nadbytečně omezují:
o „V bytě chráněného bydlení se přes noc nesmí zdržovat žádná cizí osoba“
o „Alkoholické nápoje můžete konzumovat pouze v rozumné míře v případě, že se
nevylučuje s Vaší medikací stanovenou lékařem a v případě, že alkohol neohrožuje
nebo nenarušuje Váš zdravotní stav a svým chováním neohrožujete sebe nebo druhé
osoby.“ (Nadměrné požívání alkoholu či přicházení do chráněného bydlení pod jeho
vlivem je i důvodem k okamžitému ukončení smlouvy – pozn. auditorů).
28

o





„Jste také povinen informovat klíčové pracovníky o změnách zdravotního stavu,
vyšetřeních u lékaře, změnách v medikaci.“
zavádění režimových prvků, hraničících s možným porušováním uplatňování vlastní vůle.
Konkrétně jde o tyto situace:
o plošné kontroly tělesné hmotnosti a teploty
o plošné kontroly trvanlivosti potravin v ledničkách.
Omezení v uplatnění vlastní vůle při stanovení osobního cíle a životního stylu – respondent
jasně a srozumitelně vyjádřil, že se chce přestěhovat, ale v individuálním plánu aktuálně o
tom nic není

Příklady dobré praxe:












Zaměstnanci v rozhovoru uvedli, že klienti mohou uplatnit vlastní vůli, při řešení nepříznivé
sociální situace například při ranní „komunitě“. Sdělili, že je to prostor, kdy se zpravidla
všichni sejdou. Dále uvedli: „Řekne se, co máme v plánu my, přečte se například jídelní lístek“.
„Klienti si říkají svůj plán na den, například „já chci do obchodu a potřebuji doprovod“. My si
potom můžeme domluvit čas, dle dispozic.“ Zaměstnanci sdělili, že komunity nejsou povinné.
Dále zaměstnanci popsali, že klienti mohou uplatnit vlastní vůli například při oblékání.
Zaměstnanec uvedl: „Otevřu skříň. Nabídnu něco, podle toho, co je venku. Doporučím, ale
respektuji, volbu klienta“. Dále zaměstnanci uvedli příklady pro uplatnění vlastní vůle
uživatele: „volný čas, pracovní činnost, oslovení, větrání, klíče - mohou odejít aniž by nám
říkali, pokud to jejich schopnosti dovolují.“
Zaměstnanec dále popsal: „Pokud klient nedá souhlas se vstupem na pokoj, tak se tam
nevstupuje. Například nepustí paní uklizečkou. Pokud se desinfikuje, domlouvá se paní
uklizečka, zda souhlasí s úklidem, zda budou klienti přítomni nebo ne. Respektujeme pořádek
klienta, pokud má například jinou normu pro to „co je uklizené“, respektujeme to.“
Respondent uvedl, že zaměstnanci mu vykají a říkají mu křestním jménem, to měl
respondent uvedeno i v záznamu k individuálnímu plánování, kde si to takto přál.
Respondent uvedl, že má možnost volného pohybu, může jít ven, pokud si to přeje. Také
respondent popsal, že se sousedy vychází dobře, blíže to nespecifikoval. Respondent řekl, že
si může sám vybrat oblečení, uvedl: „Oni mi řeknou, jak se obléct, třeba na výlet“. V záznamu
k individuálnímu plánování měl respondent tento záznam ze 3.7.2017: „Připomínka k péči o
svou osobu - hygiena, výměna ošacení“. Zaměstnanec popsal, že respondent si oblečení
vybírá, zaměstnanci se mu snaží pouze vysvětlit, že některé oblečení pro určitou příležitost
není vhodné, výběr však nechají na klientovi.
Respondent si sám bez dohledu chystá léky, nechá si je potom zkontrolovat v lékovce od
zaměstnanců: „Co kdybych se spletl?“ Vaří pro něj jedna spolubydlící - partnerka: „Já škrabu
brambory. My spolu jezdíme nakupovat do Bohumína, týdenní nákup, většinou ve středu
nebo v úterý. My to řekneme zaměstnancům, když někam jedem, aby věděli, kde jsme a že
jsme se neztratili“.
Poskytovatel má pro tuto oblast, ačkoli to Standardy nevyžadují, zpracovaný písemný
materiál s názvem ROZHODOVÁNÍ S PODPOROU. V dokumentu používaný termín „právo na
nerozumná hodnocení“ vysvětlil zaměstnanec takto: „Tím se myslí dávat jim tu možnost
udělat chybu, která je neohrozí, a nechat je ten důsledek prožít… V jednom případě třeba
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chování našeho klienta řešila přestupková komise tady v obci – a nesnažili jsme se ho z toho
vysekat, ale nechali jsme to proběhnout s tím, že ano, postupujte jako s každým jiným.“
Za dobrou praxi lze označit také přístup k rozhodování u klientů, kteří mají ustanoveného
opatrovníka. Podle výše citovaného dokumentu platí: „Poskytujeme podporu klientovi i v těch
rozhodnutích, které jsou v kompetencích opatrovníka. Považujeme za nezbytné, aby
opatrovník znal, pokud je to jen trochu možné, názor klienta a rozhodoval v jeho prospěch…
Člověku poskytujeme podporu při ochraně jeho práv, aby opatrovník nevstupoval do
rozhodnutí, ke kterým nemá oprávnění. Sociální pracovník dává klíčovým pracovníkům výklad
rozhodnutí soudu, případně iniciuje dohody s opatrovníkem, aby prostor při rozhodování
člověka nebyl bezdůvodně zúžen.“
Dále zaměstnanci v rozhovoru uvedli příklady z praxe, kdy vytváří podmínky, aby osoby,
kterým poskytují sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé
sociální situace:
o Výběr nákupu, sami si vybírají z letáku nákup
o Chtějí k večeři jíst salám, tak mají salám, to je jejich volba
o Co se týče třeba akcí, nikomu nic nenutíme, pokud nechce jít, tak nejde
o Klient chtěl jet na hory, pořád mluvil, že na hory pojede, pak přišel den, kdy měl odjet
a řekl, že nepojede, tak nejel, sám se rozhodl
o „Řešili jsme problém ve 2 – lůžkovém pokoji, kdy klient si bere léky ve večerních
hodinách a druhý již spí, vyřešili jsme to tak, že jsme se s klientkou domluvili, že se
koupí lampička a bude používat ke svícení lampičku, aby spolubydlící nerušila ve
spánku.“

Graf 13: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 1b) SQSS
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Komentář: Z grafu č. 13 vyplývá, že kritérium 1b) je splněno výborně nebo dobře v naprosté většině
auditovaných služeb: 80%, ve 20% je splněno částečně. Jelikož se jedná o zásadní kritérium, měla by
být náprava nedostatků v dotčených službách prioritou při řešení výstupů auditu.

III.

kritérium 1d) SQSS

Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním
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hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
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Celkem

Byly zjištěny nedostatky
3
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Nebyly zjištěny nedostatky
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Pozorováním auditorů bylo zjištěno, že poskytovatelé v naprosté většině případů vytváří a uplatňují
vnitřní pravidla pro ochranu klientů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo
dojít v důsledku poskytování sociální služby. Způsob realizace služeb zpravidla předchází vzniku
situací vedoucích ke vzniku předsudků a negativního hodnocení klientů.
Auditoři ve všech případech vyzdvihovali skutečnost, že nemovitosti, ve kterých jsou služby
poskytovány, jsou označeny velmi decentně. Stejně tak i automobily, které služby využívají, jsou
zpravidla označeny pouze logem, které plyne z požadavku označení zřizovatele, a tuto skutečnost
tudíž nemohou ovlivnit. Vnitřní i venkovní prostory jsou vybaveny a zařízeny civilně s ohledem na věk
klientů, jsou vkusně upraveny a neobsahují infantilizující prvky.
Pozitivně bylo auditoři hodnoceno sdělení zaměstnanců, kteří uváděli, že se snaží využívat běžné
veřejné zdroje, jako např. MHD, obchody, ZOO, lékaře, bazén apod., a pořádat osvětové akce pro
sousedy a širokou veřejnost. Často s klienty chodí pěšky ven. Ve všech případech mají na sobě
zaměstnanci při pobytu venku civilní oblečení, pouze ve 4 zařízeních nosí zaměstnanci zdravotnické
uniformy při pohybu uvnitř služby. Při doprovázení klientů služby mimo zařízení je patrna snaha
omezit maximální počet na 2 klienty služby.
Nejčastěji diskutovanou oblastí v rámci dané kategorie byla otázka oslovování klientů, a to zejména
vzhledem k normalitě života, ochraně důstojnosti klientů, nevytváření předsudků a negativního
hodnocení o nich.
Jako dobrou praxi auditoři vnímali postup zařízení, která mají otázku oslovování specifikovanou
přímo v interní směrnici, ve které stanovili zásady pro pracovníky v tom, jak s uživateli mluvit, jednat,
jak o nich nemluvit, s důrazem na to, že s klienty se nemá jednat jako s dětmi a že tykání není
automatické.
V zařízeních, která nemají oblast oslovování klientů metodicky zpracovanou, vycházejí zaměstnanci ze
zaběhnuté praxe, kdy ve většině případů si zaměstnanci včetně vedoucího pracovníka s klienty tykají
a pro oslovení nebo když se o sobě mluví, používají zdrobněliny křestního jména, což je – nikoli však
vždy – sjednáno v Dohodách o oslovení.
Většina respondentů uvedla, že nevnímá, že by byli v souvislosti s využitím služby okolím negativně
hodnoceni, resp. s postupem času se na veřejnosti setkávají s předsudky v mnohem menší míře.
V jednom ze zařízení zaměstnanci v rozhovoru uvedli, že se s předsudky veřejnosti vůči klientům
služby setkávají. Sdělili, že se setkávají i s negativním hodnocením, například v obchodech, v
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restauracích apod., jeden ze zaměstnanců sdělil, že se setkal s tím, že se jej „sousedé“ ptali, zda
klienti služby „nejsou nebezpeční a mohou chodit ven“.
Zároveň bylo zjištěno, že například dokument: „Vnitřní pravidlo č. 2/3/A Ochrana práv“ obsahuje
písemně stanovená pravidla pro zaměstnance směřovaná vůči vzniku předsudků a stigmatizaci.
Auditorským týmem bylo upozorněno na skutečnost, že v případě, kdy poskytovatel od Města
přejímá svým nájemním vztahem odpovědnost za chování klientů v bytech, které Město
poskytovateli pronajímá za účelem zajištění bydlení osob s duševní nemocí, ve výsledku vytváří
situaci, kdy dochází ke zneschopňování uživatelů služby a tím následně k upevňování předsudků
společnosti vůči cílové skupině.
Zdrojem předsudků směrem ke klientům služby ve smyslu jejich zneschopňování můžou být rovněž
následující zjištění auditorů ze dvou zařízení:


nastavení kontrol nad návštěvami klientů a nad nahlašováním odchodů z domácnosti



podmiňování odchodu ven (např. do kavárny) úklidem pokoje



schvalování pití alkoholu



zjišťování informací o zájemcích o službu od třetích stran bez jejich vědomí a souhlasu

Ve dvou zařízeních bylo zjištěno, že poskytovatel nemá nastavené mechanismy a podmínky pro
předcházení vzniku předsudků a negativního hodnocení uživatelů a poskytované služby. Vnitřní
prostředí a podmínky služby vykazují výrazné institucionální prvky ústavní či nemocniční péče, nikoli
prostředí „Domova“, konkrétně:


Používání uniformního oblečení personálu, používání vozíků pro rozvoz jídla, servírování jídla
a vykonávání hygieny klientů v ochranné zástěře a rukavicích



provozní ruch a zvýšený pohyb personálu po chodbách u pokojů v době a časech režimově
nastavených činností a aktivit (rozvoz jídla, hygiena, úklidy, rozvoz stravy, výměna
inkontinenčních pomůcek a jejich přenášení personálem v igelitových pytlích, podávání léků)
pro příchod klientů do služby je v osobní dokumentaci používán pojem „nástup“, „umístění“,
„mobilní uživatel“, „ústavní prádlo“, „vycházky“, „vysadit do TV místnosti“, „kapesné, „práce
u lůžka‘“, „přebalování“, dále používání pojmů používaných primárně ve zdravotnictví „vizitace, ošetřovna, stanice“.
Označování a hodnocení klientů slovy „klidný“, „veselý“, „nenáročný“ apod. v rozhovorech a
v dokumentaci





Dobrá praxe:




Zaměstnanci popsali, že okolí je vnímá přirozeně, snaží se chodit s klienty služby co nejvíce na
veřejnost. Tam je zaměstnanci „učí“ chovat se co nejpřirozeněji, tak, aby nepůsobili
nepatřičně a nevzbuzovali zbytečný zájem a předsudky okolí. Zaměstnanec popsal, že když
jdou s klienty služby do restaurace, jsou hezky oblečení a vedou klienty, aby si sami vybrali z
jídelního lístku, sami si objednali a zaplatili.
Pracovnice popsala kontakt s lékaři, kdy někteří mají zafixováno, že klientům tykají a chovají
se k nim familiérně. „Je to i naše práce, pokud jdeme na doprovod, měli bychom představit
klientku jako paní nebo slečnu“.
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V diskuzi zaměstnanci uvedli příklady z praxe, jak uplatňují vnitřní pravidla pro ochranu osob
před předsudky a negativním hodnocením, ke kterým by mohlo dojít v důsledku poskytování
sociální služby.
o „Jdeme např. nakupovat do Kauflandu a prodavačka klientovi tyká a neustále ho
pobízí, aby spěchal – jsme prodavačku upozornili, na tykání a na to, že klient se také
musí naučit, jak nakupovat, takže by bylo dobré, aby byla trpělivá.
o Jdeme k lékaři – lékař se stále obrací na nás a informace o klientovi sděluje nám,
lékaře jsme upozornili, aby se obracel na pana/í XY, že on je tady s problémem.
o Máme výborné sousedy, ty sice klientům tykají, ale oni jsou blízcí, chodí za nimi třeba
i na návštěvu.
o Zaměstnanci uvedli, že chodí v civilu.“
Zaměstnanci dodávají, že cíleně pracují na zlepšování spolupráce s obcí a lokalitou – na
zahradě i v domě pořádají akce pro veřejnost a rodinné příslušníky, klienti sami či s
doprovodem se zúčastňují veřejných akcí ve městě, jako jsou jarmarky, bály, sportovní
odpoledne, navštěvují bazén, kino apod. Cílem je mimo jiné odbourávání bariér a ničení
předsudků o klientech služby.
přímo v zařízení má svůj salon kadeřnice, která služby poskytuje také pro běžné obyvatele,
kteří bydlí v okolí zařízení.

Graf 14: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 1d) SQSS
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Komentář: Graf ukazuje, že pouze v 5 % auditovaných služeb je kritérium 1d) splněno částečně, ve
všech ostatních službách je splněno výborně nebo dobře. Z grafu vyplývá, že také v tomto případě
bude postačovat k nápravě využití výstupů z auditu.

IV.

kritérium 2a) SQSS

Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v
souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod
osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel
postupuje.
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Poskytovatelé mají písemně zpracována vnitřní pravidla obsahující obecná preventivní opatření pro
předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení
základních lidských práv a svobod osob. Dále poskytovatelé předložili písemné dokumenty, ve
kterých mají vymezeny situace porušení práv uživatele ze strany poskytovatele při poskytování
sociální služby, případně při porušování práv mezi uživateli. Ke každé definované situaci mají
poskytovatelé vypracované preventivní opatření, aby nedocházelo k porušení definovaného práva
uživatele a postup, pokud k porušení práva dojde.
Během auditu byly ve třech zařízeních ve vnitřních pravidlech identifikovány následující formulace,
jejíž aplikace by mohla mít vliv na porušení práv a svobod osob, například:










Část: „Práva a povinnosti poskytovatele“: „omezit na nezbytně nutnou dobu návštěvy osob
přicházejících za uživatelem do domova, vyžadují-li to hygienicko epidemiologické důvody
nebo jiné závažné provozní důvody“
Část: „Práva a povinnosti poskytovatele“: „při poskytnutí souhlasu k pořízení jakéhokoliv
záznamu z dění domova, nebo záznamu prostor a vybavení domova, si ředitel organizace
vymezuje právo autorizace k těmto záznamům.“
Část: „Prostory domova“ – „Uživatelé služeb mají právo kdykoliv samostatně opustit areál
zařízení, nedoporučil-li ošetřující lékař uživateli pohyb mimo areál zařízení v doprovodu
pracovníků“.
Část: „Alkoholické nápoje či jiné omamné či návykové látky - platí pro uživatele, u kterých
bylo prostřednictvím smlouvy, individuálního nebo rizikového plánu sjednáno či stanoveno
režimové opatření spočívající v omezení nebo zákazu požívání alkoholických nápojů či
obdobných návykových látek, /…/ V případě, že poskytovatel zjistí na pokoji uživatele
potraviny, alkoholické nápoje a jiné omamné či návykové látky přechovávané v rozporu s
tímto pravidlem je poskytovatel oprávněn požadovat po uživateli předání těchto potravin či
alkoholu k úschově, nebo okamžitou likvidaci“.
V pravidlech týkajících se pobytu ve službě poskytovatel bez bližšího upřesnění uvádí, že
o „personál má právo zakázat návštěvu pokud „zvlášť hrubým způsobem“ porušuje
Návštěvní řád“.
o „je zakázáno „přinášet nebezpečné nebo zdravotně závadné věci“. Toto není nijak
blíže specifikováno.
o „klientům není dovoleno přechovávat nebezpečné chemikálie a hygienicky závadné
předměty“.
o „důvodem k ukončení smlouvy může být „porušení základních pravidel slušného
chování a občanského soužití“. Toto není nijak blíže specifikováno.
34





U práva na svobodu pohybu je uveden způsob předcházení: „… zaměstnanci se s uživatelem
předem dohodnou“. Pravidlo však návodně neošetřuje možnou situaci, co když ale uživatel
na dohodu nepřistoupí.
U práva na ochranu osobních údajů jsou ošetřeny dvě možné situace, které mohou nastat, ač
se ve službě mohou stát ještě situace další, např. nedostatečná ochrana písemně
shromažďovaných osobních údajů, neoprávněné zjišťování osobních údajů o uživatelích v
rámci služby atd.

Zaměstnanci dotčených zařízení nicméně v rozhovoru s auditorským týmem sdělili, že dle výše
jmenovaných formulací v reálné praxi nepostupují, což však znamená, že praxe předčila špatně
nastavené písemné pravidlo.
Na základě výstupů auditů lze konstatovat, že v naprosté většině případů poskytovatelé podle
nastavených vnitřních pravidel v praxi postupují.
V praxi služby bylo z pozorování, v rozhovorech s respondenty a zaměstnanci potvrzeno, že
zaměstnanci naplňují ve velké míře lidská a občanská práva klientů. Klienti mají u sebe občanský
průkaz, peníze, léky, zde je přístup individualizovaný, některý z klientů si léky chystá a bere zcela
samostatně, jiní klienti potřebují odhled a dopomoc. Klienti také nejsou omezovaní v samostatném
pohybu, v rozhodování, v navazování vztahů mezi sebou, v přijímání návštěv, v kouření, v přístupu k
alkoholu (pokud to neohrožuje soužití na bydlení a neomezuje to jiné klienty).
Pokud klienti potřebují kontaktovat svoje blízké, zavolají si. Někteří klienti májí i svůj mobil, případně
je využíván služební mobil.
Dobrou praxí je klepání zaměstnanců při vstupu do pokojů, respektování způsobu oslovení, chování
se ke klientům s respektem a empatií a jejich neinfantilizování.
V některých případech bylo nicméně pozorováním, kontrolou osobních dokumentací a rozhovory s
respondenty a zaměstnanci zjištěno, že poskytovatel podle těchto nastavených vnitřních pravidel
postupuje pouze částečně. Příkladem je jedno zařízení, kde dveře od společného WC a koupelny se v
bytě na prvním a třetím patře nedají zamknout a nejsou ani označeny cedulí volno x obsazeno.
Respondent k tomu uvedl, že to nevadí, jsou zvyklí klepat. Při prohlídce zařízení však tento
respondent ani na jedny neklepal a vcházel bez upozornění.
Během auditu byly v praxi některých poskytovatelů identifikovány situace, kdy dochází ke kolizi se
základními právy a svobodami osob a poskytovatelé je dosud metodicky nezpracovali. Jednalo se o
tyto práva klientů:



udělení souhlasu ve smlouvě klientů k předávání svých (citlivých) osobních údajů třetím
subjektům, např. pojišťovnám, městským úřadům aj.,
právo vlastnit majetek, nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství, svoboda náboženského
vyznání, právo na vzdělání.

Nejčastěji diskutovanou oblastí v rámci dané kategorie byla otázka ochrany osobních údajů.
V případě respondenta jednoho zařízení bylo rozhovorem dokonce zjištěno, že jeho práva byla
porušena. Uvedl, že při sjednávání služby na začátku poskytování služby podepisoval, že nesouhlasí
35

se zveřejňování fotografií své osoby na internetu nebo v propagačních materiálech. Poté však
respondent zjistil, že jeho fotografie se i přes jeho nesouhlas na internetu nebo v propagačních
materiálech objevuje, a dokonce se objevil i na videu v televizi. Respondent sdělil, že dle jeho názoru
zřejmě nelze zabránit tomu, aby se na fotografiích či videu neobjevil, proto dodatečně podepsat
souhlas se zveřejňováním svých fotografií.
Dále bylo opakovaně v několika případech zjištěno, že osobní dokumentace respondentů obsahovaly
informace, které zjevně nebyly potřebné pro poskytování sjednaných sociálních služeb, např.
lékařské zprávy s podrobnými údaji o zdravotním stavu respondenta a užívané medikaci, protokol o
trestním oznámení, rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a jeho výše, atd. Tímto poskytovatelé
přímo postupují v rozporu se svými vnitřními pravidly, ale také se zákonem na ochranu osobních
údajů.
Zaměstnanci připustili, že tyto údaje nepotřebují nezbytně v souvislosti a účelem poskytování sociální
služby, ale jde často o dokumenty s informacemi osobní a citlivé povahy, které si u nich klienti chtějí
uschovat. Pro tyto situace nicméně poskytovatelé neměli zpracované pravidla a postupy.
Níže uvádíme zjištění zakládající na porušení práv klientů služby:












Z rozhovoru s respondentem vyplynulo, že když chce pivo, „musím se zeptat. Také chodím
rád do kavárny, ale musím to sdělit, jestli můžu“. K tomu vysvětlil – „jdou na pokoj se podívat,
když tam mám bordel, tak si to nejdřív musím uklidit. Musím respektovat, co řeknou“.
Zaměstnanec vysvětlil, že potřeba klientů žádat o svolení se stále objevuje z minulosti.
Zaměstnanci jim to trpělivě vysvětlují, ale tématem se cíleně nezabývají.
Respondentka uvedla, že když jde na toaletu, nese si sebou toaletní papír a mýdlo s
ručníkem. Toto bylo také ověřeno pozorováním – v koupelně nebyl ručník, mýdlo ani toaletní
papír. Jedná se o ústavní prvek a je patrné, že poskytovatel tuto oblast cíleně neřeší, neboť v
dokumentaci k tomu nebyly nalezeny žádné záznamy.
Rozhovorem s respondentkou bylo zjištěno, že tato nemá u sebe žádné finanční prostředky.
Respondentka je omezena ve svéprávnosti a může rozhodovat o finančních prostředcích do
300 Kč měsíčně. Zaměstnanci uvedli, že neví o tom, že by respondentka chtěla mít peníze u
sebe.
Dveře do společné koupelny nelze uzamknout – v zámku nebyl klíč.
Někteří klienti vykonávají ve službě drobné pomocné práce, úklid jídelny, vynášení koše
apod. Takovouto aktivitu mohou vykonávat max. 3 hod denně a dostávají za ní odměnu 3
Kč/hod. Tato praxe není v souladu se zákoníkem práce.
Respondenti nemají k dispozici klíče od domu, ve kterém bydlí a pro vstup musí zvonit na
zaměstnance služby, což se dotýká jejich práva na důstojnost.
Domovní řád (příloha smlouvy o poskytování sociální služby) umožňuje poskytovateli ukončit
smlouvu s okamžitou platností, aniž by poskytovatel řešil možné ohrožení zdraví nebo života
klientů vzniklé v důsledku aplikace tohoto ujednání.

V jednom zařízení bylo upozorněno na nejednotná pravidla pro vstup na pokoj - pozorováním
bylo zjištěno, že p. uklízečka informovala jednoho zaměstnance, že měl klient na pokoji
pomočené povlečení a že mu ho již převlékla. Zaměstnanec vysvětlil, že do pokoje může personál
vstoupit i bez přítomnosti klienta, když něco ohledně klienta potřebuje. Jiný zaměstnanec naopak
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vysvětlil, že je běžné, že se do pokojů nevstupuje nebo jen např. v případě havárie. Poskytovatel
nemá s klienty vstupy na pokoje bez jejich přítomnosti individuálně sjednány a ošetřeny zápisem.
Pravidelně uklízečka uklízí pokoje klientů s vyšší mírou podpory v oblasti úklidu. Zde dělá úklid v
plné míře. Na pokojích klientů, kteří si zvládají průběžně uklízet sami, uklízí cca 1x za 3 měsíce:
„to uklidím všem všechno, aby to bylo pořádně…“. Většina klientů má zamčené pokoje. Paní
uklízečka si vezme klíče z kanceláře, pokoje si odemkne a uklidí v nich. Uklízí věci pouze na
povrchu, do skříní nevstupuje. Dle jejího vyjádření se podporou při uklízení prádla zabývají
klíčové pracovnice. Společné prostory si také částečně uklízí sami klienti, zejména o víkendu.
Zaměstnanci však také pravidelně uklízejí, „aby to bylo načisto“. Z nastaveného způsobu kontroly
nad kvalitou úklidu je opět patrný institucionální prvek, navíc může být systém pro klienty velmi
demotivující a zneschopňující.
Hodně diskutovanou oblastí byla rovněž oblast oprávněných zájmů a uplatňování práv klientů,
kdy byly s auditorským týmem diskutovány následující příklady praxe:




Svéprávná respondentka neví, zda má uzavřenou Smlouvu o poskytování služby, doplnila, že
by ji ale měla mít. Když jí byla Smlouva v její osobní dokumentaci ukázána, uvedla, že ji má u
sebe sestra. Jako důvod uvedla, že tyto záležitosti řeší sestra, která chce, aby tyto věci řešila
za ní, a jí to nevadí. Respondentka je plně svéprávná a k úhradám doplnila, že „platí to sestra,
posílá to z účtu na účet Katce (myšleno sociální pracovnici). Řeší to spolu a píšou si to emailem“. Přímo respondentce není měsíční vyúčtování předkládáno, respondentka neví, kolik
reálně za službu platí. Tento postup není žádným zákonným způsobem poskytovatelem
ošetřen. I přestože je respondentka plně svéprávná, plnění smluvního ujednání ve vztahu k
úhradě za poskytované služby je nastaveno v režimu „omezení práva klientky“ v oblasti
hospodaření se svými financemi. Zaměstnanec k tomu uvedl, že neexistuje vytvořená dohoda
poskytovatele a respondentky a její sestry, která nyní vystupuje v roli opatrovnice. Tento
princip ochrany a možného zneschopnění je zřejmý také ze skutečnosti, že respondentka ve
svéprávnosti podepsala Smlouvu o poskytování sociální služby, její výtisk však jako smluvní
strana nevlastní, sama si na vyjednání Smlouvy nepamatuje.
Respondentka uvedla „…Ale Dáša mi včera nechávala něco podepsat. Nevím, co to bylo,
podepisuji se ráda, proto podepíšu všechno“. Riziko, které zároveň z toho odvodila: „hodím
autogram a je mi to jedno, ale můžu asi podepsat něco, za co můžu jít i do vězení… můžu se k
něčemu i upsat“.

Dobrá praxe:




Respondent uvedl, že mu zaměstnanci tykají a říkají mu křestním jménem, to si přál. Je to
také uvedeno v osobní dokumentaci respondenta. Respondent zaměstnancům tyká také.
Uvedl, že spát chodí, kdy chce, někdy si v noci udělá „kafe“, zakouří si venku a jde spát. Nikdo
mu v tom nebrání.
Respondent si sám bez dohledu chystá léky, nechá si je potom zkontrolovat v lékovce od
zaměstnanců: „Co kdybych se spletl?“ Vaří pro něj jedna spolubydlící: „Já škrabu brambory.
My spolu jezdíme nakupovat do Bohumína, týdenní nákup, většinou ve středu nebo v úterý.
My to řekneme zaměstnancům, když nějak jedem, aby věděli, kde jsme a že jsme se
neztratili“. Kam jde, řekne zaměstnancům v kanceláři, aby neměli strach.
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Respondent má svůj klíč od pokoje, uvedl, že si nezamyká. Má u sebe léky, občanský průkaz,
smlouvu, dále sdělil, že peníze má v pokladně zařízení.
Respondent při rozhovoru uvedl, že podporu ze strany zaměstnanců poskytovatele využívá
minimálně. Všechno si více méně zajistí sám. Od zaměstnanců se mu dostává v případě
potřeby rady (např. nastavení elektrické trouby, obsluha mobilního telefonu, řešení konfliktů
se spolubydlícími atd.). Respondent si rád se zaměstnanci popovídá, přináší mu to klid a pocit
bezpečí. Nedávnu mu pomohli s vyhledáním vhodného obchodu pro nákup oblečení.
Respondent doslova uvedl: „Potřeboval jsem rifle. Poradili mi, abych zašel do obchodu. Ryfle
jsem si nevybral, za to jsem si nakoupil jiné oblečení, které bylo výhodné. Dále mi pomáhají s
vyhledáním zboží v akčním letáku.“ V případě potřeby respondentovi poradí i se
zprostředkováním lékařského ošetření. Pokud se nejedná o akutní stav, většinou si
respondent lékaře zajišťuje sám. Hlídá si pravidelné kontroly, sám si připravuje léky a sám je i
užívá.
respondenti mají u sebe osobní doklady. Zaměstnanec uvedl, že respondent má u sebe
občanský průkaz a průkaz ZTP a běžně je nosí ve svém batůžku.
Zaměstnanec sdělil, že v noci neprobíhá u žádného uživatele služby noční kontrola. Uživatelé
většinou celou noc spí, nebo si jdou povídat s pracovníkem ve službě.
Respondentka je omezena ve svéprávnosti. K dispozici pro volné nakládání s financemi má
200 Kč. Dále respondentka popsala situaci, kdy jí čeká další soud o průběhu opatrovnictví a
klíčová pracovnice navrhla, aby bylo zahájeno i jednání o navýšení kapesného. Aktuálně
respondentka hospodaří s částkou 200 Kč/ měsíc, a ráda by využila 1000 Kč. Sama uvedla, že
by se jí to hodilo, protože cena věcí osobní spotřeby stoupá. Respondentka i zaměstnankyně
popisovaly spolupráci a změnu při vedení /správě financí. Dříve si respondentka dělila částky
na drobnější a rozdělovala do obálek, nyní už zvládne hospodařit s částkou bez jejího dělení –
využije ji celou v průběhu měsíce. Sama schovává doklady o nákupu a společně s klíčovou
pracovnicí je pak zaznamenávají do sešitu a lepí do knihy.
„Klienti, kteří chtějí, tak chodí do kostela, je to respektované, není s tím problém… kromě
tradičních církví je tu silná i základna jehovistů. Jeden klient se s nimi stýkal, ale odklonil se od
toho sám… Pokud o tom chtějí mluvit, řekneme názor, ale sami do toho nevstupujeme, leda v
případě, že bychom měli podezření, že jsou nějak využíváni nebo zneužíváni. Stejně tak
respektujeme orientaci sexuální, nezasahujeme do toho, pokud klient sám nepotřebuje radu
nebo pomoc.“
Pozorováním bylo dále zjištěno, že respondent se může bez omezení pohybovat po službě,
navštěvovat společné prostory, zahradu apod. Zaměstnanci před vstupem do pokojů klepou,
klientům vykají, a to i tehdy, když oni jim tykají.
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Graf 15: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 2a) SQSS
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Komentář: Graf ukazuje, že hodnocení sociální služby podle kritéria 2a) je potřeba věnovat pozornost.
Požadavky kritéria naplnilo výborně nebo dobře více než polovina sociálních služeb a 15% je splnilo
dobře. K nápravě mohou postačovat v dotčených službách výstupy z auditu v závěrečných zprávách,
ovšem vzhledem k tomu, že se jedná opět o zásadní kritérium, mělo by se jeho plnění stát prioritou
pro plánování cílů práce s klienty pro příští období a pravidelně zařazovat do supervizí naplňování
tohoto kritéria v každodenní praxi.

V.

kritérium 2b) SQSS

Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít
ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení
těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Byly zjištěny nedostatky
3
6
3
1
13

Nebyly zjištěny nedostatky
4
2
1
0
7

Poskytovatelé mají písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezují situace, kdy by mohlo
dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, přičemž v postupech je u
jednotlivých situací střetů zájmů rozepsána i prevence a následná opatření.
U poskytovatelů, kteří vnitřní pravidla zpracována měla, upozorňoval auditorský tým nejčastěji na
následující příklady situací, ve kterých by mohlo dojít ke střetu jejich zájmů se zájmy osob, kterým
poskytují sociální službu, a která nebyla v přeložených metodických materiálech zahrnuta:
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možné střety zájmů ve smyslu kolize toho, že pro poskytovatele nebo jeho zaměstnance je
výhodné něco jiného než pro klienta (např. doprovázení klienta ke kadeřnici, která je
kamarádka zaměstnance, přestože nedaleko je jiná a levnější)
zaměstnanec je ve vztahu ke klientovi ovlivněn nějakou osobní vazbou, díky které hrozí, že jej
bude zvýhodňovat (typicky rodinný příslušník uživatelem služby).
Klienti služby navštěvují službu sociálně terapeutických dílen, která je zřízena stejným
poskytovatelem. Zaměstnanci domova a zaměstnanci sociálně terapeutických dílen mezi
sebou sdílejí informace. Režim sdílení těchto informací není upraven.
poskytovatel poskytuje více sociálních služeb současně (DZR, CHB a PSB) a není nijak pravidly
ošetřen přestup klientů mezi těmito službami.
praxe, kdy sociální pracovnice je zaměstnána ve dvou službách, mezi kterými může docházet
k přestupům klientů a vzájemnému předávání informací o klientech.
pravidlo roční lhůty platnosti smlouvy o poskytování sociální služby (Pro klienta pobytové
sociální služby je velmi nejisté mít smlouvu o poskytování sociální služby uzavřenou na dobu
určitou.)
hospodaření s penězi uživatelů služby, kteří mají svého opatrovníka nebo jsou schopni s
penězi nakládat
situace, kdy poskytovatel upřednostňuje ekonomické hledisko nad zájmem klienta:
o výpovědní důvod smlouvy: „pokud uživatel tráví ročně 60 dní, za které náleží uživateli
dle vnitřních předpisů vratka (mimo hospitalizaci) mimo DOZP, je pro něj služba
prokazatelně nepotřebná“
o účtování vratek za odhlášenou stravu. Poskytovatel sice vrací klientům za potraviny
50 % stravného/den, ale dle sdělení (a dokumentu „Směrnice o pobytu klienta mimo
zařízení, vratky a předávací protokol“) jen v případě, pokud klientovi neeviduje
„neuhrazeno“ („neuhrazeno“ eviduje poskytovatel klientovi v případě, že klient
neplatí kvůli nízkému příjmu plnou úhradu a na základě ustanovení § 73 ZSS mu
poskytovatel nechává 15 % jeho příjmu).
o Nevracení poměrné části příspěvku na péči, pokud si klient neodhlásil zároveň
stravné. Příspěvek na péči je však nárokovou dávkou klienta určenou pro toho, kdo o
něj právě pečuje. Pokud to není v daném kalendářním dni DOZP, nemůže si
poskytovatel tuto sociální dávku pro sebe nárokovat.

Pozorováním přitom bylo zpravidla potvzeno, že vlastní praxe poskytovatelů v uvedených situacích je
přitom dobrá (viz níže příklady dobré praxe).
V průběhu auditu v jednom zařízení diskutoval auditorský tým následující 4 situace, které vnímá jako
střety zájmů:
a) Klient služby si nepřál, aby zaměstnanci sdělili opatrovnici jeho nepříznivý sociální vývoj (začal
krást), zaměstnanci to přes jeho nevůli opatrovnici sdělili. Tím došlo ke střetu zájmu mezi
zájmy klienta (jeho zájmem bylo, aby se to opatrovnice nedozvěděla a on měl finanční
prostředky pro svou potřebu) se zájmem poskytovatele (povinnost sdělovat pravdivé
informace opatrovníkovi), následně došlo k tomu, že klientovi byly na čas úplně odňaty
finanční prostředky pro jeho potřebu od opatrovníka.
b) Jako další byla diskutována situace, kdy klíčový pracovník má klienty, kteří tvoří pár, a nebo
klienty, kteří sdílejí společný pokoj. Auditorský tým se domnívá, že tím dochází ke střetu
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zájmů, aby zaměstnanec hájil vyváženě zájmy obou klientů v páru případně obou klientů ve
dvoulůžkových pokojích.
c) v případech, kdy respondenti bydlí v nájemních „nácvikových“ bytech, které patří Městu,
které je pronajímá poskytovateli, tak dochází k situaci, kdy je poskytovatel sociální služby vůči
svým uživatelům zároveň pronajímatelem bytů. Tato situace zakládá střet zájmů
poskytovatele služby, jehož zájmem je udržet byty v pořádku a postarat se o bezproblémový
provoz bytového fondu, se zájmy poskytovatele, v jehož oprávněném zájmu je samostatné
bydlení s převzetím odpovědnosti za sebe sama.)
d) Vzhledem k vzdálenosti bytů chráněného bydlení a k nižší personální kapacitě služby jsou
přijímáni do služby chráněného bydlení spíše soběstační klienti, což vyplynulo i z rozhovorů s
respondenty a z jejich osobní dokumentace. Takové klienty by však měl poskytovatel dle
auditorů prokazatelně směrovat do takového druhu sociální služby, který by je více posunul k
běžnému způsobu života jiných lidí (např. podpora samostatného bydlení).
V některých případech naproti tomu měli poskytovatelé ve vnitřních pravidlech popsány situace, kdy
by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu. Ne všechny
definované situace jsou však situacemi střetů zájmů. Jde o porušení vnitřních pravidel poskytovatele.
Konkrétně se jednalo o tyto situace:
o
o
o

- uživatel soustavně ruší noční klid hlasitou televizí
- uživatel uráží personál centra svým hrubým chováním a vyjadřováním
- uživatel má nevhodné poznámky a chování se sexuálním podtextem

Dobrá praxe:


zaměstnanci – aniž by tato situace byla jako střet zájmu označena – se s klienty během
nedávných voleb dopracovali k rozhodnutí, že volit nepůjdou, protože poté, co jim předali
volební lístky a pokusili se vysvětlit smysl a význam voleb, se ukázalo, že klienti jej nechápou,
a zaměstnanci chtěli předejít tomu, aby je ovlivnili přímo v tom, kterému kandidátovi dají
svůj hlas.

Graf 16: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 2b) SQSS

kritérium 2b) SQSS

3 body
35%

0 bodů
5%

1 bod
15%

2 body
45%

Komentář: Z grafu vyplývá, že kritérium 2b) je splněno výborně nebo dobře v 80 % auditovaných
služeb. Problematickým je toto kritérium pro 15% služeb, které plní kritérium částečně a 5 %
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auditovaných služeb, které jej vůbec nesplnily - v těchto případech doporučujeme na tuto oblast
zaměřit pozornost v oblasti vzdělávání, supervize, případně přizvání externích konzultantů k řešení
metodické podpory v této oblasti. Jedná se o zásadní kritérium, tedy je vyžadováno plnění kritéria
výborně a dobře.

VI.

kritérium 13a) SQSS

Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované
sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Byly zjištěny nedostatky
2
2
1
0
5

Nebyly zjištěny nedostatky
5
6
3
1
15

Z pozorování a z rozhovorů s respondenty nebyly u naprosté většiny poskytovatelů zjištěny
nedostatky materiálního nebo technického zařízení, které by respondenty limitovaly při naplňování
jejich potřeb.
Výjimku z dobré praxe představují následující zjištění:








Pracovní prostor pro zaměstnance je v budově velmi malý, WC pro zaměstnance je umístěno
v prostorách bytu klientů v prvním nadzemním podlaží, pokud jdou zaměstnanci na WC,
prochází obývacím pokojem klientů, což narušuje jejich soukromí. Zaměstnanci také
procházejí přes tento obývací prostor např. ráno, když chodí budit klienty, kteří si to přejí.
Toalety u pokoje respondentky jsou pro muže a ženy umístěny v jedné místnosti, odděleny
pouze přepážkou nedosahující až ke stropu. Prostor toalety tak nevytváří dostatečné
soukromí.
domácnosti nedisponují zázemím pro zaměstnance, takže v obývacím pokoji klientů mají
zaměstnanci umístěn pracovní stůl s počítačem a další nábytek k uskladnění pracovních
materiálů. Tento nábytek sice nenarušuje interiér pokoje, ale permanentní přítomnost
personálu narušuje soukromí klientek. Navíc zde není žádná toaleta pro personál, takže
pracovnice využívají toaletu klientů, což je také zásah do jejich soukromí. Pokud zaměstnanci
chtějí toaletu využít, žádají klienta o souhlas, což stírá profesionální hranici. S ohledem na
absenci zázemí personálu, probíhají v domácnosti klientů také pracovní porady. Personál
nemá žádný bezpečný prostor pro řešení pracovních záležitostí, dochází tak k omezování jak
klientů, tak k omezování personálu v pracovním výkonu (včetně prostoru pro trávení
přestávek).
Respondenti žijí na převážně dvoulůžkových pokojích (pět ze šesti respondentů), kde
uprostřed je umístěna kolejnice se závěsem, když se závěs zatáhne, jeden z obyvatelů pokoje
nevidí na okno. Koupelna je umístěna na chodbě, v koupelně jsou nastěhovány vozíky a
pomůcky, které musí pracovníci před plánovaným koupáním vystěhovat na chodbu.
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V jednom případě bylo auditorským týmem upozorněno na to, že prostředí a podmínky, ve kterých je
služba poskytována, neodpovídají normálnímu životu vrstevníka bez postižení. Prostředí, kde
obyvatelé služby žijí, vykazuje zásadní ústavní prvky, jako např. vysoká kapacita budovy (cca 180
osob), kde jsou provozovány 4 sociální služby (DPS, DZR, DOZP, OS). Jednotlivé druhy služeb nejsou
od sebe prostorově nijak odděleny, pokoje jsou promíchané, tzn., že na jedné chodbě jsou pokoje
obyvatel DZP a další pokoje osob s demencí v seniorském věku využívající službu DZR. Chodby jsou z
důvodu poskytování služby DZR ve stejných prostorách monitorovány kamerovým systémem.
V některých případech, byť je kapacita služby reálně malá (max. 10 osob), prostředí a podmínky
neposkytují pracovníkům prostor pro individuální práci. Život obyvatel služby se totiž řídí
harmonogramem činností danými vnitřními pravidly pro pracovníky a naplánovanými skupinovými
aktivitami.
Graf 17: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 13a) SQSS
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Komentář: Z grafu č. 17 je patrné, že kritérium 13a) je splněno výborně nebo dobře v naprosté
většině auditovaných služeb (85%), v 15% je splněno částečně. Také v tomto případě bude
postačovat k nápravě využití závěrů z auditu. Při plánování změn k naplnění tohoto kritéria bude
potřeba součinnosti zřizovatele sociální služby.

Oblast č. 4: Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
I.

§ 88 písm. d) ZSS

Zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro
uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních

Kritérium splněné

43

Kritérium
nesplněné

DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Nedostatky nezjištěny
6
8
4
0
18

Nedostatky zjištěny
0
0
0
0
0

1
0
0
1
2

Poskytovatelé předkládali auditorům metodické postupy a pravidla požadovaná standardy kvality
sociálních služeb, která zohledňují specifické potřeby osob z cílové skupiny v oblasti možnosti
uplatnění oprávněných zájmů osob, a to jak v běžném rozsahu, tak ve zjednodušené formě, aby
zajistili vyšší míru srozumitelnosti textu.
Studiem obsahu předložených vnitřních pravidel bylo zjištěno, že se stručnou a srozumitelnou
formou vyjadřují ke všem částem provozu zařízení. Například: veřejnému závazku, právům a
povinnostem uživatelů, právům a povinnostem poskytovatele, smlouvě o poskytování sociální služby,
Plánování služby, průběhu dne“ apod. Dále podrobně vymezují pravidla pro pohyb v prostorách
domova, pravidla způsobu odběru stravy, pravidla nočního klidu, kouření, požívání alkoholických
nápojů, stížností atd.
V rámci předložených metodických materiálů poskytovatelů konstatoval auditní tým představení
dobré praxe.
Poskytovatelé předkládali rovněž dokumenty ve zkrácené podobě s jednoduchým textem, případně
doplněny o fotografie a jednoduché piktogramy, a bylo konstatováno, že zpravidla jsou k dispozici
klientům služby buď na webových stránkách poskytovatele, u pracovníků, na nástěnce u vstupu do
objektu služby, nebo je mají klienti k dispozici na svých pokojích.
Jeden z poskytovatelů též na svůj web vyvěsil dokument, ve kterém informuje na webu potenciální
klienty o tom, co se bude dít - pokud projeví zájem o danou službu - před a po uzavření smlouvy a
při jejím ukončení. Auditorským týmem bylo upozorněno na to, že v dokumentu jsou používány
obecné pojmy, jimž nemusí cílová skupina rozumět, např. „klíčový pracovník“,“ využívání všech
dostupných zdrojů, které služba může nabídnout,“ čímž je snížena srozumitelnost textu. Chybí
konkrétní příklady (např. v čem a jak může služba konkrétně klienty podporovat).
V jednom zařízení bylo zjištěno, že pravidla pro uplatnění oprávněných zájmů osob nejsou
zpracovány ve formě srozumitelné pro cílovou skupinu.
Z rozhovorů s respondenty vyplynulo, že pravidlům služby ve většině případů rozumí a mají snahu se
jimi řídit.
Opakovaně se nicméně v závěrečných zprávách objevovalo doporučení auditorů pokusit se
formulovat vnitřní pravidla (Pravidla soužití) ještě jednodušším/jednoznačnějším způsobem, zejména
pak ta, na jejichž porušování se váže možnost ukončení smlouvy o poskytování služby. Ze studia
vnitřních pravidel a na základě rozhovorů s respondenty totiž opakovaně vyplynulo, že pravidla
obsahují mnoho informací, které jsou v rámci těchto pravidel nadbytečná, například obecné a
základní informace o službě, způsob vyúčtování a sazebník, důvody ukončení smlouvy a další.
Dobrá praxe:
 Uživatelka si v individuálním plánu stanovila za cíl ‚Zlepšit se v komunikaci s lidmi (vědět, na
jaké téma se s nimi bavit, jak být více společenská, jak se bránit manipulaci a chování druhých
vůči sobě, když je to nepříjemné)‘. Jako jeden z kroků k naplnění tohoto cíle bylo domluveno,
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že bude 5 setkání klientky s klíčovou pracovnicí věnováno individuálnímu nácviku
komunikace se zaměřením na to, co dělá klientce problém.“
„Pokud zaměstnanci zaregistrují potřebu věnovat se s klienty určité oblasti – např. stížnostem
či pravidlům soužití, zaměstnanec si s klientem sedne a spolu témata probírají tak, aby jim
rozuměl. Při rozhovoru si zaměstnanec průběžně ověřuje, zda klient rozumí tomu, co spolu
probírají“
Poskytovatel reviduje koncept práce s riziky, kterými jsou nově klienti služby s přípravou na
samostatný život vystavováni (proti dříve běžné praxi). Pracovníci uvedli, že „například dříve
manipulace s rychlovarnou konvicí nebo s nožem, už je dávno pryč, to už nejsou rizika…“

Graf 18: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 88 písm. d) ZSS

§88 písm. d) ZSS
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Komentář: Jak je patrné z grafu, tato povinnost je splněna v naprosté většině sledovaných sociálních
služeb a nesplněna v 10 %, přičemž k nápravě mohou v dotčených službách postačovat výstupy z
auditu.

II.

kritérium 1c) SQSS

Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální
služby a podle nich postupuje
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Byly zjištěny nedostatky
3
5
2
1
11

Nebyly zjištěny nedostatky
4
3
2
0
9

Poskytovatelé předkládali rozsáhlé soubory metodických materiálů a vnitřních postupů popisujících
fungování jednotlivých služeb. Jednalo se jak o vnitřní pravidla vztahující se k praxi v souladu s SQSS,
tak o konkrétní pracovní postupy upravující jednotlivé činnosti, které poskytovatelé v rámci zajištění
služby provádí.
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Pozorováním nebylo zjištěno, že by docházelo k porušování vnitřních pravidel.
V naprosté většině případů bylo auditorským týmem konstatováno, že jednotlivé dokumenty si
vzájemně neodporují a doplňují se, a struktura pravidel odpovídala základním činnostem daného
druhu služby.
V jednom zařízení zaměstnanci v rozhovorech připustili, že vzhledem k množství a rozsahu písemných
dokumentů je velmi obtížné udržet jejich srozumitelnost a postupovat podle nich v praxi. V jiném
zařízení bylo analýzou materiálů k pravidlům a postupům zjištěno, že některá pravidla jsou obsažena
v několika dokumentech různou formou, z rozhovoru s pracovníky se praxe liší, některá pravidla
vůbec neznají nebo je po vzájemné dohodě nedodržují, užívají se různé postupy a některá již pozbyla
platnosti.
Rozhovory s respondenty, studiem jejich dokumentace, rozhovory se zaměstnanci a pozorováním byl
ověřován soulad mezi těmito písemnými pracovními postupy a uplatňovanou praxí. V průběhu
šetření auditorů přitom nebylo zjištěno, že by některý z poskytovatelů podle pracovních postupů
zaručujících řádný průběh služby nepostupoval.
Zaměstnanci uváděli, že směrnice vytváří dostatečný metodický rámec pro všechny základní činnosti
služby.
Přesto ale k nejčastějšímu nedostatku v rámci této kategorie patří chybějící písemné pracovní
postupy pro některé základní činnosti daného druhu služby, např. pomoc a podpora při hygieně,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti či pro úkony „nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností“, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Zaměstnanci v rozhovorech uváděli, že pracovní postupy popisují jejich praxi.
Ve dvou zařízeních nicméně zpracované pracovní postupy představovaly jenom pouhý výsek všech
činností, které tito poskytovatelé s klienty realizují. Zaměstnanci poskytují klientům pomoc a podporu
i v situacích, pro které nemají zpracované pracovní postupy. Pozorováním a rozhovory bylo
prokázáno, že v oblastech, kde postupy nejsou zpracovány, zaměstnanci často postupovali intuitivně
a dle potřeb uživatelů, jejich dobrá praxe tudíž předčila metodickou úpravu.
Na základě výstupů auditů doporučuje auditorský tým pracovní postupy zpracovávat tak, aby z nich
bylo jednoznačně zřejmé:
 jak probíhá poskytování daného úkonu (jednotlivé kroky),
 co musí být v rámci daného úkonu realizováno, aby byla vždy zajištěna
minimální požadovaná úroveň kvality služeb,
 jak je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při poskytování úkonů.
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Graf 19: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 1c) SQSS
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Komentář: Graf ukazuje, že kritérium 1c) je splněno výborně nebo dobře ve většině, tj. v 70 %
auditovaných služeb a částečně v 30%. Také v tomto případě bude postačovat k nápravě využití
závěrů z auditu, ovšem v případě hodnocení jedním bodem (30%), je potřeba zaměřit pozornost na
metodickou podporu pracovníků, aby uměli zásadní pravidla, jakými pracovní postupy jsou, vytvářet
a jednotně používat.

Oblast č. 5: Uplatňování stížností
I.

§ 88 písm. e)

Zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby,
na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Kritérium splněné
Nedostatky nezjištěny
6
7
4
1
18

0
0
0
0
0

Kritérium
nesplněné
Nedostatky zjištěny
1
1
0
0
2

Poskytovatelé mají zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností klientů služby, ve
kterých mají definovány základní pojmy, vymezují kdo a komu si může stěžovat, stanovují pravidla a
postupy pro podávání a vyřizování stížností včetně lhůt i způsobu vyrozumění stěžovatele a možnosti
odvolání. Směrnice rovněž popisují, jakým způsobem jsou s pravidly seznamování klienti a jak je
zajištěna v této oblasti jejich informovanost.
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Předložená pravidla obsahují srozumitelným a přehledným způsobem potřebné informace pro
zaměstnance služeb.
Prokazatelnost seznámení zaměstnanců s pravidly poskytovatelé dokladovali podpisem zaměstnanců
o seznámení se u daného předpisu.

Vnitřní pravidla mají poskytovatelé zpracovány také v alternativní podobě, a to s pomocí fotografií a
piktogramů, s jednoduchým textem psaným velkým tiskacím písmem.
Auditorským týmem bylo ověřováno, jestli je obecná i alternativní podoba pravidel pro podání a
vyřizování stížností srozumitelná, vzhledem k okruhu osob, kterým je sociální služba poskytována.
Ve dvou zařízeních bylo zjištěno, že vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností klientů na
úroveň služeb nejsou srozumitelná pro všechny osoby, a to z následujících důvodů:
 verze pro klienty obsahově neodpovídá příslušné směrnici, kterou se stížnostní procedura
řídí.
 Informace předávané klientům nejsou kompletní, čímž je snížena jejich srozumitelnost.
V jednom případě bylo auditorským týmem upozorněno na to, že předložené vnitřní pravidlo
nepopisuje postup, když si klient stěžovat nechce, ale situace by pro svou závažnost měla být jako
stížnost řešena. Zaměstnanci uvedli, že se zatím s takovou situací nesetkali a nemají ji metodicky
ošetřenou. Mají pouze zkušenost, že klient dojde za vedoucím stížnost podat, ale nechce, aby se to
řešilo oficiálně, aby to někomu říkal. Služba to poté řeší, ale citlivě a taktně, avšak písemně záznam
nevede.
Dobrá praxe:
 respondentka v rozhovoru sama předložila sešity v domácnosti pro záznamy stížností (První
stranu sešitu tvoří nalepená zjednodušená pravidla pomocí schémat, jednoduchých
piktogramů se závěrečnou větou: „Záleží nám na Vaší spokojenosti“.)
Graf 20: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 88 písm. e) ZSS
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Komentář: Jak je patrné z grafu, tato povinnost je splněna v naprosté většině sledovaných sociálních
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služeb a nesplněna v 10 %, přičemž k nápravě mohou v dotčených službách postačovat výstupy z
auditu.

II.

kritérium 7b) SQSS

Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je
možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce pro
podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci
poskytovatele.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Byly zjištěny nedostatky
2
4
0
0
6

Nebyly zjištěny nedostatky
5
4
4
1
14

Pozorováním a rozhovory s respondenty a zaměstnanci bylo ověřeno, že poskytovatelé informují
klienty o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo
bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem, a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování
stížnosti.
V jednom zařízení bylo zjištěno, že v „Záznamech péče“ respondentky je uveden záznam: „Klientka je
nespokojena se systémem vydávání účtů. Je dotčena, že musí účty dokládat, jelikož je musí najít.
Slovně se negativně vyjadřuje k práci zaměstnance. Zaměstnancem je upozorněna na nevhodné
chování“. Z popisu není patrné, zda situaci poskytovatel dále řešil v rámci stížností či připomínek,
neboť jiný záznam nebyl nalezen.

Ve třech zařízeních byly ve zjednodušené verzi vnitřních pravidel zjištěny tyto nedostatky:
 poskytovatel neinformuje klienty o tom, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem,
kromě ujištění, že stěžovatele nikdo nesmí „za podání stížnosti jakkoli postihovat“ a že se
„budeme snažit ji vyřešit k vaší spokojenosti“.
 poskytovatel neinformuje klienty o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování
stížnosti a možnost obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený
orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na
prošetření postupu při vyřizování stížnosti
Schránku pro podávání a vyřizování stížností mají poskytovatelé nejčastěji umístěnou u vchodových
dveří, zpravidla je zde vyvěšeno rovněž úplné znění pravidel a současně i zjednodušená forma
doplněná obrázky.
V jednom případě bylo zjištěno, že poskytovatel dostatečně nezpřístupňuje písemné informace o
podávání a vyřizování stížností každému klientovi služby.(Informace pro uživatele o možnosti podat
stížnost jsou na webu organizace, na nástěnce v sídle organizace a v kanceláři sociální pracovnice.)
Zaměstnanci uváděli, že klient si zpravidla stěžuje pracovníkovi. U neverbálně komunikujících se
zaměstnanci snaží vypozorovat, co je předmětem jejich nespokojenosti. Třeba u podkroví, kde v létě
bývá velké horko, vidí změny v chování těch, kteří tam bydlí. Dle vyjádření zaměstnanců jsou
nejčastější stížnosti na mezilidské vztahy „ta mi vzala, udělala, ublížila…“ U jednoho z poskytovatelů,
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který vede „Knihu stížností“, zde byly za rok 2017 evidované 2 stížnosti od klienta služby, jedna s
datem 27.1.2017 a druhá s datem 13.9.2017, obě stížnosti se týkaly chování spolubydlícího klienta,
který se choval nevhodně a narušoval pravidla soužití v bytě.
Auditorským týmem přitom bylo upozorněno na to, že v případě, že za stížnost je považována i
stížnost na jiného uživatele, dochází k rozporu oproti definicí stížnosti ve standardu 7, kde
poskytovatel stížnost vymezil jako: „…nespokojenost s kvalitou a způsobem poskytování služeb ,
s organizací a řízením práce..“, nikoli tedy stížnost na chování dalších uživatelů služeb. Přitom nejvíce
„stížností“ bylo dle výpovědi pracovnice daného poskytovatele podáno právě na chování
spolubydlících.
Dobrá praxe:
 Respondent uvedl, že si již několikrát stěžoval na své spolubydlící. Zaměstnanec mu vždy
poradil, co je při stížnosti potřeba udělat, pomohl s formulací stížnosti. Respondent ji pak
hodil do schránky důvěry. Zaměstnanec mu pomohl sjednat nápravu.
 Informování uživatelů o možnosti podávat stížnosti:
o Za dobrou praxi lze jednoznačně označit to, že vnitřní Směrnice ukládá pracovníkům
informace o stížnostech předávat „uživatelům individuálně, min. 1x ročně, popřípadě
při aktualizaci směrnice nebo v době vzniku nepříznivé situace vedoucí k možnosti si
stěžovat.“
o Zaměstnanci sdělili, že klienti jsou na jednotlivých domácnostech minimálně dvakrát
do roka seznamováni se svými právy a povinnostmi včetně pravidel pro podávání a
vyřizování stížností a předložili dokument „Témata k seznámení uživatelů s jejich
právy a povinnostmi“, kde mají jednotlivé domácnosti rozepsáno, o čem musí v
konkrétních měsících klienty informovat.
o K informacím o stížnostech se klienti služby dostanou zejména systematickým
sdělováním ze strany zaměstnanců. Probírají se v rámci individuálního plánování a na
komunitách. Jsou vybízeni k podávání stížností, aby se naučili, jak se stížnostmi
zacházet. Opatrovníci jsou o možnostech podávání stížností také informováni.
Skutečnost, že uživatelé služby jsou seznamováni s postupem pro podávání stížností,
doložily i rozhovory s respondenty.
Graf 21: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 7b) SQSS
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Komentář: kritérium 7b) je splněno výborně nebo dobře ve všech auditovaných službách.

III.

Kritérium 15b) SQSS

Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem
poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje
Hodnocení plnění povinností
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Poskytovatelé mají vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální
služby písemně stanoveny ve vnitřním předpise Standard 15, kde vymezují způsob a podmínky
zjišťování spokojenosti uživatelů služeb, způsoby sběru dat, vymezení zodpovědnosti za jejich sběr a
vyhodnocení a způsob zpracování výsledků.
Pouze v jednom zařízení bylo zjištěno, že poskytovatel nemá a v praxi neuplatňuje písemně
zpracovaná vnitřní pravidla pro systematické zjišťování spokojenosti klientů se způsobem
poskytování sociální služby.
V oblasti funkčnosti a praktické využitelnosti pravidel byly identifikovány následující nedostatky:
 Pravidla pro zjišťování spokojeností klientů jsou obecná, neposkytují konkrétní návod, jak
využít zjištěné informace pro zvyšování kvality služby. Poskytovatel proto sice činí dílčí
záznamy o spokojenosti svých klientů, informace však nejsou sbírány a využívány ke
zkvalitnění služby systematicky.
 Standard č. 15 neobsahuje konkrétní postupy uplatňované v praxi poskytovatele pro
zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování služby.
 Poskytovatel nezpracoval funkční pravidla pro zjišťování spokojenosti svých klientů. Standard
č. 15 obsahuje velmi stručná pravidla pro provedení dotazníkového šetření (ohledně kvality
poskytované služby) u klientů služby. Obsah dotazníku ale není blíže specifikován a zejména
není konkretizováno, jak poskytovatel zajistí u své cílové skupiny, aby mu klienti měli
možnost zpětnou vazbu (ohledně své spokojenosti se způsobem poskytování služby)
poskytnout. Poskytovatel sice stanoví, že „podporu při vyplnění může poskytnout osoba,
kterou si uživatel sám zvolí“, ale jak v praxi zajistí, aby tuto možnost mohl klient vůbec využít
(a aby byla z hlediska předpokládaných výstupů z šetření efektivní)) již nijak v pravidlech
neřeší.
 Ve Standardu č. 15 se uvádí, že dotazník má klient vyplňovat společně s pracovníkem a „třetí
nezúčastněnou osobou, a to vždy koncem kalendářního roku.“ Dotazník má být následně
vyhodnocován sociální pracovnicí. Výstupy tohoto hodnocení mají být vodítkem pro další
práci s konkrétním uživatelem, což odporuje dalšímu tvrzení poskytovatele, že vyplnění
dotazníku spokojenosti je anonymní (stejně tak anonymitě odporuje i ustanovení, že by při
vyplňování dotazníku klientem měl být přítomen i zaměstnanec služby).
Výstupy ze zjišťování spokojenosti klientů se navíc u daného poskytovatele dosud nevyužívají
v praxi.
 Pravidlo neošetřuje, jak je s jednotlivými nástroji zjišťování spokojenosti zacházeno, kdo má
ze zaměstnanců jaké kompetence, ani jak je se zjištěnými informacemi ohledně spokojenosti
klientů dále nakládáno.
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K nejčastěji využívaným „nástrojům zvyšování kvality služby“ u poskytovatelů patří zpětná vazba
uživatelů (uživatelé mají možnost využít schránku stížností, připomínek, podnětů), dotazníkové
šetření spokojenosti uživatelů s kvalitou poskytované služby, pravidelné porady s uživateli, a porady
zaměstnanců a klíčových pracovníků k předávání informací mezi pracovníky.
Šetřením auditorů bylo rovněž ověřováno, jestli poskytovatelé v praxi podle předložených vnitřních
pravidel postupují. V tomto ohledu byly zjištěny následující nedostatky:
 Stávající systém nastavení zjišťování spokojenosti klientů se službou není nastaven cíleně a
efektivně. V praxi poskytovatel postupuje nahodile a nesystémově.
 Poskytovatel sice má vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem
poskytování sociální služby, ale v praxi podle nich nepostupuje. (nepředkládá dotazníky
k vyplnění)
 Byl předložen dotazník kvality života. Nebylo ale doloženo, jestli a kdy se s uživateli
spokojenost zjišťovala.
Dobrá praxe:
 Poskytovatelé mají zpracovány dotazníky pro zjišťování spokojenosti uživatelů s
poskytovanou službou. Jednou ročně realizují dotazníkové šetření na zjištění této
spokojenosti. Poskytovatelé předložili výstupy posledního dotazníkového šetření.
 zjišťování spokojenost i u klientů, kteří nekomunikují běžným způsobem a nedokáží tak
naplnit své právo na možnost stěžovat si. Záznam ze Složky klíčového pracovníka 3. 1. 2018:
„Domnívám se, že P. je s bydlením a podporou spokojen. Když jsem se P. zeptala, jestli je tady
spokojen, říká hlasitě ano a směje se. Z častého smíchu a projevů radostí si dovoluji usuzovat,
že je to opravdu tak. Toto usuzuji také s ohledem na informace od rodiny, která říká, že po
dvou dnech pobytu doma si P. už balí věci a čeká, až pojede zpátky do Osoblahy.“
Graf 22: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 15b) SQSS
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Komentář: Graf ukazuje, že kritérium 15b) je splněno výborně nebo dobře v naprosté většině
auditovaných služeb (80%), a v 20% je splněno částečně. K nápravě bude postačovat využití závěrů z
auditů.
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Oblast č. 6: Plánování poskytování sociální služby
I.

§ 88 písm. f) ZSS

Plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým
poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a
hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich
zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo
opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Kritérium splněné
Nedostatky nezjištěny
5
7
4
0
16

1
1
0
0
2

Kritérium
nesplněné
Nedostatky zjištěny
1
0
0
1
2

Ve většině zařízení bylo shledáno, že poskytovatelé s naplánovanou mírou podpory a osobními cíli
osob aktivně pracují a hodnotí průběh služby s ohledem na potřeby, schopnosti a osobní cíle
uživatelů. Nastavené osobní cíle v naprosté většině případů odpovídali druhu sociální služby a
zjištěné nepříznivé sociální situaci klientů tak, že reflektovaly nejen přání klienta, ale také možnosti
sociálního začleňování a rozvíjení možností a schopností jednotlivých klientů.
Bylo potvrzeno, že poskytovatelé hodnotí průběh poskytování sociální služby za účasti uživatelů
(případně jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků) a zapisují toto hodnocení a jeho výstupy do
písemných individuálních záznamů, tvořících součást osobní dokumentace klientů. Pouze v 1 zařízení
nebylo z dokumentace zřejmé, že se vyhodnocení účastní i samotný uživatel.
K zaznamenání cílů a konkrétních kroků individuální práce s klienty využívají poskytovatelé nejčastěji
Individuální plán. Formulář zpravidla obsahuje popis současné situace, cíl dojednaný s klientem,
konkrétní kroky, překážky, obavy, rizika, a v neposlední řadě průběžné a závěrečné hodnocení.
Ze studia dokumentace vyplynulo, že k zaznamenávání informací týkajících se průběhu poskytování
služby využívají poskytovatelé někdy i desítky dokumentů, přičemž zaměstnanci připustili, že u
některých není jasné, k čemu pracovníkům slouží, případně obsahují zdvojené informace.
Zaměstnanci při popisu toho, jak probíhá proces individuálního plánování v praxi, v jednom zařízení
potvrdili, že množství formulářů je pro ně zatěžující a není jim jasné, proč jsou vedeny.
Poskytovatelé pracují rovněž s možnými rizikovými situacemi v rámci poskytovaných sociálních
služeb, což popisovali zaměstnanci v rozhovorech i potvrzovalo nahlížení do osobních dokumentací
respondentů. V osobní dokumentaci klientů byly založeny formuláře nejčastěji označované jako
„Riziková situace“, kde byly identifikovány rizikové situace (např. opuštění areálu bez vědomí
pracovníka, napadání spolubydlících, štípání, plácání) které hrozí uživateli či jiným lidem, přičemž zde
byl uveden i postup pro řešení identifikované rizikové situace.
V jednom zařízení bylo zjištěno, že krizový plán by u člověka s duševním onemocněním nebylo možno
použít v době skutečné krize, protože neuvádí žádné dohodnuté postupy s klientem služby pro
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jednání pracovníka v době krizové situace.
Konkrétní zjištění k praxi poskytovatelů jsou součástí popisu zjištěných stavů věci k jednotlivým
kritériím standardů kvality 4c, 4b a 5c níže v následujících kapitolách.
K dalším nedostatkům v oblasti individuálních záznamů o průběhu poskytování sociální služby patří:
 Individuální plány respondentů obsahují zpravidla dlouhodobé cíle, jejichž dosažení je pro
uživatele obtížné, příp. na jejich naplnění pracují několik let. Další záznamy o průběhu služby
nebo aktuální, krátkodobé cíle, které rovněž úzce souvisí s naplňováním potřeb uživatelů,
dosahováním jejich cílů a naplňováním přání poskytovatel zaznamenává nesystematicky,
příp. o provedených aktivitách nevede záznamy vůbec. Konkrétně je možné uvést následující
popsanou praxi:
o respondent vyjádřil přání jezdit na kole, zaměstnanec se s ním několikrát projel na
kole, aby se přesvědčil, že kolo ovládá a dodržuje dopravní předpisy, pak se spolu
domluvili na tom, že respondent bude jezdit na kole samostatně),
o dále také u jiné respondentky byly prováděny nácviky jízd za příbuznými, jež si
respondentka přála vidět, ale není o tom proveden záznam ani v individuálním plánu
ani v jiném dokumentu, který poskytovatel používá pro zaznamenávání poskytované
služby),
Tento poskytovatel tudíž nevede o vlastní dobré praxi pravidelné záznamy.
 Písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby, které poskytovatel
zaznamenává, se pouze z malé části vztahují k cílům IP a většina z nich jednoduše popisuje
účast uživatelů na různých aktivitách pořádaných poskytovatelem. Na základě takto
vedených záznamů se dá jen velmi obtížně hodnotit naplňování stanovených cílů IP.
Příklady dobré praxe:
 aktivní zapojení respondentů do plánování,
 srozumitelnost vedených záznamů,
 postavení individuálního plánování na:
o znalosti a reflexi životní cesty klienta,
o posilování silných stránek člověka a uvědomění si úspěchů v jeho životě.
 poskytování individuální podpory dle zmapovaných potřeb a schopností klienta, například v
případě dvou respondentů, kteří žijí společně na bytě a jejichž potřebná míra podpory je
rozdílná, nastavil poskytovatel podporu v oblasti příprava stravy nácvikové činnosti
respondentovi č. 1 i přesto, že respondent č. 2 „zvládá“ přípravu stravy a mohl by tak „vařit
pro obě“.
 respondent, který když v roce 2016 přišel do služby, měl v osobní dokumentaci uvedeno, že si
ještě nezkoušel připravit snídani ani cokoli uvařit, uklízela sestra a také se starala o prádlo. V
době auditu si již respondent samostatně chodil nakupovat, zcela zvládl péči o prádlo a s
pomocí i úklid a sebeobsluhu při osobní hygieně. A především byl motivován se sám snažit,
referující zaměstnanec v rozhovoru uvedl, že se respondent rád zapojuje, rád vaří a vyniká v
tom, že si umí opatřit informace, o které stojí.
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Graf 23: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 88 písm. f) ZSS
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Komentář: Jak je patrné z grafu, také tato povinnost je splněna v naprosté většině sledovaných
sociálních služeb a k nápravě mohou postačovat v dotčených službách výstupy z auditu v závěrečné
zprávě.

II.

kritérium 4c) SQSS

Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl
závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Byly zjištěny nedostatky
2
1
2
1
6

Nebyly zjištěny nedostatky
5
7
2
0
14

Zaměstnanci v rozhovorech uváděli, že osobní cíle, potřeby a průběh poskytování služby jsou
sjednávány již při jednání se zájemcem o službu a jsou přílohou Smlouvy o poskytování sociální
služby. Na základě těchto údajů společně s uživatelem vyplňují navazující formuláře (Sjednaný rozsah
a průběh podpory, Osobní profil, IP atd.), kde jsou mapovány a podrobně popsány potřeby uživatele
podle základních činností poskytovaných službou, tj. je zde vymezeno, v jakých oblastech potřebuje
klient pomoc či podporu a v jakém rozsahu.
Ve dvou zařízeních bylo zjištěno, že poskytovatel nesjednává s osobami průběh poskytování sociální
služby, resp. jej sjednává, ale ne s ohledem na nepříznivou sociální situaci klientů. V jednom případě
byl rozsah poskytovaných služeb uvedený ve Smlouvě o poskytování sociální služby sjednán dříve,
než byly zjištěny možnosti, schopnosti a přání daných respondentů. Ve druhém případě byly cíle
respondentů pouze dílčími cíli k dosažení samostatnosti anebo nabytí takové míry schopností a
dovedností, díky kterým budou moci žít samostatný, spokojený život ve své vlastní domácnosti.
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(„Chtěla bych se naučit sama vybírat peníze platební kartou z bankomatu“., Chtěla bych se naučit
hospodařit s částkou 1500,- Kč“.)
Níže uvádíme konkrétní cíle, které si stanovili respondenti jednoho ze zařízení:
 „Přeji si zde zůstat bydlet, jsem tady rád. Přeji si navrácení svéprávnosti.“
 „Chci pečovat o zasazenou zeleninu a zpracovat sklizenou úrodu“
 „Chci si našetřit na značkové boty. Potřebuji pomoc při sestavování jídelníčku, sepsání
nákupního seznamu, vaření některých jídel. Také potřebuji doprovod na nákup“
 „najít si práci, přítelkyni, mít svou televizi, rádio…“
Výše uvedené cíle se vztahují k nepříznivé sociální situaci respondentů a jejich individuálním
potřebám.
K dalším zjištěným nedostatkům patří:
 Individuální plány klienta mají nejednotnou strukturu a plán průběhu služby v nich není vždy
jednoznačně rozpoznatelný.
 Široký rozsah činností uvedených ve Smlouvě respondenta nekoresponduje s přáním a cíli
klienta uvedenými v Dotazníku pro zájemce a ani další dokumentace a rozhovor s
respondentem nepotvrdily, že by respondent byl podporován v celé škále uvedených
činností. Ve Smlouvě o poskytování sociální služby je uveden tento rozsah: „Poskytnutí
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, údržba domácích spotřebičů,
hospodaření s penězi, výchovné a vzdělávací aktivity (celý rozsah činnosti), zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím – doprovody, kulturní aktivity, sociálně terapeutické
činnosti individuální i skupinové, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.“
Graf 24: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 4c) SQSS
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Komentář: Graf ukazuje, že kritérium 4c) je splněno výborně nebo dobře v naprosté většině, tj. v 85 %
auditovaných služeb a částečně v 15%. Jelikož se jedná o zásadní kritérium, mělo by být prioritou pro
15% neúspěšných služeb zaměřit se na nápravu zjištěných nedostatků, a to nejen úpravou svých
metodik, ale především revizí smyslu celého systému individuálního plánování.
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III.

kritérium 5b) SQSS

Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle
a možnosti osoby.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Byly zjištěny nedostatky
5
4
2
1
12
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Dle rozhovoru se zaměstnanci a studia vnitřních předpisů vychází poskytovatelé při plánování sociální
služby zejména z informací uvedených v Příloze Smlouvy (konkrétně ze stanoveného osobního cíle a
nutné míry podpory). Dále vycházejí z osobního kontaktu v průběhu jednání se zájemcem. Cíle a
konkrétní kroky individuální práce s klientem jsou stanoveny a hodnoceny v IP.
Součástí mapování potřeb klienta je popis situace a plán podpory vč. zdrojů a možností
respondenta. K příkladům dobré praxe v této oblasti patří: „p. Tomáš si zvládne namazat pečivo,
nakrájet zeleninu, nastrouhat sýr, maso si sám nenakrájí, je třeba podpora pracovníka (dotázat se
zdali si přeje maso nakrájet“.
„p. Marek si sám řekne, že prádlo potřebuje vyprat. Odnese prádlo do prádelny, s pomocí PSS ho
roztřídí, v dávkování je slovní podpora PSS, PSS zvolí program a p. Marek pračku zapne. Při věšení
podává pracovníkovi prádlo, které PSS věší“.
K doporučení auditorů při plánování patří soustředit se na to, aby aktivity a činnosti vyplývající z
naplňování osobních cílů respondentů nebyly samoúčelné, ale aby rozvíjely schopnosti a dovednosti
respondentů a zmírňovaly jejich nepříznivou sociální situaci.
Jeden poskytovatel předložil osobní dokumentaci respondentů, ve které byly osobní cíle respondentů
dále rozpracovávány na dílčí cíle a jednotlivé kroky k jejich naplnění. Na základě prostudování osobní
dokumentace respondentů a rozhovoru se zaměstnanci je možné konstatovat, že se jedná především
o dlouhodobé cíle. Naplnění těchto cílů je pro respondenty obtížné, o čemž svědčí i aktuální doba
naplňování jednotlivých cílů, která se pohybuje v řádu několika let a kdy znění cílů je po tuto dobu
prakticky beze změny.
Konkrétně cíle stanovené v individuálním plánu jednoho respondenta: „Péče o sebe – Chci se naučit
oblékat vhodně dle počasí a Péče o domácnost – Chci se naučit utírat prach ve svém pokoji.“ Studiem
osobní dokumentace respondenta bylo zjištěno, že stejný cíl, nezměněný ani v konkretizaci kroků, ani
v odpovědnosti plnění, má respondent stanoven ve svém individuálním plánu už od 14.8.2014.
Auditorský tým v této souvislosti upozornil na to, že i přesto, že plánované cíle nejsou v rozporu s
posláním služby ani s řešením nepříznivé sociální situace respondentů, může plánování pouze
rozsáhlých cílů, k jejichž naplnění dochází až po několika letech, příp. vůbec, vést ke snížení motivace
uživatelů služby pracovat na sobě a řešit situaci s ohledem na budoucí vývoj a zlepšení příp.
nezhoršování nepříznivé sociální situace. Stejně tak soustředění cílů jenom z omezeného rozsahu
oblastí, kdy některé jsou u respondentů zastoupeny často (příprava stravy, péče o domácnost, správa
financí), jiné oblasti cílů naprosto opomenuty (oblast navazování kontaktů, nácvik dovedností
spojených s orientací v prostoru, trávení volného času apod.) nezajišťují komplexní řešení nepříznivé
sociální situace.
V jednom zařízení bylo zjištěno, že plánování průběhu poskytování sociální služby je prováděno
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nejednotně, plán průběhu poskytované služby v některých případech není jasně rozpoznatelný,
zápisy v IP jsou volným popisem prováděných činností a není z nich zřetelná role služby – zapojení
zaměstnance:
„31.3. Klientka byla vysazena ke sledování TV
2.5. Klientka dnes s ostatními klienty v altánku
13. 6. Klientka ve společenské místnosti sledovala TV“
Níže uvádíme příklady dobré praxe v oblasti individuálního plánování sociální služby a ve způsobu
plánování a zaznamenávání průběhu poskytování sociální služby:
 Zaměstnanci popsali, že u každého klienta při individuálním plánování zjišťují, co klient
zvládne sám a s čím naopak potřebuje pomoci. Klientovi pomáhají pouze s věcmi, které sám
nezvládne. V případě, že si klient jako cíl stanovení něco zjevně nereálného, zaměstnanci mu
to nevymlouvají, ale nechají klienta, ať si sám zjistí, že jeho cíl není možné naplnit.
 Za významnou oblast, která prochází změnou v přístupu klíčových pracovníků vůči
respondentům, je podpora v oblasti hospodaření s penězi. Zde také, dle míry schopností a
dovedností, nastavuje poskytovatel odpovídající míru podpory zcela individuálně. Jako
dobrou praxi lze označit to, že se pracovníci „nebojí“ podstoupit riziko a ověřují si například
výše částek, s nimiž je klient schopen hospodařit. Díky této práci pracovníků ve spolupráci s
klienty se podařilo například u respondenta připravit podklady pro soudní jednání ke zvýšení
částky, s níž je respondent schopen hospodařit. Z původně 50,- Kč přes 200,- Kč respondent
„obhájil“ částku 300,- Kč. Cituji respondenta: „dopadlo to dobře! Vybojovala jsem to!“
 záznamy ve formuláři „Průběh služby – záznamy klienta a klíčového pracovníka – Co chci/co
potřebuje":
o Respondent - leden 2018 „Jelikož pomoci makatonu komunikuji i jiní klienti, J. rozumí
i znakům jako např., chleba, máslo, taška. Přestože, J. znakům rozumí, nedovede je
dobře napodobit. Zkoušíme J. učit gesta, i tak, že ho chytíme za ruce a gesto s ním
předvedeme, když mu však ruce pustíme, J. gesto ukáže tak rychle, že je jen těžko
rozpoznatelné. Pokud však J. něco chce, nebo potřebuje, umí to ukázat, buď
nepřesným znakem makatonu, ukázáním komunikační karty, nebo ukáže na předmět.
S J. jsme se dohodli, že i nadále bude pracovat na tom, aby se J. co nejpřesněji naučil
ukázat znaky makatonu a také je používal“.
 Záznam ve formuláři Záznam péče:
o 19. 10. 2017 „Respondent mi ráno sdělil, že se zajde podívat do lesa na hřiby.
Upozornil jsem ho, ať nechodí daleko, aby se neztratil, ujistil mě, že nemusím mít
strach, že nepůjde daleko. Doporučil jsem respondentovi vzít si gumáky, neboť bylo
mokro. Po příchodu z lesa mi přinesl ukázat dva nalezené hřiby. Měl radost, ještě
dneska je zpracuje. Ocenil jsem její zájem a aktivitu. Uznal, že gumáky v lese dobře
posloužily. Pomohl jsem s odstraněním sítí z oken, respondent se chystá umývat okna.
Poskytl jsem radu při určení pracího programu na záclony.“
Naproti tomu bylo zjištěno, že v jednom zařízení poskytovatel neplánuje průběh služby ve všech
oblastech běžného života tak, aby odpovídalo potřebám, očekáváním a osobním cílům cílové skupiny
služby.
U žádného z respondentů daného zařízení, s výjimkou jednoho, není plánována podpora v
komunikaci, přestože někteří z nich nemluví.
Poskytovatelé v naprosté většině případů plánují společně s osobou průběh poskytování sociální
služby s ohledem na osobní cíle, ale v několika zařízeních bylo zjištěno, že poskytovatel v dílčích
případech nedostatečně přihlíží k měnícím se možnostem a schopnostem uživatelů.
Pracovnice popsala příklad, kdy se s respondentem podařilo snížit míru podpory při péči o hygienu
tak, že už je potřeba pouze její občasná částečná dopomoc. Respondent byl v tu chvíli hrdý, jaký
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udělal pokrok. Uvedená praxe nebyla ovšem zaznamenána do předloženého Záznamu a hodnocení
péče nebo aktualizována v Plánu péče.
Více příkladů týkajících se uvedeného zjištění je uvedeno dále v kritériu 5c.
Při plánování osobních cílů se zpravidla jedná především o oblasti související se sebeobsluhou, péčí o
domácnost, obstarání sebe sama (nákupy, vaření), hospodaření s penězi, kontakty s ostatními lidmi,
pracovní uplatnění, aj. Respondenti tak v rozhovorech popisovali příklady dobré praxe, jak je sociální
služba podpořila.
Ve dvou zařízeních byly zjištěny oblasti, kterými se poskytovatel v rámci individuální práce s klienty
vůbec nezabýval, konkrétně nakládání s klíči, kdy zatím žádný z klientů nemá žádné klíče, dále
nakládání s občanskými průkazy a jinými doklady, kdy žádný klient tyto nemá u sebe, a dále podpora
při rozhodování a při hospodaření s penězi.
Ve dvou zařízeních bylo zjištěno, že zaměstnanci nemají společné pojetí toho, co lze považovat za
osobní cíl a jak je možné službu plánovat s ohledem na osobní cíle a možnosti klienta. V
Individuálních plánech respondentů tohoto zařízení se jednalo o zmapování přání klienta a plán
přítomen nebyl. Osobní cíl je přáním klienta a takto byl naplánován:
 chce kávu 2x denně a je s tím spokojen
 jezdit na výlety, do cukrárny, do kina, …
 přeje si déle spát
Naproti tomu zaměstnanci vybraných zařízení v rozhovorech uváděli způsoby, jakými klienty motivují,
aby se podíleli na činnostech v domově – úklidu, údržbě, aj. a popisovali způsoby, jakými službu
společně s klienty plánují tak, aby zachovali „princip normality“ s respektem k individualitě, tj. vedli
klienty k co nejběžnějšímu způsobu života s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.
Dále popsali na konkrétních příkladech, jak je např. plánován úklid soukromých prostor klienta, kdy i
zaměstnanci úklidu se dotazují na vstup do soukromých prostor a jsou informováni o tom, co klient
sám zvládne a v čem potřebuje podporu.
Také popsali způsoby tréninku zacházení s klíči a předávání zodpovědnosti klientům a způsoby
projednávání možných rizik s jednotlivými klienty.
V jednom případě byla oblast individuálního plánování identifikována jako nesourodá, konkrétně
z důvodu složitosti písemných pravidel, kterých je velké množství, jsou příliš rozsáhlá, což
pravděpodobně způsobuje jejich ztíženou aplikovatelnost do praxe. Formuláře se někdy překrývají,
obsahují množství různých údajů, které nejsou vždycky využívány v procesu individuálního plánování.
Dokumenty působí roztříštěně, nepřehledně a nejsou provázané.
Poskytovatel plánuje s respondenty průběh sociální služby, to se děje v různých a nepropojených
dokumentech, někdy není jasné, proč jsou vedeny a k čemu slouží (např. záznamy v Plánu průběhu
péče, který je shrnutím toho, co respondenti zvládají a nezvládají v jednotlivých oblastech života,
nejde o plánování).
Zápisy vedené k individuálnímu plánování jsou občas nesrozumitelné, není jasné, co z takto vedených
záznamů plyne pro individuální plánování, případně jsou cíle individuálních plánů stanoveny pouze
obecně a ne takovým způsobem, aby bylo zřejmé, kdy a jakým způsobem budou naplněny (např. za
jakých podmínek bude finanční situace respondenta stabilizovaná, jaké konkrétní stravovací návyky
se mají změnit, co se má respondent naučit v péči o sebe…).
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Graf 25: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 5b) SQSS
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Komentář: Z grafu č. 25 vyplývá, že kritérium 5b) je splněno výborně nebo dobře v naprosté většině
auditovaných služeb: 80%, ve 20% je splněno částečně. Jelikož se jedná o zásadní kritérium, platí
stejné doporučení jako u kritéria 4c).

IV.

kritérium 5c) SQSS

Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle.
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Zaměstnanci a respondenti popisovali v rozhovorech s auditory způsoby, jakými společně s klienty
průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány jejich osobní cíle. Popsaná praxe pak byla srovnávána se
záznamy v osobní dokumentaci klientů. Pouze v jednom zařízení nebylo z dokumentace zřejmé, že se
vyhodnocení účastní i uživatel. A v jednom případě nebylo průkazné, že probíhá hodnocení a
aktualizace naplňování osobních cílů a údajů uvedených ve formuláři „Sjednaný rozsah a průběh
podpory“. Zaměstnanci k tomu dodali, že změny se provádí dopisováním do textu a jednou za delší
čas se formulář aktualizuje. Tato praxe nicméně nebyla z předložených podkladů průkazná.
Příklady dobré praxe při vyhodnocování IP:
 „Cíl se plnil. Uživatelka říká, že tento systém jí vyhovuje a také říká, že si na něj již zvykla a
chystá si věci dle seznamu na dveřích a nepotřebuje asistenci od pracovníků. Dokonce od 18.
9. 2017 již uživatelka má i svou veškerou kosmetiku u sebe a hospodaří si sama dle svého
uvážení. Pracovníci jí občas připomenou, chystání dle seznamu ale již je vidět, že si uživatelka
na toto zvykla. Seznam uživatelka chce mít stále vyvěšen na dveřích, aby se podle něj mohla
orientovat. Cíl splněn a ukončen.“
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Respondent má k osobnímu cíli uvedeno: „Chtěla bych se naučit vařit tyto jídla – dušená
mrkev, žemlovka s jablky a tvarohem, špenát, dušené zelí“. K tomuto cíli má respondent
uvedeno toto hodnocení, například k 1. 12. 2018: „V měsíci říjnu a listopadu vařila paní J.
špenát a dušené zelí. Tyto jídla jsou pro ni složitější, proto při jejich vaření ještě potřebuje
slovní podporu zaměstnance. Vždy se podívá na recept, který má zapsaný ve svém sešitě a
podle něj tyto jídla vaří“. Nebo k 30. 9. 2018: „Paní J. má velice ráda sladké pokrmy, proto v
tomto měsíci dělal žemlovku s jablky a tvarohem dvakrát. Už jen se slovní podporou
zaměstnance. Tento pokrm už zvládne uvařit zcela sama“.
Cíl respondenta: „Chce si ušít polštářek, být nadále aktivní, chodit do dílen, starat se o své
zdraví, využívat kulturní nabídky letních akcí.“ Respondent se vyjadřuje takto: „Všechno se mi
povedlo splnit, jsem opravdu rád, že se mi podařilo sehnat dostatek látky na polštářek a stihl
jsem si ho ušít. Ušil jsem si i obal na mobilní telefon. Dalo mi to hodně práce, ale jsem
spokojený. V dílnách stále pracuji, k lékařům chodím pravidelně, všechno si hlídám, byl jsem
přes léto na hodně akcích ve městě a taky na výletě v Kozlovicích. Jsem se sebou spokojený.“

Dále bylo zjištěno, že nejčastěji probíhá přehodnocování průběhu poskytování služby v intervalu 1x za
3 měsíce.
Z individuálních plánů respondentů jednoho zařízení bylo zjištěno, že se jedná o osoby relativně
soběstačné, které by byly schopny nižší míry podpory např. formou terénní služby. Cíle klientů této
služby, související s bydlením, případně se zaměstnáváním, služba neřeší průběžně a systematicky.
Některé definované osobní cíle nesouvisí s danou službou. Individuální plány respondentů obsahují
obvykle cíl docházka do dílen. Nejedná se nicméně o cíl klienta, ale o podmínku poskytovatele pro
poskytnutí dané služby chráněné.
Jak již bylo uvedeno i v předchozí kapitole, v naprosté většině případů poskytovatelé hodnotí průběh
služby ve všech oblastech života respondentů s ohledem na jejich možnosti a osobní cíle.
V následujících případech byly nicméně zjištěny tyto nedostatky v oblasti hodnocení osobních cílů
klientů ve vztahu s řešením definované nepříznivé sociální situace:
 Studiem osobní dokumentace respondentů bylo zjištěno, že cíle stanované v individuálním
plánu se na základě přehodnocení v delším časovém úseku (např. 2-3 roky) mění jen
kosmeticky nebo vůbec. Konkrétně:
U respondenta - Poslední přehodnocení poskytované sociální služby proběhlo 20.4.2017.
Hodnocení se vztahuje k stanoveným cílům. Konkrétně uvádí: „Jaromír při chystání oblečení
na následující den potřebuje, aby mu s chystáním pomáhal zaměstnanec, jelikož ne vždy
nachystá všechno oblečení, občas na nějaké oblečení zapomene, a ne vždy je vhodné dle
počasí. Je potřeba s ním průběžně probírat, jaké je venku počasí a jaké oblečení je vhodné.
Někdy si oblečení nachystá samostatně, ale je potřeba mu jej zkontrolovat, jelikož ne vždy to
má správně. Společně jsme se dohodli, že v dosahování tohoto cíle bude dále pokračovat.“
Obdobně je zhodnocen i cíl Péče o domácnost – utírání prachu. Jak obsah přehodnocení
průběhu poskytování sociální služby respondenta, tak i stanovené další dílčí cíle na základě
proběhlého hodnocení jsou téměř shodné posledních několik let (od srpna 2014).
 Přehodnocování poskytování sociální služby se často vztahuje na jednu z oblastí (oblast
přípravy stravy, příp. péče o domácnost), ale další oblasti nutné ke komplexnímu řešení
nepříznivé sociální situace respondentů nejsou zpracovány.
Přestože přehodnocování služby probíhá společně s respondenty, není z jeho obsahu, příp. i z
dalšího plánování služby patrné, kam směřuje s ohledem na řešení nepříznivé situace
respondentů, příp., jaký má pro něj nastavený směr význam v naplnění cílů a přání (např. je
skutečně nutná velmi dobrá znalost postupů přípravy stravy pro samostatné bydlení?)
Skutečnost, že většina cílů, které jsou průběžně naplňovány několik let bez reálného výhledu
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na jejich naplnění/ukončení zakládá pochybnost, zda jsou stanovené cíle přehodnocovány s
ohledem na dosažitelnost a realitu nepříznivé sociální situace respondentů.
Samotné hodnocení se koncentruje zpravidla do jedné věty, má spíše obecný charakter.
Např. u respondenta: „Akční plán respondenta s názvem „Nákup postele“ se dosud nezdařilo
splnit, protože si respondent přeje dostat postel k Vánocům 2017 – 23. 16. 2017, Akční plán
respondenta s názvem „Žít kulturním a společenským životem“ se dosud nezdařilo zcela
splnit, respondent je velmi společenský a podobné aktivity by mu, dle jeho slov, chyběly, proto
si přeje tento plán zachovat až do konce roku 2017 – 13. 6. 2017, Osobní cíl – Návštěva
maminky byl splněn, dne 15. 8. 2017 respondent navštívil společně se svým bratrem, svou
maminku – 15. 8.2017.)“ Z uvedeného způsobu není patrné, že by zaměstnanci při provádění
hodnocení brali v potaz již definované charakteristiky cílů – tedy měřitelnost, co se podařilo
vykonat klientovi, s čím mu dopomohl zaměstnanec, v čem díky práci na naplnění cíle byla
zmírněna nepříznivá sociální situace klienta.
Hodnocení je v individuálních plánech povětšinou vedeno konstatováním aktuálního stavu a
činností klienta, nikoli jako hodnocení naplňování cílů klienta. V hodnocení nelze rozpoznat
funkci poskytované služby, není vedeno v jednotné podobě u všech klientů:
„Průběžné hodnocení IP respondenta – podle data např.:
1. 5. – 30. 5. Stále při pěkném počasí chodíme na vycházky, nebo sleduje TV. Klientka
spokojená.
1. 7. – 30. 7. Využití bazální stimulace, která se klientce líbila
Průběžné hodnocení IP respondenta – dle data např.: 3. 8. 2017. Je spokojen, když si s ním
povídám, účastní se všech aktivit pořádaných na domově, má rád posezení venku na lavičce a
krátké procházky kolem našeho domova.
Poskytovatel nevyhodnocuje individuální plány u všech uživatelů, někdy je pouze záznam v
textu: „cíl je splněn“. Takto vedené záznamy nejsou hodnocením nýbrž konstatováním stavu.
Hodnocení neprobíhá u všech respondentů a vedení záznamů k hodnocení není jednotné.
Hodnocení zaznamenané v IP se týkalo spíše plnění přání (návštěva hokejového zápasu,
oslava narozenin s kamarády atd.), nikoli toho, jak se změnila či nezměnila nepříznivá sociální
situace klienta.
Hodnocení průběhu poskytování služby se často týká pouze popisu aktivit, kterých se klient
za dané období zúčastnil. Pověření klíčoví pracovníci často v hodnocení pouze shrnují, co se v
životě klienta událo. V případě, že hodnotí, pak hodnotí míru spolupráce člověka, zda je
aktivní: „spolupracuje“, případně zda je spokojený.
Hodnocení naplňování osobních cílů klientů probíhá spíše nahodile, nikoli systematicky. U
mnoha klientů se jejich nepříznivá sociální situace již změnila a k hodnocení došlo spíše
proto, že zaměstnanci o klientech aktivně přemýšlejí, nikoli proto, že by hodnocení bylo
systematicky nastaveno tak, aby ho prováděli všichni a změny pak zaznamenali do „plánu
podpory“

Ve dvou zařízeních bylo zjištěno, že plán podpory nebyl nijak přehodnocen tak, aby odpovídal
změněným potřebám a schopnostem klienta a nově stanoveným osobním cílům.
Níže uvádíme konkrétní příklady:
 V půlce ledna se zdravotní stav klienta změnil. Po návratu z hospitalizace o klienta chodil
pečovat i jeho otec a zdravotní problémy zapříčinily i to, že se změnila míra soběstačnosti
klienta (aktuálně klient spíše čeká, až bude obléknut či „nakrmen“). Vzhledem k absenci
častějších písemných individuálních záznamů o průběhu poskytování sociální služby se
informace o změně zdravotního stavu objevila v písemných záznamech až v únorovém
hodnocení klíčového pracovníka a ani zde se neobjevila změněná míra podpory klientovi.
Plán podpory zpracovaný jako „Oblasti potřeby podpory - Plán podpory“ tak nebyl nijak
aktualizován a znovu nastaven tak, aby odpovídal změněným potřebám klienta a nově
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stanoveným osobním cílům (včetně případného zapojení otce klienta), které popsal
zaměstnanec rozhovoru.
Respondentka např. popsala, že dříve jí bylo prádlo k vyprání připravováno pracovnicí, nyní
už ho připraví sama a pracovnice jej jen odnáší k vyprání. Uvedenou praxi popsala v
rozhovoru také zaměstnankyně, dílčí informace o této změně je možné dohledat v Záznamu a
hodnocení péče, již se to ovšem neodrazilo v Plánu péče nebo Individuálním plánu. Podobně
tak respondent uvedl, že ranní hygienu obstarává sám, přičemž v Plánu péče má nastavenou
podporu ze strany pracovnice.

Graf 26: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 5c) SQSS
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Komentář: Z grafu vyplývá, že i kritérium 5c) je splněno výborně nebo dobře v naprosté většině
auditovaných služeb a pouze v 20% je splněno částečně. Také v tomto případě bude postačovat k
nápravě využití závěrů z auditu.

V.

kritérium 8a) SQSS

Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla
takové služby využívat.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
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Celkem

Byly zjištěny nedostatky
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Zaměstnanci v rozhovorech popisovali způsob doprovodu jednotlivých klientů do běžně dostupných
veřejných služeb, jako jsou restaurace, kadeřník, sportovní a kulturní akce, divadlo, obchod atd.
Pozitivně bylo auditory vnímáno sdělení zaměstnanců, kteří popisovali, jakým způsobem vytvářejí
příležitosti, aby klienti mohli využívat běžně dostupné veřejné služby v rámci procesu individuálního
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plánování. Jedná se např. o hodnocení míry přiměřeného rizika při nakládání s klíči, předávání
zodpovědnosti klientům, případně systematický trénink nakládání s klíči u klientů, kteří se tohoto
obávali, či nácvik rozpoznávání peněz a doprovod klientů do obchodu tak, aby si sami mohli vybrat
zboží, které si chtějí zakoupit.
Další příklad dobré praxe:
 Zaměstnanci popsali následující praxi: „klienti i respondenti využívají veřejnou dopravu“
„Někteří klienti docházejí plavat do krytého bazénu. Všichni respondenti využívají mobilní
telefon. Jeden z klientů využívá externího dodavatele internetového připojení.“
Zjištěné nedostatky:
 Poskytovatel dlouhodobým ukládáním (spořením) finančních prostředků některých uživatelů
nahrazuje běžně dostupné veřejné služby. Zaměstnanci potvrdili, že dva až tři klienti si u
poskytovatele ukládají (spoří) peníze pro nějaký dlouhodobější budoucí účel, především pro
zajištění bydlení. V tomto případě se tedy jedná o nahrazování běžně dostupných veřejných
služeb (pro ukládání peněz standardně slouží banky).
 Poskytovatel aktivně nevytváří u klientů, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav příležitosti,
využívat veřejné služby v okolí.
Rozhovorem s respondentem bylo zjištěno, že by mohl a chtěl chodit pravidelně s podporou
pracovníka nakupovat, případně využívat jiné služby ve městě, tak, aby získal potřebnou
jistotu a po nějakém čase mohl tyto služby využívat bez podpory zaměstnance. Zaměstnanec
potvrdil, že je to možné pouze občas.
Dále zaměstnanec v rozhovoru popsal, že jeden z klientů chodil pravidelně se svým otcem v
neděli do kostela. Po té, co otec zemřel, chodit přestal: „ Nemáme na to dost personálu“,
uvedl zaměstnanec.
Graf 27: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 8a) SQSS
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Komentář: Graf ukazuje, že pouze v 5 % auditovaných služeb je kritérium 8a) splněno částečně, ve
všech ostatních službách je splněno výborně nebo dobře. Jelikož se jedná o zásadní kritérium, jehož
plněním vytváří služba předpoklady pro sociální začleňování, musí být nápravě věnována dostatečná
pozornost, včetně zamýšlení se nad celkovou koncepcí skutečné normalizace života klientů.
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VI.

kritérium 8b) SQSS

Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích
individuálně určených potřeb.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
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Celkem

Byly zjištěny nedostatky
2
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Nebyly zjištěny nedostatky
5
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Zaměstnanci v rozhovorech uváděli příklady, kdy zprostředkovali klientům služby jiných fyzických a
právnických osob podle potřeb klientů. Jednalo se nejčastěji o službu kadeřníka či pedikéra, lékaře či
zaměstnání. Část uživatelů také dojíždí do jiné sociální služby – nejčastěji sociálně terapeutické dílny.
Pro klienty, kteří si sami nedojdou, jsou služby zprostředkovány do domova, a klientům, kteří si sami
dojít mohou, je nabídnuta podpora při zajištění služby či doprovod, pokud si klient není ještě zcela
jist.
Podpora a zprostředkování zpravidla spočívá ve vysvětlení dokumentů, doprovodu při jednání,
pomoci se sepsáním dokumentů (vyřizování občanského průkazu, ZTP, příspěvku na péči, exekuce
atd.)
Pouze v jednom případě bylo auditorským týmem upozorněno na to, že poskytovatel aktivně
nevytváří u klientů, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav příležitosti, využívat veřejné služby v
okolí.
U dvou respondentů totiž tento poskytovatel nezajišťuje možnost využívat další návazné služby, které
by napomohly řešit jejich nepříznivou sociální situaci, např. sociálně terapeutické dílny.
Dobrá praxe:
 V záznamech o poskytnutých službách respondenta jsou uvedeny tyto zápisy:
„Doprovod ke klinické psycholožce na vyšetření ohledně žádosti o důchod. Po pohovoru mi
sdělili, že další setkání mají ještě zítra, ale to už může přijít samostatně.“
 Zaměstnanec v rozhovoru uvedl, že respondenta doprovází k lékaři do Krnova. Dále vidí jako
velký úspěch to, že když respondent č. 3 přišel do CHB v Osoblaze neměl v ústech skoro
žádné zuby. Společně dojíždí k zubnímu lékaři do Opavy a dnes má respondent již dolní i
horní zubní náhradu. Dalším velkým úspěchem je, že respondent se naučil sám chodit do
návazné sociální služby. Do STD dochází samostatně každý den, v dopoledních i odpoledních
hodinách. Respondent navštívil koncert v Ostravě, dále se zúčastnil rekreačního pobytu v
Dívčím hradě a zábavy pro klienty v Krnově.
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Graf 28: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 8b) SQSS
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Komentář: Z grafu je patrné, že kritérium 8b) je splněno výborně nebo dobře ve všech auditovaných
službách.

VII.

kritérium 8c) SQSS

Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; v případě
konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj.
Hodnocení plnění povinností
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Uživatelé jsou podporování v udržování kontaktu s rodinou a vrstevníky. Běžně přijímají návštěvy a
jezdí na návštěvy ke svým rodinám.
Zaměstnanci uváděli konkrétní příklady, jakým způsobem podporují klienty v kontaktech a vztazích s
přirozeným sociálním prostředím. Ve dvou zařízeních dokonce služba poskytla podporu při oslavě
narozenin klienta a s její organizací.
Rozhovorem s respondenty, zaměstnanci a z osobní dokumentace respondentů bylo zjištěno, že
méně se daří navazovat přirozené sociální vazby (např. partnerské vztahy, kamarádství) mimo
poskytovanou sociální službu.
Nebylo také zjištěno, že by poskytovatelé v případě konfliktu uživatele v těchto vztazích
nezachovávali neutrální postoj. Zaměstnanci v rozhovorech uváděli, že se nesetkali a nemuseli řešit
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konflikty mezi uživatelem a jeho rodinou. V jednom případě dodali, že občas byli nuceni řešit špatnou
práci opatrovníků, a to i návrhem na jeho změnu.
V jednom případě bylo auditorským týmem konstatováno, že poskytovatel porušil svá nastavená
písemná pravidla, zároveň ulehčil práci opatrovníkovi a vzal na sebe zodpovědnost za finanční
prostředky opatrovníkova opatrovance, čímž se vystavil velkému riziku spojenému např. se ztrátou
finanční hotovosti. Uvádíme konkrétní relevantní citace ze závěrečné zprávy:
Rozhovorem se zaměstnancem bylo zjištěno, že opatrovnice respondenta dává peníze klíčové
pracovnici, a to jednou za 2 – 3 měsíce najednou, ta je zamyká do trezorku v nočním stolku u
respondenta. Jedná se o větší částky do 10.000,- Kč.
Zaměstnanec uvedl, že je pro něj zatěžující mít zodpovědnost za tolik peněz u klienta vzhledem k
tomu, že respondent si nedokáže chránit své věci a své soukromí, je tady zvýšené riziko, že by mu
peníze mohl někdo odcizit. Opatrovnice nechce přistoupit na to, že by pracovníci peníze vybírali z
karty, jak tomu je u dalších klientů, tento způsob je pro ni nejpohodlnější, i když pro poskytovatele je
tento způsob zatěžující a klade na ně větší nároky na zabezpečení peněz.
Poskytovatel předložil písemný podklad PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY, kde má v
odst. 3 Podpora při hospodaření obyvatel vydefinováno, že: „ Z bezpečnostních důvodů je stanovena
doporučená maximální výše hotovosti v pokladně obyvatel na 6 000 Kč.“
Dobrá praxe:
 U respondenta je podpora klienta v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím
součástí individuálního plánu, kdy zaměstnanci klientovi cíleně poskytují podporu a pomoc
při telefonování, vytáčení čísla a někdy tlumočení jejího přání své rodině.
 Respondent navázal velmi hezký přátelský vztah s nájemníky bydlícími v objektu služby i s
některými sousedy.
 Poskytovatel respektuje náboženské vyznání respondentů a nijak do jejich přesvědčení a
aktivit s ním spojených nezasahuje. Zaměstnanec uvedl, že někteří respondenti docházeli
nebo docházejí na setkání církve a zaměstnanci jim v tom nijak nebrání, podporují je v tom,
co chtějí oni sami.
 Dva respondenti tvoří pár, bydlí ve společné bytové jednotce, každý ve svém pokoji.
Zaměstnankyně uvedla: „Už v době jejich nástupu do chráněného bydlení jsme jim nabídli
možnost společného bydlení, které však odmítli. V případě, že by svůj názor v budoucnosti
změnili, mohou bydlet v jednom pokoji společně.“
Graf 29: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele – kritérium 8c) SQSS
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Komentář: Graf potvrzuje, že i kritérium 8c) je splněno výborně nebo dobře ve všech auditovaných
službách.

Oblast č. 7: Evidence žadatelů o sociální službu
I.

§ 88 písm. g)

Vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální
služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b).
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Kritérium splněné
Nedostatky nezjištěny
7
7
4
1
19

0
1
0
0
1

Kritérium
nesplněné
Nedostatky zjištěny
0
0
0
0
0

Poskytovatelé předkládali vnitřní pravidla pro vedení evidence o osobách, se kterými nemohli uzavřít
smlouvu o poskytování sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b), tj. z kapacitních
důvodů.
Dále poskytovatelé předkládali auditorům složku, nejčastěji označovanou jako „Pořadník žadatelů“, a
to buď v papírové nebo elektronické podobě, s přehledem žadatelů, s nimiž odmítli uzavřít smlouvu o
poskytování sociální služby z důvodu její naplněné kapacity. Součástí složky byla i dokumentace
žadatelů.
Nejvyšší počet klientů – žadatelů, které měli poskytovatelé evidovány mezi žadateli, se kterými
nemohla být uzavřena smlouva z kapacitních důvodů, byl 97.
Celkem ve 4 zařízeních zaměstnanci uvedli, že vedou evidenci žadatelů, nicméně k odmítnutí z
důvodu plné kapacity dosud nedošlo, cituji: „pořád jsme několik klientů pod kapacitou… někoho
nového vezmeme a jiný skončí…“
Žádosti o službu jsou evidovány dle postupného přijetí žádostí. Co se týče způsobu přidělování
uvolněných míst, postupují poskytovatelé nejčastěji následujícími dvěma způsoby:
 Pořadí kontaktování zájemců určuje vedoucí služby podle naléhavosti jednotlivých zájemců.
 Žadatelé jsou kontaktování v pořadí podle získaného bodového hodnocení dle předem
stanovených kritérií
Jediným zjištěným nedostatkem v rámci této kategorie bylo upozornění, že z předložených vnitřních
předpisů ani z předloženého výpisu z pořadníku nebylo zřejmé, dle čeho a jak poskytovatel v
jednotlivých kategoriích přiděluje body zájemcům.
V jednom zařízení bylo zjištěno, že poskytovatel si vede rovněž složku „Odmítnuté, vyřazené,
stažené“, kde jsou založeny dokumenty z jednání se zájemci o sociální službu, kteří byli odmítnuti,
protože jejich situace nepodmiňovala poskytnutí sociální služby (např. nespadali do cílové skupiny).
Auditoři pak se zaměstnanci diskutovali oprávněnost uchovávání a případného dalšího zpracovávání
osobních a citlivých údajů osob, u kterých pominul účel, pro který poskytovateli poskytli své osobní
údaje, tedy za účelem projednání žádosti o poskytnutí sociální služby. Byla zdůrazněna povinnost
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poskytovatelem deklarovaná také ve Smlouvě a vycházející ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů zpracovávat a uchovávat osobní a citlivé údaje v rozsahu a pouze po dobu trvání
účelu, pro který byly poskytnuty.
V jiném zařízení popsali zaměstnanci praxi, kdy poskytovatel nevede „pořadník“. Evidence osob,
které byly odmítnuty z důvodu uvedených v § 91 odst. 3 písm. b) ZSS, je vedena formou seznamu
přijatých žádostí. Popis praxe je shodně uveden v dokumentu určeném pro veřejnost: „Často kladené
otázky“, kde je uvedeno: „naše organizace nevede pořadník čekatelů. Žádosti řešíme podle aktuální
situace. V případě, že nemáme volné místo, žádost vracíme zpět zájemci včetně všech dokumentů,
které by zájemce zaslal. V tomto případě ani neproběhne osobní jednání se zájemcem, není
zjišťováno, zda by zájemce byl v případě uvolnění místa, do služby přijat. Pokud volné místo máme a
jedná se o zájemce, kterému jsme schopni služby poskytnout, zahájíme jednání o poskytnutí služby“.
Dobrá praxe:
 Pokud se liší zájem opatrovníka a zájemce dojde k upřednostnění názoru zájemce před
názorem opatrovníka.
 se všemi zájemci o sociální službu zahájí zaměstnanci úvodní jednání, aby mohli vyhodnotit,
zda se jedná o osobu spadající do vymezené cílové skupiny osob služby. V případě, že
zájemce do cílové skupiny nespadá, a to i pouze proto, že zatím nastoupit z nějakého důvodu
nechce (např. má zatím možnost si své potřeby zajistit s pomocí rodiny či blízkého okolí), pak
zájemci vrací jeho podklady a veškeré dokumenty a údaje, které zájemce v souvislosti se
svým zájmem o poskytnutí sociální služby poskytovateli předal.
 Poskytovatel prostřednictvím sociální pracovnice komunikuje se zájemci i v průběhu doby,
kdy jsou vedeni jako zájemci o službu. Jako doklad tohoto předložil poskytovatel složku
mailové komunikace se zájemci o službu. Ve složce jsou založeny maily od zájemců,
opatrovníků i dalších osob, které se zajímají o možnost poskytování služby. Složka obsahuje i
odpovědi soc. pracovníka.
Graf 30: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 88 písm. g) ZSS
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Komentář: Jak je patrné z grafu, tato povinnost je splněna ve všech sledovaných sociálních službách.

69

Oblast č. 8: Smlouva o poskytování sociálních služeb
I.

§ 88 písm. i)

Uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91
odst. 3.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Kritérium splněné
Nedostatky nezjištěny
6
4
3
1
14

0
3
1
0
4

Kritérium
nesplněné
Nedostatky zjištěny
1
1
0
0
2

Při sjednávání smlouvy postupují poskytovatelé podle pravidel stanovených ve vnitřním předpisu.
Poskytovatelé uzavírají se všemi klienty písemnou smlouvu o poskytování sociální služby, pokud tomu
nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3 písmene b).
V jednom případě bylo auditorským týmem zjištěno, že poskytovatel odmítl jednoho ze zájemců o
službu z důvodu, že nemá trvalý pobyt v Moravskoslezském kraji, nejedná se tudíž o odmítnutí v
souladu s § 91 odst. 3 ZSS. V registru poskytovatelů sociálních služeb nemá poskytovatel v negativním
vymezení cílové skupiny uvedeno, že nepřijímá osoby s trvalým pobytem mimo Moravskoslezský kraj.
Dobrou praxí je, že ve Smlouvě jsou sjednávány podmínky poskytování služby dle individuálně
určených potřeb uživatele.
V jednom zařízení byl zjištěn rozpor ve sjednaném čase poskytování služby. V Dodatcích platných
smluv je uvedeno, že „Činnosti sjednané v článku I. Smlouvy se poskytují od 07:00 do 19:00 hodin
denně“. Toto je v rozporu s praxí poskytování služby CHB, která je v rámci základní činnosti ubytování
poskytována 24 hodin denně. Uvedený čas poskytování služby se týká ostatních základních činností
podle § 51 odst. 2 písm. b) - h) ZSS.
Auditorským týmem bylo kontrolováno plnění formálních náležitostí u předložených smluv, tj.
zejména jestli jsou podepsány poskytovatelem, zákonnými zástupci klientů, a tam kde je to možné i
klientem samotným.
Ve dvou případech bylo zjištěno, že smlouvu o poskytování sociální služby nepodepsal opatrovník.
V prvním případě smlouvu podepsal pouze klient, i přesto, že v jeho osobní dokumentaci je založeno
vyjádření lékaře, kde se mimo jiné uvádí: „Na základě posouzení zdravotního stavu není
schopen/schopna sám/sama jednat ve věci uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Jeho
rozumové schopnosti toto neumožňují.“ Smlouva o poskytnutí sociální služby byla i přesto s
respondentem uzavřena i bez účasti pověřeného zástupce obce s rozšířenou působností podle místa
trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, jak toto poskytovateli ukládá § 91 odst. 6) zákona o
sociálních službách. Ve druhém případě chyběl na smlouvě jednoho respondenta podpis opatrovníka
a bylo na ní nad záhlavím připsáno: „Smlouva u opatrovníka k podpisu, znění smlouvy vyjednáno emailem + telefonicky.“
Jeden z respondentů uvedl: „Smlouvu mám v šuplíku tady u sebe. Jinak všechno je u opatrovnice,
všechno podepisuje ona… Smlouva se podepisuje na tři roky…“
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Šetřením na místě bylo zjištěno, že poskytovatelé smlouvu s klienty nejčastěji uzavírají na rok nebo
na tři, s možností prodloužení po vypršení lhůty.
Auditorský tým doporučuje uzavírat smlouvy o poskytování služby na dobu, která bude odpovídat
potřebám a situaci klientů, tzn. neomezovat automaticky dobu trvání smlouvy a poskytování služby
na 1 rok. V článku o možnosti ukončení platnosti smlouvy lze definovat ukončení poskytování služby
naplněním cílů, získáním dovedností, vyřešením tíživé sociální situace apod. – smlouva tak může být
ukončena kdykoliv dle potřeby.
Nejvíce nedostatků v rámci této kategorie se týkalo nastavení úhrad za poskytování služby,
konkrétně:
 ve smlouvě je uvedeno „Cena za ubytování zahrnuje veškeré služby spojené s bydlením
(paušál za vytápění, teplou a studenou vodu a elektrickou energii, plyn)“. V rozporu s tím
předložil poskytovatel dokument Ceník úhrad za sociální služby a fakultativní služby, který v
části b) poskytnutí ubytování uvádí položky Praní osobního prádla (25 Kč/úkon) a žehlení
osobního prádla (25Kč/úkon).
Tato „roztříštěnost“ položek spadající do nákladů na bydlení snižuje srozumitelnost a
jednoznačnost informace, za co všechno a kolik – respondenti poté skutečně hradí/budou
hradit. V těchto úkonech není definováno, o jakou vymahatelnou položku poskytovatelem
jde. Zaměstnanec uvedl, že se jedná o položku pouze u 3 klientů z 19, kteří si vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu, nejsou vždy schopni sami vyprat nebo vyžehlit. V případě 16
klientů, kteří si sami perou a žehlí, nejsou tyto položky účtovány. V podstatě jde o položky
požadované „navíc“, i přesto, že Vyhláška č. 505/2006 uvádí, že v této základní činnosti je
maximální výše stanovená včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
 Článek smlouvy Úhrada za poskytované služby neuvádí do jakého data je poskytovatel
povinen předložit vyúčtování služeb dle skutečně spotřebovaného času.
Bod č. 5 tohoto článku „pouze“ uvádí, že je uživatel zavázán uhradit službu do 25. dne
následujícího kalendářního měsíce, v němž byla služba poskytnuta.
Z tohoto pohledu je nastavení smluvního ujednání principiálně vůči klientovi znevýhodňující a
zakládá na nerovném smluvním vztahu.
 Bod 5 k článku IV Úhrada za poskytované služby neobsahuje v souladu s §91 odst. 2, písm. e)
definování způsobu jejího vyúčtování.
Článek v bodech 1 – 4 obsahuje „pouze“ nastavení výše úhrady za sociální službu sjednanou v
rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 a způsob jejího placení.
Níže uvádíme přehled nejčastějších formálních nedostatků zjištěných při uzavírání smluv:
 smlouva neobsahuje dokument Vnitřní řád, standardizovanou Přílohu Smlouvy, k němuž se
respondent zavázal a při jehož nedodržení může dojít k vypovězení Smlouvy
 u dvou respondentů nebyl uveden den podpisu smlouvy. (Podle „Článku X. Doba platnosti
smlouvy“ bodu č. 1 „Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami“).
 smlouvy všech klientů jsou sjednány na dobu určitou a končí vždy uplynutím posledního dne
kalendářního roku, zároveň však poskytovatel sjednává nové smlouvy v některých případech
až např. 3. ledna následujícího roku. Což znamená, že v období od 1. do 2. ledna byla služba
poskytována bez uzavřené písemné smlouvy.
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Graf 31: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 88 písm. i) ZSS
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Komentář: Graf ukazuje, že tato povinnost je splněna v naprosté většině sledovaných sociálních
služeb a k nápravě mohou postačovat v dotčených službách výstupy z auditu v závěrečných
zprávách.

II.

§ 91 odst. 2 ZSS

Posouzení, zda smlouva o poskytování sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Kritérium splněné
Nedostatky nezjištěny
5
7
4
1
17

0
0
0
0
0

Kritérium
nesplněné
Nedostatky zjištěny
2
1
0
0
3

V rámci šetření na místě bylo auditorským týmem ověřováno, jestli smlouvy respondentů obsahují
všechny náležitosti požadované v § 91 odst. 2 ZSS, tj. označení smluvních stran; druh sociální
služby; rozsah poskytování sociální služby; místo a čas poskytování sociální služby; výši úhrady za
sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 a 77 a způsob jejího placení, včetně
způsobu vyúčtování; ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb; výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.
V jednom zařízení bylo zjištěno, že verze aktuálně platné Smlouvy o poskytování sociální služby
uzavřené v r. 2017 neobsahuje všechny zákonem vymezené náležitosti, konkrétně:
 Příloha č. 1 Smlouvy „Rozsah a míra podpory uživateli, v základních činnostech sociální služby
chráněné bydlení“ obsahuje vymezení oblastí s potřebností podpory při poskytování sociální
služby, které však neodpovídá zákonem vymezenému pojetí dle prováděcí vyhlášky tak, jak je
stanoveno ustanovením § 35 v odst. 2 zákona o sociálních službách.
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V čl. „V. Výše úhrady a způsob jejího placení“ je odkazováno na dokument „Vnitřní předpis o
úhradách za ubytování, stravu, péči a vratky z úhrad“, jehož znění není ke konkrétnímu datu
vymezeno, není zjevné, zda je volně přístupné a který není ani přílohou smlouvy.
Smlouva nemá, kromě vymezení obecné možnosti úhrady za ubytování a odebranou stravu
převodem na účet poskytovatele, stanovený způsob placení úhrady za poskytnutou službu.
Stejně tak není, splněna zákonná náležitost vymezit způsob vyúčtování úhrady za sociální
službu.
V čl. „V. Výše úhrady a způsob jejího placení“ se mimo jiné uvádí: „8. Poskytovatel je povinen
uživateli zpracovat předpis úhrady za sociální službu při uzavření smlouvy a vždy při změně
skutečností, které výši úhrady ovlivňují.“ Dokument dokladující naplnění této smluvní
povinnosti poskytovatele ke dni uzavření smlouvy ani k některému následnému datu v
dokumentaci respondentky není založen. Rozhovorem se zaměstnanci bylo zjištěno, že tato
povinnost není poskytovatelem plněna.
V čl. „IX. Doba platnosti smlouvy, výpovědní důvody a lhůty“ je jako jeden z výpovědních
důvodů uvedeno: „nedoložení příjmu, zamlčení výše příjmu nebo jeho změn“. Tato povinnost
je však nezákonná, uživatel služby nemá žádnou povinnost výši svého příjmu dokladovat.

Časté nedostatky byly rovněž identifikovány v oblasti vymezení důvodů pro výpověď smlouvy:
 Výpovědním důvodem ze strany poskytovatele je ve smlouvě i neplacení úhrady nebo její
části za dva měsíce „po sobě jdoucí“, „byl – li Uživatel povinen platit úhradu podle článku VIII.
této Smlouvy“. Při diskusi o možnosti uplatnit tento výpovědní důvod v případě, že by klient
(jeho opatrovník) nepodepsal dodatek smlouvy obsahující zvýšení úhrady, upozornili auditoři
na skutečnost, že v současnosti poskytovatel klienty k takové povinnosti nezavazuje.
Odepřením podpisu v takové situaci není porušením smluvní povinnosti a nemůže být
výpovědním důvodem ze strany poskytovatele.
 Poskytovatel sice sjednává výpovědní dobu pro svou výpověď nejdéle na 3 měsíce,
(„Výpovědní doba pro tyto důvody je závislá na možnosti nalezení nové služby, nejdéle však tři
měsíce“), neurčuje však, odkdy bude určenou dobu odpočítávat. Nejedná se tedy o určení
výpovědní lhůty, která začíná konkrétním okamžikem, běží po stanovenou dobu a končí
konkrétním okamžikem.
 Podobně nejasně je stanovena výpovědní lhůta pro výpověď danou klientem: „Ukončení
smlouvy oznámí uživatel poskytovateli nejméně 7 dnů před plánovaným ukončením smlouvy.“
Počátek běhu výpovědní lhůty je zde jasný, je jím oznámení klienta. Z citace však není zřejmé,
zda se do stanovených sedmi dnů započítává i den, ve kterém došlo k oznámení výpovědi.
Dobrá praxe:
 Individuálně sjednané náležitosti smlouvy o poskytování služby jsou formulovány v přílohách
smlouvy. Při změně sjednaných okolností je podepsána nová příloha, která je nadále součástí
základní smlouvy.
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Graf 32: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 91 odst. 2 ZSS
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Komentář: Z grafu vyplývá, že i tato povinnost je splněna v naprosté většině sledovaných sociálních
služeb a k nápravě mohou postačovat v dotčených službách výstupy z auditu v závěrečných
zprávách.

III.

§ 73 – 77 ZSS

Posouzení, zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 - 77 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení plnění povinností

Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Kritérium splněné
Nedostatky nezjištěny
4
4
4
1
13

1
2
0
0
3

Kritérium
nesplněné
Nedostatky zjištěny
2
2
0
0
4

Posouzením uzavřených Smluv o poskytování služby, předloženého vyúčtování respondentů
a sazebníku bylo auditory ověřováno, jestli je výše úhrady za službu sjednána a vybírána v souladu s §
73-77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše úhrady a způsob vyúčtování mají
poskytovatelé rozepsány ve směrnici o úhradách. Vyúčtování je „rozpoložkováno“ na náklady na
stravování, ubytování, a případné asistenční služby či fakultativní činnosti. Případné asistenční služby
jsou účtovány dle skutečně spotřebovaného času.
U jednoho poskytovatele bylo zjištěno, že poskytovatel neúčtuje klientům úhradu za péči podle
skutečně spotřebovaného času, systém tedy není transparentní. Poskytovatel předložil aktuálně
platné „Ceníky činností“, v nichž je např. pro základní činnost „Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí“ uvedeno, že za úkon „zprostředkování
informací srozumitelnou formou“ bude klient platit 5 Kč, pokud poskytovatel poradí, 10 Kč, pokud
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poskytovatel podpoří, 15 Kč, pokud poskytovatel provede. Co pojmy „poradí, podpoří, provede“ v
praxi u jednotlivých úkonů/činností znamenají, nebylo v předložených pravidlech poskytovatele
objasněno, a v některých případech úkonů uvedených v ceníku toto ani smysluplně vyložit nejde. Tak
je tomu např. u úkonu „sledování TV, DVD filmů – individuální“ aj. Zaměstnanci jsou si vědomi, že
nastavený systém není smysluplný a neodpovídá požadavku Vyhlášky na účtování času skutečně
spotřebovaného, a budou proto tento systém nyní měnit.
V jednom zařízení bylo zjištěno, že při vyúčtování asistenčních služeb zaměstnanec, který úkon
zajišťuje, eviduje dobu trvání úkonu péče a podpory, jakožto podkladu pro výpočet výše měsíční
úhrady, klient však dobu trvání nijak nestvrzuje.
V případě účtování fakultativních činností (např. přeprava služebním vozidlem, využití telefonního
spojení pro osobní potřebu, kopírování a tisk dokumentů pro osobní potřebu) bylo auditorským
týmem ověřováno doložení způsobu kalkulace výše jejich úhrady. Ve třech případech poskytovatel
nedoložil výpočet pro stanovení výše úhrady za fakultativních činností, auditoři proto nemohli
posoudit, zda poskytovatel účtuje (v souladu s § 77 ZSS) úhradu za fakultativní činnosti maximálně jen
do výše nákladů, které mu realizací fakultativních činností vznikly.
Poskytovatelé vyúčtování nejčastěji provádějí v elektronickém evidenčním systému, který jednou
měsíčně vytisknou a doloží příjmovými a výdajovými doklady. Toto vyúčtování je poté předáváno
opatrovníkům klientů služby, případně prostřednictvím klíčového pracovníka samotnému klientovi,
pokud není omezen ve svéprávnosti.
Jedna respondentka v rozhovoru uvedla, cituji: „platí to sestra, posílá to z účtu na účet Katce
(myšleno sociální pracovnici). Řeší to spolu a píšou si to e-mailem.“
Respondentce samotné není vyúčtování za měsíc předkládáno, respondentka neví, kolik reálně za
službu platí.
Ze studia osobní dokumentace jiného respondenta bylo zřejmé, že způsob úhrady je prováděn
Inkasem. O způsobu předložení vyúčtování opatrovníkovi, konečné ceně za službu i způsobu
seznámení se s výši „životních nákladů“, nebyl respondent nikdy informován.
Poskytovatel má sice nastaveno transparentní zpracování a následné vyúčtování služeb v souladu s
požadavkem zákonné povinnosti, avšak ze způsobu předložení vyúčtování opatrovníkovi a „obejíti“
samotného klienta, jehož životní náklady účtuje, není postup realizován v souladu s deklarovanou
zásadou partnerství a v celkovém konceptu služby chráněné bydlení, který cílí na podporu
kompetencí klienta pro samostatný – samostatnější život.
Auditoři rovněž ověřovali, jestli poskytovatel ponechává v souladu s právními předpisy klientům, kteří
nemají příjem dostatečný na plnou úhradu za ubytování a stravování, 15 % jejich příjmu. Ve všech
relevantních případech bylo toto potvrzeno.
Jiný respondent uvedl: „Pro peníze jdu za paní opatrovnicí, ona to hlídá… . Sám můžu tisíc dvě stě
měsíčně. Neutratím to. Co neutratím, se ukládá do jiné obálky tady… mám víc obálek – spoření…
Pět set pět korun mě stojí průkazka na autobus – jezdím do práce.
Televizi, co je v obýváku neplatíme, to je jejich. Černý má svou na pokoji, za tu platí… Když je placení,
přinese vyúčtování… Platím pět tisíc tři sta za byt, vodu, kotel. Za jídlo platím taky, nevím, kolik.“
Auditoři doporučují ze sazebníku vypustit úhrady za
 vedení depozitního účtu.
za vedení depozitního účtu je v sazebníku stanovena měsíční úhrada ve výši 250 Kč. Vedení
depozitního účtu klienta, který není vzhledem ke svému mentálnímu postižení se o své
finance postarat sám a zároveň mu v této věci dostatečně není nápomocen opatrovník, je
však základní činností poskytovatele DZR, která je poskytovateli hrazena z příspěvku na péči
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klienta. Zaměstnanec přitom sdělil, že vedení depozitního účtu poskytovatel neprovozuje, a
tudíž není ani klientům účtováno.
drobné opravy prádla a ošacení a správu financí klienta.
Smlouvy obsahují v bodě „Ostatní ujednání“ ustanovení, že:
„Vedení účtu, správa financí a majetku jsou zahrnuty do měsíčního paušálního poplatku v
rámci fakultativních služeb ve výši 40 Kč.
Uživatel se s poskytovatelem dohodli, za měsíční paušální poplatek 10 Kč na poskytování
následujících fakultativních služeb: označení drobného prádla, drobná oprava ošacení a
ložního prádla, údržba kompenzačních pomůcek, korespondence.“
Zaměstnanec uvádí, že fakultativní služby 40 Kč ve smlouvě je jako motivační faktor, aby
opatrovníci přebírali svoji zodpovědnost.
Z podstaty funkce opatrovnictví, nelze uplatňovat zajištění poplatku za vedení financí
respondenta jako fakultativní službu. (Viz otázky a odpovědi k nastavení fakultativních
činností v sociálních službách MPSV č. 4/2013.)
Účtování fakultativních služeb musí být transparentní, musí být jasné, za který úkon je
účtována příslušná částka. To znamená, že nelze uplatňovat desetikorunový paušál.
koncesionářský poplatek za televizor, který je v majetku zařízení. Protože se jedná o
standardní vybavení pokoje, tento poplatek by měl být součástí úhrady za bydlení.

Graf 33: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 73 -77 ZSS
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Komentář: Z grafu vyplývá, že tato povinnost je splněna v naprosté většině sledovaných sociálních
služeb (80 %) a k nápravě mohou postačovat v dotčených službách výstupy z auditu v závěrečných
zprávách.

Oblast č. 9: Opatření omezující pohyb osob
I.

§ 89 odst. 1 ZSS

Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž jsou sociální
služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života
jiných fyzických osob, a to za dále stanovených podmínek pouze po dobu nezbytně nutnou, která
postačuje k odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a života jiných fyzických osob.
Hodnocení plnění povinností
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Výskyt v auditovaných
zařízeních
DOZP
CHB
DZR
PSB
Celkem

Kritérium splněné
Nedostatky nezjištěny
7
8
3
1
19

0
0
0
0
0

Kritérium
nesplněné
Nedostatky zjištěny
0
0
1
0
1

Ze záznamů v osobní dokumentaci respondentů, z rozhovorů s nimi a pozorováním při místním
šetření nebylo v naprosté většině zařízení zjištěno používání opatření omezující pohyb osob ve
smyslu § 89 odst. 1 – 6 ZSS.
Auditorským týmem bylo ověřeno, že pro použití opatření omezující pohyb mají poskytovatelé
vytvořen pracovní postup a vnitřní pravidlo „Pravidla pro použití opatření ochrany osob“. Studiem
obsahu předložených dokumentů bylo zjištěno, že obsahují funkční popis postupů požadovaných §89
odst. 1 – 6, ZSS, včetně strukturovaného formuláře pro zaznamenávání zákonných povinností a
vyrozumění osob dle požadavku § 89 ZSS.
Zaměstnanci v rozhovorech opakovaně uváděli, že jejich praxe je taková, že se vždy na základě
znalostí klienta snaží situaci zklidnit slovně, odvedením pozornosti, přítomností nejoblíbenějšího
zaměstnance. Postupují vždy podle postupů ve vnitřních pravidlech. V případě, že uvedené postupy
nevedou ke zklidnění, jsou proškoleni k používání chvatů. V praxi je však používají výjimečně, a to i
pro fyzickou převahu klientů. Ve většině případů ke zklidnění situace stačí slovní zklidnění, odvedení
pozornosti apod. Speciální místnost sloužící k bezpečnému pobytu poskytovatelé nemají, pokud je
třeba, používají místnost, kde se klient cítí bezpečně, např. jeho pokoj, terasu apod.
U poskytovatelů, kteří předložili evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob, ověřoval
auditorský tým, jestli poskytovatel postupoval dle požadavků uvedených v § 89 ZSS, a jestli vede
evidenci o použití patření omezující pohyb osob v požadovaném rozsahu.
Ve všech předložených situacích byl použit „fyzický úchop“ a byl vyrozuměn zákonný zástupce.
V naprosté většině zařízení nicméně zaměstnanci potvrdili, že se s takovou situací, která by
vyžadovala použití opatření omezující pohyb osob, dosud v praxi služby nesetkali.
Ve třech zařízeních se používá u postelí postranice, vždy však z důvodu zvýšení bezpečnosti klientů a
s jejich souhlasem. Dříve se v daných zařízeních snažili je nepoužívat v žádném případě a k postelím
místo nich dávali matrace. Docházelo však k pádům klientů z postele a k jejich zraněním. Proto se
rozhodli používat v odůvodněných případech tento způsob ochrany klientů.
V jednom případe používá poskytovatel fixační pásy na invalidních vozících. Vždy však na základě
předem zpracovaných rizikových plánů z důvodu zvýšení bezpečnosti klientů a s jejich souhlasem.
Zaměstnanci dodali, že v případě používání fixačních pásů důsledně dbají na zakrytí uživatele tak, aby
pásy nebyly vidět. Chrání tím uživatele před vytvářením předsudků a negativního hodnocení.
Pouze u jednoho poskytovatele bylo zjištěno, že neeviduje všechny případy použití OOP v souladu s
požadavky § 89 odst. 6 ZSS.
Nahlédnutím do složky Restrikce bylo zjištěno, že za rok 2017 je zde evidováno 12 situací použití
OOP. Součástí evidence jsou u všech případů vyplněné Záznamy zamezení pohybu a kopie informace
rodinnému příslušníku či opatrovníkovi. Evidence je vedena v souladu s požadavky § 89 odst. 6) ZSS.
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Kontrolou osobních dokumentací dvou respondentů ale bylo zjištěno, že v dokumentu Záznamy
problémového chování jsou uvedeny i 4 zápisy, ze kterých vyplývá, že bylo použito OOP, přičemž ani
jedna z těchto událostí není evidována ve složce Restrikce.
Dobrá praxe:
 U každého klienta má poskytovatel také zpracovány rizikové situace (zpracovány na základě
pozorování a zkušeností individuálně pro každého klienta) a způsoby jejich předcházení.
Graf 34: Grafické zobrazení hodnocení plněné povinností poskytovatele - § 89 odst. 1 ZSS
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Komentář: Graf ukazuje, že tato povinnost je splněna v 95 % sledovaných sociálních služeb.
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3. Souhrn hodnocení ze všech sledovaných závěrečných zpráv
V rámci předložených závěrečných zpráv proběhlo hodnocení následujících kritérií: 1a), 1b), 1c), 1d),
2a), 2b), 3a), 3b), 4b), 4c), 5b), 5c), 7b), 8a), 8b), 8c), 13a), 15a), 15b).
Maximálně bylo možné získat 57 bodů.
Níže uvádíme výsledné hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb v rozdělení na jednotlivé
druhy sledovaných sociálních služeb.
Tabulka 2: Výsledné hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb CHB

Výsledné hodnocení
plnění standardů kvality
sociálních služeb

Výskyt

Průměrný počet bodů

dosažené % z
maximálního
celkového počtu bodů
(průměr v rámci
daného hodnocení)

výborně

3

53,33

93,57

dobře

4

43,25

75,88

částečně

1

38

66,67

nesplněno

0

0

0

Tabulka 3: Výsledné hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb DOZP

Výsledné hodnocení
plnění standardů kvality
sociálních služeb

Výskyt

Průměrný počet bodů

dosažené % z
maximálního
celkového počtu bodů
(průměr v rámci
daného hodnocení)

výborně

2

53,5

93,86

dobře

3

46,67

81,87

částečně

2

35,5

62,28

nesplněno

0

0

0

Tabulka 4: Výsledné hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb DZR

Výsledné hodnocení
plnění standardů kvality
sociálních služeb

Výskyt

Průměrný počet bodů

dosažené % z
maximálního
celkového počtu bodů
(průměr v rámci
daného hodnocení)

výborně

2

53

92,98
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dobře

2

43,5

76,32

částečně

0

0

0

nesplněno

0

0

0

Tabulka 5: Výsledné hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb PSB

Výsledné hodnocení
plnění standardů kvality
sociálních služeb

Výskyt

Průměrný počet bodů

dosažené % z
maximálního
celkového počtu bodů
(průměr v rámci
daného hodnocení)

výborně

0

0

0

dobře

0

0

0

částečně

1

38

66,67

nesplněno

0

0

0

Z tabulek č. 2-5 je patrné, že ani v jednom případě nedošlo k nesplnění standardů kvality sociálních
služeb.
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Závěr
Analýza závěrečných zpráv z auditů kvality je zpracována velmi podrobně, tak, aby výstupy analýzy
byly:




podkladem pro vypracování vzdělávacích programů pro pracovníky sociálních služeb
inspirací pro poskytovatele sociálních služeb v oblastech dobré praxe poskytovaných služeb
podkladem pro rozhodování zřizovatele v oblasti politiky sociálních služeb v kraji.

Souhrnné výsledky ukazují, že auditované sociální služby vykazují velmi dobrou úroveň kvality při
hodnocení podle standardů kvality a plnění povinností podle zákona o sociálních službách.
Potěšitelné je zejména, že se jedná o služby pobytové, které ovlivňují všechny oblasti života lidí se
zdravotním postižením.
Z výstupů uvedených v analýze vyplývají některé zásadní oblasti, kterým by v souvislosti
s poskytováním sociálních služeb měla být věnována pozornost.
Jedná se zejména o tyto oblasti:



průběžná kontrola a hodnocení toho, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s
definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob
dostupnost vnitřních pravidel, ve kterých má poskytovatel vymezeny situace, kdy by mohlo
dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel
pro řešení těchto situací; a zejména pak postupování podle těchto pravidel.

Jak již bylo uvedeno u jednotlivých sledovaných oblastí kritérií standardů kvality, k nápravě by mělo
být u poskytovatelů využito nejen klasické vzdělávání (semináře), ale především vzdělávání „na klíč“
cílené na konkrétní vzdělávací potřeby managementu a pracovníků v přímé práci. V oblastech, které
se týkají ochrany práv klientů a jejich sociálního začleňování (std. č. 8) by se mohla stát důležitým
nástrojem změn supervize, ale také stáže v jiných zařízeních a výměna zkušeností mezi pracovníky
v pracovních skupinách.
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