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Služba Chráněné bydlení Johannes je poskytována podle individuálních
potřeb jednotlivých klientů. Způsob podpory je zaznamenán
v individuálních plánech. Tato metodika uvádí obecné pracovní postupy
při provádění základních činností a úkonů, dle zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/ 2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Tato obecná pravidla vycházející z principů zajištění lidské
důstojnosti a respektu k názorům klientů, mohou být v individuálních
plánech klientů dále konkretizovány, doplňovány, měněny či rozvíjeny.

1) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
I.

pomoc s přípravou stravy

II.

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Ve službě chráněného bydlení je stravování zajišťováno jednotlivými pracovníky
chráněného bydlení, kteří za pomoci uživatelů stravu připravují. Klient chráněného
bydlení má možnost čerpat celodenní stravu, a to dle dohody mezi ním a pracovníky
chráněného bydlení. V rámci stravování je zajištěna snídaně, 2x svačina, oběd a
večeře. Do přípravy stravy se zapojují jednotliví klienti dle individuální domluvy
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s pracovníky. Klientům s předepsaným dietním stravováním je upravena celodenní
strava individuálně dle doporučení lékaře. Podávání jídel probíhá dle harmonogramu,

na které se shodnou klienti dané domácnosti. Individuálně je možné tento čas
posunout vzhledem k programu jednotlivých klientů. Cena za stravu je řízena platným
Ceníkem chráněného bydlení.
Stravování v Chráněném bydlení Johannes klientům zajišťujeme více možnostmi,
které nabízíme klientům na výběr. Máme jak možnost zajištění odběru oběda
v návazných službách, popřípadě v zaměstnání, které klienti navštěvují, ale také mají
možnost odebírat stravu od jiných externích dodavatelů (některé z místních škol, či
restauračních zařízeních.)
V případě zájmu má klient možnost stravovat se individuálně z vlastních zdrojů.
Zakoupené jídlo mají uloženo v lednicích ve svých domácnostech.

Pokud klient

potřebuje, může využít podpory a dopomoci pracovníků. V případě přípravy
individuální stravy je cena stanovena hodinovým tarifem tzn. 120 Kč/ hodina.
(individuální příprava pokrmů, vaření v rámci individuálního plánu apod.)
Výše měsíční úhrady za stravování u jednotlivých uživatelů je individuální a vychází
ze skutečně odebrané či nakoupené stravy.
Postupy pracovníka vykonává-li:

Dohled: Klient si dokáže zakoupit veškeré potřebné suroviny, zná i postup přípravy
konkrétního pokrmu, pracovník je však při přípravě přítomen, a to buď během celé
přípravy, či jen v určitých úsecích. Poskytuje mu ujištění, vyžaduje-li to situace.
Přítomen dohlíží na bezpečnost.
Instruktáž: Klient zvládne připravit pokrm bez přímé dopomoci pracovníka. Pracovník
klienta slovně vede, připomíná mu správný postup. Dá se předpokládat, že ve většině
případů není nutné, aby byl pracovník přítomen po celou dobu přípravy.
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Podpora: Pracovník je přítomen po celou dobu přípravy pokrmu, kromě slovní
instrukce klientovi nabízí přímou dopomoc, může se jednat o dokrájení surovin.
Dopomoc při obsluze sporáku, regulaci teploty, dochucení pokrmu.
Péče: Pracovník vykonává většinu úkonů za klienta, klienta však aktivně zapojuje do
dílčích činností, které byť s dopomocí zvládá.

2) poskytnutí ubytování:
I. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
Služba Chráněné bydlení Johannes poskytuje bydlení formou skupinového
chráněného bydlení s kapacitou 12 osob, tj. klient užívá prostory chráněného bydlení
společně s ostatními klienty této služby. Bydlení je poskytováno ve třech nájemních
bytech a nabízí čtyři dvoulůžkové, jeden jednolůžkový a jeden třílůžkový pokoj.
K ubytování na příslušném pokoji náleží možnost užívat také společné prostory dané
domácnosti, mezi ně patří kuchyně, předsíň, koupelna včetně WC.

Mezi další

společné prostory, které mohou klienti využívat, patří schodiště s chodbou a oplocený
dvorek se zahrádkou a venkovním posezením. Organizace poskytla základní vybavení
jednotlivých pokojů, klienti mají možnost si pokoje dovybavit a zařídit dle svého vkusu,
nápadů a možností, za podmínky, že tím neomezí své spolubydlící. Každý obyvatel,
který má samostatný pohyb, má od bytu vlastní klíče.

II. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a
ošacení, žehlení
O ložní a osobní prádlo se klienti starají sami či za pomoci personálu. Každý klient si
pere své prádlo individuálně. Ložní prádlo je vyměňováno 1 x za 14 dnů, příp. podle
potřeby. Pracovníci poskytují klientům pravidelnou individuální podporu při péči o jejich
osobní prádlo, zejména s jeho uspořádáním ve skříních, oddělením čistého a
špinavého prádla, drobnými opravami a žehlením. Poskytují také podporu při zajištění
drobných oprav. Při větších opravách oděvů využívají veřejných služeb. Každý klient
má svůj individuální koš se špinavým prádlem. Všechny byty jsou vybaveny pračkami,
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některé sušičkami. Kromě sušení prádla v sušičce lze prádlo sušit na sušácích
v prostorách bytu či venku. Klienti mají rovněž k dispozici žehličku se žehlicím prknem.

Postupy pracovníka vykonává-li:
Dohled: Pracovník vizuálně sleduje, zda klient postupuje správným postupem. Je
fyzicky přítomen u praní a žehlení, je-li potřeba. Důvodem přítomnosti může být
eliminace rizik a zajištění větší bezpečnosti. Monitoruje také, zda klient dokáže
rozpoznat, kdy je potřeba prádlo vyprat a o prádlo se správným postupem postarat.

Instruktáž: Pracovník motivuje a vede klienta k samostatnost, k tomu, aby se dokázal
o své osobní a ložní prádlo postarat. Nabízí mu slovní podporu, připomíná správné
postupy, jak následují jednotlivé kroky u obsluhy spotřebičů apod.
Podpora: Aby měl klient zabezpečenou řádnou péči o své prádlo, vyžaduje podporu
pracovníka. Pracovník klienta motivuje k výměně ušpiněného oblečení, dává impuls
k výměně ložního prádla. Dopomáhá mu s roztříděním špinavého prádla. Klienta vede
k tomu, aby se naučil zvládat dílčí úkony, např. aby zvládl přenést a uložit své prádlo
do pračky, naučil se spustit navolený programu, přenesl prádlo do sušičky apod.
Klienta také vede k tomu, aby si dokázal uložit čisté prádlo do skříní, např. uložením
rovných kusů oděvů – ručníků, uložením spodního prádla.
Péče: Pracovník provádí většinu úkonů za klienta, klienta aktivizuje k činnosti, jeho
zapojení je však minimální.

3) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
Úklid prostorů chráněného bydlení zajišťují jeho obyvatelé. Vycházejí přitom z principů
běžného života ve vlastní domácnosti. Obyvatelé domácnosti postupují podle svých
možností samostatně, pod dohledem či s podporou pracovníků sociální služby.
Úkolem pracovníků je klienty vést k tomu, aby se učili přebírat zodpovědnost za péči
o svoji domácnosti a průběžně je k činnostem motivovat. Pracovníci také průběžně
monitorují, zda či jakým způsobem jsou úklidy na jednotlivých domácnostech
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prováděny a v případě potřeby tento úklid dopomáhají zorganizovat. Klienti mají
domluvený plán úklidu v každé domácnosti, který je přizpůsoben jejich individuálním
schopnostem a možnostem.

Pracovníci postupují tak, aby uživatele podporovali

v soběstačnosti a samostatnosti, jednotlivé dovednosti klientů rozvíjejí prostřednictvím
plánování služby.
Úklidy zahrnují:
Úklid pokojů – utírání prachu, vysávání/vytírání podlahy, urovnání věcí v pokoji či ve
skříních, mytí oken

Úklid společných prostor v domácnosti:
Kuchyně - mytí nádobí, udržování čistoty v kuchyňské lince, úklid povrchů,
Koupelny – úklid vany, umyvadla, podlahy, udržování čistoty na WC
Úklid chodby a schodiště – zametání a vytírání podlahy
Okolí domu – sběr odpadků

a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
Postupy pracovníka vykonává-li:
Dohled: Klient zvládá konkrétní činnost, vyžaduje však přítomnost pracovníka bezpečnostní důvody, ujištění. Dohled pracovníka může být také žádoucí v případech,
kdy stav úklidu na domácnosti vyvolává konflikty v soužití mezi spoluobyvateli.
Pracovník v těchto případech dochází do domácnosti, monitoruje, zda a jak probíhají
úklidy. Vede s klienty rozhovory, dopomáhá jim v organizaci úklidu společných prostor
a komunikaci mezi sebou, klienty k úklidům průběžně motivuje.
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Instruktáž: Pracovník klienta slovně vede, ten zvládá jednotlivé činnosti bez přímé
dopomoci, je nutné připomenutí postupu.
Podpora: Pracovník provádí jednotlivé činnosti spolu s klientem, ten je zvládne jen
částečně. Např. u vysávání pracovník vysaje ta místa, která klient vynechal.
Péče: Pracovníci zodpovídají za stav úklidu v domácnosti, klienti nemají potřebné
kompetence a schopnosti provést jednotlivé činnosti, úklidy neřeší. Pracovníci je
přesto v co nejvyšší možné míře do jednotlivých činností zapojují.
b) pomoc při údržbě domácích spotřebičů
V každé domácnosti se nachází lednice, do které si klienti ukládají své vlastní
potraviny, dále mikrovlnná trouba, elektrický sporák s troubou, rychlovarná konvice,

pračka případně sušička na prádlo, vysavač či jiné kuchyňské spotřebiče.
V domácnosti, kde se připravují společné obědy je k dispozici lednice sloužící k
uskladnění potravin zakoupených pro toto vaření. Veškeré spotřebiče jsou až na
výjimky ve vlastnictví naší organizace, klienti mohou po dohodě využívat i spotřebiče
své vlastní. Při údržbě spotřebičů se zohledňují schopnosti a možnosti klientů, důraz
je kladen na bezpečnost při práci. Viz. příloha č.1 metodika praní a sušení prádla,
příloha č.2 metodika práce na grilu.
Postupy pracovníka vykonává-li:
Dohled: Pracovník monitoruje stav jednotlivých spotřebičů, dohlíží na to, aby byly
spotřebiče průběžně udržovány, čištěny, tak aby se co nejvíce snížilo riziko jejich
poškození. Klienty průběžně k této údržbě motivuje.
Instruktáž: Pracovník monitoruje stav jednotlivých spotřebičů, klienta případně
upozorňuje na potřebu údržby, slovně mu doporučuje vhodné postupy a vysvětluje
jednotlivé kroky.
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Postup při mytí lednice – před údržbou je nutné z lednice vyjmout veškeré potraviny.
Ty jsou v některých domácnostech pro lepší rozpoznatelnost a orientaci pro klienty
uloženy v označených dózách. Lednice se zpravidla vymývá vodou se saponátem či
octem, následuje důkladné vysušení. Pracovník vede klienta k tomu, aby zkontrolovat
datum spotřeby u jednotlivých potravin a do lednice je uspořádal tak, aby ty s krátkou
dobou trvanlivosti byly co nejvíce vepředu. Je nutné také zkontrolovat, zda je nastaven
vhodný stupeň teploty.
Postup při rozmrazování mrazničky – u starších typů lednic, kdy není přítomna funkce
samo-rozmrazovací, je nutné sledovat množství vytvořeného ledu. U rozmrazování je
nutné počítat s časovou náročností. Mrazničku je nutné vypnout a zajistit, aby
nedocházelo k vytékání rozmražené vody na podlahu – mrazničku pravidelně vytírat.
Po rozmrazení veškerého ledu je nutné mrazničku vytřít do sucha. Potraviny v
mrazničce uchováváme ve vzduchotěsných nádobách a sáčcích. Je také vhodné
sledovat dobu uskladnění jednotlivých potravin, zmražené výrobky můžeme nechat
v mrazničce po vyznačenou dobu trvanlivosti, po rozmrazení jako čerstvé výrobky,

pečivo 1 až 3 měsíce, ryby 3 až 6 měsíců, ovoce a zeleninu 5 měsíců (např. bobulové
ovoce) až 12 měsíců (např. mrkev), maso 6 (drůbež, vepřové) až 12 měsíců (skopové,
hovězí), co jsme sami uvařili 3 až 6 měsíců.
Postup při údržbě elektrického sporáku s troubou – elektrický sporák s troubou je
vhodné udržovat v čistotě a po každém použití zbavit tento spotřebič nečistot. Lze
použít běžný saponát, při velkém znečištění vhodné použít speciální prostředek na
mytí trouby apod.
Postup při údržbě mikrovlnné troubě – mikrovlnnou troubu je vhodné udržovat v čistotě
a po každém použití zbavit tento spotřebič nečistot. Je také vhodné klienty vést
k tomu, aby při ohřívání pokrmů používali ochranný poklop.
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Postup při údržbě rychlovarné konvice – nutné odstraňovat usazený vodní kámen, a
to minimálně dvakrát do roka. K odstranění postačí ocet, při silném znečištění
neředěný.
Postup při údržbě pračky – podle potřeby čistit zásobníky a odstraňovat nečistoty
z gumy u dvířek.
Postup při údržbě vysavače – nutné sledovat, zda není potřeba vyměnit sáček.
Podpora: Pracovník klientům dopomáhá s údržbou jednotlivých spotřebičů, postupy
výše popsané vykonává spolu s klienty, které dle jejich schopností do údržby co
nejvíce zapojuje.
Péče: Pracovník zajišťuje pravidelnou péči o jednotlivé spotřebiče. Klienti jsou vedeni
k tomu, aby se alespoň v dílčích úkonech do činností zapojovali.

c) podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými
pochůzkami
Finanční prostředky, které klient potřebuje pro běžný chod domácnosti, jsou s jeho
souhlasem, (v případě omezení svéprávností v oblasti v nakládáním s financemi tedy
se souhlasem opatrovníka), uloženy v kanceláři chráněného bydlení, v uzamykatelné
pokladně. Výše financí je stanovena tak, aby pokryla průměrné měsíční náklady
klienta. Zahrnuje nákupy potravin, léky, věci běžné spotřeby, náklady na využívání
veřejných služeb a kapesné, je-li stanoveno opatrovníkem klienta. V případě, kdy se
skutečné náklady odchýlí od průměrných nákladů, nebo si klient potřebuje zakoupit
věc vyšší hodnoty, je situace řešena s opatrovníkem. Podpora pracovníka v
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hospodaření s penězi kopíruje schopnosti klientů a omezení ve svéprávnosti dané
rozsudkem. Klienti jsou vedeni k tomu, aby veškeré výdaje mimo kapesné měli
doloženy na účtenkách. Pracovníci vydávají klientům z kasy finanční zálohu, tu poté
na základě účtenky, kterou klient podepíše, vyúčtují. Výši konkrétního výdaje zapíší
do peněžního deníku. U klientů, kteří nejsou omezeni ve svéprávností se postupuje
dle dohody při stanovení rozsahu péče a podpory s následným odkazem na
individuální plánování. Vedoucí pracovnice výdaje u jednotlivých klientů vyúčtovává,
finanční částky odečítá z jejich finančních depozit a přiřazuje jim tak jejich evidenční
číslo, využívá k tomu program Cygnus. Účtenky jsou pak uchovávány, nalepeny do
složky a slouží jak pro potřeby výkaznictví klientům, oprávněných zástupců –
opatrovníků.

Postupy pracovníka vykonává-li:
Dohled: klienti dokáží hospodařit a plánovat své nákupy samostatně. Dokáží
odhadnout, co potřebují, ale také, co si mohou dovolit. Pracovníci jim vydají finanční
prostředky, nejčastěji na týden a nákupy klienta monitorují a vyhodnocují, jakým
způsobem klient tuto oblast zvládá.
Instruktáž: klienti dokáží plánovat a kontrolovat své běžné každodenní nákupy,
potřebují však slovní vedení a monitoring. Pracovníci sledují klientovy potřeby, spolu
s klientem o těchto potřebách hovoří. Nákupy spolu po té plánují. Pracovník klientovi
navrhuje a doporučuje nákup konkrétních potravin či věcí jiné osobní spotřeby. Klient

si následně sepíše nákupní seznam či si ho pouze v hlavě zrekapituluje. Pracovník
klienta také taktně upozorňuje nevhodnost zakupování některých potravin, které
mohou pro náš organismus škodlivé, jedná se např. o potraviny polotovary s vysokým
obsahem solí, tuků a cukrů, nakupování nepřiměřeného množství cukrovinek a
pochutin, cigaret, alkoholu, kávy apod.
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Podpora: klienti plánují své každodenní nákupy společně s pracovníky. Pracovník
klientům poskytuje podporu ve formě doprovodu, pracovník jim pomáhá ve volbě
vhodných potravin, v odhadu jejich přiměřeného množství, dopomáhá při placení, při
manipulaci s penězi, případně s uložením nákupu.
Péče: Pracovník poskytuje vysokou míru podpory, neboť klient není schopen
samostatného nákupu, neorientuje se ve zboží, nerozezná hodnotu peněz. Klient si
neuvědomuje potřebu těchto služeb, nakupování je téměř plně v kompetenci
pracovníka. Pracovník jednotlivé nákupy plánuje, komunikuje s klientem o jeho přáních
a preferencích, zajišťuje také doprovod klienta či nákup provádí za klienta.

4) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
I. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
Za přirozené sociální prostředí je dle zákona o sociálních službách považován souhrn
všech vztahových vazeb a s tím souvisejících fyzických prostředí, ve kterých se osoba
běžně pohybuje, tj. především rodina a sociální vazby k osobám v nejbližším okolí
(především příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel/ka, registrovaný/á partner/ka,
případně další osoby), domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými
sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální
aktivity. Pracovníci služby s e zajímají o životní příběh jednotlivých klientů, vedou
s nimi rozhovory, o tom, co je běžné a podporují je v udržování přirozených vztahů.
Jsou také průvodci při řešení konfliktů, které mohou mezi jednotlivými klienty
v domácnosti nastat. Pracovníci svým korektním chováním zprostředkovávají běžné
vzorce sociálního chování.
II. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
Celkový rozvoj osobnosti klienta (jeho motorických, psychických a sociálních
dovedností) je přizpůsobován jeho individuálním možnostem, potřebám a zájmům.
Podpora služby v této oblasti probíhá především prostřednictvím individuálního
plánování, kdy klíčový pracovník identifikuje klientovy přání či potřeby. Podpora
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pracovníka může mít charakter rozhovorů, které směřují především k udržení či rozvoji
psychických a sociálních dovedností klientů. Pracovníci mohou dále tyto dovednosti
rozvíjet prostřednictvím každodenních činností, které souvisí s péčí o sebe sama či o
domácnost. Pracovníci provádí nácviky činností, směřují k zachování či rozvoji
základních dovedností, jakými jsou čtení, psaní, počítání, orientace v čase, rozlišení
denní doby, nácviky obsluhy telefonu a počítačů, notebooků a jiných technologií.
Pracovníci klienty podporují v rozvoji jemné i hrubé motoriky (zdravý životní styl,
orientace v okolí bydliště). Klienty také podporují při plánování a realizaci jejich
volnočasových a zájmových aktivit.
III. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
Přestože chráněné bydlení není vzdělávací institucí, pracovníci služby se spolupodílí
na vytvoření podnětného prostředí. Identifikují potřeby jednotlivých klientů v této
oblasti, zjišťují jejich motivaci k případnému studiu. Dopomáhají jim získat potřebné
informace o možnostech dalšího vzdělávání za účelem získání nové kvalifikace
v klasickém vzdělávacím systému. Informují je také o možnostech zapojit se do
programu vedoucího k jejich rekvalifikaci: Shromažďují nabídku kurzů, které
zprostředkovávají jednotlivé vzdělávací instituce a informují je o možnosti dalšího
studia v rámci celoživotního vzdělávání. Pracovníci klienty do procesu sběru informací
aktivně zapojují s ohledem na jejich schopnosti.
Klienty, kteří jsou již aktivně zapojeni do procesu vzdělávání, mohou pracovníci
podpořit doprovodem, je-li potřeba. Pracovníci se také zajímají o to, jak klienti zvládají
nároky, které jsou na ně kladeny. Zda nepotřebují ve studiu podpořit. Konzultují vše
s opatrovníkem, v případě přání klienta s rodinným příbuzným, přáteli, či samotným
školním zařízením.

IV. podpora v oblasti partnerských vztahů
Pracovníci služby dbají na to, aby klienti žili běžným způsobem života. Klienti mají
právo navazovat intimní vztahy a mohou si přivést partnera do své domácnosti. Tato
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oblast je podpořena organizaci vzniklým dokumentem příloha č. 4 Protokol sexuality,
který obsahuje postoje a způsoby provádění osvěty v oblasti mezilidských vztahů a
sexuality.
Pracovníci klientům nabízejí podporu v oblasti partnerských vztahů, vedou s nimi
rozhovory, nabízí jim konzultace. Citlivě reagují na přání a potřeby jednotlivých klientů,
dopomáhají jim, aby se lépe zorientovali v tom, co je trápí a získali tak náhled nad
celou situací. S respektem je těmito situacemi provázejí, a poskytují jim přiměřenou
psychickou podporu, je-li potřeba. Zprostředkovávají jim běžné vzorce chování.
Vysvětlují jim, co je běžné. Jak vztahy fungují. V případě potřeby klientovi navrhnou
možnost situaci řešit s dalšími odborníky, např. psychologem. Pracovníci nabízejí
klientům také pomoc s nalezením partnera, klienty mohou podpořit doprovodem na
schůzku a další. Snaží se klientům nabízet akce, návazné služby, spolky, kde mohou
trávit čas a zároveň tak navazovat nové mezilidské vztahy.
V. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního
procesu
Pracovníci služby vycházejí z přání a potřeb jednotlivých klientů, zajímají se o to, co
klienty baví, vedou s nimi motivační rozhovory. V rámci podpory v základních
činnostech je vedou k tomu, aby dokázali u činnosti konkrétní dobu vydržet, trénují tak
jejich vytrvalost. Zároveň je učí, aby dokázali odhadnout své síly a možnosti a ty si
dokázali rozložit. Pracovnici podporují klienty v tom, aby dokázali při činnostech
spolupracovat – kooperovat s ostatními, poslechnout příkaz autority, dokázali přijmout
kritiku a zvládli jednotlivé nároky vyplývající s výkonem pracovní činnosti. Nabízejí jim
možné sociální podniky v blízkostí chráněného bydlení, které provozuje Diakonie ČCE,
anebo jiné soukromé sektory.
Pracovníci klienty motivují k využívání dalších návazných služeb - sociálně
terapeutických dílen a sociální rehabilitace. Zajišťují doprovody, je-li potřeba.
Pracovníci klientům dopomáhají s organizací jejich dne, vedou je k dodržování
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správné životosprávy, aby chodili včas spát apod. Klienti, kteří pravidelně dochází do
návazných služeb, jsou vedeni k tomu, aby byli včas vzbuzeni, dokázali si připravit
svačinu a včas odejít. Jsou také vedeni k dodržování základních zásad osobní hygieny
a to vše za cíle aby si osvojili správné nácviky vedoucí k udržení nově získaných rolí
a cítili se v nich bezpečně.

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
I. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovázení zpět,
Pracovníci služby v případě potřeby zajišťují klientům doprovody. Předem je třeba
vyjasnit si účel doprovodu, časové možnosti a dojednat jeho průběh. Během
doprovodu má pracovník za úkol, v co největší možné míře, podporovat samostatné
fungování klienta, a to s ohledem na jeho schopnosti či aktuální stav. Pracovník
dokáže rozeznat rozdíl zejména mezi podporou a péčí, preferuje podporu. Úskalím
poskytováním péče, tam, kde není nutná, je, že brání v rozvoji a může vést
k zneschopňování klientů. Pracovník je také povinen seznámit se u konkrétních klientů
s možnými riziky, těm předchází a průběžně situaci vyhodnocuje. V této oblasti vznikla
informační brožura viz. příloha č. 3, ve které je obrázkové doplnění možností jak trávit
volný čas, kontakty na instituce, úřady, návazné služby a jiné. Brožura je vtisknutá
v kanceláří a je přístupná v každé domácnosti.
Postupy pracovníka vykonává-li:
Dohled: klient se velmi dobře orientuje ve vnějším prostředí, které zná. Ve většině
případů dohled nepotřebuje a není žádán. Dohled může mít podobu monitoringu, který
může být dočasný, v případech, kdy se klient učí používat nové trasy. Může být také
trvalý, dohled je vyžadován z důvodu zajištění bezpečnosti. Dohled může být nutný
v případech, kdy se má klient pohybovat v novém, pro něho neznámém terénu.
Pracovník může svou přítomností dodávat klientovi bezpečí.
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Instruktáž: Pracovník klienta slovně vede. Např. v situaci, kdy klient potřebuje
navštívit svého kamaráda v jiném městě, mu dopomáhá s organizací. Vede ho k tomu,
aby odhadl potřebný čas na cestu, vyhledal si vhodný spoj. Může mu také pomocí
google mapy ukázat trasu apod.
Podpora: Klient se orientuje ve známém prostředí, pracovník podporuje klienta ve
vlastní aktivitě. Míra zapojení pracovníka je v tomto případě nízká, může mít podobu
slovní instrukce. Větší míra podpory je potřebná u cestování veřejnými prostředky, kdy
pracovník vyhledá vhodný spoj, zkontroluje, zda má klient všechny potřebné doklady,
finance.
Péče: Klient se orientuje v prostředí chráněného bydlení, nemá samostatný pohyb
mimo toto zařízení. Pracovník ho doprovází všude, dává mu možnost volby, např.
výběrem denní doby, kdy doprovod proběhne, strany ulice apod. Při cestování
veřejnými prostředky pracovník podporuje klienta, aby zvládl dílčí úkony, zajišťuje vše
ostatní, co klient nezvládne.
II. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
Pracovníci služby aktivně podporují klienty k využívání veřejných služeb, cílem je
klienty co nejvíce integrovat do společnosti a eliminovat případnou závislost na službě.
Podpora či dopomoc pracovníků může spočívat v tom, že klientům dopomáhají
získávat na potřebné služby kontakty (nabídka veřejně dostupných služeb) a následně
je zprostředkovávají. Míra podpory se liší dle schopností klienta. Pracovník může
klientovi pouze předat kontakt na danou službu, vysvětlit cestu, domluvit mu schůzku
či ho přímo doprovodit. Mezi nejvíce vyhledávané služby patří: lékaři a lékařské
zařízení, obchody, opravny, peněžní ústavy, pošta, služby pedikéra, kadeřníka a
maséra, duchovní služby.
Klienti chráněného bydlení mají k dispozici počítač s internetem. Pracovníci jim
poskytují podporu a pomoc při vyhledávání nejrůznějších informací, a to s využitím
internetu, či informací obsažených v knihách, novinách, časopisech či letácích.
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III. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
Pracovníci služby klienty podporují v obnovování a upevňování kontaktu s jejich
rodinami, vycházejí vždy ze znalosti životního příběhu konkrétního klienta. K celé
záležitosti přistupují velmi citlivě s ohledem na jeho přání a potřeby, ale také na přání
a potřeby jeho rodiny. S klienty vedou rozhovory, zprostředkovávají a ukazují jim
běžné vzorce chování, motivují je a podporují je v přímé komunikaci s rodinnými
příslušníky, nabízejí např. dopomoc při telefonování. Pracovníci podporují klienty
v tom, aby rodinní přicházeli do jejich domácností, stejně tak, jako klienty podporují
v tom, aby sami navštěvovali své rodinné příslušníky. V případě potřeby nabídnou
klientovi doprovod. Pomoc pracovníka může také spočívat v podpoře při psaní dopisů,
při obsluze počítače, v případě že komunikace je uskutečněna prostřednictvím tohoto
media. Může se jednat o mailovou komunikaci, komunikaci na sociálních sítích či
s pomocí aplikace Skype. Pracovníci podporují klienty k dodržování tradic a běžných
zvyklostí, poskytují jim podporu při případném zakoupení drobných pozorností a dárků
apod.
Pracovníci klienty také podporují v začleňování do společnosti, a to zejména
prostřednictvím individuálního plánování. Vycházejí z potřeb a přání jednotlivých
klientů.

6) sociálně terapeutické činnosti:
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
Sociálně terapeutická činnost směřuje zejména k obnovení jejich sociálních vztahů,
praktických schopností a dovedností, zaměřuje se na vnímání a přijímání sebe sama,
na rozvoj své osobnosti. Tím přispívá k lepší orientaci v sociálních vztazích a
sociálních systémech a zvyšuje sociální kompetence uživatelů.
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7) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
Sociální pracovník služby chráněné bydlení poskytuje základní sociální poradenství.
Za účelem pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů či obstarávání osobních
záležitostí komunikuje s opatrovníky klientů. Po dohodě s opatrovníkem či na žádost
klienta jedná s úřady či jinými institucemi. Pracovníci služby rovněž vedou s klienty
rozhovory. Komunikují v jejich zájmu s opatrovníky, dalšími osobami blízkými či
příslušnými institucemi a zprostředkovávají informace.
Vyhláška č. 505/2006 Sb.:
§ 3 Základní sociální poradenství
Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu
těchto úkonů:
a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím
sociální služby,
b)poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb
osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a
dávkách sociální péče,
c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně
dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na
sociální službě
d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se
spolupodílejí na péči o osobu.

16

Mezi metody sociálního poradenství patří strukturovaný, polo-strukturovaný či volný
nestrukturovaný rozhovor s klientem. Pracovník dbá, aby se vyvaroval těchto
nejčastějších chyb:
- dogmatismus a dirigování
- bleskové diagnózy

- nachytání
- bagatelizace
- zveličování zásluh
- moralizování a kategorické hodnocení
- monologizace
- přísná racionalizace
- projekce a identifikace
- abstrakce
I. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Pracovníci s klienty vedou rozhovory o jejich aktuálních potřebách přáních, poskytují
jim podporu a pomoc při komunikaci s lékaři, zjišťují a předávají jim kontakty na další
specialisty. Pracovníci klientům poskytují podporu či pomoc v komunikaci s jejich
zaměstnavateli a dalšími organizacemi či veřejnými institucemi (školy, městské úřady,
úřady práce). Pracovníci klienty nabízejí pomoc a podporují při řešení mimořádných
situací a stížností.
II. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Pomoc či podpora při vyřizování běžných záležitostí probíhá prostřednictvím běžného
plánování průběhu služby. Pracovníci musí průběžně vyhodnocovat, jakou míru
podpory klient v dané záležitosti skutečně potřebuje. Poskytují svou asistenci při
zajištění léků a potřebných zdravotních či kompenzačních pomůcek, následně zajišťují
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jejich údržbu a opravu. Pracovníci klienty také podporují při vyřizování čipových karet
na autobus a jiných slevových karet, při zajišťování oprav jejich osobních věcí –
elektroniky, jízdních kol a při nákupech, kdy situace vyžaduje přítomnost pracovníka.

8) Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
V každé domácnosti je k dispozici koupelna, ve které se nachází umyvadlo, vana či
sprchový kout. Pro zajištění soukromí mají klienti, kteří nepotřebují intervenci
pracovníka, možnost použít klíč k uzamčení této místnosti. Každý klient má možnost

denně udržovat osobní hygienu, s odpovídající podporou a provádět ji podle svých
zvyklostí, osobní potřeby a přání. Pracovníci respektují intimitu klientů, vedou a
motivují je k dodržování základních hygienických zásad a bezpečnostních zásad.
I. Pomoc při úkonech osobní hygieny
Postupy pracovníka vykonává-li:
Dohled: klient zvládá veškeré úkony spojené s hygienou zcela samostatně,
přítomnost pracovníka je však nutná, např. z důvodu zajištění jeho bezpečnosti
(zvýšené riziko – nebezpečí úrazu) či ujištění, že to zvládne sám (možnost dalšího
rozvoje k úplné samostatnosti).
Pracovník je po celou dobu přítomen v místnosti, kde klient vykonává hygienu. Situaci
pouze monitoruje, vyhodnocuje rizika, v případě potřeby poskytne ujištění či reaguje
na jiné aktuální potřeby klienta.
Instruktáž: klient zvládá úkony spojené s hygienou, potřebuje však slovní vedení
pracovníka
Pracovník je po celou dobu přítomen v místnosti, kde klient vykonává hygienu. Klienta
slovně vede, doporučí mu vhodné prostředky a pomůcky.
Vysvětluje mu, jak má při mytí postupovat a popisuje jednotlivé kroky. Ukazuje mu
např., jak se pracuje s hubkou, upozorňuje ho na místa, která vynechal apod.
Podpora: klient zvládá úkony spojené s hygienou pouze za přímé podpory pracovníka
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Pracovník klientovi poskytne asistenci za aktivní účasti klienta. Důraz je kladen na
udržení a případný rozvoj jeho samostatnosti. Podpora může spočívat v tom, že
pracovník dopomůže přichystat potřeby k provedení osobní hygieny, s regulací teploty
vody, s dávkováním přípravku, případně dopomůže klientovi umýt a usušit místa, na
která nedosáhne.
Péče: pracovník vykonává většinu úkonů za klienta, ten se zapojuje pouze
v minimálním rozsahu.

Pracovník přichystá potřeby k provedení hygieny, klientův ručník, mýdlo, šampon,
pastu na zuby apod. Zajistí, aby byla osobní hygiena řádně provedena, s tím, že klienta
motivuje k tomu, aby se co nejvíce s ohledem na své schopnosti zapojoval.
II.Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Každý klient má možnost pečovat o své vlasy, vousy a nehty podle svých zvyklostí,
osobní potřeby a přání. Pracovníci klienta k péči průběžně motivují, tak aby klient
přiměřeně dbal o svůj vzhled a nebyly porušovány základní hygienické normy, nebylo
narušováno soužití s dalšími spolubydlícími či nebyl ohrožen zdravotní stav klienta.
Pomoc při zajištění základní péče o vlasy a nehty zajišťují pracovníci služby. Jako
ochranný prostředek používají rukavice. Péče o vlasy spočívá zejména v podpoře při
jejich mytí. Pracovnici poskytují také pomoc při péči o vousy, při jejich holení a pomoc
při základní péči o nehty, a to na rukou. Každý klient vlastní své hygienické prostředky
a pomůcky. Ty má uloženy ve svých osobních věcech na pokojích či v koupelnách.
K zajištění dlouhodobé a odborné péče o vlasy a nehty využívají klienti naší služby
veřejně dostupných služeb – navštěvují kadeřnictví, holičství a využívají služeb
pedikérky. Pracovníci jim v závislosti na míře potřebné podpory dopomáhají tyto služby
zprostředkovat.
Postupy pracovníka vykonává-li:
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Dohled: Klient zvládá základní péči o své vlasy, vousy a nehty samostatně. Dohled
může spočívat v pouhém připomenutí, doporučení. Dohled také může znamenat to, že
je pracovník fyzicky přítomen v místnosti, kde je tato péče prováděna či se vyskytuje
v bezprostřední blízkosti.

Pracovník klienta motivuje k pravidelnému využívání

veřejných služeb, ty si dokáže zprostředkovat samostatně.
Instruktáž: Klient zvládá péči o vlasy, vousy i nehty. Potřebuje slovní vedení k tomu,
aby dodržel v péči správný postup nebo pouze ujištění ze strany pracovníka. V případě
využívání veřejných služeb se klient dokáže za pomocí instrukce, např. předáním
kontaktu objednat samostatně.
Podpora: Klient je veden k tomu, aby dokázal rozpoznat, případně si sám říct o to,
kdy je potřeba vlasy umýt, oholit se či ostříhat nehty na rukou. Při mytí vlasů poskytuje

pracovník jen částečnou dopomoc, nastaví správnou teplotu vody, zajistí, aby měl
vlasy řádně umyty šamponem a také propláchnuty. Při holení se nejčastěji využívají
elektrické holicí strojky. Pracovník dohlíží na to, aby měl klient holicí strojek vždy
nabitý, sleduje také stav holícího břitu. Je-li tupý, zajistí jeho výměnu. Klienti jsou
vedeni k tomu, aby se začali holit sami. Pracovník po té dokončí holení, a dopomůže
holicí strojek vyčistit. Klienti si je po té uloží na své místo. Klienti jsou také vedeni
k tomu, aby používali vodu po holení. Při péči o nehty jsou klienti vedeni k tomu, abysi
přinesli své nůžky, umyli a utřeli si před stříháním nehty, které po té pracovníci ostříhají.
V případě využívání veřejných služeb, pracovník klienty podpoří při dojednání termínu.
Klientovi může dopomoci při obsluze telefonu nebo při samotném telefonickém hovoru
- objednání. Termín objednání je zaznamenán do kalendáře v kanceláři pracovníků,
případně do sešitu se vzkazy. Pracovníci termíny hlídají, v případě, že klient potřebuje
doprovod, podpoří ho přímým doprovodem.
Péče: Pracovník vykonává většinu úkonů za klienta. Dohlíží a zodpovídá za to, aby
byla péče prováděna v pravidelných intervalech, klienta však motivují k tomu, aby
dokázal sám rozpoznat, kdy péči potřebuje. Klienta vedou k tomu, aby se zapojoval co
nejvíce zapojoval, dokázal najít a přinést si své pomůcky apod.
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III. pomoc při použití WC
V každém bytě je pro jejich obyvatele k dispozici vždy jedna uzamykatelná
toaleta. Pracovníci respektují soukromí, intimitu, zvyklosti, schopnosti klientů a
aktuální (zdravotní) stav klientů. Většina klientů zvládá tyto úkony zcela samostatně,
bez

jakékoliv dopomoci

či

dohledu.

Pracovníci

doporučují

či

dopomáhají

zprostředkovat inkontinenční pomůcky, je-li potřeba, dohlíží na jejich hospodárné
využívání.
Dohled: Klient zvládá samostatně. Pracovník klienta doprovodí na toaletu, a situaci
monitoruje. Jedná se například o dohled, který je nutné zajistit při zhoršeném
zdravotním stavu klienta. Pracovník také dohlíží na to, aby klienti dodržovali základní
hygienické zásady.
Instruktáž: pracovník klientovi popisuje slovně jednotlivé kroky, které zahrnují i
hygienu rukou po použití WC či slovní vedení při používání inkontinenční pomůcky.

Podpora: Pracovník dopomáhá klientovi pouze s některými dílčími kroky, může se
například jednat o podporu při vysvlečení či oblečení jejich oděvu.
Péče: Pracovník doprovodí klienta na toaletu, slovně popisuje jednotlivé kroky.
Dopomůže klientovi vysvléct oblečení, popřípadě mu očistit jeho intimní místa. Pokud
potřebuje dopomoc, pomůže klientovi s mytím rukou a v případě potřeby vyčistí
toaletu. Pracovník také dopomáhá s nošením či jiným používáním inkontinenčních
pomůcek.

Přílohy:
Příloha č.1 : Metodika praní a sušení prádla
Příloha č.2 : Metodika práce na grilu
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Příloha č.3 : Informační brožura
Příloha č.4 : Protokol sexuality Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí
Příloha č.5 : Seznámení se zaměstnanci

Příloha č.5:

Seznámení zaměstnanců s metodikou pracovní postupy Chráněné

bydlení

Jméno zaměstnance
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Datum seznámení

Podpis zaměstnance

Útvar: Chráněné bydlení
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Manažer úseku:

Příloha č.1 SQ 1.5
metodika praní a sušení prádla

PRANÍ PRÁDLA
POMŮCKY:

PRAČKA
KOŠ NA PRÁDLO
NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY
ŠPINAVÉ PRÁDLO
PRACÍ PROSTŘEDKY
1

POSTUP:

1. PŘICHYSTÁM SI ŠPINAVÉ
PRÁDLO.

2. PRÁDLO ROZTŘÍDÍM
PODLE BAREV.

3. V KOŠI HO PŘENESU DO
PRAČKY

2

4. PRÁDLO VLOŽÍM DO
PRAČKY

5. K PRÁDLU PŘIDÁM
TABLETU

6. ZAPNU PROGRAM
(POMŮŽE MI VYZNAČENÁ
RYSKA)
NEBO SI NAVOLÍM SVOJI
TEPLOTU RUČNĚ

3

7. PO VYPRÁNÍ VYTÁHNU
PRÁDLO Z PRAČKY ZAPNU
PROGRAM

POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Správné používání spotřebiče a jeho údržba.
Důležité pro osamostatnění ve vedení domácnosti. Seznámení se s manipulací pračky a
zásadami správného praní prádla.
1. Poznám části pračky
 Ovládací panel, šuplík na dávkování prostředků, dvířka, buben, filtr.
 Kabel k zapojení, odtok/přítok vody (hadici).
2. Zapojení, vypojení pračky
3. Nastavení programů
 Umím navolit správný program, teplotu, otáčky
4. Otvírání a zavírání dvířek
 Správné otevírání a zavírání – používáme úchytku dvířek (zmačknutím).
 Po dokončení programu musíme počkat, až pračka pípne, až tehdy se uvolní těsnění
na dvířkách a můžeme dvířka otevřít.
5. Dávkování prášku, případně aviváže do pračky
 Pokud je to možné, používáme tabletu, kterou vkládáme přímo do pračky
 Pokut máme tekutý či sypký prášek, naučíme se rozpoznat správný šuplík, kam se
přípravky dávkují
 Naučíme se správné dávkování, podle plastové odměrky
6. Dodržování bezpečnosti při práci s pračkou
 Nepřetáčíme program, který byl na začátku zadán.
 Neotevíráme během programu dvířka.
 Závady hlásíme pracovníkovi.
7. Údržba pračky
 Otíráme gumu u dvířek po každém praní.
Znám šuplík, kam dávkujeme prací prostředky.
 Pračku zapneme bez prádla na nejvyšší možnou teplotu, tedy na program 95 stupňů –
do pračky dáme prášek a můžeme i Calgon (na vodní kámen – užití dle návodu na
obalu) či přípravek určený na čištění praček.
 Čištění filtru (spodní část pračky)
4


8.





Otírání dvířek – otřeme gumové těsnění dvířek vlhkým hadříkem a skleněné okénko
od prachu.
Rozpoznání závady
Pračka signalizuje závady tak, že se na displeji ukáže chyba, a také zvukovým
signálem.
Pračka přestane prát.
Situaci řešíme pomocí návodu k obsluze, kde zjistíme, o jakou závadu se jedná a jak
máme postupovat.
V případě závady informujeme pracovníka.

DOVEDNOSTI:
 Zapojení pračky
 Nastavení programu
 Dávkování pracích prostředků
 Údržba pračky

SUŠENÍ PRÁDLA V SUŠIČCE
POMŮCKY:
SUŠIČKA NA PRÁDLO
NÁVOD K OBSLUZE SUŠIČKY
MOKRÉ PRÁDLO

5

POSTUP:
1. ZKONTROLUJU, ZDA JSOU
VYPRÁZDNĚNÉ ZÁSOBNÍKY
NA VODU.
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2. VLOŽÍM MOKRÉ PRÁDLO
DO PRAČKY.

3. ZAPNU PROGRAM NA
SUŠENÍ (POMŮŽE MI
VAZNAČENÁ RYSKA).

POPIS CÍLOVÉHO STAVU:
Správné používání spotřebiče a jeho údržba.
Důležité pro osamostatnění ve vedení domácnosti. Seznámení se s manipulací sušičky na
prádlo.
1. Poznám části sušičky
 Ovládací panel, dvířka, buben, zásobníky na vodu.
2. Nastavení programů
 Umím navolit správný program.
3. Otvírání a zavírání dvířek
 Správné otevírání a zavírání – používáme úchytku dvířek (zmačknutím).
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4.



5.


6.




Po dokončení programu musíme počkat, až pračka pípne, až tehdy se uvolní těsnění
na dvířkách a můžeme dvířka otevřít.
Dodržování bezpečnosti při práci s pračkou
Nepřetáčíme program, který byl na začátku zadán.
Neotevíráme během programu dvířka.
Závady hlásíme pracovníkovi.
Údržba sušičky
Otíráme gumu a dvířka po každém sušení.
Pravidelně kontroluji, zásobníky na vodu.
Rozpoznání závady
Sušička signalizuje závady tak, že se na displeji ukáže chyba, a také zvukovým
signálem.
Situaci řešíme pomocí návodu k obsluze, kde zjistíme, o jakou závadu se jedná a jak
máme postupovat.
V případě závady informujeme pracovníka.

DOVEDNOSTI:
 Nastavení programu
 Údržba
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Příloha č.2 SQ 1.5
metodika práce na grilu

GRILOVÁNÍ
POMŮCKY:

GRILL
DŘEVĚNÉ UHLÍ
TEKUTÝ PODPALOVAČ
KLEŠTĚ

POSTUP:
GRILOVÁNÍ PÁRKŮ

1

1. DŘEVĚNÉ UHLÍ VLOŽÍM
DO GRILU.

2. SUNDÁM Z GRILU
MŘÍŽKU.

3. POSTŘÍKÁM DŘEVĚNÉ
UHLÍ TEKUTÝM
PODPALOVAČEM.

2

4. ZAPÁLÍM DŘEVĚNÉ UHLÍ
ZAPALOVAČEM.

5. UHLÍ NECHÁM ROŽHAVIT.

6. VRÁTÍM MŘÍŽKU ZPĚT NA
GRILL.

7. VLOŽÍM PÁRKY/ MASO NA
GRILL.

3

8. PÁRKY OTÁČÍM,
OGRILUJU ZE VŠECH
STRAN.

9. UPEČENÉ PÁRKY
PŘENESU NA TÁCEK.

ČIŠTĚNÍ GRILU

1. PŘICHYSTÁM SI VODU DO
NÁDOBY- KONVE

4

2. NALEJU VODU NA UHLÍ
NECHÁM GRILL
VYCHLADNOUT

3. VYJMU ZBYTKY UHLÍ.

4.GRIL VYČISTÍM
HOUBIČKOU.

5

5. VODU VYLEJU.

6. DO ČISTÉHO GRILU
VRÁTÍM ZPĚT MŘÍŽKU.

6

INFORMAČNÍ BROŽURA
aneb kontakty, které mohu jednou potřebovat

Obsah:
1. Chráněné bydlení Johannes, kontakty
2. Důležití telefonní čísla
3. Úřady, pošta, městská policie
4. Církevní instituce
5. Zdravotnická zařízení, lékárny
6. Možnosti stravování, restaurace, jídelny, restaurace
7. Nákupy
8. Jiné služby – opravy, pedikúra, kadeřnictví
9. Návazné služby
10.Relaxace, sportovní aktivity
11.Kultura
12.Doprava
13.Chráněné pracovní místa

1

1. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ JOHANNES

Adresa:
Jičínská 308
Valašské Meziříčí
757 01
Tel. vedoucí: 731 133 932
Tel. pracovníci: 731 594 860

2

Město Valašské Meziříčí

2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

158
3

155
150
3. ÚŘADY, POŠTA, MĚSTSKÁ POLICIE
Městský úřad Valašské Meziříčí (budova radnice)
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí 1
Tel. 571 674 111
oficiální: http://www.valasskemezirici.cz
st Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí 1Telefon: +420 571 674
111 7/574 111

4

Odbor sociálních věcí, Odbor evidence obyvatel, občanských průkazů a
cestovních dokladů
Zašovská 784
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí 1
www: o http://www.valasskemezirici.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:30
Středa: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:30
Pátek: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:30

Městská policie
Tolstého 1138, Valašské Meziříčí

Tel.

156

Tel: 571 611 111
Mob: 724 309 052

Úřad práce – kontaktní pracoviště Valašské Meziříčí

5

Zprostředkování zaměstnání, státní sociální
podpora, hmotná nouze, sociální služby,
příspěvek na péči, dávky pro osoby se
zdravotním postižením)
Železničního vojska 1349, 757 01 Valašské
Meziříčí 1
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Pátek: 8:00 - 11:00 (jen příjem nových žádostí)

Pošta Valašské Meziříčí 1
Poláškova 122/10 , Valašské Meziříčí
Tel. 954 275 701
Pondělí 08:00 - 18:00
Úterý 08:00 - 18:00
Středa 08:00 - 18:00
Čtvrtek 08:00 - 18:00
Pátek 08:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 12:00
Neděle Zavřeno

Okresní soud ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí
Legií 1374
75701
Tel.: 571 755 111

6

4. CÍRKEVNÍ INSTITUCE
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve Valašském Meziříčí
Blahoslavova 430/3, 75701 Valašské Meziříčí
Tel. 571 161 560

Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí
Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. 571 621 285

7

5. ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÉKAŘI,
LÉKÁRNY
Nemocnice Valašské Meziříčí
U Nemocnice 980
757 01 Valašské Meziříčí
Tel. 571 758 111

Medica chirurgica s.r.o.
Zašovská 778
757 01 Valašské Meziříčí
Tel. 611 936, 571 611 859, 608 118 011
E-mail: recepce@medicachirurgica.cz
www.medicachirurgica.cz

8

Lékárna
Mostní 102/16
Valašské Meziříčí
757 01
Otevírací doba:
Pondělí- Pátek 7:00 – 18:30 hod.
Sobota
8:00 – 12:00

6. MOŽNOSTI EXTERNÍHO STRAVOVÁNÍ ODBĚRU OBĚDŮ, RESTAURACE
Jídelny základních škol
ZŠ Masarykova 291
757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 614 661

9

ZŠ Křižná 167
757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 622 442

ZŠ Žerotínova 376
757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 619 244

Ha Bistro (rozvoz)
Zašovská 71 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. 704327686
https://ha-bistro.webnode.cz/
Po – Pa 7:00 – 14:00

10

Vitalita (rozvoz)
Svěráková 37/5
Valašské Meziříčí, 757 01
Tel. 773 525 722
vitalita.vm@seznam.cz

Restaurace U mrtvolky (rozvoz)
Kalálova 1068,
Valašské Meziříčí, 757 01
Tel. 739 683 631
www.umrtvolky.cz

7. NÁKUPY

11

Albert Supermarket
Boženy Němcové 411
Otevírací doba:
Pondělí-Neděle

7:00 – 20:00 hod.

Kaufland Valašské Meziříčí
U Nákladního nádraží 848
Otevírací doba:
Pondělí-Neděle
7:00 – 22:00 hod.

Lidl Valašské Meziříčí
Rožnovská 864, Krásno nad Bečvou
Otevírací doba:
Pondělí-Sobota
7:00 – 20:00 hod.
Neděle:
8:00 – 20:00 hod.

12

Sportisimo Valašské Meziříčí
Rožnovská, Krásno nad Bečvou
Otevírací doba:
Pondělí-Sobota

9:00 – 20:00 hod.

Tesco Valašské Meziříčí
Masarykova 873, 75701 Valašské
Meziříčí, Krásno nad Bečvou
Otevírací doba:
Pondělí-Neděle

7:00 – 22:00 hod.

Electro OK Valašské Meziříčí
Masarykova 873, 75701 Valašské
Meziříčí, Krásno nad Bečvou

Otevírací doba:
Pondělí-Neděle

7:00 – 22:00 hod

13

Euronics
Poláškova 32, 75701 Valašské Meziříčí
Otevírací doba:
Pondělí-Pátek
Sobota:

8:00 – 17:30 hod.
8:00 – 11:30 hod.

8. JINÉ SLUŽBY – OPRAVNY,
KADEŘNICTVÍ, PEDIKÚRA
Opravna obuvi, brašen, batohů
Poláškova 36/4, 75701 Valašské Meziříčí
Otevírací doba:
Pondělí-Pátek 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

14

Opravy Oděvů - Romana Tomanová
Poláškova 409, 75701Valašské Meziříčí
Otevírací doba:
Po, Út, Čt 9:00 – 11:30, 13:00 – 16:00 hod.
St, Pá
9:00 – 13:00

Pedikúra Valašské Meziříčí

Zdeňka (dle objednávek)
Tolstého 1138
Tel. 604387161

Eva Gábová
Vodní 849
Tel. 739 622 301

Lenka Ivasjuková
Vodní 849
Tel. 607 239 906

Ester Vrbová
Nádražní 359/17
Tel. 571 622 72

Kadeřnictví – holičství Valašské Meziříčí
15

Kadeřnictví Iris
Vrbenská 806
Tel. 608 455 028

Zdeňka
Nádražní 425
Tel. 731 533 670

9. NÁVAZNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální rehabilitace Krok
Vrbenská 803
757 01 Valašské Meziříčí
Tel. 731 138 911
heblakova@diakonievm.cz

Centrum pro lidi se zdravotním
postižením
Zdeňka Fibicha 287
757 01 Valašské Meziříčí
Tel. 605 168 701
vmcentrum@seznam.cz
https://www.centrumvm.cz/
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Kamarád Rožnov o.p.s.
Volkova 523
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel. 571 653 683
info@kamaradroznov.cz

10. RELAXACE, SPORTOVNÍ AKTIVITY
Krytý bazén, koupaliště Valašské
Meziříčí
Kouty 803
Tel. 571 610 740
pouze plavecký bazén

plav + rekreační bazén

pondělí 6.00 - 13.00

13.00 - 21.00

úterý 6.00 - 13.00

13.00 - 21.00

středa 6.00 - 11.30

11.30 - 21.00

čtvrtek 6.00 - 13.00

13.00 - 21.00

pátek 6.00 - 13.00

13.00 - 21.00

sobota

8.00 - 21.00

neděle

8.00 - 21.00
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Zimní stadion
Hokejové zápasy, bruslení pro veřejnost
Kouty 325
Valašské Meziříčí
Tel,. 605 429 848

Fotbalový stadion
Fotbalové zápasy
Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí,
spolek KOPANÁ
Žerotínova 736
www.fotbalvalmez.cz
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Bowling Scandal
Sokolská 143
75701 Valašské Meziříčí
Tel. 776 666 626
http://www.bowlingscandal.cz

Středisko volného času Domeček
Valašské Meziříčí
Zdeňka Fibicha 287
75701 Valašské Meziříčí
Tel. 571 665 402

11. KULTURA
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Komenského 67/1
www.kzvalmez.cz/

http://sklub.kzvalmez.cz/

http://mklub.kzvalmez.cz/

http://galerie.kzvalmez.cz

http://www.magc.cz/

http://amfiteatr.kzvalmez.cz/
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http://www.info-vm.cz/

Kino Svět
http://kino.kzvalmez.cz/

¨
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Městská knihovna Valašské
Meziříčí
Masarykova 90
757 01 Valašské Meziříčí
Tel. 571 621 589
https://www.mekvalmez.cz

Muzeum regionu Valašsko,
muzeum ve Valašském Meziříčí
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Tel: 734 236 279
Úřední hodiny:
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 17:00
Neděle: 9:00 - 17:00
Najdete zde dvě stálé expozice. První je věnovaná osvětlovacímu sklu a gobelínům. Tato
uměleckoprůmyslová výroba má ve městě dlouholetou tradici a ukazuje šikovnost a zručnost
zdejších lidí. Součástí výstavy je i výtvarná prezentace místní střední uměleckoprůmyslové
sklářské školy. Druhá, s názvem „Jak se žilo na zámku“, ukazuje dobově zařízené zámecké
pokoje. Pokoj hraběte Kinského, ložnice manželů Seilernových a reprezentační místnost
zámeckého salónu. Na ni navazuje zámecká herna pro děti i dospělé s komorní expozicí
„Hračky ze zámku a podzámčí“.
Během celého roku probíhají v muzeu současně dvě krátkodobé výstavy se zaměřením na
historii, výtvarné umění, přírodovědu, etnografii aj.
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12. DOPRAVA
Autobusová doprava

Aktuální spoje a časy odjezdů z
autobusového nádraží ve Valašském
Meziříčí najdete na ČSAD Vsetín, a.s
Tel. 571 612 189

Železniční doprava

Nádraží ČD Valašské Meziříčí
Nádražní 545
Tel. 972 774 416
www: http://www.cd.cz/
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MHD Valašské Meziříčí
zdarma pro všechny cestující

Čísla a trasy linek MHD Valašské Meziříčí:
---------------------------------------------------------------

Linka 1-Krhová-stan. MHD u náměstí-Poličná (946001)
Linka 3-Podlesí-stan MHD u náměstí-Bynina (946003)
Linka 5- Juřinka-žel. stanice-Juřinka (946005)
Linka 6-Hrachovec-Na Štěpánově-nemocnice-žel. stanice (946006)
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Linka 7-Hrachovec-žel. stanice-Hrachovec (946007)
Linka 8-DEZA I-autobusová st. č. 12 (946008)

13. Chráněné pracovní místa
Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí

I.

Sociální podnik PALOMINO
Údržbové práce, zahradnické činnosti, úklidy.
Sídlo Valašské Meziříčí, práce v místě a dle zakázek.
Ing. Stančík Jaroslav mob.: 732 194 260

II.

Sociální podnik SECONDHELP

Úprava oděvů, praní, žehlení, prodej značkového secondhandového oblečení.
Obchody jsou ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm.
Ing. Aneta Klimentová mob.: 739 324 819

RAUDO
výrobní družstvo invalidů má statut chráněné dílny. Nabízí práci v Rožnově pod Radhoštěm,
Vsetín a okolí, údržbářské, zahradnické, úklidové práce.
Ing. Robert Drábek, MBA mob.: 608 840 486
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INZEP CENTRUM, s.r.o.
U Byniny 559, Valašské Meziříčí
Prodej a výroba pracovních oděvů.
Mob.: 730 513 685

SCHONWEITZ spol. s.r.o
U Abácie 1571, Valašské Meziříčí
Výroba školního a kancelářského nábytku.
Martin Schönweitz Mob: 608 080 898
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Protokol sexuality a mezilidských vztahů Úseku služeb pro lidi se zdravotním
postižením Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí
Příloha č.4 SQ 1.5 Vytvořeno v rámci projektu „Žijeme tu s vámi!“
reg.č.:CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001923
Vypracoval: Bc. Lenka Maňáková

Dne: 1. 3. 2018

Podpis:

Schválil: Mgr. Zdislava Odstrčilová

Dne: 1. 3. 2018

Podpis:

Platnost od: 1. 3.2018

I.
Tento ,,protokol“ je souhrn postojů, vnitřních pravidel, znalostí, odpovědností, pokynů
a norem v oblasti sexuality a vztahů lidí s mentálním postižením v zařízení Chráněné
bydlení Johannes. Cílem této metodiky je zaujetí jednotného přístupu k této oblasti a
je závazná pro všechny zaměstnance.
"Sexualita je nedílnou součástí každé lidské bytosti. Její plný vývoj závisí na
uspokojování základních lidských potřeb, jako jsou: touha po kontaktu, intimitě,
emočním vyjádření rozkoše, něhy a lásky. Sexualita se skládá z interakcí mezi
jedincem a sociálními strukturami. Plný rozvoj sexuality je nezbytný pro
individuální, interpersonální i sociální blaho.“
(Deklarace sexuálních práv podle World association of Sexuology z roku 1999)

1) Sexualita
V našem chráněném bydlení pro lidi

mentálním a kombinovaným postižením

vnímáme sexualitu jako součást každého lidského života, která jsou založena na
svobodě, důstojnosti a rovnosti všech lidských bytost – nehledě na mentální postižení.
Tímto vycházíme ze znění listiny základních lidských práv a svobod, článek první:
,,Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou
nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“.
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V zařízení přistupujeme k sexualitě člověka jako k oblasti, která není tvořena pouze
fyzickým pohlavním stykem, ale je v ní zahrnuto více složek:
a. potřeba intimního kontaktu s blízkým člověkem
b. prožitek silného citu, sounáležitosti, opory
c. spokojenost, pocit potřebnosti pro jiné
d. sex, sexuální uspokojen
e. rodičovství a tím i potřeba pokračování rodu
Za normální sexuální aktivity považujeme takové, které se odehrávají mezi
psychosexuálně zralými lidmi, pokrevně nespřízněnými a s jejich jasným souhlasem.
Tyto aktivity nevedou k tělesnému poškození.
Lidé, kteří žijí s různým zdravotním postižením, mentálním, nemoci apod. mnohdy
modifikují svůj život v mnoha oblastech včetně sexuality. Proto v těchto případech je
nutné pečovat o kultivaci projevů, realizaci přání a potřeb každého jedince, aby
nedocházelo k omezení jeho práv.
Snažíme se tedy o posílení právního vědomí klientů a jejich obranyschopnosti proti
sexuálnímu zneužívání a špatným či traumatizujícím sexuálním zkušenostem.

2) Sexuální práva
Informacemi a otevřeným přístupem k tomuto tématu tak můžeme přispět k naplňování
jejich práv což vnímáme jako důležitou součást při zvyšování kvality poskytování
sociální služby, kde naplňování práv uživatelů je jedním z hlavních ukazatelů.
Jedná se o tyto sexuální práva, které vydefinovala Světová sexuologická asociace
WAS:
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1. Právo na sexuální svobodu – uživatel má možnost vyjádřit plně svůj vlastní
sexuální potenciál s ohledem na sociokulturní zvyklosti, pravidla společenského
chování, respektování práv druhých osob a platnou legislativu.
2. Právo na sexuální autonomii a bezpečnost tělesné sexuality – uživatel má právo
činit autonomní rozhodnutí o vlastním sexuálním životě v kontextu vlastní a sociální

etiky. Pokud má klient potíže činit rozhodování má právo na podporu vyjádření svého
postoje v této oblasti.
3. Právo na sexuální soukromí – uživatel má právo činit individuální rozhodnutí o
chování v soukromí do té míry, do které nejsou dotčena sexuální práva jiných lidí.
4. Právo na sexuální rovnost – uživatel je chráněn od všech forem diskriminace,
vztahující se k sexualitě, pohlaví, sexuální orientaci, věku, rase, sociální třídě,
tělesným či duševním vlastnostem.
5. Právo na sexuální rozkoš – uživatel má právo na sexuální rozkoš, včetně
autoerotické. Sexuální rozkoš je součástí tělesného, psychologického, intelektuálního
i duchovního blaha.
6. Právo svobodně se sexuálně sdružovat – uživatel má právo se svobodně
rozhodnout, zda uzavřít sňatek, rozvést se a nebo ustavit jinou formu sexuálního
společenství. Pokud tomu nezabraňuje rozsudek soudu ve věci omezeni ve
svéprávností.
7. Právo ke svobodným a odpovědným sexuálním rozhodnutím – uživatel má
právo rozhodnout se zda a kdy mít děti, rozhodnout o jejich počtu a době narození, má
právo plného přístupu k metodám umožňujícím regulaci plodnosti. V oblasti
rozhodování a přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí má právo na informace,
odbornou podporu, poradenství a využívání odpovídajících sociálních služeb.
8. Právo na sexuální informace – uživatel má právo obdržet sexuální informace
založené na vědeckých základech, které jsou podávány bez předsudků a výhružek.
Má právo na poučení o sexualitě, které odpovídá jeho úrovni chápání a jeho sociálním
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možnostem. Má právo na seriózní a důkladné zodpovězení všech svých otázek
ohledně sexuality.
9. Právo na důkladné sexuální poučení – uživatel má právo na sexuální výchovu,
která je celoživotní proces, probíhající od narození všemi životními cykly.
10. Právo na sexuální zdravotní péči – uživatel má právo na podporu v řešení otázek
sexuální a zdravotní péče, prevence a léčby všech sexuálních starostí, problémů a
poruch.

3) Kontakty mezi uživateli
a) Kamarádství, přátelství
V Chráněném bydlení Johannes se zaměřujeme na podporu vzájemných vztahů a
vazby mezi uživateli, kamarády z jiných služeb, kolegy z práce, s příbuznými apod. a
to vždy na základě přání klienta a jeho možnostech. Tyto aktivity jsou buď cílené, kdy
na základě dohody klienta je tento cíl zaznamenán v individuálním plánu (zlepšení
komunikace s přítelem, kamarádem, blízkým, návštěva konkrétní akce apod.) anebo
volně kdy dochází na společenských, kulturních akcích k nezávazným často novým
kontaktům. Učíme klienty znát hranice kamarádství a přátelství, vysvětlujeme, kdo
může být přítel a kdo ne. Např. pracovník služby není kamarád apod.
Ve službě podporujeme návštěvy, realizace společenských akcí, návštěv kulturních
akcí, podporujeme pomoci nácviků dovednosti telefonování, dopisování, využívání
internetu ke komunikaci, realizujeme společné pobyty, apod. Pokud dlouhodobější
vztah přeroste v hlubší vztah, bude se Chráněné bydlení snažit umožnit podmínky pro
další rozvoj společného života. Podmínky budou dány situací každého konkrétního
vztahu a podmínkami v organizaci.
b) Manželství
Člověk s mentálním postižením má právo svobodně se rozhodnout s kým chce přátelit,
mít intimní vztah apod. V oblasti manželství to také platí, ale jedná se už o právní úkon
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a zde lidé s omezením ve svéprávností se musí řídit rozhodnutím soudu v této věci.
Ovšem i přes toto omezení mají právo na informace, co tento svazek obnáší a jaké
jsou možnosti.
c) Rodičovství
V našem Chráněném bydlení nemůžeme vytvořit podmínky pro matku s dítětem, proto
pokud by se uživatelka rozhodla pro těhotenství, bude odkázaná na jiný typ služby. Ve
službě se v této oblasti pracuji na úrovní osvěty co rodičovství obnáší a jak se před
rizikem otěhotnění chránit. S tím i souvisí náš postoj k antikoncepci, kdy v případě

potřeby a přání uživatelky ji budou poskytnuté pracovníkem veškeré obecné informace
a odkaz na odborného lékaře – gynekologa, který je kompetentní k dalším krokům
v této věci. Pracovníci v této věci spolupracují s rodinou a gynekologem.
d) Autoerotika
Je to forma zdravého sebevyjádření sexuality. U většiny lidí s mentálním postižením
je toto sebevyjádření nejvyšší možnou. Uživatelé jsou v této sexuální aktivitě poučeni
o dodržování základních pravidel. (Místo realizace - v soukromí a ne na veřejnosti,
před personálem, jinými uživateli, dodržování osobní a intimní hygieny.) Masturbace
je intimní záležitostí jedince.
Za žádných okolností neprovádí personál, ten ho pouze informuje o pravidlech
takového chování, v případě potřeby dalších informací může se obrátit na sexuálního
důvěrníka v organizaci. Na uživatelé, kteří toto chování realizuji se personál nedívá
diskriminačně, neomezuje je, a ani jim neopovrhují pouze dohlíží na dodržovaní
zmíněných podmínek.
e) Mazlení, laskání, pohlavní styk
Jedná se o intimní záležitost partnerů, bez účasti dalších osob. Podmínkou je
oboustranný souhlas, dobrovolnost, rovnocennost obou partnerů. Musí být
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respektována legislativní a zákonná opatření. Milování, a pohlavní styk je přípustný jak
v heterosexuálním, tak v homosexuálním vztahu partnerů.
Uživatelé Chráněného bydlení Johannes jsou poučeni o možných rizicích a
hygienických podmínkách tohoto aktu.
f) Homosexualita
Vnímáme homosexualitu jako širší variantu normy, víme, že to není žádná sexuální
deviace a uživatele žádným způsobem chování nediskriminujeme, přistupujeme stejně
jak k heterosexuálním uživatelům.
g) Prostituce
Za pohlavní styk v rámci prostituce nepřejímá organizace zodpovědnost. Je možné v
případě oboustranného souhlasu provést poučení o možných zdravotních rizicích

tohoto chování. Provozování prostituce uživatelů v rámci organizace je
nepřípustné.
h) Pornografie
Uživatelé mají právo prohlížet a sledovat pornografii. Její prohlížení je záležitostí
intimní. Prohlížení ve vztahu vyžaduje rovnocennost a dobrovolnost a souhlas
partnera. Druhy pornografie postižitelné v souladu se zákonnými normami jsou
nepřípustné nebo i trestné (např. dětská pornografie).

4) Problematika sexuálního zneužívání
Znásilnění
Dle §185 trestního zákoníku je takový čin, kdy pachatel násilím či pohrůžkou

násilí nebo jiné těžké újmy přinutí jinou osobu k pohlavnímu styku. Za
znásilnění se považuje také zneužití bezbrannosti oběti, tj. jakýkoliv
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sexuální styk pachatele s obětí, která pro svůj psychický či fyzický stav
nedokáže klást odpor, a to, i když jí tento stav nepřivodil pachatel. Pohlavním
stykem ve smyslu trestního zákoníku se pak rozumí nejen soulož, ale i jiný
pohlavní styk se souloží srovnatelný.
Sexuální nátlak
Dle §186 trestního zákoníku je takové chování, kdy pachatelem násilí nebo

pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy přinutí jinou osobu
k sebeukájení, obnažování či jinému srovnatelnému chování. Pachatel se
může stát i osoba, která jiného přiměje k pohlavnímu styku, k pohlavnímu
sebeukájení, obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, zneužívaje
jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající
důvěryhodnosti nebo vlivu.

Pohlavní zneužití
Dle §187 trestního zákoníku spáchá ten, kdo vykoná soulož s dítětem mladším

15 let či takové dítě jiným způsobem pohlavně zneužije.
Postup v situaci, kdy máme podezření na sexuální násilí:
Nejdříve je důležité si uvědomit, že dle § 367 trestního zákoníků je každá osoba
povinna překazit a nahlásit trestný čin znásilnění a pohlavního zneužití orgánům
činných v trestním řízení. (Soud, Státní zastupitelství, Policie) a to jak o přípravě či
páchání těchto trestných činů.
Pokud se pracovník věrohodným způsobem dozví o sexuálním zneužívání je
povinen toto překazit a neprodleně oznámit vedoucímu chráněného bydlení a
ten následně manažerovi úseku služeb pro lidi se zdravotním postižením. Každý
pracovník, který tak neučiní, je trestně zodpovědný.
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Možnosti konzultace, linky důvěry, krizové centra:
Petr Eisner http://www.petreisner.cz/ 605 445 538
Bílý kruh bezpečí: https://www.bkb.cz/ Ostrava: 731 306 411, 597 489 204
Olomouc: 585 423 857, 732 700 533

DONA linka nonstop pomoc obětem domácího násilí http://www.donalinka.cz/ 251 511 313
Persefona Brno pomoc obětem sexuálního násilí http://www.persefona.cz/ 737 834 345
545 245 996

Linka SOS Zlín – linka krizové pomoci, internetová poradna http://www.soslinka.zlin.cz/cz/
Telefon: 577 431 333, e-mail na adresu sos@zlin.cz

5) Osvěta pro klienty
Osvětu v oblasti sexuality vnímáme jako součást podpory při pomoci lidem
s mentálním postižení, při řešení a udržení mezilidských vztahů. Směřujeme ji vždy
k lidem s postižením, kteří projeví zájem danou oblast dobrovolně probírat, sdílet a
požádají tak o pomoc orientovat se v těchto situacích, chování a pocitech.
Osvětu v této oblasti v naší službě poskytuje proškolený personál, který je ztotožněn
s postoji v oblasti sexuality dané tímto protokolem v naší organizaci. Osvěty mohou
být formální – kde cíleně máme vzdělaného pracovníka, který ve službě působí
dobrovolně jako důvěrník pro tuto oblast. Pracovník tuto pozici vykonává na základě
dobrovolného rozhodnutí a cíleně se v této oblasti proškoluje, má to jako součást
pracovní náplně.
Další forma osvěty je na principu neformálností, kdy pracovnice během poskytování
služby mohou přirozeně se potkat s těmito tématy, či je někdo s klientu na základě
důvěry osloví. Např. Pracovnice učí klienty být ztotožnění se svou pohlavní roli (např.
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oblíkám se, chovám se jako žena, orientace ve vztazích co je přátelství co kamarádství
a co s tím souvisí apod.) Nebo se zjistí, že klient se uspokojuje mimo své soukromí a
může tak obtěžovat svým chováním jak spolubydlící tak pracovníky, sousedy. Bude
tedy přímo poučen o pravidlech při realizování takového chování, popř. mu může být
nabídnutá formální osvěta od důvěrníka v této oblasti.
Osvěta se vždy poskytuje na základě aktuálních potřeb jedince či skupiny a
přizpůsobuje se obsah jejich rozumových schopnostem.
Cíle sexuální osvěty:
a) Zprostředkování základních informací z oblasti sexuálního chování, vysvětlení
základních pojmů s tím spojenými. (Sexualita, homosexualita, heterosexualita,
pohlavní styk, antikoncepce apod.)
b) Péče o tělo, citlivé zacházení se svým tělem i partnerovým. Učení se jak
správně a zdravě sdílet sexualitu s druhou osobou.
c) Prevence sexuálního zneužívání – oblast, ve které informuje klienty a vedeme
k uvědomění si svých práv, učí se pojmenovávat své intimní zóny, a to vše za

cíle, abychom mohli předejít či odhalit sex. zneužívání a klienti tak získávají
dovednost ve které budou schopni poukázat na toto nesprávné chování a říci si o
pomoc.

6) Formy kontaktů mezi pracovníkem a klientem
Přípustné a nepřípustné formy kontaktu s klientem
A) Přípustné formy kontaktu
-

aktivity smluvené v rámci individuálního plánu konkrétního klienta a rozsahu
poskytování péče, které vznikly vzájemnou dohodou mezi poskytováním služby
chráněné bydlení a klientem
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-

formy kontaktu, které jsou slučitelné s platným legislativním ustanovením ČR, s
hodnotami Diakonie ČCE

-

veškerá smluvená podpora ve vykonávání intimních aktivit klienta nebo tělesné
péče, která nesleduje sexuální vzrušení nebo uspokojení pracovníka ani klienta.

B) Nepřípustné formy kontaktu
-

porušování výše deklarovaných sexuálních práv, ke kterým se Chráněné bydlení
zavazuje

-

jakékoliv formy sexuálního zneužívání, kterými může být:
Bezkontaktní zneužívání = chování, které sleduje vlastní sexuální vzrušení,
kterým může být pozorování nahého klienta, obnažování se před klientem,
masturbace, úmyslné vystavování klienta pornografickému materiálu apod.
Případně vulgární a sexuální narážky.
Kontaktní zneužívání = osahávání či líbání klienta na intimních místech, laskání
prsou a pohlavních orgánů, nucení k manipulaci vlastními pohlavními orgány,
pohlavní, anální nebo orální styk apod.
Komerční sexuální zneužívání – zneužití klienta k pornografickým účelům,
prostituci, obchodování za účelem pohlavního styku.

Vzhledem k citlivosti tématu, které je stále pro mnohé tabu, deklarujeme svoji
otevřenost a transparentnost. Jsme připraveni komukoliv odpovědět na otázky
tykající se řešeni teto problematiky v naši organizaci.

Ve Valašském Meziříčí 1.3.2018

Bc. Lenka Maňáková
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Manažer služeb pro lidi se zdravotním postižením
Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí
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