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1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

AD           -           azylový dům 

ADCH     -           arcidiecézní charita 

DC            -           denní centrum 

ESF          -           Evropský sociální fond 

FCH         -          farní charita 

MPSV      -           Ministerstvo práce a sociálních věcí  

MÚ           -           městský úřad 

S.A.D.     -          Sdružení azylových domů 

SV.           -          svatý 

ÚP            -           úřad práce 
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2. ÚVOD 

 

Od 1. dubna 2006 jsem nastoupila na poloviční pracovní úvazek jako sociální asistentka 

pro pracovní terapii do AD sv. Jakuba v Berouně. V rámci studia na Univerzitě Karlově 

v Praze oboru Sociální práce jsem věnovala pozornost kvalitě poskytovaných sociálních 

služeb, což je dnes jedním z velmi živých a diskutovaných témat.  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR stanovilo požadavky na kvalitu poskytování 

sociálních služeb v podobě standardů kvality sociálních služeb, jejichž kriteria budou 

muset splňovat poskytovatelé sociálních služeb - díky  nově přijatému zákonu č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona 

bude možné sociální služby poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování 

sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci. (V případě zájmu o 

poskytování sociálních služeb je nutno podat žádost o registraci do 6 měsíců od 

účinnosti tohoto zákona.) Zákon dále uvádí výčet povinností poskytovatelů sociálních 

služeb, kterým bude vydáno rozhodnutí o registraci, v němž je uvedena mimo jiné i 

povinnost dodržovat právě standardy kvality sociálních služeb. Pokud poskytovatel tyto 

standardy kvality nesplňuje a k nápravě nedojde ani na základě uložených opatření při 

inspekci  sociálních služeb, registrující orgán může rozhodnout o zrušení registrace.  

 

Po dohodě s vedením AD a celé FCH Beroun, která má zájem o získání oprávnění 

k poskytování stávajících  sociálních služeb i za těchto nových podmínek, jsem se tak 

rozhodla svoji práci zaměřit na určité sebehodnocení AD a pojmout ji tak velmi 

prakticky (analyzovat současný stav a stanovit cíle rozvojového plánu AD, především 

v oblasti kvality sociálních služeb) jako přípravu na  povinnou registraci a následné 

inspekce, jejichž předmětem bude: plnění podmínek stanovených pro registraci 

poskytovatelů sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb a 

kvalita sociálních služeb, která se ověřuje právě pomocí standardů kvality sociálních 

služeb, kdy se jejich plnění hodnotí systémem bodů – viz vyhláška č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Úvodní část práce věnuji především hlubšímu náhledu do tématu vymezení některých 

základních pojmů týkajících se fenoménu bezdomovectví. Za nezbytné jsem také 

považovala v této teoretické části práce zmínit nejenom obecnou charakteristiku 

standardů kvality sociálních služeb, ale i jejich historický kontext vzniku či návaznost 

na  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí vyhlášku č. 505/2006 Sb. 

 

Cílem práce je detailní analýza současného stavu poskytovaných sociálních služeb 

v AD sv. Jakuba v Berouně a následné stanovení cílů rozvojového plánu tohoto zařízení 

z pohledu kvality zde poskytovaných sociálních služeb. Rozvojový plán zařízení však 

vychází především z potřeb uživatelů, proto jsem ve druhé části svojí práce využila 

metody dotazníkového šetření a zaměřila se na zjišťování ne/spokojenosti uživatelů AD 

s kvalitou poskytovaných služeb.  

 

Očekávám, že interpretace výsledků výzkumu poskytne zaměstnancům AD cenné 

podněty (nejen k zamyšlení), které budou sloužit k nekončícímu procesu zvyšování 

kvality sociálních služeb poskytovaných v AD. Jak jsem již uváděla, právě kvalita 

poskytovaných sociálních služeb bude jedním z předmětů následných inspekcí v AD 

v případě, že mu bude vydáno rozhodnutí o registraci. 

 

Doufám, že moje práce poskytne FCH Beroun (jako poskytovateli) příležitost k vlastní 

sebereflexi ještě předtím, než bude AD konfrontován se závěry inspekce. Jsem 

přesvědčena, že výsledky mojí práce mohou být využity či posloužit  jako inspirace i 

pro ostatní poskytovatele azylových služeb této cílové skupině při zavádění standardů 

kvality sociálních služeb do praxe, ale především přinesou užitek samotným uživatelům 

sociálních služeb v AD sv. Jakuba v podobě kvalitně poskytovaných sociálních služeb. 
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3. BEZDOMOVECTVÍ 

 

3.1. VYMEZENÍ POJMŮ 

 

Pojmy bezdomovec/bezdomovectví1) u nás vstoupily do obecného povědomí na počátku 

devadesátých let 20. století, kdy došlo k nárůstu počtu lidí bez domova, kteří se začali 

objevovat na ulicích větších měst. Socialistický režim totiž veřejnou existenci lidí bez 

domova nepřipouštěl. Bezdomovectví bylo kriminalizováno jako tzv. parazitní způsob 

života a porušování univerzální pracovní povinnosti. Přesto tento fenomén ve své skryté 

podobě existoval. 

Bezdomovec 
V české legislativě se termín „bezdomovec“ objevuje pouze ve smyslu osoby bez státní 

příslušnosti, kdy jedinec pozbyl státního občanství jednoho státu a nenabyl jiné státní 

občanství.2) V zákoně o sociálním zabezpečení se setkáme i s pojmem občan 

společensky nepřizpůsobivý, který v legislativě dosud přežívá z dob komunistického 

režimu a který je v současné době již nevyhovující a do značné míry i diskriminační. V 

prováděcí vyhlášce zákona o sociálním zabezpečení se pak můžeme setkat s termínem 

„osoba žijící nedůstojným způsobem života“. (prováděcí vyhláška MPSV č. 182/1991 

Sb.) 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že pojem bezdomovec, ve smyslu osoby 

bez přístřeší, tedy v ČR de iure neexistuje, což může vést až k úvaze,že bezdomovectví 

vlastně nepředstavuje žádný závažný společenský problém. Další skutečností, která činí 

vytvoření definice pojmu bezdomovectví obtížným, je fakt, že každý občan ČR musí 

mít v osobních dokladech zaneseno místo trvalého bydliště. Přímo se nabízí otázka: Jak 

může být někdo bezdomovcem, když každý občan zná místo svého bydliště? Praxe však 

jasně ukazuje, že samotný fakt uvedení místa bydliště v úředních dokladech nezaručuje, 

že konkrétní člověk může, vzhledem k objektivním i subjektivním okolnostem, v tomto 

místě  opravdu žít. 

______________________________________________________________________ 

1) Podle vyjádření Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český (z roku 2003) se doporučuje užívání 
podstatného jména bezdomovectví, které je utvořeno ústrojně odvozením od označení bezdomovec 
(obdobně jako např. novorozenecký, vlastenecký, obrozenecký, vyhoštěnecký, bezvěrecký...), kdy ani 
slovo bezdomovství však není utvořeno chybně. 
2) V angličtině tomuto vymezení odpovídá pojem „stateless“, německy „heimatolose“, francouzsky „sans 
– patrie“. 
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Formální trvalé bydliště samo o sobě žádné právo na bydlení nezakládá a vyjadřuje 

spíše jen příslušnost k obci, zvláště pak v případech, kdy je občan registrován na 

veřejné ohlašovně trvalého bydliště. 

Kolem definice pojmu bezdomovec vedou polemiky především autoři píšící o tomto 

fenoménu. V odborných materiálech českých autorů lze vysledovat celou řadu 

synonym, kterými se snaží obecný pojem „bezdomovec“ co nejpřesněji vystihnout. 

Většina stávajících definic je postavena na určení negativními aspekty jako např. 

bezdomovec je ten, kdo NEmá domov, NEmá přístřeší ("osoby bez přístřeší"), NEžije v 

trvalém bydlišti ("osoby bez trvalého bydliště"). Česká odborná veřejnost se v poslední 

době shoduje na poměrně jednoduchém vymezení obecného pojmu bezdomovec – jde o 

osobu české státní příslušnosti bez možnosti využívat trvalého přístřeší 

(KOTÝNKOVÁ, 1998). Tato definice i dle mého názoru dobře vystihuje základ 

problematiky a je dostatečně srozumitelná také neodborné veřejnosti. 

 

Bezdomovectví 

 Při vymezení pojmu bezdomovectví se setkáváme, stejně jako u termínu bezdomovec, 

se širokou škálou definic, které akcentují různé skutečnosti vážící se na stav, jenž je 

tímto pojmem uchopen, a variují např. od úplné ztráty bydlení až po bydlení 

nevyhovující. Tyto definice přímo poukazují na různé formy bezdomovectví a stojí v 

protikladu k představě zažité širokou veřejností, že bezdomovectví, a tedy i ztráta 

bydlení, je důsledkem nestandardního životního stylu konkrétního jedince. Většina 

současných definic dále zohledňuje nejen absenci uspokojivého bydlení, ale i pocit 

bezpečí, osobní bezpečnosti, prostoru pro odpočinek, domácí činnosti, soukromí, ztrátu 

sociálních vazeb nebo skutečnost sociálního vyloučení (HRADECKÝ; HRADECKÁ, 

1996 ). 

V současné době je nejširší a nejpoužívanější definice organizace FEANTSA, kterou 

převzala i EU jako jednotící bod národních sociálních politik. Podle FEANTSA je 

bezdomovectví vymezeno následujícími životními situacemi: 

 

1) bez přístřeší (Rooflessness), 

2) bez bytu (Houselessness), 

3) bydlení v nejistých podmínkách (Living in insecure accommodation), 

4) bydlení v nepřiměřených podmínkách (Living in inadequate accommodation). 
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ad 1) Stav bez přístřeší, definovaný jako spaní mimo klasické ubytovací kapacity, je 

nejviditelnější formou bezdomovectví. Lidé s chaotickým životním stylem nebo s 

neusazenými poměry jsou zvlášť náchylní k tomu, že se octnou bez přístřeší. Úspěšné 

nové ubytování pro lidi v této kategorii může záviset i na dostupnosti vhodné podpory a 

nikoliv jen na dostupnosti kapacit k dočasnému či trvalému bydlení. 

 

ad 2) Kategorii bez bytu odpovídají situace, kde navzdory přístupu k nouzovému 

ubytování nebo dlouhodobým pobytům v institucích může dojít k označení určitých 

jedinců za bezdomovce kvůli nedostatku vhodné podpory, která by usnadnila a vedla 

k sociální reintegraci. Lidé, kteří jsou donuceni žít v institucích kvůli nedostatku 

bydlení (s podporou)  v obci, které by splňovalo jejich potřeby, bývají v důsledku 

tohoto stavu označeni za bezdomovce. V tomto kontextu se za pojmem bezdomovectví 

skrývá nejen nedostupnost bydlení, ale i neexistence či nefunkčnost společenských 

vazeb. 

 

ad 3) Příslušnost ke kategorii bydlení v nejistých podmínkách (při nejistém nároku na 

ubytování nebo dočasném ubytování) může být důsledkem nedostupnosti trvalého 

bydlení. Zároveň může odrážet potřebu podpory, která by člověku umožnila získat a 

úspěšně udržet bydlení. Poskytnutí vhodné podpory může být rozhodujícím faktorem, 

který umožní člověku získat trvalé bydlení na vlastní jméno i vlastní odpovědnost. Tato 

kategorie zahrnuje rovněž lidi, kteří jsou okolnostmi donuceni bydlet společně s jinými 

lidmi v nevyhovujících podmínkách, a lidi bezprostředně ohrožené fyzickým nebo 

psychickým násilím (např. domácí násilí, nucená prostituce, rasové násilí a obtěžování). 

 

ad 4) Kategorie bydlení v nedostatečných podmínkách zahrnuje lidi, jejichž ubytovací 

kapacita je hygienicky nezpůsobilá i z důvodů příliš mnoha spolubydlících (posouzeno 

podle zákonných a jiných norem platných v daném státě), jakož i lidi, jejichž bytem je 

karavan či loď (Bezdomovectví v hlavním městě Praze. Přístup z WWW:  

< http://www.mcssp.cz/studie/2004/>.).  
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3.2. FORMY BEZDOMOVECTVÍ  

 

Bezdomovectví představuje celý soubor aspektů a zahrnuje mnoho úrovní spadajících 

do různých témat souvisejících se sociální problematikou. V současné době se v 

odborných textech v ČR užívá následující rozdělení forem bezdomovectví: 

(HRADECKÝ; HRADECKÁ, 1996 ) 

 

Zjevné (viditelné) bezdomovectví je zastoupeno skupinou bezdomovců, u nichž lze 

jejich sociální status bez problémů určit a objektivně doložit. Zjevní bezdomovci jsou 

zpravidla závislí na službách organizací zřízených kraji, obcemi nebo poskytovanými 

nestátními neziskovými organizacemi. „Jde o lidi, kteří se otevřeně různým způsobem 

hlásí ke statusu člověka na ulici“ (VÁGNEROVÁ, 2004, s.412) . Vymezení zjevného 

bezdomovectví koresponduje s prvními dvěma body definice bezdomovectví podle 

FEANTSA (viz výše) – první kategorie bezdomovectví určená jako stav bez přístřeší, 

druhá kategorie bezdomovectví jako stav bez bytu. Podskupinu zjevných bezdomovců 

tvoří dobrovolní bezdomovci. 

Skryté (latentní) bezdomovectví přestavuje mnohem rozsáhlejší a rozmanitější 

skupinu osob, které se většinou neobrací na veřejné ani charitativní služby. Zahrnuje 

lidi, kteří de facto nemají možnost trvalého bydlení, ale jsou schopni, např. díky 

pravidelnému dlouhodobému příjmu, využít nabídky dočasného ubytování. Do této 

skupiny rovněž spadají lidé, kteří žijí u přátel nebo u příbuzných atd.; tito lidé se za 

bezdomovce zpravidla nepovažují a většinou sociálních a charitativních služeb 

nevyužívají. 

Potenciální bezdomovectví zahrnuje osoby, které jsou bezdomovectvím ohroženy. 

Patří sem sociálně slabé kategorie občanů, kteří žijí na hranici životního minima nebo 

pobírají minimální mzdu. Jejich náklady na udržení trvalého bydlení a uspokojení 

základních životních potřeb jsou v nepoměru k celkovému příjmu. Kromě ohrožení 

přímou ztrátou bydlení mohou k bezdomovectví vést i narušené rodinné a sociální 

vztahy včetně domácího násilí. Velmi často se jedná také o ženy žijící bez pevného 

rodinného zázemí v bytech svých současných partnerů. 
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Důležitou podskupinu tvoří rodiny, které žijí v bytě jiné domácnosti bez možnosti získat 

v dohledné době vlastní byt (multigenerační domácnosti, kdy odrostlé děti, které si 

založily vlastní rodinu, stále bydlí u svých rodičů, mladé rodiny bydlící v podnájmech). 

Bezdomovectvím je ohrožena mládež v institucionálních zařízeních, lidé trvale bydlící 

na ubytovnách nebo bydlící v prostorách vyčleněných z bytového fondu (chaty, 

chalupy). Rozhodujícím faktorem pro to, aby se naplnil osud potenciálního 

bezdomovce, je neschopnost vypořádat se s náročnými životními situacemi – lidé 

nejsou ohroženi ani tak situací samou, jako nedostatkem schopností, zázemí a 

prostředků k hledání řešení. 

 

Ve své práci se zabývám především zjevnými bezdomovci, těmi, kteří využívají 

sociálních služeb  nestátních neziskových organizací. Svoji práci jsem zaměřila na muže 

– bezdomovce, neboť právě oni tvoří cílovou skupinu uživatelů služeb AD sv. Jakuba.  

 
 
3.3. PŘÍČINY BEZDOMOVECTVÍ 
 
Teoretické přístupy k příčinám bezdomovectví 

Teoretické přístupy k příčinám bezdomovectví vychází ze dvou krajních přístupů 

k problematice. První z nich klade důraz na strukturální faktory, druhý přístup 

upřednostňuje faktor individuálního selhání jedince (LINTYMER, 2002).   

Strukturální pohled nachází příčiny bezdomovectví v širších sociálních a ekonomických 

faktorech, procesech a změnách, které ovlivňují společnost jako celek. Mezi příčiny řadí 

ekonomickou recesi, nezaměstnanost a marginalizace některých skupin na trhu práce, 

chybnou bytovou politiku, nerovný přístup k bydlení, nepružnost sociálních služeb, 

sociální segregaci aj. 

Pojetí individuálního selhání předpokládá vznik bezdomovectví v důsledku 

nedostatečné kompetence konkrétního člověka v řešení určitých situací nebo případech, 

kdy jedinec řešení problémů vědomě odkládá. Podle této úvahy člověk zcela přebírá 

odpovědnost za své jednání, které vede k bezdomovectví. Bezdomovcem tohoto typu se 

stává většinou osoba závislá na alkoholu, návykových látkách , výherních automatech, 

dále sem spadají tuláci apod. Ve společenském povědomí jde o skupinu lidí, která si 

může nárokovat jen minimální pomoc. 

Naznačeným teoretickým koncepcím se blíží pojetí příčin bezdomovectví operující se 

subjektivními a objektivními faktory (HRADECKÝ; HRADECKÁ, 1996 ).  
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Faktory subjektivní souvisejí s osobním životem jedince, stupněm jeho socializace, 

individuální ekonomickou situací, vzděláním atd. Mezi faktory objektivní náleží např. 

míra nezaměstnanosti, nízká úroveň vzdělání a kvalifikace spojovaná s určitou skupinou 

obyvatel, nedostatečná zdravotní péče, omezené zabezpečení ve stáří, problémy 

s občanstvím u uprchlíků apod. 

 

Konkrétní příčiny bezdomovectví 

„Příčiny bezdomovectví tvoří celá škála faktorů, které se v konkrétních případech 

zpravidla kumulují a kombinují. Často je pak obtížné určit primární příčinu 

bezdomovectví a přesněji oddělit důsledky, jež spolu úzce souvisí“ (KOTÝNKOVÁ, 

1998, s. 15). 

Bezdomovectví představuje stav extrémního sociálního vyloučení postihující 

jednotlivce i skupiny obyvatel, kteří nemají nebo ztratí rovný přístup k participaci na 

životě společnosti. Sociální vyloučení je spojeno s omezením možností jedince nebo 

skupiny obyvatel podílet se na využívání pěti základních zdrojů poskytovaných 

společností svým členům Tyto zdroje tvoří: zaměstnání, zdravotní péče, vzdělání, 

bydlení a  sociální ochrana (Respect the homeless as individuals. Přístup z WWW: 

<http://home.golden.net...). 

Bezdomovci se stávají lidé, kteří nejsou schopni společenské zdroje využívat buď ba 

základě osobních (fyzických, psychických a sociálních dispozic), nebo se do nepříznivé 

životní situace dostanou v důsledku působení vnějších vlivů. 

 

V praxi se opakuje několik typických situací a jejich kombinací: 

- partnerské problémy – vedou k rozpadu partnerství, nebo rozvodu manželství 

- vztahové problémy v rodině – odchod nebo útěk z rodiny (problematické vztahy 

mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci) 

- úmrtí partnera nebo rodičů – jedna z hlavních příčin bezdomovectví seniorů a 

mladistvých 

- zdravotní postižení – fyzické nebo psychické onemocnění, vážný zdravotní úraz, 

mentální retardace 

- ztráta zaměstnání, různá znevýhodnění v přístup na trh práce – z důvodu 

vysokého věku, nedostatečného vzdělání, případně v souvislosti se záznamem 

v rejstříku trestů 
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- migrace do metropolí – snaha o řešení nevyhovující životní situace spojená 

s představou snadného získání zaměstnání 

- neschopnost plnit podmínky spojené s užíváním bytu -  dluh na nájemném, 

vztahové problémy se spolunájemníky, nezákonné nakládání s užívacím právem  

- ztráta možnosti užívat byt v důsledku jiných okolností – viz výše uvedený 

rozchod partnerů, rozvod manželství nebo pobyt v institucionálních zařízeních, 

snahy majitelů zbavit nájemníka užívacího práva 

- výstup z ústavního zařízení – dětské domovy, diagnostické ústavy, léčebny  

- návrat z výkonu trestu odnětí svobody – narušení nebo zánik rodinných a 

sociálních vazeb, znevýhodnění na trhu práce a nepříznivá ekonomická situace, 

snížená adaptabilita na běžné prostředí 

- sklon k nekonvenčnímu způsobu života přijatý jako řešení problému – např. 

tuláctví, příležitostné , sezónní, nelegální i zahraniční práce atd. 

- různé druhy závislostí – alkohol, drogy a jiné návykové látky, patologické 

hráčství 

 

Výše uvedené příčiny bezdomovectví ukazují, že bezdomovcem se může stát nejen 

člověk se sníženými sociálními schopnostmi a dovednostmi, ale i člověk plně 

integrovaný ve společnosti a ekonomicky relativně dobře zajištěný. Náhlá ztráta 

zaměstnání v souběhu s vážnou nemocí, úrazem nebo krizí v rodinných a partnerských 

vztazích dokáže přivést na ulici prakticky kohokoliv. Během své praxe v AD mohu 

sama potvrdit na konkrétních případech klientů, že z lidí přežívajících na ulici si tento 

styl života nezvolil záměrně a dobrovolně téměř nikdo. 
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4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

4.1. VYMEZENÍ POJMŮ (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů) 

 
 
Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního  vyloučení. 

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob 

života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení 

práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit 

vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před 

sociálním vyloučením.  

Sociálně znevýhodňujícím prostředím se rozumí takové prostředí, které neumožňuje 

nebo velmi ztěžuje dosažení srovnatelného uplatnění v běžném životě (nízké vzdělání, 

související s nedostatečnou profesionální kvalifikací, těžké onemocnění snižující 

schopnost pečovat o vlastní osobu, rodinu a domácnost, nedostatečná sociální integrace, 

nedostatečné zabezpečení výživy a ošacení, nevyhovující bytové podmínky, domácí 

násilí či zneužívání, zneužívání návykových látek).  

Sociálním začleňováním se rozumí proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené 

nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim 

napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti 

a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 

Sociálním vyloučením se rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a 

nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. 

Krizovou situací se rozumí taková sociální situace, která ohrožuje život anebo 

významně snižuje jeho kvalitu a perspektivy a vyžaduje bezodkladné řešení. 

 

4.2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 
 
Ustanovení § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uvádí, že rozsah a forma 

pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat 

lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, 
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musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je 

k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 

nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí 

být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy 

důsledně zajištěno dodržování lidských práva základních svobod osob. 

 

4.3. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO BEZDOMOVCE 

 
 
Bezdomovci netvoří homogenní skupinu obracející se na poskytovatele služeb vždy  s 

naprosto stejnými problémy. Služby poskytované bezdomovcům tvoří široké spektrum 

aktivit a činností, které pokrývají celou oblast sociální, částečně i zdravotní péče. 

 

Pro přehlednost uvádím nejčastější výčet jednotlivých druhů sociálních služeb 

poskytovaných bezdomovcům, které se poskytují buď jako služby pobytové, 

ambulantní či terénní. 

 

1) Poradenské služby pro bezdomovce (sociální  kurátoři a další) 

2) Služby sociální péče 

-  Chráněné (podporované)  bydlení 

3) Služby sociální prevence 

-  Nízkoprahová denní centra 

-  Terénní programy ( sociální práce s bezdomovci – streetwork) 

-  Noclehárny 

-   Domy na půli cesty 

-   Azylové domy 

 

Podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách azylové domy poskytují 

pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Zákon uvádí také základní činnosti této sociální služby, kterými jsou 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; poskytnutí ubytování; pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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Prováděcí  vyhláška č. 505/2006 Sb., výše zmíněného zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v ustanovení § 22 pak blíže vymezuje obsah základních činností a 

úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech: 

 
 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se 

zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu  nebo pomoc s přípravou stravy, 

2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 

potřebám dietního stravování 

-tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu 

b) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, 

2. umožnění celkové hygieny těla, 

3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, 

výměny ložního prádla,  

c) pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování 

zákonných nároků a pohledávek. 

 

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech činí: 

 

a) za stravu  (- včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování) 

1. 140 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, 

2. 70 Kč za oběd,  

b) za ubytování  (- včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování) 

1. 90 Kč denně, nebo 

2. jde-li o rodinu s nezletilými dětmi  60 Kč denně za dospělou osobu a 30 Kč 

denně za dítě. 
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Na základě vlastních praktických zkušeností a určitého vhledu do dané problematiky 

mohu konstatovat, že české azylové domy poskytují střednědobé a dlouhodobé 

ubytování, stravu (popř. umožnění její přípravy klienty) spolu s dalšími sociálními 

službami jako je – právní a sociální poradenství, pomoc při vyřizování dokladů, 

sociálních dávek, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při zvládání každodenních 

záležitostí a zajišťování stálého bydlení, poskytování šatstva. Tyto služby jsou někdy 

doplněny o vzdělávací služby, kulturní programy a popř. lékařskou péči, která bývá po 

personální stránce zajištěna přítomnostní zdravotní sestry, lékař obvykle zařízení 

navštěvuje v pravidelných intervalech (Výroční zpráva Armády spásy 2005, Přístup z 

WWW: <http://www.armadaspasy.cz...). Vzdělávání je zastoupeno přípravou na 

vstupní pohovory při hledání zaměstnání a někdy též jazykovými kurzy.  

Cílem služeb spojených s azylovým ubytováním je pomoci klientům, aby byli schopni 

řešit samostatně své problémy a stali se nezávislými na systému sociální pomoci, 

případně aby se jejich závislost minimalizovala. Služby jsou poskytovány většinou 

provozovatelem azylového domu, eventuálně ve spolupráci s dalšími organizacemi či 

institucemi. Rozsah a druh služeb determinuje především množství finančních zdrojů 

poskytovatele služeb.  

Azylové domy představují vyšší stupeň integračních zařízení s vyššími požadavky na 

aktivitu klientů (po nízkoprahových denních centrech, noclehárnách apod.). Zařízení 

jsou určena pro muže i ženy a převážně pro klienty s českým občanstvím. Specifickou 

skupinu klientů tvoří matky s dětmi. 

Ubytovací kapacity tvoří dvou-, tří- a vícelůžkové pokoje. Poplatky za ubytování se 

pohybují podle typu ubytování v řádu několika desítek korun denně, v ceně je někdy 

zahrnuta i strava a teplé nápoje. Klienti azylových domů by měli mít pravidelný příjem 

ze zaměstnání, sociálních dávek nebo podpory v nezaměstnanosti, část klientů pobírá 

invalidní či starobní důchod. Doba pobytu bývá omezena maximální délkou (většinou 

od tří měsíců do půl roku) a je podmíněna aktivní účastí klienta na resocializačních 

programech. Pobyt může být předčasně ukončen při porušení ubytovacího řádu ze 

strany klienta. 

Požadavky pro přijetí bezdomovců k ubytování v azylových domech nestátních 

organizací jsou minimální, většinou je jediným kritériem české občanství (V Praze 

doma bez domova, 2006). Církevní a charitativní organizace umožňují také opakované 

pobyty pro klienty, kteří z různých důvodů v resocializačním programu selhali, nebo 

byli vyloučeni pro porušení ubytovacího řádu, které bývají relativně přísné. 
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Nejčastějším důvodem předčasného ukončení pobytu je nedodržení podmínek programů 

– neochota spolupracovat při vyřizování dokladů, hledání práce apod. Azylové domy 

zřizované obcemi (popř. magistrátem) mají podmínky pro přijetí více limitující. Často 

jsou určeny pouze pro občany s trvalým bydlištěm v příslušném městě či regionu, pro 

ubytování jsou nezbytné osobní doklady a minimální finanční prostředky pro první dny 

ubytování  (Zjevné bezdomovectví v Praze – Analýza a návrhy řešení problematiky pro 

zimní období, Přístup z WWW: <http://www.mcssp.cz...). V některých případech jsou 

však bezdomovcům udělovány výjimky. Doba pobytu je striktně dodržována a možnost 

opakovaného pobytu je podmíněna uplynutím stanovené doby od ukončení předchozího 

pobytu (většinou se jedná o tři měsíce). Při žádosti o opakovaný pobyt se přihlíží k 

chování klienta během předchozího pobytu. 

 

 

4.4. AZYLOVÁ PÉČE  

 

Program azylových domů, který zahrnuje sociální poradenství, praktickou pomoc, 

ubytování na různých úrovních, pracovní terapie a další služby, můžeme nazvat „krok 

za krokem“ - protože jde o několikastupňový proces resocializace, jehož konečným 

cílem je návrat klienta k samostatnému životu a jeho začlenění zpět do společnosti 

(VOGLOVÁ, 2005). Program je navržen tak, aby motivoval klienty k aktivnímu řešení 

vlastní situace - s pomocí zaměstnanců AD si sami volí vhodný postup.  
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IDEÁLNÍ STUPNĚ RESOCIALIZAČNÍHO PROGRAMU  
(Výroční zpráva Armády spásy 2005,  Přístup z WWW: <http://www.armadaspasy.cz...) 
 

 

1. stupeň - Denní centrum 

Je otevřeno všem příchozím a poskytuje tak prvotní kontakt s azylovým domem.  
.Přicházejí se také ti, kteří v dané chvíli nemají zájem na podstatnějším řešení své 

sociální situace a spokojí se pouze se základní nabídkou služeb. DC poskytuje 

hygienické zázemí, přístřeší během dne, základní stravu, sociální popř. pastorační 

poradenství, možnost následného ubytování, zprostředkování práce, brigád, čisté 

použité ošacení apod. Dle možností daného střediska je pro klienty zajišťováno základní 

zdravotnické ošetření. V zimním období, kdy venkovní teploty klesnou pod bod mrazu, 

jsou některá denní centra otevřena pro přespání u stolů. 

 

2. stupeň - Noclehárna 

Slouží pro řešení krátkodobých krizí, zpravidla však jako předstupeň pro „ubytovnu“. 

Příchozí využívají stejných služeb jako klienti denního centra, jsou však vedeni k tomu, 

aby se s pomocí sociálního pracovníka začali aktivně podílet na řešení své situace. 

V Armádě spásy mohou klienti služby noclehárny zpravidla využít jednou za 2 týdny, a 

to na dobu 3 dnů. 

 

3. stupeň - „Prodloužený azyl“ 

Podmínkou prodloužení azylu je spolupráce klienta se sociálním pracovníkem na řešení 

vlastní situace. Poskytnuté přístřeší, hygienické zázemí a pravidelná strava napomáhají 

ke stabilizaci fyzického i psychického stavu klienta. Ten je poté lépe schopen 

podniknout konkrétní praktické kroky, jako je např. vyřízení dokladů, zajištění 

pravidelného příjmu atd.. 

 

4. stupeň - Ubytovna 

Na tomto stupni dochází k hloubkovému řešení klientovy situace. Zde se uplatňuje úzká 

spolupráce se sociálními úřady, úřady práce a dalšími organizacemi. Někteří klienti jsou 

již z tohoto stupně připraveni odejít a začlenit se zpět do společnosti, pokud jsou k tomu  

podmínky. Délka pobytu často závisí na možnosti následného bydlení - domovy 

důchodců, domy s pečovatelskou službou, pronájmy, komerční ubytovny atd.. 
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5. stupeň - Dům/byty na půli cesty 

Slouží klientům, kteří mají uzavřenou řádnou pracovní smlouvu, dosáhli jisté míry 

stability a vyžadují pouze minimální sociální dohled. Podmínky tohoto ubytování se co 

nejvíce přibližují situaci mimo azylový dům. 

Azylová péče je většinou organizací, které ji provozují, chápána jako vícestupňový 

proces. Existující typy zařízení, kterými by klienti měli postupně procházet jsou 

uvedeny výše. „Problémem však je, že všemi fázemi projde jen menší část klientů, 

mnozí toho nejsou schopni a žijí roky v AD“ (BAUMRUKOVÁ, 1997, s. 118)  

Osobně se domnívám, že je otázkou, nakolik je pravou příčinou tohoto stavu 

skutečnost, že klienti nejsou schopni projít všemi fázemi. Podle vlastní zkušenosti 

z praxe si spíše myslím, že azylová péče je finančně dotována rozvíjena především ve 

svých prvních fázích, tzn. jsou budovány především noclehárny a azylové domy, 

zatímco počet domů na půl cesty či chráněných bytů je zcela nedostatečný. Organizace 

(zpravidla charitativní) zabývající se pomocí bezdomovců přitom nedisponují 

dostatečnými možnostmi a prostředky k tomu, aby mohly zajistit jejich dostatek. 

 
 
4.5.  SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ (S.A.D.) 
 
 
„S.A.D. je dobrovolné, nezávislé, občanské sdružení dle zákona 83/1990 Sb. v platném 

znění  - sdružující a zastupující své členy na základě společného zájmu. Sdružení je 

právnickou osobou“ (Stanovy S.A.D,  Přístup z WWW:  http://www.azylovedomy.cz...). 

 

Charakteristika S.A.D.  
 

� je dobrovolnickou organizací spojující různé typy azylových domů, 

poskytujících pomoc lidem v nouzi. 

� spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zajímají o problémy lidí bez 

přístřeší. 

� spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zajímají o problémy lidí bez 

přístřeší. 

� je jednotnou platformou k jednání se státními,  zákonodárnými a 

samosprávnými orgány na všech úrovních.  

� zastupuje pouze  své členy v rámci stanov. 
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� je otevřeno ke spolupráci a začlenění se do mezinárodních struktur organizací 

spolupracujících v oblasti péče o lidi bez přístřeší a v nouzi. 

� základním úkolem S.A.D. je vytvoření kooperující sítě azylových domů v ČR. 

� vykonává poradenskou, konzultační a informační činnost jednotlivým subjektům 

S.A.D. 

 

Poslání a cíle 
 
Počátkem roku 1990 začaly vznikat azylové domy. Někde je zakládaly státní instituce, 

někde obce, jinde nestátní organizace. Několik lidí si již tehdy uvědomovalo vážnost 

této problematiky a tak po moha jednáních založili občanské sdružení, které nese název 

Sdružení azylových domů (S.A.D.). Členy tohoto sdružení jsou jednotlivé azylové 

domy z celé ČR. Je povzbudivé, že z několika málo zakládajících členů vznikla 

organizace, která má dnes již přes osmdesát členů. Jsou zde sdruženy domy státní, 

nestátní, obecní i církevní. Nejedná  se však jen o domy pro muže, ale i pro ženy, pro 

matky s dětmi, seniory a domy na půli cesty. 

Členství v S.A.D. se stalo prestižní záležitostí. Do sdružení je přijat pouze ten dům, 

který splňuje kritéria kvality v oblasti poskytování sociálních služeb a má jasnou a 

ucelenou koncepci (viz Stanovy S.A.D.). To tedy znamená, že azylový dům nemůže být 

pouze ubytovnou, kterou klienti jen prochází, ale musí mít program (integrační) 

zaměřený na komplexní pomoc lidem bez domova. Způsoby této pomoci jsou dané 

specifikou oblastí, zřizovatelem, zaměstnanci, klientelou a v neposlední řadě i 

finančními možnostmi. 

 

Smysl S.A.D.  
 

Ačkoliv je bezdomovectví v současné společnosti závažným sociálním problémem, 

v otázkách jeho řešení je ještě před námi řada úkolů, zvláště na poli legislativním. 

S.A.D. se   snaží spoluvytvářet celkovou koncepci péče o lidi bez přístřeší. Ze strany 

státní správy však chybí rozvaha, kolik AD je potřeba a kde by měly být zřizovány. 

Chybí základní pravidla financování.  

Sdružení si uvědomuje, „že azylové domy nemohou řešit problémy rizikové skupiny 

obyvatelstva samy. Je třeba velmi úzce spolupracovat s těmi, kteří pracují s  ostatními 

rizikovými skupinami i s těmi, kteří promýšlejí alternativní tresty a probační péči“ 
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(Stanovy S.A.D, Přístup z WWW: <http://www.azylovedomy.cz...).  Dalším úkolem 

S.A.D. je pomoc při zakládání nových azylových domů. Nabízí nejen možnosti 

konzultací, ale také možnost stáží a přípravy nových zaměstnanců. Aktivně se toto 

sdružení také podílelo na připomínkování nového zákona o sociálních službách. 

 

S.A.D. spolupracuje např. i s Výzkumným ústavem MPSV při zmapování problémů lidí 

bez domova v České republice. Bez kvalitního průzkumu, nelze výše uvedené problémy 

řešit. S.A.D. spolu s ostatními nestátními organizacemi spolupracuje na vytvoření 

koncepce sociální politiky a na vzájemné spolupráci se státními orgány.  

S.A.D. také provozuje počítačový program, který mapuje základní data o bezdomovcích 

v ČR. 

  

Problémů v sociálních oblastech, kterými se  S.A.D. zabývá je jistě mnoho. Sdružení si 

však uvědomuje, že jejich řešení není možné bez široké spolupráce všech 

zainteresovaných orgánů, organizací a zařízení. Jen při takto uplatňované spolupráci 

může být schopno pomoci nejen lidem v nouzi, ale také celé společnosti.  
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5. KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
 
Jak jsem již zmiňovala, kvalita poskytovaných sociálních služeb je dnes jedním z velmi 

živých a diskutovaných témat. Na aktuálnosti nabyla s řadou procesů, kterými naše 

společnost v posledním období prošla nebo prochází. V oblasti sociálních služeb 

dochází v posledních letech k výrazným změnám, zejména v přístupu k uživatelům 

sociálních služeb a v používaných metodách sociální práce. MPSV se snaží na tyto 

posuny reagovat pomocí systémových změn, které zajistí poskytování kvalitních služeb 

v souladu se současnou úrovní poznání. „Hlavními úkoly v oblasti sociálních služeb je 

prevence sociálního vyloučení, podpora života v přirozeném společenství, ochrana 

zranitelných skupin obyvatelstva před porušováním jejich občanských práv a před 

neodborným poskytováním služeb. Aby tyto úkoly mohly být zabezpečeny, rozhodlo 

MPSV stanovit požadavky na kvalitu poskytování sociálních služeb v podobě standardů 

kvality“ (Standardy kvality sociálních služeb, 2002, s.4).  Potřeba definovat kvalitu 

v sociálních službách souvisí také se vznikem nestátních poskytovatelů sociálních 

služeb, s hledáním způsobů a kritérií financování, ale také s naléhavou potřebou 

reformovat činnost tradičních forem  sociálních služeb, zejména velkých a izolovaných, 

ústavních zařízení, jejichž činnost je neslučitelná s principy sociálního začleňování. 

Tak jako v jiných oblastech života je kvalita procesů a výstupů upravena právními 

normami, tak i oblast kvality sociálních služeb je po dlouhých letech právně vymezena 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

 

5.1. OBECNÉ SYSTÉMY KVALITY 

Pojem jakost (kvalita)  lze vyjádřit mnoha různými definicemi. Někdo chápe jakost 

jako vyhovění všem požadavkům a přáním zákazníka, jiný zase jako výrobek nebo 

službu bez vady, další člověk jako moderní výrobek s mnoha novými funkcemi a 

atraktivním designem (PLÁŠKOVÁ, 2006). O jakost byl zájem již v dobách dávno 

minulých a dokonce již Aristotelovi je přisuzována nejstarší definice tohoto pojmu. 

Lidé se už tehdy zajímali o to, jak jim slouží výrobky, které směňovali na trhu.  
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Snad asi nejužívanější definice byly a jsou podle norem ISO1) řady 9000. Podle v 

současné době platné normy ČSN EN ISO 9000:2000 je jakost, jejímž synonymem v 

českém jazyce je slovo kvalita, definována jako je stupeň splnění požadavků souborem 

inherentních znaků. K této definici jsou v uvedené normě i dvě poznámky. První 

vysvětluje možnost rozvoje tohoto pojmu s přívlastky, jako například špatná, dobrá 

nebo vynikající, a v druhé poznámce je vysvětleno slovo "inherentní" jako protiklad 

slova "přiřazený" znamenající existující v něčem, zejména jako trvalý znak. 

 

Zavedení systému jakosti dle normy  ČSN EN ISO 9001:2001 má pro organizaci 

přínosy v podobě: 

- zvýšení spokojenosti zákazníků 

- zvýšení kvalitu produktů ( výrobků a služeb) 

- posílení důvěry a vztahů mezi organizaci a zákazníkem (výhoda ve výběrových   

řízení) 

- zvýšení prestiže firmy, zlepšení postavení na trhu, zvýšení důvěryhodnosti 

- zkvalitnění jejího fungování (zvýšení efektivity činnosti) 

- zpřehlednění činností, zavedení řádu v organizaci, snížení výskytu zmetků a  neshod 

- zlepšení funkčnosti a produktivity podnikání 

- otevření nových příležitostí a udržování podílů na trhu  

V mnoha případech je zavedení tohoto systému jakosti nutností. Zejména z 

následujících hledisek (Úvod do systému managementu jakosti, Přístup z WWW: 

<http://www.info-kvalita.cz...): 

 
- Rozhodující faktor stabilního ekonomického růstu podniku  

Organizace s moderními a kvalitně zavedenými systémy managementu jakosti dosahují 

dlouhodobě podstatně lepších výsledků, než organizace provádějící pouze tradiční 

technickou kontrolu. Mělo by dojít k snížení množství neshod (nekvalitní výrobky a 

služby) a zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků. 

1) ISO - je zkratka názvu International Organization for Standartization (Mezinárodní organizace pro 
normalizaci), což je mezinárodní organizace pro vývoj a sjednocení standardů. Byla založena v roce 1947 
jako síť národních institutů pro normalizaci s centrálním sekretariátem v Ženevě. Národním zástupcem v 
ISO za Českou republiku je Český normalizační institut  (ČSNI). 
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- Splnění požadavků  zákazníků 

Zavedením systému managementu jakosti v organizaci budou splněny požadavky 

zákazníků na prokázání jakosti organizace. Uspokojování potřeb zákazníků je životní 

nutností pro chod jakékoliv organizace. Prokázání systému managementu jakosti 

organizace vyžaduje stále častěji větší počet osob a organizací. 

- Splnění legislativních požadavků - zákon o veřejných zakázkách 

Zavedením systému managementu jakosti v organizaci budou splněny požadavky 

zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách vyžaduje v 

§ 37 povinnost prokázat jakost dodávek, stavebních prací nebo služeb předložením 

certifikátu managementu jakosti. Zákon o veřejných zakázkách se týká všech 

organizací, ucházejících se o zakázky u veřejných institucí (státní úřady, městské a 

obecní úřady, atd.) s celkovou výší realizace nad 2 mil. Kč. 

- Ochrana před sankcemi  

Udržovaný systém managementu jakosti nutí organizace k plnění legislativních 

požadavků souvisejících s jejich předmětem podnikání – pracovně-právní podmínky, 

dodržování bezpečnosti práce, revize a kontroly zařízení, školení a odborné vzdělávání 

zaměstnanců, apod. Pravidelná kontrola plnění legislativních požadavků organizaci 

uchrání před případnými problémy a sankcemi ze strany např. Inspektorátů práce, 

Hygienických stanic, Odborů životního prostředí, apod. 

- Úspora nákladů - zvýšení efektivnosti činností organizace 

Zavedení systému managementu jakosti v organizaci přispěje velkou měrou ke zvýšení 

efektivnosti všech podstatných i méně podstatných činností. Zvýšení efektivnosti se 

dosáhne zejména přesným zpřehledněním (popsáním) veškerých procesů a činností 

v organizaci, vzájemným sladěním těchto procesů a stanovením optimálního řešení a 

v konečné fázi snížením nákladů (např. na nekvalitní práci, opravy). 

 

Jak je patrno, kvalita se nesoustředí jen na samotné parametry výrobku či služby, ale 

především na proces uspokojení potřeb a představ zákazníka.  
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Otázkou však zůstává, kdo určuje,  zda je výrobek nebo služba kvalitní.  Systémy řízení 

kvality jsou právě zaměřené na pojetí kvality z hlediska zákazníků. „Není cílem 

dosáhnout co nejšpičkovějších parametrů výrobku nebo služby, ale takových parametrů, 

které považuje zákazník za odpovídající jeho potřebám a zároveň splňují jeho představu 

o kvalitě. Měřítkem kvality je spokojenost zákazníků“ (PLÁŠKOVÁ, 2006, s. 7). 

Tato premisa platí jak ve všech oblastech obecně, kde se řízení kvality uplatňuje 

(výroba, obchod apod.), tak i v oblasti sociálních služeb, kde zákazníkem je jejich 

uživatel (klient).  

 
 

5.2.  EVROPSKÝ KONTEXT ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

 
 
EU a veřejné služby 

„Veřejné služby, které jsou v terminologii EU pojímány jako služby v obecném zájmu, 

tvoří jeden ze základních pilířů evropského modelu společnosti, protože mají 

nezastupitelnou roli v posilování územní a sociální soudržnosti. Z těchto důvodů je 

kladen důraz na jejich vysokou kvalitu a teritoriální i cenovou dostupnost. Kvalitní a 

dostupné služby je možné zajistit jen tehdy, jsou-li na odpovídající úrovni stanovena 

jasná kritéria, která tyto služby musí splňovat. V oblasti veřejných služeb je proto v 

současné době za významného přispění sociálních partnerů a pozornosti municipalit a 

regionů posuzována možnost přijetí směrnice o službách v obecném zájmu, která by 

měla zajistit jejich kvalitu a dostupnost pro všechny občany společenství“ 

(SÝKOROVÁ, 2003, s. 2). 

 

EU a sociální služby 

„Sociální služby jsou součástí veřejných služeb, jsou základní složkou systémů sociální 

ochrany ve všech státech Evropské unie a tvoří základ evropského sociálního modelu. 

Ani značné finanční prostředky vynaložené s nejlepším úmyslem nemohou dosáhnout 

cílů evropského sociálního modelu a mít žádoucí dopad, chybí-li fungující systém 

sociálních služeb, který je nástrojem na efektivní uplatňování těchto cílů. Sociální 

služby přispívají k naplnění evropského sociálního modelu tím, že reagují na stále se 

měnící sociální požadavky a chrání ty, kteří jsou nejzranitelnější, vytvářejí nebo 
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obnovují sociální síť a podporují pocit solidarity mezi občany“  (SÝKOROVÁ, 2003, s. 

2). 

 

Mezinárodní přístupy a způsoby měření a zvyšování kvality služeb 

„V oblasti veřejných služeb lze rozeznat dva odlišné přístupy zajišťování kvality – 

profesní a přístupy převzaté z obchodní sféry.  Profesní přístupy se snaží zvyšovat 

kvalitu služeb zaměřením se na jejich poskytovatele“ (SÝKOROVÁ, 2003, s. 2). 

 

Jedním z těchto profesních přístupů je supervize. Zde je práce odborníků hodnocena 

velmi zkušenými a významnými kolegy v oboru. Tento způsob hodnocení je holistický 

a nabízí podporu a doporučení, jak zvyšovat kvalitu profesionálního výkonu. Supervize 

může být interní nebo externí, dobrovolná nebo povinná. Může být prováděna dle 

specifických standardů nebo vodítek nebo může být otevřená, založená na všeobecných 

dojmech. Její výsledky mohou být důvěrné nebo veřejně přístupné. 

 

Velmi rozšířeným způsobem profesního řízení kvality je inspekce. V reálném světě 

existuje mnoho forem a typů inspekcí. Nicméně lze definovat určité společné rysy. 

Základním společným znakem inspekcí je nezávislost inspektorů na těch, u kterých je 

inspekce prováděna. Inspektoři zakládají své hodnocení na profesionální expertíze a 

jsou to tedy nejzkušenější a nejvýznamnější odborníci. Základní povinností inspektorů 

je podávat zprávy „vyšší autoritě“ obvykle státu (a tím i veřejnosti) o tom, zda jsou 

odpovídající standardy uspokojivě naplňovány. Mohou také poskytovat podporu těm, 

u koho inspekci provádějí. Nicméně není to na úkor jejich povinnosti „podávat zprávy 

výše“. Inspekční zprávy jsou vypracovávány v narativní formě, která obsahuje kritiku 

procesů i výstupů v oblasti poskytování služby. Ve Velké Británii jsou předmětem 

inspekce učitelé, sociální pracovníci, vězeňská služba i policie.  

 

Vzhledem k probíhajícím socioekonomickým změnám, které vyvíjejí tlak na flexibilitu 

i cenovou únosnost veřejných služeb, se stále více prosazují komerční - obchodní 

přístupy zajištění a zvyšování kvality. 

 

Těmi jsou zejména ISO (Organizace mezinárodní standardizace), TQM (Celkové řízení 

jakosti), benchmarkig a reingeneering, jejichž význam spočívá zejména v tom, že 
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umožňují spojit kvalitu a osobní zodpovědnost a věnují více pozornosti uživateli 

(konečnému příjemci služby).  

Obchodní přístupy se snaží nahlížet na kvalitu výrobků a služeb z pohledu jejich 

zákazníků. Řízení kvality je především záležitostí lidských zdrojů, nikoli problémem 

technickým. Posláním firmy je hlavně uspokojení zákazníka, nikoli zvyšování výroby či 

zisku. Aby byl výsledný výrobek či služba kvalitní, všechny organizace potřebují při 

jeho / její realizací postupovat podle definovaných postupů a norem. Tyto normy 

zpravidla zahrnují témata, jak schvalovat nakupování, jak plánovat výrobu, jak 

vyřizovat poptávku zákazníků a současně takové otázky, jako jsou personální záležitosti 

a přezkoumání výsledků podnikání. Přestože je přijetí těchto norem dobrovolné, stává 

se postupem doby neustále více zavazující prakticky pro všechny podnikatelské 

subjekty, zejména pro ty, které usilují o vstup na trhy EU.  

 

„Veřejné i sociální služby mají na rozdíl od komerčních služeb svá specifika. K nim 

v oblasti veřejných služeb patří financování z veřejných zdrojů, závislost na politických 

rozhodnutích a vazba na legislativu. Ve sféře sociálních služeb je pak odlišností jejich 

častá intimní povaha, provázanost se sítěmi existujícími v místním společenství a 

významná úloha rodiny a jiných neformálních společenství. Z těchto důvodů je nutné 

v této oblasti propojovat profesních i komerčních způsobů zajišťování a zvyšování 

kvality“ (SÝKOROVÁ, 2003, s. 3). 

 

5.3. STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 
5.3.1. Základní charakteristika standardů 
 
„Standardy popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou souborem 

měřitelných a ověřitelných kritérií, nikoli návrhem zákona či vyhlášky. Jejich smyslem 

je umožnit průkazným způsobem posoudit kvalitu poskytované služby, nikoli stanovit, 

jaká práva a povinnosti mají zařízení a uživatelé sociálních služeb. Podstatným rysem 

standardů je jejich obecnost, jsou použitelné pro všechny druhy sociálních služeb. 

 

K vysoké míře obecnosti vedla MPSV snaha neomezit stávající druhy sociálních služeb 

administrativním členěním a umožnit dosáhnout stanovených požadavků i malým a 

začínajícím zařízením, která pružně reagují na aktuální potřeby uživatelů vytvářením 
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nových druhů služeb. Pro vytvoření standardů sociálních služeb byly využity prvky 

zajišťování kvality užívané v jiných odvětvích, kde je obecně kvalita služeb chápána 

jako schopnost uspokojit zájmy a potřeby zákazníků.  

V případě sociálních služeb, které patří k veřejným službám, se kvalita musí odvíjet od 

uspokojení potřeb a zájmů nejenom samotných uživatelů služeb, ale i zájmů zadavatelů 

služeb, tedy těch subjektů, které služby objednávají a platí z veřejných zdrojů - např. 

obec či stát. Kvalita je popsána prostřednictvím souboru kritérií (vlastností a 

charakteristik), o nichž se předpokládá, že ovlivňují schopnost služeb naplnit zájmy a 

potřeby obou uvedených zájmových skupin - uživatelů i zadavatelů.  

Hlavním posláním sociální služby je snaha umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé 

sociální situaci, zůstat rovnocennými členy společnosti a využívat jejích přirozených 

zdrojů, žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném prostředí. Snahou 

MPSV bylo v tomto směru vytvořit takový soubor kritérií, s jejichž pomocí bude možno 

poznat, zda služby podporují osobní růst a nezávislost uživatele“ (Standardy kvality 

sociálních služeb, 2002, s. 4). 

Důležitým znakem kvality sociální služby je její schopnost podporovat jednotlivé 

uživatele služeb v naplňování cílů, kterých chtějí s pomocí sociálních služeb dosáhnout 

při řešení vlastní nepříznivé sociální situace. Ve standardech je proto zdůrazněna 

orientace na osobní cíle uživatelů služeb, což umožňuje konkretizovat abstraktní ideály, 

jakými jsou např. důstojnost, plnohodnotný život apod. 

 

 

5.3.2. Využití standardů 

 

„Standardy, které popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba, jsou přínosem jak 

pro poskytovatele, tak pro uživatele služeb“ (Standardy kvality sociálních služeb, 2002, 

s. 5). 

Pro praktické použití standardů je především třeba dobře porozumět požadavkům. 

Zavedení standardů do praxe na celonárodní úrovni umožní porovnávat efektivitu 

jednotlivých druhů služeb, které pomáhají  řešit stejný typ nepříznivé sociální situace, i 

efektivitu různých zařízení, která poskytují stejný druh služby. To bude mít velký 

význam pro instituce, které sociální služby financují  - místní samosprávy, stát, 

sponzory atd. a  především pro samotné uživatele. 
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Vytváření podmínek pro zajištění kvality úzce navazuje na reformu veřejné správy, jejíž 

podstatou je převedení kompetencí na nižší úroveň (kraje, obce, nestátní sektor). V této 

situaci je třeba vytvořit mechanismy, které zajistí bezpečnost, odbornost a dostupnost 

sociálních služeb. Tímto mechanismem by se měla stát kontrola kvality poskytovaných 

služeb - inspekce. Standardy budou sloužit jako měřítko pro hodnocení kvality. 

Inspekce byla zaváděna do praxe v závislosti na přijímání potřebných zákonů nejdříve 

na dobrovolné bázi. MPSV sestavilo registr zařízení, která se dobrovolně přihlásila do 

tzv. pilotních inspekcí. Tyto inspekce byly realizovány v letech 2002 – 2005. Současně 

byla vytvořena metodika inspekce, která byla pilotována v rámci výše zmíněných 

pilotních inspekcí.  

Pro zavedení povinné inspekce se podařilo některé požadavky, které jsou ve standardech 

uvedeny, začlenit jako povinnosti do stávajících zákonů. Mimoto bylo uzákoněno 

zmocnění k vykonávání inspekcí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

5.3.3. Historický kontext vzniku standardů 

 

Výzkumné zprávy 

„V souvislosti s přípravou věcného záměru zákona o sociální pomoci zadalo MPSV 

vypracování výzkumné studie o standardizaci služeb sociální péče a služeb sociální 

intervence. Asociace poskytovatelů ústavní péče vypracovávala první část, Komora 

sociálních pracovníků část druhou. Výsledkem v podstatě byly dvě nekompatibilní 

studie, protože každý ze subjektů přistoupil ke standardizaci jiným způsobem. Návrh 

standardizace služeb sociální péče se zabýval výhradně kvantitativními ukazateli, 

obsahoval závazný počet pracovníků, povinného vzdělání, počet metrů atd., které služba 

musí mít, aby provozovatel obdržel povolení k jejímu poskytování. Návrh standardů 

služeb sociální intervence se zabýval standardy procesními a výsledky, ke kterým mají 

služby směřovat, tzn. ověřitelnými postupy v organizaci, jejími vnitřními pravidly, které 

zajistí, že organizace bude mít dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, dostatečné 

a důstojné prostory k poskytování služby a zejména, že služba bude poskytována tak, 

aby pomáhala autonomii a nezávislost klienta, chránila jeho práva a zájmy a reagovala 

na jeho individuální potřeby. Analýza obou studií ukázala, že první v sobě nese 

významná rizika. Ta spočívají zejména v ustrnutí služby, nedostatečné orientaci na 

potřeby uživatele a uzavření možnosti pro vývoj nových typů služeb. Druhá studie 
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odpovídala více obecným systémům zajištění kvality, návrh takto pojatých standardů 

umožňuje další vývoj služby (kontinuální zvyšování kvality) i orientaci na potřeby a  

přání uživatelů. Proto byla druhá studie použita jako východisko pro další práce 

v oblasti řízení kvality sociálních služeb“ (SÝKOROVÁ, 2003, s. 4).  

 

Specifické standardy 

„V zhledem k rozmanitosti služeb a komplikovanosti této problematiky, bylo jasné, že 

standardy, které by zajišťovaly kvalitu v oblasti sociálních služeb nemohou vzniknout 

shora, že jejich autory nemohou být ministerští úředníci, byť sebevíce kvalifikovaní a 

osvícení. Také vedení ministerstva representované v té době ministrem Špidlou a 

preferovalo vytváření tzv. konsensuálních koncepcí. Z těchto důvodů byli osloveni 

zástupci státní správy (MPSV, okresních úřadů), poskytovatelé sociálních služeb,  jejich 

uživatelé, zástupci samosprávy a v neposlední řadě také akademická veřejnost. Nejdříve 

byla ve spolupráci s terénem navržena úprava typologie služeb, tak aby odpovídala 

současnému stavu i vývojovým trendům v této oblasti. Podle této typologie bylo 

vytvořeno 20 pracovních skupin složených z výše uvedených představitelů, které 

vypracovaly specifické standardy pro jednotlivé druhy služeb. Ty pak prošly rozsáhlou 

oponenturou a připomínkami. Jedním z častých argumentů, které se objevovaly 

v oponentních posudcích i připomínkách z terénu bylo, že existence specifických 

standardů v souvislosti s povinností všech služeb takovéto standardy naplnit může 

přinést riziko ustrnutí systému, který tak v podstatě může bránit vzniku nových typů 

služeb. V situaci stále převažující rezidenční péče a nedostatečné nabídky služeb, které 

by jí byly alternativou byla eliminace výše uvedeného rizika shledána jako velmi 

důležitá, což ovlivnilo významným způsobem další proces zajištění kvality sociálních 

služeb v ČR“ (SÝKOROVÁ, 2003, s. 4). 

 

Obecné standardy 

„Vzájemným srovnáváním specifických standardů byly proto vydefinovány 

nejpodstatnější znaky společné pro všechny typy služeb, jejichž naplnění zajišťuje 

orientaci na uživatele a jeho sociální začleňování  a odpovídá základním manažerským 

principům nezbytným pro kvalitní fungování organizace poskytující veřejné služby. Tak 

vznikly obecné standardy sociálních služeb. Validitu těchto poznatků však bylo 

nezbytné ověřit v praxi. Taková činnost však kapacitně, organizačně i personálně 

přesahovala možnosti ministerstva práce a sociálních věcí. Proto bylo využito 
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příležitosti nově zahájené česko - britské spolupráce a testování obecných standardů se 

stalo jednou ze součástí projektu Na podporu reformy sociálních služeb MPSV. Obecné 

standardy tak byly testovány témě třemi desítkami organizací  poskytujících sociální 

služby v rámci pilotního projektu v olomouckém regionu. Celkem se na vypracování 

standardů podílelo téměř 400 osob“ (SÝKOROVÁ, 2003, s. 5).  

Zhruba tříleté úsilí na definování měřítek kvality sociálních služeb vyvrcholilo 

publikováním Standardů kvality sociálních služeb (viz Příloha č. 1) a jejich 

představením tehdejším ministrem na sociální konferenci v Olomouci. V lednu 2003 byl 

vydán Průvodce standardy sociálních služeb, který usnadňuje orientaci ve standardech 

použitím konkrétních doporučení i příkladů dobré i špatné praxe. 

 

Využití standardů v praxi 

„Standardy představují jeden ze tří prvků, které budou tvořit komplexní systém 

zajišťování kvality pro oblast sociálních služeb. Dalšími dvěma prvky jsou inspekce 

sociálních služeb a udělování oprávnění (registrace) poskytovatelům sociálních služeb. 

Standardy představují základní úroveň fungování a výkonu, který se bude od všech 

služeb očekávat. Žádný ze standardů nelze zavádět v praxi pouze tím, že se změní 

nějaký postup nebo že se zavede postup nový. Standardy vyžadují, aby se nad nimi 

zamysleli všichni zúčastnění, aby skutečně změnili svůj postoj k zákazníkovi, to 

znamená k uživateli sociálních služeb. Užívání a zavádění standardů do každodenní 

praxe znamená diskusi nad společnými cíli, vyměňování poznatků a poskytování 

informací“ (SÝKOROVÁ, 2003, s. 5). 

 

5.3.4. Způsob hodnocení kvality prostřednictvím standardů 

 

„Pro standardy je charakteristická vysoká úroveň obecnosti kritérií. Ta je nezbytná pro 

to, aby standardy byly použitelné pro jakoukoli sociální službu bez ohledu na její 

charakter, velikost či právní formu zařízení. Takto formulované standardy (viz Příloha 

č. 1) předpokládají, že poskytovatelé sociálních služeb sami definují důležitá kriteria ve 

své dokumentaci - např. cíle služeb, poslání, cílovou skupinu uživatelů, kapacitu, 

postupy, jak zajistit respektování práv uživatelů služeb, způsob a principy poskytování 

služeb a další vnitřní pravidla. Tento typ dokumentace spolu s dokumentací o tom, jak 

poskytování služby probíhal (záznamy mimořádných událostí, individuální plány, 



 

- 32 - 

dohody po poskytování služby a jejich evidence, atd.), jsou důležitým zdrojem 

informací pro hodnocení kvality služeb“ (Standardy kvality sociálních služeb, 2002, 

s.5). 

Ukazatelem, který je nejvýznamnější při hodnocení služeb je to, jak se poskytovaná 

služba promítá do života lidí, kteří ji využívají. Uživatel služby spolu s pracovníkem 

zařízení definují cíl, k jehož dosažení má poskytování služby směřovat. Ve standardech 

se tento cíl nazývá „osobní cíl“ a může jím být např. možnost chodit do práce, mít kde 

přespat a najít  si vlastní bydlení apod. Spokojenost uživatelů s naplňováním jejich 

„osobního cíle“ za pomoci služby je posuzována na základě dvou základních prvků - 

spokojenosti s výsledkem služby a spokojenosti s procesem jejího poskytování. Kritéria 

uvedená ve standardech se proto zaměřují jak na výsledek (naplnění cílů služeb, potřeb 

uživatelů apod.), tak na proces (plánování průběhu služeb, jednání se zájemcem o 

službu, způsob vyřizování stížností, dodržování práv, apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 33 - 

6. AZYLOVÝ DŮM  SV. JAKUBA  
 
 
6.1.  PROVOZOVATEL - FARNÍ CHARITA BEROUN 

 

Farní charita Beroun je církevní  organizace, která byla založena jako samostatná 

právnická osoba v roce 1996. Do 31.12. 2004 pracovala pod Arcidiecézní charitou 

Praha. 

 

Kontakt 

- sídlo: Seydlovo nám. 24/5,  266 01  Beroun  

- pracoviště: Wágnerovo nám. 1541, 266 01 Beroun 

- telefon/fax: 311 622 422 

- e-mail: fchberoun@seznam.cz 

- internetové stránky: http://www.farnostberoun.cz 

 

IČ: 47514329  DIČ: CZ47514329 

Bankovní spojení - Česká spořitelna  - Číslo účtu: 364 904 369 / 0800 

- Ředitelka Farní charity:  JUDr. Jana Civínová (sestra Cyrilometodějka) -   byla 

jmenována ředitelem Arcidiecézní charity  Praha  dne 1. 4. 2004. 

Organizační řád FCH Beroun: 

Ředitelka FCH Beroun 
 
 
 

Koordinátorka projektů FCH Beroun       Projektový manažer                         Ekonom                    Mzdová účetní     Fundraiser 
Metodické vedení – sociální oblast           Odpovědnost za granty a dotace      Vedení účetnictví                               (dobrovolník) 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí Azylového domu sv. Jakuba Asistentka ředitele 
 
 
Vedoucí Pečovatelské služby 
                                                                                                                                                        Řidič 
 
CVOČ 
 
 
Vedoucí Klubu Betlém 
 
 
Vedoucí Denního centra 
 
 
Vedoucí Počítačového centra 
 
 
Koordinátor projektu Prevence kriminality  
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Představení Farní charity Beroun v rámci existujících i připravovaných projektů:  

1a) Azylový dům pro muže bez přístřeší  

1b) Nízkoprahové denní centrum pro lidi v tísni (v rámci objektu AD)  

 

2) Odborné poradny – právní a psychologická  

Fungují jako bezplatné poradny nejen pro klienty Azylového domu, ale i pro všechny 

občany, pro které je zejména právní služba finančně nedostupná nebo těžko dostupná.     

3) Stacionář pro postižené děti  

Je projektem, který je v současné době realizován formou domácí péče o mentálně a 

fyzicky postižené děti. Jedná se o projekt, připravovaný ve spolupráci s občanským 

sdružením Klubíčko. Stacionář bude zajišťovat základní potřeby těchto dětí a sdružení 

Klubíčko se postará o jejich další výchovu. Nyní probíhá jednání s městem o prostory, 

ve kterých by stacionář spolu s Klubíčkem mohl vyvíjet svou činnost. Předběžně město 

přislíbilo část bývalých kasáren, které bude nutno rekonstruovat, aby byly vhodné pro 

péči o postižené děti. 

4) Pečovatelská služba a asistenční služba  

Jedná se o projekt, který vyplňuje mezery v již existující pečovatelské službě 

provozované městem Beroun a okolními obcemi, a to zejména ve venkovských 

oblastech ve spolupráci s praktickými lékaři a dalšími zdravotnickými zařízeními. Je 

zaměřen na pomoc seniorům, popř. zdravotně postiženým obyvatelům Berouna, 

Hořovic a okolních obcí. Pečovatelská služba plní své charitativní poslání péčí o ty 

nejpotřebnější v našem regionu praktickou službou, ale i lidsky chápavým přístupem 

sociálních pracovníků. Asistenční služba umožňuje např. pohlídat dítě, postarat se o 

starého nebo nemocného člověka, jestliže ten, kdo o tyto osoby jinak pečuje, si 

potřebuje něco obstarat, nakoupit apod., nebo naopak pro osoby, které se např. těžce 

pohybují nebo je pro ně problém odejít z domova, určité úkony pro ně zařídit 

kvalifikovanými a důvěryhodnými sociálními pracovníky. Další rozšíření a fungování 

závisí na získání finančních prostředků k úhradě provozu služby. 

 5) Projekt podporované zaměstnanosti  

Tento projekt je zamýšlen především jako návazný na již realizovaný projekt azylového 

domu pro muže. Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnaní a obtížně umístitelní na 
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trhu práce, zvláště bezdomovci, muži sociálně maladaptabilní a po propuštění z výkonu 

trestu, zdravotně postižení a čekatelé na přiznání invalidního důchodu, osoby s nízkou 

kvalifikací a praxí, dále ženy navracející se na trh práce, muži a ženy ve věku nad 50 let 

a absolventi specializovaných VOŠ. Konkrétní formy realizace projektu by měly 

vycházet  z individuálních možností a motivací klientů (princip flexibility). Projekt 

vychází z nabídky ESF. V první fázi by měl být projekt realizován v rámci možností 

ostatních projektů FCH, dále ve spolupráci s dalšími subjekty v rámci regionu. 

Realizace závisí na získání dalších finančních prostředků ze zdrojů Evropského 

sociálního fondu. 

6) Projekt zaměřený na rizikovou mládež  

Projekt vzniká jako reakce na vzrůstající potřebu pracovat s rizikovou mládeží v rámci 

regionu Beroun - Hořovice. V první fázi bude projekt realizován pouze formou 

jednorázových otevřených akcí, popř. víkendových aktivit. Realizátory projektu v této 

fázi budou studenti VOŠ a dobrovolníci. Součástí přípravné fáze rovněž mapování 

situace v regionu, které pak bude východiskem pro formulování konkrétních dílčích cílů 

projektu. V této fázi se vychází z předpokladu, že mnoho věcí lze zajistit svépomocí, 

díky nadšení realizátorů projektu. 

6a)  Pravidelné volnočasové aktivity  

6b) Jednorázové akce (+ akce víkendové, týdenní zájmová soustředění, tábory)  

6c) Nízkoprahové zařízení – klub  

Podmínkou realizace výše uvedených dílčích projektů je zejména optimální personální 

obsazení, získání vhodných objektů a potřebné množství finančních prostředků na 

zajištění provozu. Při realizaci dílčích projektů se počítá se spoluprací s dalšími 

organizacemi působícími v regionu, orientovanými na tuto cílovou skupinu a oddělením 

sociálně právní ochrany dětí  MÚ Beroun. 

 

7) Uvažuje se i o dalších projektech, zejména o projektu ošetřovatelské služby v 

oblastech dosud nepokrytých touto službou (Výroční zpráva Farní charita Beroun 

2005, Přístup z WWW:  < http://www.farnostberoun.cz...). 
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6.2.  KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
Adresa:  

Roháče z Dubé 131,  

266 01 Beroun 4 - Zavadilka,  

tel/fax: 311 621 783    mobil: 724 216 051  

e-mail: fchberoun@seznam.cz  

 

Bankovní spojení  

Česká spořitelna  

číslo účtu: 364 904 369 / 0800 

 

 
 
 
6.3.  SPONZOŘI 

 

Obecná škola                                
Restaurace & Hotel  
Svatý  Jan  pod  Skalou 

 

 

 

 

Kateřina Schwippelová  

Pekárna U křížů    
 

 

 

Kamil  Alfery  

Řeznictví 
 

 

Stavební  firma  

REDOM s.r.o.  
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6.4. VÝVOJ AD 
 
Azylový dům pro muže bez přístřeší funguje v Berouně od roku 2002. V jeho krátké 

historii se  vystřídali tři správci. Nejdříve MÚ Beroun, pak od ledna 2002 převzala tento 

dům Arcidiecézní charita Praha.  Farní charita Beroun přebírá vedení projektu od ledna 

roku 2005 od ADCH Praha a nadále jej spravuje samostatně. Dne 4. ledna 2005 je 

objekt nově otevřen po rekonstrukci. (Za zmínku stojí především oprava střechy, 

vybudování čističky odpadních vod či plynového kotle ústředního topení apod.)  

 Slavnosti znovuotevření Azylového domu pro muže v Berouně na Zavadilce ze dne 4. 

ledna 2005 se účastnila i veřejnost a při této příležitosti dal domu požehnání P. Josef 

Pecinovský. Od toho dne nese dům jméno svého patrona a patrona berounské farnosti, 

svatého Jakuba. 

  

6.5.  ROZVOJ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 

 

V historii AD docházelo k mnoha změnám - nebudu se zde však věnovat technickým 

úpravám či personálnímu zajištění provozu (viz dále), ale chtěla bych především 

poukázat na to, že současná podoba poskytovaných služeb je výsledkem určitého 

vývoje, inspirována  zkušenostmi, chybami a omyly již z prvopočátku fungování AD. 

 

2002 (MÚ) - V AD je lidem bez domova poskytnuto především ubytování a uspokojení 

materiálních potřeb. 

2002 (ADCH Praha) - V AD se poskytuje především základní materiální pomoc a 

ubytování. V průběhu roku 2003 dochází ke stabilizaci poskytování služeb i personální 

situace. Začínají se již  objevovat náznaky sociální práce a poradenství, AD začíná 

pravidelně navštěvovat duchovní P. Pecinovský. Do provozu se uvádí denní centrum. 

V roce 2004 probíhá první rekonstrukce celého objektu AD. 

2005 (FCH Beroun) -  AD začíná klást důraz na komplexnost poskytovaných služeb, 

chystá se nový projekt.  

2. 1. 2006 - zahájení projektu „Rozšíření služeb AD sv. Jakuba v Berouně“, v rámci 

něhož se rozšiřuje pracovní tým o terénního sociálního pracovníka a sociálního 

asistenta pro pracovní terapii. Klientům je nově nabízena možnost využít služeb 

specializovaného poradenství  či pestré nabídky aktivního využití volného času. Projekt 

také sleduje aspekt dlouhodobé pomoci, zvláště v již zmíněné zavedené služby 
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terénního pracovníka, který dle možnosti průběžně monitoruje další sociální kariéru 

klienta.Projekt má rovněž na zřeteli skutečnost, že chceme-li zabránit sociálnímu 

vyloučení cílové skupiny, je třeba působit také na majoritní společnost, do které se 

klienti navracejí a která je zatížena mnoha mýty. Proto se začíná klást velký důraz na 

propagaci a informovanost. Ke zvýšení standardů kvality služeb také přispívá nově 

zavedená supervize a výcvikové semináře od EDUPOLu. 

 

6.6.  POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

 

AD byl původně zřízen městem Beroun jako reakce na stále rostoucí potřebu postarat se 

o lidi bez domova (po úmrtí blízké osoby, rozvodu, ztrátě zaměstnání, po návratu 

z vězení, z ústavní léčby). Posláním zařízení je snaha pomoci těmto lidem překlenout 

životní krizi a vrátit se zpět do plnohodnotného života, popř. jim alespoň poskytnou 

azyl v obtížných částech kalendářního roku ( u „notorického“ bezdomovectví). 

 

„Základní ideou projektu je poskytnout mužům bez přístřeší a v obtížné životní situaci 

starším 18 let jednorázové(nocleh) nebo souvislé přechodné ubytování, včetně služeb 

souvisejících s uspokojením základních životních potřeb (stravování, hygiena, ošacení)“ 

(Návrh projektu, 2005). Klienti jsou v průběhu svého pobytu v azylovém domě 

doprovázeni sociálním pracovníkem a dalšími specialisty a vedeni k efektivnímu řešení 

své krizové situace. Ubytování může trvat souvisle nejdéle 3 měsíce, v indikovaných 

případech je možno pobyt prodloužit. Doprovázení klienta týmem azylového domu trvá 

dle individuální potřeby klienta. Primárně jsou přijímáni klienti s trvalým bydlištěm 

v regionu Beroun. V případě volné kapacity zařízení, zvláště v akutní krizi klienta, není 

však místo trvalého bydliště podmínkou.  

  
 
Přínos pro cílovou skupinu: 

- pomoc v krizové situaci (materiální, psychologická, sociálně právní) 

- zjednodušení přístupu k informacím, částečné odbourání obav klientů z jednání 

se specialisty a institucemi 

- získání nových dovedností, posílení sociálních kompetencí a schopnosti řídit  

vlastní život 
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- získání nových dovedností, posílení sociálních kompetencí a schopnosti řídit  

vlastní život 

- posílení motivace klientů řešit svou situaci 

- stabilizace nebo zlepšení psychického stavu, nárůst úrovně sebehodnocení, 

důvěra ve vlastní schopnosti 

- zvýšení šance pro integraci klientů do majoritní společnosti, získání zaměstnání, 

bydlení 
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7.  ROZBOR SOUČASNÉ SITUACE V AD 
 
 
V rámci procesu zvyšování kvality sociálních služeb a povinné registrace jejich 

poskytovatelů - ve smyslu zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (viz výše) - se 

pracovní tým AD rozhodl využít služeb rozvojové a vzdělávací supervize, během níž by 

se členové týmu měli seznámit s jednotlivými kritérii standardů kvality sociálních 

služeb a na základě těchto poznatků se snažit uvést standardy do každodenní praxe.  

Prvním krokem celého procesu standardizace je ale zjištění skutečného stavu AD. 

Teprve na základě provedení těchto analýz, které jsou jakýmsi rozborem současné 

situace, můžeme stanovit plán rozvoje AD. 

 

Metodika analyzování 

Jak jsem již uváděla v úvodu své práce, v AD působím jako sociální asistentka pro 

pracovní terapii, tudíž mojí velkou výhodou je znalost prostředí, pracovníků, 

neomezený přístup k dokumentaci apod. Při analyzování současného stavu AD jsem se 

snažila, aby moje „provozní slepota“ a neobjektivita nepříznivě neovlivňovala výsledek 

mojí práce. Např. při hodnocení jednotlivých kritérií kvality poskytovaných služeb či 

určování silných a slabých stránek zařízení a možných oblastí rozvoje  AD jsem 

vycházela ze studia interních dokumentů a ze závěrů celé skupiny pracovníků AD, kteří 

se zabývají procesem standardizace. Přesto se však  do jednotlivých analýz promítlo 

moje subjektivní hodnocení a nemohu tak zaručit úplnou objektivitu výsledků těchto 

analýz. 

 
7.1.  ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU UŽIVATELŮ ZAŘÍZENÍ 
 
Metodika analyzování 

Při analýze jsem vycházela ze studia Návrhu projektu „Rozšíření sociálních služeb AD 

sv. Jakuba v Berouně“, využila jsem vlastního pozorování a interních statistických 

údajů o uživatelích sociálních služeb AD. 

 

7.1.1. Základní informace 

 

Obecně poskytuje zařízení sociální služby cílové skupině uživatelů – mužům 

v nepříznivé sociální situaci, společensky nepřizpůsobivým, mužům bez přístřeší, 
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ohroženým sociálním vyloučením. Tato skupina má široké spektrum a patří do ní např. 

muži po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, propuštění z ústavní léčby či lidé kteří 

ztratili zaměstnání, partnera, byt  apod. 

 

Podmínkou pobytu v zařízení je: Klient je muž, který nemá prokazatelně kde bydlet, je 

v tíživé sociální situaci a starší 18 let.  

 

V současné době AD pro muže bez přístřeší disponuje ubytovací kapacitou celkem pro 

17 mužů, z toho jsou 2 lůžka krizová ( k dispozici v akutních případech, často jsou také 

využívána ve spolupráci s MÚ Beroun a dalšími institucemi). Vzhledem k tomu, že 

Beroun je dobře dostupný i z hlavního města Prahy, je kapacita zařízení plně využita 

téměř nepřetržitě během celého kalendářního roku v rámci cirkulace klientů (např. 

motivovaní klienti se zákazem pobytu v Praze nebo v místě trvalého bydliště, klienti 

vyhledávající klidnější prostředí menšího města aj).  

Lze však konstatovat, že v zimním období je kapacita AD nedostatečná, v letních 

měsících je kapacita AD využita na 80 %.   

Aktuální stav uživatelů k 15.12.2006: 16 mužů 

 

7.1.2.  Popis a struktura cílové skupiny uživatelů zařízení 
 
 
Zařízení je rozděleno na noclehárnu a ubytovnu. 

 

a) noclehárna – je v rámci objektu a slouží jako 1. reintegrační stupeň (klienti 

s nižšími sociálními kompetencemi, zájemci o krátkodobé ubytování - max. 1 

týden, prvotní kontakt s klientem). Průměrné věkové složení klientů 

ubytovaných na noclehárně ke dni 15.12. 2006 je 48 let. Počet ubytovaných 

klientů je 6. 

b) ubytovna – představuje vyšší reintegrační stupeň. Je tvořena jednotlivými 

pokoji, obývanými klienty, kteří projevují snahu o reintegraci do společnosti - 

hledají si pracovní uplatnění nebo již pracují bud na HPP či brigádně na DPP, 

DPČ apod., neporušují ubytovací řád a snaží se o naplňování svých 

individuálních plánů. Průměrné věkové složení klientů ubytovaných na 

ubytovně ke dni 15.12. 2006 je 43 let. Počet ubytovaných klientů je 10. 
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- Pokoj č. 1 – na tomto pokoji jsou ubytováni 2 klienti (ve věku 45 a 48 let), 

kteří pracují na HPP u bezpečnostní agentury a v současné době hledají možnost 

ubytování mimo AD – na ubytovně. 

- Pokoj č. 2 –  55-ti letý klient ubytovaný na tomto pokoji má příjem  z dávek 

sociální péče, v současné době čeká na výkon operace, po níž mu bude přiznán 

plný invalidní důchod. Klient už má zamluvenou ubytovnu, kam nastoupí na 

rekonvalescenci. Dalším obyvatelem tohoto pokoje je 56-ti letý klient, který má 

příjem z částečného invalidního důchodu. Tento příjem se snaží navýšit příjmy 

z příležitostných výpomocných prací. Spoří na zaplacení nájmu na komerční 

ubytovně. Jejich třetím spolubydlícím je klient ve věku 22 let, jehož úspěšnost 

individuálního plánu spočívá v nalezení stálého zaměstnání. 

- Pokoj č. 3 – je obýván klientem ve věku 28 let, který po dvouměsíčním pobytu 

v AD byl úspěšný v hledání zaměstnání a v současné době nastupuje na HPP do 

truhlářské dílny.  Jeho spolubydlícím je 35-ti letý klient, který je veden 

v evidenci Úřadu práce v Berouně jako uchazeč o zaměstnání. Výsledkem jeho 

aktivního vyhledávání zaměstnání je nyní příslib možnosti nástupu do 

potravinářského průmyslu včetně možnosti  ubytování v místě výkonu práce. 

- Pokoj č. 4 – 56-ti letému klientovi užívajícímu tento pokoj komplikuje jeho 

neuspokojivý zdravotní stav již tak nepříznivou životní situaci i vyhledávání 

pracovních příležitostí. V současné době je hospitalizován v berounské 

nemocnici. Dalším ubytovaným na tomto pokoji je nově příchozí 36-ti letý 

klient, který do AD přišel z výkonu trestu odnětí svobody a aktivně si nyní 

vyhledává zaměstnání. 

- Pokoj č. 5 – tento jednolůžkový pokoj je v současné době obsazen klientem ve 

věku 46 let, který služeb AD využívá tento rok již po druhé a snaží se vyřešit 

svoji současnou krizovou bytovou situaci pomocí fungujícího rodinného zázemí 

(příslib bydlení u sestry). 

 

7.1.3.  Komplex služeb poskytovaných uživatelům 
 
 
Rozsahem poskytovaných služeb AD již naplňuje minimální požadavky uvedené 

v prováděcí  vyhlášce č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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V současné době AD svým klientům poskytuje: 

1)     ubytování (přechodné jednorázové, krátkodobé a střednědobé) 

2)     možnost získání základních potravin (chléb, polévka, čaj, konzervy  apod.) 

3)     možnost získání čistého ošacení (ze sbírky šatstva ) 

4)     hygienické zázemí - včetně možnosti vyprání vlastního prádla 

5)     zprostředkování základní lékařské péče 

6)    doprovázení ze strany sociálního pracovníka 

7)    možnost zapojit se do pracovní terapie 

8)    specializované poradenství 

9)    nabídku aktivního využití volného času 

10)  terénní sociální práce 

 

ad1) Délka a forma  pobytu je stanovena individuálně podle situace klienta, doporučená 

délka je max. 3 měsíce, v indikovaných případech s možností prodloužení. V zařízení je 

nepřetržitý provoz. Podmínky ubytování upravuje ubytovací řád (viz Příloha č. 3) a 

ubytovací smlouvy (viz Příloha č. 2). Ubytovací služby na nocležně zajišťují sociální 

asistenti, ubytovací služby na ubytovně AD uzavírá vedoucí AD na návrh sociálního 

pracovníka (pohovor, individuální plán). Klient si hradí symbolický poplatek za 

ubytování (ceník poskytovaných služeb AD ke dni 15.12.2006: 20 Kč na 1 den - 

noclehárna, 40 Kč na 1 den - ubytovna) - při nedostatku finančních prostředků mají 

klienti možnost se zapojit do pracovní terapie. 

 

ad2) Klienti mohou obdržet základní potraviny a jsou jim poskytnuty podmínky k jejich 

tepelnému zpracování (vybavená kuchyň). V případě zájmu mohou ve spolupráci 

s personálem zařízení získat nové dovednosti při úpravě stravy. 

 

ad3) K dispozici je sociální šatník Oblečení je získáváno především od drobných dárců 

a sponzorů, vždy se jedná o věci čisté a v dobrém stavu. Ošacení je dle potřeby 

průběžně doplňováno. 

 

ad4) Klienti mohou využívat hygienické zázemí AD (sprcha, holení, praní osobního 

prádla), popř. dostat základní hygienické potřeby. 
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ad5) Zprostředkování zdravotního ošetření je zajišťováno ve spolupráci se 

zdravotnickými zařízeními a specialisty, zvláště při akutních onemocněních a podezření 

na infekční choroby, včetně pomoci při získání zdravotních průkazů a zajištění 

vstupních prohlídek do zaměstnání. 

 

ad6) Jde o odbornou pomoc při řešení krizové situace klienta - pohovory a sestavování 

individuálních plánů, jednání s úřady, zaměstnavatelem, vztahovými osobami, pomoc 

při vyřizování osobních dokladů, při realizaci práv a zájmů, poskytování rad a 

informací, krizová intervence, vedení dokumentace aj. 

 

ad7) Tato služba je určena motivovanými klientům AD a nízkoprahového denního 

centra jako podpůrná metoda při hledání vhodného pracovního uplatnění (získání 

nových dovedností, obnova pracovního návyku apod.). Nejčastěji v rámci pracovní 

terapie klienti vykonávají pomocné stavební, zahradnické a řemeslné práce. Tato 

aktivita je také možným způsobem úhrady ubytovného u sociálně slabých klientů (např. 

v případě, kdy klient nepobírá sociální dávky a jinak by na sociální službu nedosáhl). 

 

ad8) Zprostředkování odborného poradenství klientům AD a denního nízkoprahového 

centra, pomoc při realizaci práv a  zájmů. Poradny probíhají v prostorách denního 

centra a tématicky jsou zaměřeny na aktuální potřeby klientů. Propagace je zajištěna ve 

spolupráci s regionálními médii, ve vývěskách ÚP a MÚ, městských výlepových 

plochách apod.. V případě potřeby mohou klienti po dohodě využít nabídky 

individuální konzultace přímo u odborníka (právník, psychiatr, duchovní apod.) - tj. 

mimo prostory AD a DC (např. akutní psychické potíže, konfliktní situace v komunitě 

klientů apod.)  

 

ad9) Pomoc při realizaci zájmů, smysluplné aktivní využití volného času má důležitý 

podpůrný význam při motivování klienta a následně řešení krizové situace. Přináší 

uvolnění, pomáhá ke zmírnění stresu a napětí při zátěžové životní situaci, přispívá ke 

zlepšení vztahů v komunitě klientů, nabízí nové podněty a alternativní řešení 

k patologickým způsobům chování. K realizaci aktivit slouží prostory denního centra, 

které byly  za tímto účelem rekonstruovány (během léta jsou využívány venkovní 

prostory AD). V místnosti DC je klientům k dispozici knihovna, společenské hry apod. 
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ad10) Jde o monitoring potřeb cílové skupiny, motivování klientů se sociálně nižšími 

kompetencemi k využívání nabízených služeb, doprovázení klientů po odchodu z AD. 

Terénní sociální pracovník vyhledává alternativní způsoby ubytování, navštěvuje 

obvyklé shromaždiště osob bez přístřeší, kontaktuje klienty v tísni, poskytuje konkrétní 

pomoc klientům při jednání s institucemi a vztahovými osobami, v případě zájmu 

doprovází klienty na úřady, do zdravotnických zařízení, k soudu, poskytuje rady a 

informace apod. 

Služba může být odmítnuta  při zjištění nepravdivých informací ze strany klienta, 

z důvodu nadměrné závislosti klienta na alkoholu a jiných omamných látkách, při 

porušování ubytovacího řádu (viz Příloha č. 3) a písemné smlouvy o poskytnutí služeb 

(viz Příloha č. 2) - v níž jsou uvedeny výpovědní důvody v souladu se zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

7.1.4.  Statistika klientů za rok 2006 
 
 
V roce 2006 prošlo azylovým domem celkem 101 klientů, z toho  23 % klientů využilo 

služeb AD více než dvakrát (opakovaný pobyt). Průměrná délka pobytu klientů činila  

47 dní.  22 % uživatelů bylo ubytováno na dobu delší než 3 měsíce. 24 % klientů 

využilo pouze služeb noclehárny (krátkodobý pobyt).  

Nejvyšší četnost příchodů klientů byla zaznamenána v měsíci prosinci a květnu. 

V červenci naopak přišlo klientů nejméně (pouze 3 %), velmi podobné to bylo i 

v ostatních letních měsících.  

Nejčastěji udávanou příčinou příchodu byla ztráta střechy nad hlavou (krátkodobé 

řešení své tíživé sociální situace) - 44 %, dále pak špatný zdravotní stav (18 %)  a ztráta 

zaměstnání (14 %) spojená s problémy v rodinných vztazích (11 %). 

 Uživatelé nejčastěji odcházeli bez udání důvodu odchodu (36 %) - po krátkodobém 

pobytu na noclehárně. Příčinou odchodu klientů ubytovny AD bylo sehnání ubytování 

mimo AD (komerční ubytovna, podnájem apod. - 20 %). Vyloučení z AD, odchod za 

prací či na ulici bylo zastoupeno procentuálně úplně stejně. Nejméně klientů pak 

odcházelo  z AD do jiné instituce (nemocnice, léčebna apod. - 10 %).  

Ve věkovém složení ubytovaných klientů nepřevládala výrazněji žádná věková skupina. 

93 % uživatelů spadalo mezi věkovou hranici 25 až 60 let.  

Ubytovaní klienti uváděli jako nejvyšší dosažené vzdělání nejčastěji získání výučního 

listu (36 %), druhým nejčastějším vzdělání klientů bylo vzdělání základní (28 %). 10 % 
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klientů uvedlo, že získalo maturitu na SOŠ. U celé čtvrtiny uživatelů se však vzdělání 

nepodařilo zjistit. 

44 % ubytovaných klientů uvedlo jako místo trvalého bydliště Beroun (popř. přilehlé 

obce), zbylých 56 % uživatelů pocházelo z celého zbytku ČR (popř. ze zahraničí), 

přičemž opět žádný kraj nebyl nikterak výrazněji zastoupen ve srovnání s ostatními. 

 

 

7.2.  ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU LIDSKÝCH ZDROJŮ 
 
Metodika analyzování 

Při analýze jsem vycházela ze studia Návrhu projektu „Rozšíření sociálních služeb AD 

sv. Jakuba v Berouně“, využila jsem rovněž vlastního pozorování. 

 
Funkce Počet Úvazek přepočtený 

na plný úvazek 
Dosažené 
vzdělání 

Vedoucí koordinátor projektů 1 0,25 VŠ 
Vedoucí azylového domu 1 1 SO 
Sociální pracovník 1 1 VŠ 
Soc. asistent pro pracovní terapii 1 0,5 VŠ 
Sociální asistent 4 4 SO 
Terénní sociální pracovník 1 1 VŠ 

 
 
Poměr uživatelů na 1 pracovníka v přímé práci  

Uživatelé / pracovníci   17/8  = 2,1      

 

Externí pracovníci – pracovníci, kteří nejsou zaměstnanci organizace a docházejí do 

AD dle potřeby : 

 
Pracovník :     počet : 

- praktický lékař    1 

- psycholog            1 

- psychiatr              1 

- duchovní             1 

 

Dobrovolní pracovníci - s organizací spolupracuje v současné době 1 dobrovolník , 

který se nepodílí na přímé práci s klienty, ale vypomáhá jako technický pracovník, 

údržbář - vytváří technické podmínky pro poskytování kvalitních služeb v zařízení.   
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Stážisté:  
 
AD je otevřený ke spolupráci stážistů a praktikantů. V průběhu roku 2006 zde praxi 

vykonali 3 studenti VOŠ sociálně právní z Prahy. 

 

 

Stručná charakteristika náplní práce jednotlivých pracovníků AD: 
 
Organizační řád AD: 
 

Vedoucí Azylového domu sv. Jakuba 
 
 
 
 
 
 

Sociální pracovník        Terénní sociální pracovník       Sociální asistenti (5)       Soc. asistent pro pracovní terapii      Soc. asistent pro volný čas 
   
 
 
a) Vedoucí koordinátor projektů - ve spolupráci s vedoucím zařízení sestavuje 

monitorovací zprávy a sleduje plnění indikátorů projektu. Kontroluje dodržování 

standardů kvality poskytovaných služeb, zajišťuje supervize projektu, vzdělávání 

zaměstnanců a metodické vedení. Vytváří závěrečné zprávy z projektu a snaží se o další 

inovativní rozvoj. Sestavuje výroční zprávy, realizuje kulturní projekt Člověk bez 

domova, spolupracuje s médii aj. 

 

b) Vedoucí AD - ve spolupráci s vedoucím koordinátorem projektů sestavuje 

monitorovací zprávy, sleduje plnění indikátorů projektu. Kontroluje dodržování 

standardů kvality poskytovaných služeb, zajišťuje supervize projektu a vzdělávání 

zaměstnanců. Zajišťuje organizační, personální a provozní záležitosti při realizaci 

nabídky služeb AD. Zajišťuje materiální pomoc, ubytovací služby (uzavírá, prodlužuje, 

popř. ukončuje ubytovací smlouvy s uživateli služeb), vybírá poplatky za služby, řeší 

stížnosti uživatelů služeb. Účastní se besed s klienty. Jedná se zástupci spolupracujících 

institucí, s médii, sponzory a veřejností. Sestavuje mimo jiné i letáky o nabídce služeb 

zařízení. Sestavuje a řídí pracovní tým zařízení, svolává pracovní porady pracovníků 

AD.  

Počet dobrovolníků : 1 Celkový počet hodin odpracovaných 
dobrovolníky za měsíc : 

5 
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c) Sociální pracovník - poskytuje odbornou pomoc při řešení krizové situace klientů 

AD, sestavuje individuální plány, vede pohovory s klienty, jedná s úřady, 

zaměstnavatele vztahovými osobami apod. Pomáhá uživatelům služeb při vyřizování 

osobních dokladů, při realizaci práv a zájmů, poskytuje rady a informace. Řeší 

konfliktní situace v komunitě uživatelů služeb, pomáhá při nástupu léčby u závislých, 

vede dokumentaci, svolává a řídí besedy s klienty. Zajišťuje sociální poradenství pro 

uživatele služeb nízkoprahového denního centra, spolupracuje se specialisty. Vede 

průběžné statistiky klientů ve spolupráci s vedoucím AD. Účastní se přípravy „Manuálu 

pro lidi bez domova“ a jiných informačních letáků. 

 

d) Sociální asistent pro pracovní terapii - vyhledává a vytváří pracovní příležitosti, 

poskytuje instrukce klientům, kontroluje vykonání přiděleného úkolu, zajišťuje 

pracovní a ochranné pomůcky. Vyučuje uživatele služeb novým dovednostem. Spolu se 

sociálním pracovníkem sleduje osobní cíle uživatelů. Zajišťuje pracovní poradenství 

uživatelům služeb AD i DC. Pomáhá při získání a udržení si vhodného pracovního 

místa. Zabývá se nacvičováním komunikačních a jiných dovedností (např. sestavení 

životopisu, vstupní pohovor se zaměstnavatelem, řešení konfliktní situace na pracovišti, 

nakládání s finančními prostředky apod.). Pomáhá při získávání informací, vyučuje 

práci na počítači. 

 

e) Sociální asistent - zajišťuje nepřetržitý provoz zařízení včetně zabezpečení objektu. 

Poskytuje základní služby uživatelům AD a DC. Zajišťuje poskytnutí stravy a ošacení. 

Zajišťuje hygienu - včetně praní prádla, odpočinek v teplém a suchém prostředí. 

Pomáhá při realizaci práv a zájmů, poskytuje informace. Ve spolupráci se sociálním 

pracovníkem sleduje osobní cíle uživatelů, v případě potřeby provádí krizovou 

intervenci, zprostředkovává zdravotní pomoc. Vede dokumentaci (Kniha návštěv, 

Kniha služeb apod.) Přijímá klienty na 1. stupeň ubytovacích služeb ve večerních 

hodinách. Zajišťuje ubytovací služby a noční klid na ubytovně AD, zajišťuje 

dodržování ubytovacího řádu. Dohlíží nad úklidem společných prostor a pokojů 

ubytovaných. 

 

f) Terénní sociální pracovník - monitoruje potřeby cílové skupiny, motivuje klienty se 

sociálně nižšími kompetencemi k využívání služeb, doprovází klienty po odchodu 

z AD. Vyhledává alternativní způsoby bydlení, navštěvuje obvyklé shromaždiště pro 
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osoby bez přístřeší, kontaktuje klienty v tísni, doprovází je na úřady, do zdravotních 

zařízení, k soudu apod. Poskytuje rady a informace.  

 
 
7.3.  ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU PROSTOROVÝCH A TECHNICKÝCH 
PODMÍNEK  ZAŘÍZENÍ 
 
 
Metodika analyzování 

Při analýze jsem vycházela ze studia Návrhu projektu „Rozšíření sociálních služeb AD 

sv. Jakuba v Berouně“,  využila jsem také metody vlastního pozorování. 

 
 
7.3.1. Popis budovy, ve kterých jsou služby poskytovány: (viz Příloha č. 5) 
 
Zařízení je umístěno na okraji města Beroun – v části zvané Zavadilka v blízkosti 

vlakového nádraží. Náměstí Berouna je dosažitelné po přibližně 20-ti minutové chůzi. 

AD se nachází v objektu (větší rodinný domek), který byl částečně rekonstruován po 

roce 1989 tak, aby odpovídal kapacitě, charakteru služeb a potřebám uživatelů a který 

patří městu Beroun. Farní Charita Beroun má tento objekt v dlouhodobé výpůjčce. 

Jedná se o jednopatrovou budovu s kanceláří, recepcí, společenskou místností 

s kuchyňským koutem v přízemí; v 1. patře se šesti ubytovacími místnostmi; hygienické 

a skladovací zázemí. K objektu patří také pozemek o rozloze 70 m2. Na tomto pozemku 

se také nachází zázemí pro odpočinek klientů (přes letní období jsou k dispozici 2 

zahradní altány) včetně záhonů pro pěstování zeleniny a ovocný strom. V areálu je také 

rekonstruovaná garáž, která slouží jako sklad ošacení získaného ze sbírek od dárců a 

sponzorů. 

Zařízení má vlastní čističku odpadních vod. 

Odpadní vody: sběr je do ČOV – AQUATECH Srbsko 

Zdroj pitné vody – veřejný vodovod. 

 
 
7.3.2.  Celkový počet pokojů v zařízení : 
 
Z hlediska uspokojení potřeb klientů (potřeba soukromí) a stavebního řešení budovy 

jsou pokoje pro uživatele situovány v 1. patře. Na tomto patře se nalézá dohromady 6 

pokojů.            
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 -Pokoj č. 0 je vyhrazen a slouží pro uživatele jako noclehárna. Tento pokoj je 

šestilůžkový s možností 2 přistýlek v podobě rozkládacích zdravotních matrací. 

Vybavení pokoje tvoří pouze 3 dvoupatrové postele, stolek, židle a uzamykatelné 

skříňky na osobní věci uživatelů. 

Ubytovnu tvoří pokoje 1-5 

-Pokoj č. 1 je trojlůžkový a jeho vybavení odpovídá potřebám uživatelů AD (3 postele, 

stolek, židle, uzamykatelné skříňky). 

-Pokoj č. 2 je také trojlůžkový, vybavení je shodné s předchozím pokojem (liší se pouze 

v typu postelí – 1 dvoupatrová postel + 1 obyčejná ) 

-Pokoj č. 3 je dvoulůžkový, zařízen stejně jako ostatní pokoje. 

-Pokoj č. 4 je rovněž dvoulůžkový, vybavení se shoduje s předešlým pokojem. 

-Pokoj č. 5 je jednolůžkový se stejným zařízením pro uživatele jako v předchozích 

pokojích. 

 

7.3.3. Typy společných prostor v zařízení : 
 
V 1. patře AD je kuchyňský kout, kde mají klienti možnost si připravit vlastní jídlo. 

Kout je opatřen kuchyňskou linkou s dřezem a teplou vodou. Klienti zde mají 

k dispozici varnou konvici a plynový vařič. 

V přízemí AD se nachází společenská místnost vybavena nábytkem, 

televizí,knihovničkou apod.. Zároveň tato místnost slouží jako jídelna, jejíž součástí je 

kuchyňská linka s příslušenstvím. Klienti zde mohou využívat lednici, varnou konvici, 

mikrovlnnou troubu a elektrický sporák s troubou. Výměra místnosti je přibližně 15 m2. 

V přízemí  mají klienti možnost využít k provedení osobní hygieny společnou 

umývárnu, ve které se nalézají 2 sprchové kouty a 3 umyvadla s teplou vodou. 

V umývárně je také umístěna pračka pro klienty. Umývárna sousedí s toaletami (2 

kabinky, 2 pisoáry), které jsou hned vedle úklidového kumbálu, ve kterém jsou uloženy 

čistící prostředky, kýble, apod.  pro úklid prostor AD. 

 
 
7.3.4.  Prostory v zařízení pro zaměstnance AD 
 
V přízemí se hned vedle vchodových dveří nalézá recepce, která je účelně zařízená pro 

potřeby zaměstnanců AD a 24hodinovou nepřetržitou službu. K dispozici je zde jídelní 

kout (vařič, lednice) a vlastní hygienické zázemí (WC, sprchový kout). 
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Za recepcí se v přízemí nachází dále pracovna vedoucího AD, sociální pracovnice a soc. 

asistentky pro pracovní terapii. Tito pracovníci mohou také využívat k rozhovorům 

s klienty (vytvoření bezpečného prostředí) poslední místnost, která se nachází v přízemí 

AD a ve které je uskladněno čisté ošacení.  

 

Půdní prostory nejsou AD využívány, klienti do těchto prostor nemají přístup. 

Sklep slouží k úschově úklidového náčiní a čistících prostředků a osobních věcí klientů, 

kteří ukončili v AD pobyt – 1 měsíc mají možnost si svoje osobní věci uschovat v AD, 

po uplynutí této lhůty jsou likvidovány. 

 
 
 
7.4.  ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU FINANCOVÁNÍ POSKYTOVANÝCH     
SLUŽEB 
 
 
Metodika analyzování 

Při této analýze jsem vycházela z kvalifikovaného odhadu rozpočtu na rok 2006 a ze 

závěrů nestrukturovaného rozhovoru s koordinátorkou projektu AD.  
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PROJEKT AZYLOVÉHO DOMU SV. JAKUBA V BEROUNĚ 2006

tabulka 1
Položky Reálné N Z grantu esf
1.1 Hrubé mzdy 1 095 887,00 948 720,00

1.2 Zdravotní pojištění 93 080,00 81 692,00

1.3 Sociální pojištění 268 903,00 236 010,00
1.4 Zákonné sociální N 3 588,00 0,00

1. Osobní N celkem 1 461 458,00 1 266 422,00
2.1.1 Potraviny 12 775,50 0,00

2.1.2 Kancelářské potřeby 4 265,50 0,00

2.1.3 Vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 1 450,00 1 450,00

2.1.4 Pohonné hmoty, provoz vozidla 9 741,00 6 821,50
2.1.5 Ostatní materiálové N 28 457,00 9 592,00

2.1 Materiálové N celkem 56 689,00 17 863,50

2.2.1 Energie 39 592,50 10 447,00

2.2.2 Opravy a udržování         47 111,50 0,00

2.2.3 Cestovné 433,00 0,00
2.2.4 Ostatní služby 208 953,00 143 516,00

2.2 Nemateriálové N celkem 296 090,00 153 963,00

2.3 Jiné provozní N 4 236,00 1 382,00

2. Provozní N celkem 357 015,00 173 208,50
N na projekt celkem 1 818 473,00 1 439 630,50

tabulka 2
Položky Reálné N Hrazeno z grantu esf
Energie 13 242,00 6 261,50

Vodné, stočné 18 869,00 4 185,50
Plyn 7 481,50 0,00

Energie celkem 39 592,50 10 447,00

tabulka 3
Položky Reálné N Hrazeno z grantu esf
Provozní materiál a spotřební zboží 23 338,50 6 279,00

Materiál pro opravu a údržbu 1 805,50 0,00
Odborná literatura 3 313,00 3 313,00

Ostatní materiálové N celkem 28 457,00 9 592,00  
 
tabulka 4
Položky Reálné N Hrazeno z grantu esf
telefon, internet 32 958,00 5 551,50

poštovné 622,50 300,00
nájemné 11 042,00 10 341,00

právní a ekonomické služby 101 133,20 77 000,00

školení a kurzy pro zaměstnance 17 848,00 14 448,00
pořízení DHM do 60 tis. Kč 0,00 0,00
jiné ostatní služby 45 349,50 35 875,50

Ostatní služby celkem 208 953,20 143 516,00

tabulka 5
Položky Reálné N Hrazeno z grantu esf
Propagace 14 967,50 13 127,50
N na tiskovou konferenci 14 550,00 14 550,00
Jiné služby 15 832,00 8 198,00

Jiné ostatní služby celkem 45 349,50 35 875,50  
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tabulka 6 Příjmy projektu
Finanční zdroj Částka v Kč Poznámky
1.1 Služby Azylový dům 121 329,50

1.2 Úroky 347,50
1.3 Drobní dárci 1 000,00

1.4 Dary a příspěvky obcí 4 500,00

1.5 Dotace Úřad práce 107 842,00

1.6 Grant ESF 1 401 797,00
1.7 Dotace město Beroun 200 000,00

Příjem celkem 1 836 816,00

tabulka 7 Rentabilita projektu
Částka v Kč

Příjmy projektu 1 836 816,00
Výdaje / náklady projektu 1 818 473,00

Rentabilita projektu 18 343,00  
 
 
 
7.5.   ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ 

KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 
 
Metodika analyzování 

Tato analýza vznikala ve spolupráci s členy pracovního týmu AD. Účinným 

prostředkem pomoci byla rovněž vzdělávací a rozvojová supervize, během níž se  

pracovní tým postupně seznamoval  s obsahem jednotlivých standardů a zkusil si 

vyplnit „Sebehodnotící dotazník“ (viz Příloha č. 6), který rovněž sloužil jako 

východisko při analyzování jednotlivých oblastí kvality poskytovaných služeb. 

 

Ukazatelé kvality odpovídají jednotlivým kritériím Standardů kvality sociálních služeb 

z roku 2003 (viz Příloha č. 1). Značka „X“ vyjadřuje, zda současná praxe poskytování 

sociálních služeb odpovídá požadavkům ukazatele (z čehož vyplývá, že kritérium je 

naplněno) či mu odpovídá s drobnými nedostatky (nutno provést dílčí opatření ke 

zlepšení) nebo naplnění ukazatele vyžaduje zvýšenou pozornost (nutno zásadně 

dopracovat systém vnitřních předpisů apod.) 

 

Tato analýza slouží jako jeden z podkladů pro stanovení konkrétních kroků při 

odstraňování nedostatků v standardech kvality v rámci krátkodobých cílů rozvojového 

plánu AD (viz kapitola 9.3.).  Z tohoto důvodu v této části práce závěry analýzy nejsou 

podrobněji komentovány.  
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Standard č. 1: CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č. 1 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá požadavkům 
ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

1.1.   X 
1.2.   X 
1.3.   X 
1.4.  X  
1.5.   X 

 
 

Standard č. 2: OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ SOC. SLUŽEB 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č. 2 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá požadavkům 
ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

2.1.   X 
2.2.   X 
2.3.   X 
2.4.  X  

 
 
Standard č.3:  JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č. 3 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

3.1. X   
3.2. X   
3.3. X   
3.4. X   
3.5.             X      
3.6.             X         

 
Standard č. 4: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č.  4 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

4.1.  X  
4.2. X   
4.3. X   
4.4. X   
4.5.          X      
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4.6.          X         

 
 
Standard č. 5: PLÁNOVÁNÍ A PRŮBĚH SLUŽBY 

  
Tabulka vyhodnocení standardu č. 5 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

5.1.  X  
5.2. X   
5.3.   X 
5.4. X   
5.5.         X     

5.6.         X     

 
 
 

Standard č. 6: OSOBNÍ ÚDAJE 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č. 6 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

6.1  X  
6.2.   X 
6.3.   X 
6.4.   X 
6.5.           X     

6.6.         X  

 
 
Standard č. 7: STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB 

POSKYTOVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č. 7 
Ukazatel 
kvality č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

7.1.   X 
7.2.   X 
7.3.   X 
7.4.   X 
7.5.   X 
7.6.   X 
7.7.   X 
7.8.   X 
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7.9.   X 
 
 
Standard č. 8: NÁVAZNOST NA DALŠÍ ZDROJE 

 
Tabulka vyhodnocení standardu č. 8 
Ukazatel 
kvality č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

8.1.  X  
8.2. X   
8.3. X   
8.4.             X   
8.5. X                       

 
 
 
Standard č. 9:  PERSONÁLNÍ   ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č. 9 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

9.1  X  
9.2.  X  
9.3.  X  
9.4.  X  

 
Standard č.  10: PRACOVNÍ PODMÍNKY A ŘÍZENÍ   

 POSKYTOVÁNÍ   SLUŽEB 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č.  10 

Ukazatel 
Kvality č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje zvýšenou 
pozornost 

10.1.   X 

10.2.  X  

10.3.  X  

 
Standard č. 11: PRACOVNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ A 

PRAC.TÝMŮ 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č. 11 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

11.1.   X 
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11.2.  X  
11.3.  X  
11.4.   X 
11.5.         X  

11.6.         X      

 
 
Standard č. 12: DOSTUPNOST SLUŽBY 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č. 12 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

12.1.  X  
12.2.  X  

 
 
Standard č.  13: INFORMOVANOST O SLUŽBĚ 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č.  13 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

13.1.   X 
13.2.   X 
13.3. X   

 
 
Standard č. 14:  PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ 

SLUŽEB 
 

Tabulka vyhodnocení standardu č. 14 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

14.1.  X  
14.2.  X  
14.3.  X  
14.4.  X  

 
 
Standard č. 15: NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE 

 
Tabulka vyhodnocení standardu č. 15 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

15.1.   X 
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15.2.   X 
15.3.   X 

 
 
Standard č. 16: ZÁJIŠTĚNÍ  KVALITY SLUŽEB 

 
Tabulka vyhodnocení standardu č. 16 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

16.1.   X 
16.2.   X 
16.3.  X  
16.3.  X  
16.3. X   

 
 
Standard č. 17: EKONOMIKA 

 
Tabulka vyhodnocení standardu č. 17 
Ukazatel 
Kvality 
č.  

Praxe odpovídá  
požadavkům 
ukazatele 

Praxe odpovídá 
požadavkům ukazatele 
s drobnými nedostatky 

Naplnění ukazatele 
vyžaduje 
 zvýšenou pozornost 

17.1.   X 
17.2.  X  
17.3.   X 
17.4.   X 
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8. SWOT ANALÝZA 
 

„SWOT analýza je vysoce efektivní a jednoduchou pomůckou pro zjištění skutečného 

stavu, potřebných změn, případných rizik a nezbytných kroků pro přeměnu slabých 

stránek do silných a eliminaci rizik“ (PIVRNCOVÁ, 2005,  s. 45)  

SWOT analýza představuje jakousi "fotografii" skutečného stavu v určitém časovém 

okamžiku. Pokud tuto analýzu budeme v AD provádět opakovaně v časové periodě, 

můžeme zachytit určitý dynamický vývoj. SWOT analýza AD je pojata z širšího 

pohledu poskytovaných služeb, nejen z hlediska jejich kvality. Tuto „slabou stránku“ 

rozpracovávám v krátkodobých cílech rozvojového plánu AD. 

Cílem toho, že jsem se rozhodla  udělat SWOT analýzu, je získat přehled o současné 

situaci v zařízení  a výhled strategických možností do budoucnosti. Je to vhodný 

začátek pro vytváření jakékoli strategie, protože si vymezíme rámec pro své úvahy. 

Slovo SWOT vzniklo jako zkratka čtyř anglických slov: 

• Strenghs - silné stránky  

• Weaknesses - slabé stránky  

• Opportunities - příležitosti  

• Threats - hrozby 

Silné a slabé stránky se vztahují přímo k dané problematice. Příležitosti a ohrožení jsou 

obvykle brány jako externí faktory, které nemůžeme ovlivnit, nad kterými z dané pozice 

nemáme kontrolu. Při formulaci cílů a opatření se budeme snažit  využívat předností, 

překonat slabiny, chopit se příležitosti a bránit se hrozbám. SWOT analýza je jednou z 

nejdůležitějších etap plánovacího procesu, přípravy rozvojového plánu. 
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Analýza SWOT současné situace v AD  

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesess) 

- umístění zařízení - mezi silné stránky patří to, 
že AD se nachází v klidnější okrajové části města 
Beroun a přitom je velmi dobře dostupný od 
vlakového nádraží, které slouží jako shromaždiště 
osob bez přístřeší. 
- soulad poskytovaných služeb s komunitním 
plánem - AD je projektem jediným svého druhu 
na Berounsku a je aktivně zapojen do 
komunitního plánu města, v rámci něhož se podílí 
na přípravě uceleného vícestupňového systému 
řešení otázky bezdomovectví v regionu. 
 

 

- stav budovy a vnitřní členění prostor - patří 
mezi slabé stránky zařízení, přestože se jedná o 
stavbu po rekonstrukci, která se snaží odpovídat 
potřebám uživatelů a normám pro bydlení. 
Nedostatkem je především bariérovost prvního 
patra, do kterého vedou příkré schody a 
prostorová neoddělenost noclehárny (jakožto 1. 
reintegračního stupně) od ubytovny, kde jsou na 
jednotlivých pokojích ubytováni více motivovaní 
uživatelé. 
- kvalita služeb - zařízení se snaží o poskytování 
co nejkvalitnějších služeb a tím uspokojení všech 
potřeb a přání klientů.Naplnění standardů patří 
k prioritám a cílům zařízení. Slabé stránky 
v zavádění standardů kvality služeb jsou uvedeny 
v bodech pro krátkodobé cíle v rozvoji AD. 

 

Příležitosti (Opportunities) Ohrožení (Threats) 

- možnost využití zdrojů Evropské unie 
- praktické využití absolventů SŠ, VOŠ a VŠ 
sociálního zaměření 
- aktivní spolupráce  -  s MÚ a ÚP v Berouně, 
s Probační a mediační službou, s Poradnou pro 
rodinu a mezilidské vztahy, romskou iniciativou 
Jekhatano drom aj. 

 

 

- nedostatek finančních prostředků - při 
nedostatku finančních prostředků budou služby 
omezeny na základní minimum a FCH Beroun se 
pokusí získat jiné finanční zdroje (oslovení města 
Beroun, nadací a sponzorů). Specializované 
služby budou zajištěny ve spolupráci s dalšími 
institucemi v rámci komunitního plánu. 
- nevyužívání služeb AD - budou osloveny další 
azylové domy v okolních okresech s nabídkou 
spolupráce a využitím stávajících aktivit; bude 
zlepšena propagace nabízených služeb ve 
spolupráci s regionálními médii a dalšími 
institucemi, popř. budou zavedeny jiné služby a 
aktivity v souladu s potřebami cílové skupiny a 
příslušnými standardy kvality sociálních služeb. 
- nedostatek zaměstnanců - pokud vznikne tato 
situace, bude vyhlášeno nové výběrové řízení ve 
spolupráci s ÚP v Berouně. V případě, že 
z nějakého důvodu nebude moci vykonávat svoji 
úlohu vedoucí AD, převezme vedení zařízení 
hlavní koordinátorka projektů. 
- nízká informovanost občanů (nejen 
potencionálních uživatelů) o poskytovaných 
sociálních službách v AD - neexistence uceleného 
informačního systému. 
- zvyšování podílu dlouhodobě 
nezaměstnaných a sociálně ohrožených 
uživatelů ve špatnému zdravotním stavu 
- neexistence sítě návazných sociálních služeb 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
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8.1.  STANOVENÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK ZAŘÍZENÍ:  

Bodová škála 3 2 1 0 -1 -2 -3

Uživatelé

Definované cílové skupiny X

Zjištěné osobní cíle uživatelů X

Naplňování osobních cílu 
uživatelů

X

Lidské zdroje

Počet pracovníku X

Struktura pracovního  týmu X

Kvalifikace X

Vztah k zařízení X

Vztah k uživatelům X

Stabilita týmu X

Prostorové, tech. a fin. Podmínky

Stav budov X

Vnitřní členění prostor X

Kapacita X

Technické vybavení X

Umístění zařízení X

Finanční zajištění služby X

Kvalita služeb

Procedurální standardy kvality /1-
8/

X

Personální standardy kvality /9-
11/

X

Provozní standardy kvality /12-17/ X

Ostatní

Zájem veřejnosti o poskytované 
služby

X

Monitoring  potřeb v komunitě X

Soulad poskytovaných služeb s 
Komunitním plánem

X

Postavení na trhu sociálních 
služeb vzhledem ke konkurenci

X

Analýza silných a slabých 
stránek AD

        Silné stránky        Slabé stránky
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9. PLÁN ROZVOJE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 
 
Při stanovení rozvojového plánu vycházím z výše uvedených analýz. V rámci stanovení 

cílů rozvoje celého zařízení, kladu stěžejní důraz především na kvalitu poskytovaných 

sociálních služeb. Pro další plánování sociálních služeb v tomto zařízení však nelze 

opomenout ani stanoviska jejich uživatelů, která byla zjišťována v dotazníkovém šetření 

(viz kapitola 10) 

Plánem rozvoje sociálních služeb se totiž rozumí výsledek procesu aktivního zjišťování 

potřeb uživatelů (v případě této práce zjišťování míry spokojenosti uživatelů  s kvalitou 

poskytovaných služeb) v daném zařízení a hledání způsobů jejich uspokojování 

s využitím dostupných zdrojů. 

 

 
9.1. STRATEGICKÉ CÍLE: 
 
-  vyrovnat příležitosti mužů bez přístřeší v přístupu ke vzdělávání, zaměstnání a 

dalšímu   společenskému a pracovnímu uplatnění (Program Integrace specifických 

skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí) 

- zajistit problémům chudoby a sociálního vyloučení náležitou pozornost a přispět 

k jejich řešení (v rámci Národního akčního plánu sociálního začleňování) 

- snažit se o efektivní reintegraci klientů do trhu práce 

- na základě průběžného monitorování potřeb cílové skupiny zkvalitnit a rozšířit 

stávající nabídku poskytovaných služeb (poskytování mužům bez přístřeší a 

v obtížné životní situaci přechodné ubytování, včetně služeb souvisejících 

s uspokojením základních životních potřeb - stravování, hygiena, ošacení, realizace 

zájmů) s ohledem na příslušné standardy kvality 

- velký důraz klást na rozvoj metod individuální práce s klientem, aktivizační 

programy a vedení klientů k samostatnosti  (transformace azylové péče na systém 

individuálně poskytovaných služeb klientům a tím zlepšení jejich životních 

podmínek) 

- v rámci publicity přispívat k odstraňování sociální stigmatizace uživatelů služeb 
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9.2.  DLOUHODOBÉ CÍLE: 
 

 
-     individualizace podpory uživatelů  

- přesunutí denního centra do prostor bývalých berounských kasáren, která budou 

rekonstruována na Komunitní centrum. V rámci centra otevřít zimní noclehárnu. 

- rozšíření pracovního týmu o terénního sociálního pracovníka a zřízení job klubu, 

který spolu s programem podporovaného zaměstnávání a rozvojem pracovní terapie 

přispěje k efektivnější reintegraci do trhu práce (získávání nových dovedností, 

pomoc při hledání a udržení si vhodného pracovního místa apod.) 

- zefektivnění  průběžného  doprovázení klientů týmem zařízení a specialisty a jejich 

vedení k řešení své krizové situace. V případě zájmu klientů pokračovat touto 

podporou i po ukončení jejich pobytu v zařízení (terénní sociální práce, 

nízkoprahové denní centrum, poradenství). 

- rozvíjení  pracovní terapie klientů, vytváření tréninkových pracovních míst v rámci 

nově rozvíjejících se projektů FCH Beroun, zavedení JOB klubu a kurzu práce 

s počítačem pro uživatele, kteří jsou ohrožení sociální exkluzí a obtížně umístitelní 

na trhu práce 

- vedení průběžné statistiky uživatelů služeb, ve spolupráci s MÚ a ÚP v Berouně 

sledovat úspěšnost a monitorovat potřeby cílové skupiny 

- informování veřejnosti o problematice bezdomovectví 

- stát se členem S.A.D. 

 
 
 
9.3.  KRÁTKODOBÉ (OPERATIVNÍ) CÍLE: 
 

 
1. naplňování standardů kvality sociálních služeb – zkvalitnění poskytovaných služeb 

2. konkrétní seznámení všech zaměstnanců s principy standardů 

3. odstraňování nedostatků v poskytovaných službách v návaznosti na standardy 

kvality 

4. dobrovolná inspekce kvality sociálních služeb 
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ad 3. Odstranění  nedostatků v jednotlivých standardech kvality   

 

Jednotlivé úkoly byly formulovány na základě závěrů analýz (viz výše) a připomínek 

uživatelů  AD ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb (viz kapitola 10. Dotazníkové 

šetření). 

Předpokládaný termín splnění těchto úkolů je k  30.6.2007 – závazné termínované 

personifikované úkoly a opatření budou stanoveny vzápětí po přijetí a schválení návrhu 

rozvojového plánu vedením FCH Beroun. 

 
standard č. 1. 

- písemně definovat poslání organizace, cílové skupiny uživatelů 

- formulovat a zveřejňovat principy poskytování služeb uceleně písemnou formou 

(informační letáky, webové stránky, apod.) 

 

standard č. 2. 

- prokazatelně seznámit zaměstnance se Standardy kvality sociálních služeb 

(MPSV, 2002) a Listinou základních lidských práv a svobod 

- písemně definovat oblasti, ve kterých by mohlo dojít k porušování lidských práv 

nebo ke střetu zájmů mezi pracovníky AD a uživateli sociálních služeb 

 

standard č. 3. a 4. 

- písemně formulovat pravidla pro jednání se zájemcem o službu a pro uzavírání 

smlouvy o poskytnutí sociální služby (srozumitelným způsobem jsou uživateli 

předem k dispozici) 

 

standard č. 5. 

- dále rozvíjet systém individuálního plánování služeb, podporovat uživatele 

k formulování jejich potřeb a představ s přihlédnutím k jejich možnostem a 

schopnostem 

 

standard č. 6. 

- provést registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

- písemně zpracovat pravidla pro zjišťování, zpracovávání, archivování a likvidaci 

osobních údajů uživatelů, včetně kompetencí pověřených pracovníků 
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- zpracovat seznam osobních údajů nezbytně nutných pro poskytování sociálních 

služeb uživatelům 

- stanovit, které osobní údaje uživatelů a jakým způsobem může nebo musí AD 

předat jiným subjektům (lékaři, policii apod.) 

- prokazatelným způsobem informovat uživatele o možnosti nahlížet do své 

osobní dokumentace vedené AD 

 

standard č. 7. 

- vypracovat transparentní jednotný systém řešení stížností 

- vytvoření písemných pravidel pro podávání stížností 

 

standard č. 8.  

- vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam institucí a návazných služeb, se 

kterými organizace spolupracuje 

 

standard č. 9. a 10. 

- vypracovat organizační strukturu AD včetně popisu funkcí, požadované 

kvalifikace, praxe a kompetencí jednotlivých zaměstnanců 

- písemně zpracovat vnitřní pravidla  pro výběr, přijímání a zaškolování nových 

pracovníků 

 

standard č. 11. 

- zpracování plánu dalšího vzdělávání zaměstnanců v návaznosti na naplňování 

cílů uživatelů, který bude vycházet z  aktuálních potřeb uživatelů 

 

standard č. 12. a 13. 

- vypracovat soubor informací o poskytovaných službách – aktualizovat webové 

stránky a další informační materiály 

 

standard č. 14. 

- zajistit potřebný dostatek tepla (zvláště v zimních období) 

- vyřešit problém zapáchající čističky odpadních vod v objektu AD 
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standard č. 15. 

- písemně vypracovat vnitřní pravidla pro řešení havarijních a nouzových situací. 

Písemná pravidla budou srozumitelná a trvale dostupná jak uživatelům služeb 

tak pracovníkům, kteří jsou s těmito pravidly prokazatelně vhodnou formou 

seznamováni. 

- zpřístupnit evakuační plán zařízení 

- provést nácvik řešení havarijních a nouzových situací v AD 

- pověřit pracovníka AD vedením evidence nouzových a havarijních situací a 

jejich následným vyhodnocováním, které je zdrojem informací o možnostech 

zlepšení kvality služby 

 

standard č. 16. 

- do průběžného hodnocení kvality služeb zapojit aktivně uživatele, pracovníky 

zařízení a veřejnost (názory, podněty, stížnosti apod.) 

 

standard č. 17. 

- zpracovat písemně pravidla pro přijímání darů 

- písemně stanovit pravidla pro úschovu peněžních prostředků, cenných předmětů 

apod. 
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10. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

Metodu dotazníkového šetření jsem zvolila z důvodu zjištění míry spokojenosti 

uživatelů s kvalitou stávajících sociálních služeb v AD – v zájmu stanovení konkrétních 

opatření, které by mohly vést k naplnění krátkodobých cílů rozvojového plánu a 

příslušných standardů kvality sociálních služeb. 

Proces zvyšování kvality poskytovaných služeb v AD nepřichází pouze „shůry“ -  od 

poskytovatele, vedení či zaměstnanců AD. Jsou to právě samotní uživatelé jejichž 

„hlas“ (připomínky, podněty, nápady apod.) nesmí zůstat nevyslyšen, neboť oni jsou 

právě měřítkem kvality. 

 

10.1. METODIKA VÝZKUMU 

Dotazníkové šetření  probíhalo v AD sv. Jakuba v Berouně  v časovém rozmezí   1. 12. 

2006 – 14. 12. 2006. Zkoumaný soubor tvořilo 16 respondentů, kterými byli uživatelé 

sociálních služeb v AD (muži starší 18-ti let), náhodně vybráni a osobně osloveni 

nezávislým tazatelem  a  kteří byli ochotni spolupracovat. Návratnost dotazníků od 

respondentů byla 100 %. Dotazníky byly zpracovány dle statistického třídění I. stupně. 

Vzor dotazníku pro uživatele sociálních služeb v AD sv. Jakuba v Berouně se nachází 

v Příloze č. 4. 

 

Cílem výzkumu bylo zjištění ne/spokojenosti uživatelů s kvalitou poskytovaných 

sociálních služeb (s procesem poskytování i s výstupy poskytovaných sociálních služeb) 

v AD dle standardů kvality sociálních služeb. 

Výsledkem dotazníkového šetření je zodpovězení 3 dílčích výzkumných otázek, 

kterými jsou:  

 

Spokojenost uživatelů s naplňováním kritérií: 

1) procedurálních standardů 

2) personálních standardů 

3) provozních standardů 
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1O.2. VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH INTERPRETACE 
 
 
Graf č. 1 – Věková struktura respondentů 
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V době provádění dotazníkového šetření tvořili nejpočetnější věkovou skupinu 

uživatelé ve věku nad 46 let (63 %). Právě tato věková skupina respondentů je nejhůře 

umístitelná na otevřeném trhu práce a stává se tak typicky nejčetnější věkovou skupinou 

ve většině azylových domů.  Skupina uživatelů ve věkovém intervalu 26 - 35 let, která 

má čtvrtinové zastoupení v dotazníkovém šetření se vyznačuje především pobytem 

v AD po dobu kratší než 3 měsíce. 

Muži do 25 let a nad 65 let nebyli zastoupeni vůbec. Pro srovnání bych však chtěla 

poukázat na odlišnou věkovou skladbu uživatelů sociálních služeb v AD za celý 

kalendářní rok 2006: viz kapitola  8.1.4.  Statistika klientů                                     

-- Cílem této práce sice není pátrat po příčinách odlišné věkové skladby uživatelů za 

první polovinu měsíce prosince ve srovnání s ostatními měsíci roku, přesto jsou získané 

výsledku zajímavé a mohou sloužit jako inspirace pro další výzkumné šetření. 
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Graf č. 2 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Nejvíce dotazovaných respondentů uvedlo jako nejvyšší dosažené vzdělání absolvování  

základní školní docházky (50 %), výučním listem získaným na středním odborném 

učilišti se může pyšnit 38 % dotázaných klientů AD.  Maturitu získanou na střední 

odborné škole mají pouze dva respondenti. Nikdo z dotázaných neuvedl zvláštní školu, 

vyšší odbornou ani vysokou školu. 

 

Graf č. 3 – Místo trvalého pobytu respondentů 
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Respondenti přicházejí do AD nejčastěji ze Středních Čech a z Prahy, což odpovídá 

spádové lokalitě, ve které se objekt AD nachází. Menší počet ubytovaných respondentů 

pak pochází ze Severních a Východních Čech. Stejně tak jako těch respondentů, kteří 

mají trvalé bydliště mimo ČR - 2 respondenti pocházejí ze Slovenska.  
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10.2.1. Procedurální standardy 
 
Tabulka č. 1 – Spokojenost respondentů s kritérii procedurálních standardů 

 
 
 
Z pohledu uživatelů sociálních služeb v AD se dá konstatovat, že kritéria 

procedurálních standardů jsou splněna dobře. (dle systému bodového hodnocení podle § 

38 Prováděcí  vyhlášky č. 505/2006 Sb., k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách). Respondenti byli dotazováni především na zásadní kritéria jednotlivých 

standardů a z jejich  odpovědí vyplývá následující:  

Při příchodu do AD respondenti již byli seznámeni s cíli a podmínkami poskytování 

sociálních služeb v AD, jejich očekávání byla v souladu s posláním a cíli tohoto 
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zařízení. Vnitřní pravidla AD pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním 

hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby, jsou 

respondenty vnímána jako  dobře nastavená. Téměř 70 % dotázaných uvedlo 

bezproblémovou reakci okolí na jejich současnou situaci, kdy využívají poskytovaných 

sociálních služeb v AD. Velmi příznivě respondenti hodnotí nastavení podmínek v AD, 

za kterých podle jejich slov mohou uplatňovat svou vlastní vůli při řešení své 

nepříznivé sociální situace a jejich rozhodnutí jsou respektována ze strany zaměstnanců 

AD. Na výbornou jsou respondenty hodnocena vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o 

poskytování služeb, respondenti také vyjádřili porozumění obsahu a účelu smlouvy. 100 

% dotázaných je spokojeno s vnitřními pravidly pro předcházení situacím, v nichž by 

v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských 

práv a svobod. Dobře je podle odpovědí respondentů naplňováno také další zásadní 

kritérium, týkající se společného plánování (uživatel s pracovníkem AD) průběhu 

poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti respondenta. Kritérium 

uvádějící pravidla pro nahlížení uživatelů do své osobní dokumentace je respondenty 

hodnoceno jako nesplněno - pro což se vyjádřilo téměř 70 % dotázaných. Pouze jako 

dostatečně splněné ohodnotili respondenti kritérium, které zavazuje pracovníky AD 

informovat uživatele o možnosti podat stížnost, jakou formou, na koho je možno se 

obracet apod. Pracovníci AD podle poloviny dotázaných respondentů dobře 

zprostředkovávají  uživatelům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich 

individuálně určených potřeb.   

 

10.2.2. Personální standardy 

 
Tabulka č. 2 – Spokojenost respondentů s kritérii personálních standardů 

 

  

 Z pohledu uživatelů sociálních služeb v AD jsou kritéria personálních standardů 

splněna dobře (dle systému bodového hodnocení podle § 38 Prováděcí  vyhlášky č. 

505/2006 Sb., k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Podle 81 % klientů je 

počet pracovníků AD vyhovující, optimální; zbylých 19 % respondentů uvedlo, že by 

pracovníků v AD mohlo být více (- cituji doslovnou odpověď: „Hodných lidí k lidem 

v nouzi je málo!“). Dotazovaní vyjadřovali poměrně značnou spokojenost (i nad rámec 
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uvedených otázek v dotazníku volně odpovídali tazateli) také s personálním obsazením 

a kvalifikací zaměstnanců AD.  

 
10.2.3. Provozní standardy 
 
Tabulka č. 3 – Spokojenost respondentů s kritérii provozních standardů 

 
 
 
Z pohledu uživatelů sociálních služeb v AD se dá konstatovat, že kritéria provozních 

standardů jsou splněna dobře. (dle systému bodového hodnocení podle § 38 Prováděcí  

vyhlášky č. 505/2006 Sb., k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).  

Kritéria standardu místní i časové dostupnosti poskytovaných sociálních služeb v AD 

jsou podle odpovědí respondentů (100 %) splněna výborně. Nejčastěji byli respondenti 

informováni o poskytované službě od známých a kamarádů, dále to pak byli především 

instituce (pod kterými nyní myslím např. sociální kurátory, lékaře či duchovní) a letáky, 

které poskytli dotazovaným soubor informací o poskytovaných sociálních službách 

v AD.  Na základě odpovědí respondentů tak lze kritérium informovanosti o 

poskytované sociální službě v AD hodnotit jako dobře splněné. Velmi  pozitivně 

dotázaní hodnotili také materiální, technické a hygienické podmínky poskytované 

sociální služby v AD. Prostředí je podle slov dotázaných klientů důstojné a odpovídá 

jejich potřebám. Kritéria standardů pro nouzové a havarijní situace jsou podle 

respondentů splněna dostatečně. Téměř všichni dotázaní (88 %)  dokázali odpovědět, 

jak by postupovali v případě požáru AD. Svoje znalosti a dovednosti však získali při 

školení o “bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ v zaměstnání či ve škole, nebyli 

prokazatelně seznámeni s postupem jednání při nouzových a havarijních situacích ze 

strany  zaměstnanců AD. 
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Tabulka č. 4 – Celková míra spokojenosti respondentů s kvalitou sociálních služeb 

 
 
 
 
Celková míra spokojenosti uživatelů sociálních služeb poskytovaných v AD je velmi 

vysoká. Tento trend  „spokojenosti - loajality“ je však typický pro většinu uživatelů 

pobytových zařízení. 

 

Přesto však konkrétní minimální připomínky uživatelů (např. neexistence systému 

podávání a řešení stížností, neseznámenost s možností nahlížet do osobní dokumentace 

apod.) potvrzují nutnost odstranění nedostatků v jednotlivých standardech kvality (viz 

kapitola 9.3. Krátkodobé cíle rozvojového plánu AD). 

 
Uvědomuji si, že spokojenost uživatelů s naplňováním jednotlivých kritérií standardů 

však vůbec nemusí být totožná se stanoviskem hodnotící komise (resp. hodnotícího 

inspektora kvality) při inspekci. Bylo by určitě velmi zajímavé objednat si tzv. 

dobrovolnou inspekci kvality do AD a porovnat její výsledky se závěry této práce.  

Výsledky tohoto výzkumu by tak určitě neměly přispět k „ukolébání“ pozornosti 

zaměstnanců, ale naopak, měly by sloužit jako povzbuzení do další činnosti. Jak jsem 

již několikrát uváděla: zvyšování kvality je dlouhodobým, nekončícím  procesem.... 

 

S ohledem na nízký počet respondentů není možné získané výsledky výzkumu 

zobecňovat, přesto však mohou sloužit orientačně jako podnět pro rozvoj  procesu 

zvyšování kvality poskytovaných služeb v AD sv. Jakuba v Berouně i jako inspirace pro 

další azylové domy při zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. 
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11. ZÁVĚR 
 
 
Cílem první části mojí práce bylo provést detailní analýzu současného stavu 

poskytovaných sociálních služeb v AD sv. Jakuba v Berouně a stanovit priority 

rozvojového plánu tohoto zařízení. Domnívám se, že tento cíl moje práce naplnila. Jak 

jsem však již několikrát uváděla, implementace standardů kvality je náročným a 

dlouhodobým procesem. Přesto se odvážím  po napsání této práce říci, že v AD 

v Berouně je již velký kus práce na tomto poli za námi. 

Bylo pro mne velmi obtížné napsat tuto práci v určité fázi tohoto procesu. Při zavádění 

standardů kvality do praxe a v průběhu psaní práce bylo pro mě také složité se správně 

naučit sebehodnocení služeb a jejich následnému analyzování, stejně tak jako plánovat 

určitý rozvoj služeb, které jsou v AD již  poskytovány. Diplomová práce mě přiměla 

pracovat s rozmanitými informačními zdroji, vyhledávat informace na internetu, 

pracovat s interními dokumenty AD. Při psaní práce jsem si mimo jiné ověřila, že je 

třeba standardy kvality sociálních služeb nejprve pochopit, a pak teprve začít pracovat 

na plánování a uvažovat o změnách ale také to, jak obtížné je stanovit cíle správně 

specifické, měřitelné, akceptovatelní, realizovatelné a termínované. 

Chtěla bych zdůraznit, že moje práce zachycuje stav všech skutečností ke dni 15. 12. 

2006.  V době odevzdání práce již některé úkoly, které vyplývají z rozvojového plánu 

AD, nebudou aktuální - budou pravděpodobně naplněna některá (nebo všechna) kritéria 

standardů kvality sociálních služeb. Pokud v tu dobu budu vědět, že AD je v  registru 

poskytovatelů sociálních služeb, dovolím si bez nadsázky  konstatovat, že moje práce 

splnila svůj účel, kvůli němuž jsem se rozhodla ji psát.  

Rozvojový plán zařízení vychází  především z potřeb uživatelů, a proto druhá část mojí 

práce byla zaměřena na interpretaci výsledků dotazníkového šetření mezi uživateli 

sociálních služeb v AD. Z bodového hodnocení odpovědí respondentů vyplývá závěr, 

že uvedená hodnocená kritéria standardů jsou splněna dobře a uživatelé jsou spokojeni 

s celkovou úrovní kvality poskytovaných sociálních služeb. Mohu si jen přát, aby ke 

stejnému závěru došel příslušný inspektor kvality sociálních služeb při nejbližším 

hodnocení kvality poskytovaných služeb v AD. 

Ze zpětných vazeb, které jsem získala, vnímají ostatní pracovníci AD zavádění 

standardů pozitivně, proces poskytování služeb je podle jejich slov nyní efektivnější a 

vede k vyšší spokojenosti jak jejich, tak i především uživatelů. 
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Příloha č. 1 

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

(MPSV 2002) 

 

Procedurální standardy kvality sociálních služeb 

1. CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní 
instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí 
přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby 
zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.1) 

KRITÉRIA 
1.1    Zařízení sociálních služeb (dále jen zařízení) má písemně definováno poslání, cíle, 

cílovou     skupinu uživatelů a principy poskytovaných služeb, které chápe jako 
veřejný závazek.  

 
1.2    Veřejný závazek definovaný podle 1.1 směřuje k tomu, aby lidé v nepříznivé 

sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít 
běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby 
veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti.  

 
1.3    Služby jsou poskytovány v souladu s metodikou, kterou má zařízení za účelem 

poskytování    sociálních služeb písemně vypracovanou. Metodika je běžně 
přístupná všem pracovníkům.  

 
1.4      Zařízení vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé služeb mohli uplatňovat vlastní 

vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou.  
 
1.5     Zařízení má vytvořena vnitřní pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky 

a negativním     hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování 
služby.  

ODŮVODNĚNÍ 

Smyslem této části je shrnout požadavky na cíle a způsoby poskytování sociálních 
služeb. Cílem sociálních služeb je vytvářet příležitosti, které umožní lidem v nepříznivé 
sociální situaci přístup ke všem službám poskytovaným veřejnosti, možnost žít ve 
vlastním domácím prostředí, mít smysluplné vztahy s rodinou a dalšími lidmi, chodit do 
práce a do školy. Současně jsou služby poskytovány podle jasných postupů, které má 
zařízení formulovány v metodice; postupy jsou formulovány tak, aby byl minimalizován 
vznik předsudků společnosti vůči uživatelům sociálních služeb. 
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2. OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Zařízení ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky 
vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. 

KRITÉRIA 
2.1    Zařízení má stanoveny oblasti, v nichž by mohlo dojít v souvislosti 

s poskytováním služeb k porušení práv uživatelů. Jde zejména o následující 
oblasti: ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů, práva na vzdělání 
a svobodnou volbu povolání, ochranu před jakýmikoli formami zneužívání, 
nucenými pracemi, diskriminací, apod.  

 
2.2     Pro oblasti definované ve 2.1 má zařízení psaná vnitřní pravidla, která v praxi 

účinně zamezují porušování práv uživatelů služeb. Zařízení má mechanismy 
nápravy pro případy zjištění porušování práv uživatelů zařízením nebo jeho 
pracovníky.  

 
2.3     Zařízení má definovány situace, kdy by mohlo dojít ke střetům zájmů zařízení či 

pracovníků zařízení se zájmy uživatelů a psaná vnitřní pravidla, která možným 
střetům zájmů zamezují.  

 
2.4     Rozhodnutí uživatele o řešení vlastní nepříznivé sociální situace prostřednictvím 

sociální služby je respektováno.  

ODŮVODNĚNÍ 

Poskytování sociálních služeb se často dotýká základních lidských práv. Uživatelé 
sociálních služeb jsou ve vztahu k zařízení sociálních služeb z celé řady důvodů 
v nevýhodě.Ve většině případů to není uživatel, kdo platí za poskytované služby, takže 
zařízení nemusí cítit dostatečnou potřebu přizpůsobovat služby potřebám uživatelů. 
Uživatelé jsou často v nevýhodě již z podstaty své nepříznivé sociální situace a nemohou 
se bránit, protože v případě státem a obcí garantovaných služeb neplatí 
soukromoprávní, ale veřejnoprávní regulace, která uživatele znevýhodňuje při jednání 
se zařízením. Zařízení sociálních služeb jsou často uzavřenými institucemi, kde se lze 
těžko dovolat práva, atd. Z těchto důvodů patří uživatelé sociálních služeb ke 
zranitelným skupinám obyvatelstva a je povinností státu chránit jejich zájmy. Kritéria se 
zaměřují na sledování toho, jak zařízení zajišťuje ochranu práv svých uživatelů 
v závislosti na charakteru poskytovaných služeb. 

 

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU 

Zájemce o službu je před uzavřením dohody seznámen se všemi podmínkami 
poskytování služby. Pracovník zařízení zjišťuje, co zájemce od služby očekává, 
a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle 
naplňovat. 
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KRITÉRIA 
3.1    Zařízení na základě vnitřních pravidel 2) aktivně informuje zájemce o nabízené 

sociální službě a o všech povinnostech, které pro něj z dohody o poskytování 
služby vyplývají včetně podmínek, způsobu poskytování služby a její ceny.  

 
3.2     Cíle, které by sociální služba měla naplňovat, stanovuje uživatel. Zařízení 

podporuje zájemce o službu při formulování osobních cílů.  
 
3.3       Příslušný pracovník zařízení dohodne se zájemcem o službu, jaké osobní cíle 

bude služba   naplňovat, a jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky 
a rozsah poskytovaných služeb.  

 
3.4       Osobní cíle vycházejí z možností a schopností zájemce o službu. Sociální 

a zdravotní diagnóza a omezení z ní plynoucí jsou uplatňovány zejména ve fázi, 
kdy je plánován způsob dosažení stanoveného cíle, připravována strategie 
omezení rizik, atd.  

 
3.5       Informace o službě jsou zájemci o službu poskytovány s ohledem na jeho situaci 

a možnosti vnímat a chápat takovým způsobem, a v takovém rozsahu, aby 
zájemce o službu poznal, zda služba naplňuje jeho potřeby a mohl se 
informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoli.  

 
3.6       Zařízení stanoví pravidla pro odmítnutí zájemce o službu z důvodu nedostatečné 

kapacity či nesplnění rozhodujících kritérií pro cílovou skupinu uživatelů.  

ODŮVODNĚNÍ 

Smyslem tohoto standardu je shrnout postup, jakým způsobem se má jednat se 
zájemcem o službu.Toto jednání by mělo předcházet uzavření dohody o poskytování 
sociální služby a mělo by probíhat ve třech fázích. Zařízení nabídne zájemci služby 
(popíše, jaký je jejich cíl, obsah, podmínky apod.), zjistí, jaké jsou jeho potřeby a zájmy 
a ve spolupráci s pracovníkem zařízení pak umožní zájemci formulovat, jaké služby mu 
bude zařízení poskytovat. Zařízení přitom dbá na to, aby zájemce o službu věděl o všech 
podmínkách, které se k poskytování služby vztahují a aby jim rozuměl. Je důležité, aby 
své potřeby a zájmy určil zájemce o službu, nikoli zařízení. 

 

4. DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené dohody o poskytování 
služby. 3) Dohoda stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobního 
cíle, který má služba naplňovat. 

KRITÉRIA 
4.1       Stanovený zástupce zařízení a uživatel uzavírají dohodu o poskytování služby.  
 
4.2       Dohoda je uzavřena podle potřeb uživatele a charakteru služby ústně nebo 

písemně. Uzavřené dohody jsou evidovány. Písemná dohoda je uzavírána vždy, 
když o to zájemce o službu/uživatel projeví zájem, nebo je-li součástí 
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poskytovaných služeb ubytování4) a/nebo pomoc při zajišťování základních 
životních potřeb.  

 
4.3       Dohoda obsahuje ujednání podle bodu 3.3 a dále vymezuje ujednání o případné 

zkušební době, postupy při nedodržování dohodnutých podmínek poskytování 
služby, způsob a podmínky pro ukončení služby a způsob, jakým lze tuto 
dohodu měnit.  

 
4.4       Zařízení dbá na to, aby zájemce o službu/uživatel služby rozuměl obsahu a účelu 
dohody.  
 
4.5       Uživatel může dohodu vypovědět kdykoli, zařízení jen za podmínek 

stanovených v dohodě.  
 
4.6       Postup vypracovaný pro případné ukončení poskytování služby ze strany 

poskytovatele umožňuje uživateli zajistit náhradní služby.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria upřesňují způsob uzavírání dohody o poskytování sociální služby. Dohoda by 
měla být uzavírána písemně, v odůvodněných případech (v závislosti na charakteru 
služby) ústně.Všechny dohody musí být evidovány. 

 

5. PLÁNOVÁNÍ A PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno především 
na jeho schopnostech. Průběh služby je přiměřeně 5)plánován. 

KRITÉRIA 
5.1       Průběh služby vychází především z vnitřních zdrojů a možností uživatele, 

sleduje dosažení dohodnutých osobních cílů a je plánován společně 
s uživatelem.  

 
5.2       Naplňování osobních cílů uživatele je v průběhu služby přehodnocováno. 

Uživatel má možnost měnit své osobní cíle.  
 
5.3       Zařízení má vypracována písemná vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování 

procesu poskytování služeb. Zařízení stanoví tato pravidla v závislosti na 
charakteru služeb. V závislosti na charakteru služby je stanoven způsob, jakým 
je zaznamenán průběh jejího poskytování (včetně termínů a způsobu, jakým 
může být poskytování služby přehodnoceno).  

 
5.4       Za plánování a průběh služby pro jednotlivé uživatele odpovídají konkrétní 

pracovníci zařízení. 6) 
5.5  

V zařízení je uplatňován systém sdílení potřebných informací o službách, které 
jsou poskytovány jednotlivým uživatelům.  

5.6  
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Zařízení má stanovena kritéria pro posouzení toho, zda je dosahováno osobních 
cílů uživatelů služeb.  

ODŮVODNĚNÍ 

Standard vychází z principu, že sociální služby musí být individuálně přizpůsobeny 
potřebám jednotlivých uživatelů, a že uživatelé musí mít možnost ovlivňovat jejich 
průběh a měnit osobní cíle, kterých chtějí prostřednictvím služeb dosáhnout. Zařízení se 
musí zajímat o osobní přání, zájmy a cíle uživatelů služeb, aby bylo schopno poskytovat 
služby cíleně a efektivně s využitím potenciálu jednotlivých uživatelů. Postup, na kterém 
se zařízení s uživatelem služeb dohodne, musí být v závislosti na charakteru a rozsahu 
služby zachycen v dokumentaci. 

 

6. OSOBNÍ ÚDAJE 

Zařízení shromažďuje a vede takové údaje o uživatelích, které umožňují poskytovat 
bezpečné, odborné a kvalitní sociální služby. Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby 
zpracování osobních údajů odpovídalo platným obecně závazným normám. 

KRITÉRIA 
6.1       Zařízení má stanoveno, jaké osobní údaje potřebuje získat od uživatelů svých 

služeb, aby poskytované služby byly bezpečné, odborné a kvalitní.  
 
6.2       Zařízení zpracovává jen ty osobní údaje uživatelů, které jsou stanoveny jako 

nezbytné pro poskytování bezpečných, odborných a kvalitních služeb.  
 
6.3       Vnitřní pravidla umožňují určeným pracovníkům zařízení efektivní využívání 

osobních údajů za účelem poskytování bezpečných, odborných a kvalitních 
služeb.  

 
6.4        Zařízení vytváří takové podmínky, aby zpracování osobních údajů odpovídalo 

platným obecně závazným normám. 7) 
 
6.5       Pokud to vyžaduje charakter služby nebo sám uživatel, zajišťuje zařízení 

anonymní evidenci jednotlivých uživatelů.  
 
6.6       Dokumenty, které jsou vedeny o službách poskytovaných jednotlivým 

uživatelům, jsou po přiměřenou dobu 8) archivovány.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria upřesňují požadavky na zpracování osobních údajů uživatelů služeb. Zařízení 
definuje, jaké údaje potřebuje pro poskytování kvalitní, odborné a bezpečné služby 
a vytvoří podmínky pro takové zpracování osobních údajů, které odpovídá platným 
obecně závazným normám a vnitřním pravidlům, které pro účely zpracování osobních 
údajů zařízení vydává. 

 



 

- 7 - 

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž 
by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení za tímto účelem má stanovena 
a uplatňuje vnitřní pravidla, se kterým jsou seznámeni uživatelé i pracovníci. 

KRITÉRIA 
7.1       Uživatelé služeb jsou informováni o tom, že mají možnost si stěžovat, jakou 

formou je možné stížnost uplatnit, a kdo ji bude vyřizovat, jakým způsobem 
bude vyřizování stížnosti probíhat. S těmito postupy jsou rovněž obeznámeni 
pracovníci zařízení.  

 
7.2       Z pravidel pro podávání stížností je zřejmé, na koho konkrétně se uživatelé mají 

se stížností obracet, a kdo další (pracovníci, instituce) je oprávněn účastnit se 
vyřizování stížnosti.  

 
7.3       Uživatelé jsou zařízením poučeni o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti 

s vyřízením stížnosti k nadřízenému nebo nezávislému orgánu9) s podnětem 
k prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Pravidla pro vyřizování stížností 
obsahují kontakt na tyto orgány.  

 
7.4       Podmínky pro podávání a vyřizování stížností jsou pro uživatele bezpečné 

a umožňují rychlé a odpovídající řešení. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 
přiměřená10).  

 
7.5       Stížnosti jsou vyřizovány písemně a jsou evidovány.  
 
7.6       Stížnosti jsou zaznamenávány tak, aby odpovídaly tomu, co jimi chtěl stěžovatel 
říci.  
 
7.7       Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce11), který ho bude 

při vyřizování stížnosti zastupovat.  
 
7.8       V případě potřeby má stěžovatel k dispozici tlumočníka.  
 
7.9       Pravidla pro podávání a vyřizování stížností existují v písemné podobě a dále 

v takové formě, která je srozumitelná uživatelům.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria upřesňují postup pro přijímání a vyřizování stížností na kvalitu a způsob 
poskytování sociálních služeb včetně možnosti prošetření vyřízené stížnosti. 

 

8. NÁVAZNOST NA DALŠÍ ZDROJE 

Zařízení aktivně podporuje uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v daném 
místě veřejné. Dále zařízení podporuje uživatele ve využívání vlastních přirozených sítí, 
jako je rodina, přátelé a snaží se předejít jeho návyku na sociální službu. V případě 
potřeby umožňuje využívání dalších sociálních služeb. 
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KRITÉRIA 
8.1       Zařízení nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti, jakými 

jsou škola, úřad práce, zaměstnavatel, zdravotnické zařízení, spolky, zájmové 
kluby, atd. S těmito institucemi naopak v případě potřeby zařízení spolupracuje, 
a tak vytváří příležitosti, aby je uživatel mohl využívat, jak je to běžné v případě 
jeho vrstevníků.  

 
8.2       Zařízení spolupracuje s institucemi, odborníky a dalšími lidmi, které uživatel 

stanoví ze svého okolí, a to tak, aby uživatel směřoval k dosažení svých 
osobních cílů.  

 
8.3      Zařízení pomáhá uživateli kontaktovat a využívat další služby podle jeho potřeb 

a přání, zejména ty, které směřují ke zvyšování samostatnosti a nezávislosti na 
systému sociálních služeb.  

 
8.4       Nemůže-li zařízení pokrýt rozsahem, odborností či kompetentností potřeby 

uživatele služeb, zprostředkovává pro uživatele služby jiných odborníků a/nebo 
institucí.  

 
8.5       V souladu s přáním uživatele vytváří zařízení příležitosti pro smysluplné vztahy 

uživatele s rodinou a dalšími blízkými lidmi. V případě konfliktu zachovává 
zařízení neutralitu.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria navazují na požadavek zajištění odborných služeb prostřednictvím spolupráce 
s externími odborníky, která vytváří podmínky umožňující uživatelům přístup k běžným 
službám poskytovaným veřejnosti a udržování smysluplných kontaktů s rodinou 
a dalšími přirozenými sociálními sítěmi. 

______________________________________________________________________
_______ 

Poznámky pod čarou 

1)U všech dále uvedených práv se má za to, že jsou poskytována uživatelům bez ohledu 
na způsobilost k právním úkonům. V odůvodněných případech bude práva využívat 
v zastoupení uživatele jeho zákonný zástupce. 

2)Předpokládá se, že pravidla jsou definována s ohledem na charakter poskytované 
služby (např. u pobytových služeb budou vypadat jinak než u Streetwork či krizové 
pomoci). 

3)Vychází se z toho, že i v době platnosti zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, je uživatel oprávněn uzavřít občanskoprávní 
dohodu o poskytování služby. 

4)Nikoli pouhé přespání např. v noclehárně. 

5)Za přiměřené se např. u dlouhodobě poskytovaných služeb (řádově měsíce) považuje 
písemný souhrn cílů, postupů a termínů, u krátkodobě poskytovaných služeb (v rozsahu 
maximálně týdnů) ústní dohoda o cíli služeb a způsobu jeho dosažení 
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6)Je např. o tzv. klíčového praocvníka 

7)Zejména zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů; § 90 vyhlášky MPSV 182/1991 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

8)Doba archivace základních dokumentů, např. dohoda o poskytování sociální služby, 
doklady vážící se k používání prostředků fyzického omezení, apod. je 5 let, ostatní 
doklady 3 roky. 

9)Např. Kancelář veřejného ochránce práv, národní a mezinárodní organizace 
monitorující stav lidských práv, organizace osob se zdravotním postižením 

10)Za přiměřenou lhůtu pro vyřízení žádosti se považuje 28 dní 

11)Nezávislým zástupcem může být podle povahy věci právnická nebo fyzická osoba. 
Pravidlem je, že nezávislý zástupce stojí mimo struktury zařízení i zřizovatele. 

 
 
 

Personální standardy kvality sociálních služeb 

9. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB 

Struktura, počet pracovníků i jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám 
uživatelů služeb a umožňují naplňování standardů kvality sociální služby. Noví 
pracovníci jsou zaškoleni. 

KRITÉRIA 
9.1       Zařízení má stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, 

kvalifikační požadavky a osobnostní a morální předpoklady zaměstnanců. 
Struktura i velikost personálu odpovídají definovaným potřebám zařízení 
a aktuálnímu počtu uživatelů služeb a jejich potřebám. Složení a doplňování 
pracovního týmu umožňuje naplňování standardů kvality.  

 
9.2       Zařízení má vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků. 

Zvláštní pozornost je při zaškolování věnována principům, které zařízení 
uplatňuje v oblasti ochrany práv uživatelů služeb a způsobům naplňování 
specifických potřeb jednotlivých uživatelů, se kterými má nový pracovník 
pracovat.  

 
9.3       Pro uživatele se specifickými potřebami pracuje personál s odpovídajícím 

odborným vzděláním a dovednostmi.  
 
9.4       Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby způsob přijímání a zaškolování 

pracovníků odpovídal platným obecně závazným normám12) a stanoveným 
vnitřním pravidlům.  
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ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria upřesňují způsob odpovídajícího personálního zajištění služeb. Vedení zařízení 
stanoví potřebnou strukturu a odpovídající počet pracovníků, kteří zajišťují jak samotné 
služby, tak technické a administrativní zázemí, a tomu přizpůsobí pravidla pro výběr 
nových pracovníků, požadavky na jejich kvalifikaci, zaškolení, atd. Stejné podmínky 
platí i pro dobrovolné pracovníky či praktikanty. 

 

10. PRACOVNÍ PODMÍNKY A ŘÍZENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Vedení zařízení zajišťuje pracovníkům podmínky pro výkon kvalitní práce, stanoví 
a zpřístupňuje pravidla pro jejich práci. 

KRITÉRIA 
10.1     Zařízení má definovánu organizační strukturu, z níž jsou patrná oprávnění 

a povinnosti jednotlivých pracovníků.  
 
10.2     V případě využívání pracovníků, kteří nejsou se zařízením v pracovněprávním 

vztahu13), má zařízení vnitřní pravidla pro uzavírání dohod o provedení práce 
a zajištění pracovních podmínek, zejména pojištění, stanovení zodpovědnosti, 
závazku mlčenlivosti, atd.  

 
10.3     Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby pracovní podmínky odpovídaly platným 

obecně závazným normám14) a stanoveným vnitřním pravidlům.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria navazují na platné obecně závazné normy. Vedení zařízení zajišťuje, aby 
všechny důležité aspekty chodu služby, které nejsou upraveny obecně závaznými 
normami, byly jasně formulovány, a pracovníci s nimi obeznámeni. Zvláštní pozornost 
je věnována pravidlům pro pracovníky, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu 
k zařízení. V tomto případě musí zařízení zajistit, aby jejich přijetí odpovídalo normám 
upravujícím např. ochranu osobních údajů, bezpečnost práce, atd., které se vztahují na 
pracovníky v pracovněprávním vztahu. 

 

11. PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍCH TÝMŮ 

Zařízení zajišťuje profesní rozvoj pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, jejich 
dovedností a schopností potřebných pro splnění veřejných závazků zařízení i osobních 
cílů uživatelů služeb. 

KRITÉRIA 
11.1     Zařízení uplatňuje postup pro pravidelné hodnocení pracovníků.Ten zahrnuje 

zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů, úkolů 
a potřeby další odborné kvalifikace.  

 
11.2     Zařízení pracovníkům umožňuje zapojit se do rozvoje a zkvalitňování 

poskytovaných sociálních služeb.  
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11.3     V zařízení je uplatňován systém obousměrné komunikace mezi vedením 
a pracovníky.  
 
11.4     Zařízení má vypracovaný a uplatňovaný systém oceňování pracovníků, a to 

nejen finanční odměnou, ale i jinými způsoby (pochvala, zvyšování kvalifikace, 
atd.).  

 
11.5     Je uplatňován program dalšího vzdělávání pracovníků, zejména těch, kteří se 

věnují přímé práci s uživatelem. Každý pracovník je s ním seznámen. Další 
vzdělávání pracovníků se odvíjí zejména od zjištěných potřeb uživatelů služeb 
a trendů v sociálních službách.  

 
11.6     Pro pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli, zajišťuje zařízení 

podporu  nezávislého kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež 
jednotliví zaměstnanci nebo pracovní týmy zažívají při výkonu zaměstnání.  

ODŮVODNĚNÍ 

Ve službách dochází k těsné vazbě mezi uživateli a pracovníky, kteří jsou s uživateli 
v přímém kontaktu. Na těchto pracovnících přímo závisí kvalita služby, a je proto 
potřeba jim věnovat velkou pozornost. Kritéria upřesňují požadavky na vedení a rozvoj 
týmů pracovníků, kteří se věnují přímé práci s uživatelem. Pracovníkům musí být 
poskytována dostatečná podpora, motivace a prostor pro účast na rozvoji služeb, které 
zařízení poskytuje, a pro řešení problémů, se kterými se pracovníci setkávají při plnění 
pracovních úkolů. 

 

______________________________________________________________
_______ 

Poznámky pod čarou 

12)Zejména zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

13)Jde např. o dobrovolníky, praktikanty, pracovníky na civilní službě apod. 

14)Jde zejména o zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 
 

Provozní standardy kvality sociálních služeb 

 

12. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY 

Místo a denní doba poskytování služby odpovídají cílům a charakteru služby 
a potřebám cílové skupiny uživatelů. 
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KRITÉRIA 
12.1     Určené místo a doba, během níž je služba poskytována, odpovídají potřebám 

cílové skupiny uživatelů služby.  
 
12.2     Poskytovaná služba je pro uživatele ze stanovené oblasti působnosti v uvedenou 

dobu a na uvedeném místě dostupná.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria upřesňují požadavky na místní a časovou dostupnost služeb pro uživatele. 
Denní doba, kdy jsou služby poskytovány, musí odpovídat možnostem osob, které je 
využívají. Současně se sleduje, zda závazky, které v tomto ohledu zařízení učiní, 
odpovídají skutečnosti. 

 

13. INFORMOVANOST O SLUŽBĚ 

Zařízení zpřístupňuje veřejnosti informace o poslání, cílech, principech a cílové skupině 
uživatelů služeb a další informace, které usnadní orientaci pro zájemce o služby a jiné 
subjekty, čímž přispívá k dostupnosti služeb. 

KRITÉRIA 
13.1    Zařízení má zpracován soubor informací o své službě, který je dostupný 

veřejnosti a to ve formě odpovídající potřebám a možnostem cílové skupiny 
(písemná podoba, audio nebo video záznam, webové stránky, speciální podoby 
dokumentů pro lidi se speciálními potřebami v oblasti komunikace 
a porozumění).  

 
13.2     Veřejně přístupný soubor informací obsahuje zejména následující informace: 

právní formu, IČO, statutárního zástupce a zodpovědného pracovníka, adresu 
sídla poskytovatele a místo poskytování služby, telefonické spojení, poslání, cíle 
služby a principy jejich dosahování, označení cílové skupiny uživatelů, 
podmínky pro poskytování služby, kapacitu zařízení, cenu služby pro uživatele.  

 
13.3     Zařízení vydává a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria shrnují informace, které by měly být o zařízení a jím poskytovaných službách 
veřejně přístupné, a formu jejich zveřejnění vycházející z potřeb cílové skupiny 
uživatelů. 

 

14. PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Prostředí a podmínky v zařízení odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám 
uživatelů. Zařízení dbá na to, aby byly plněny všechny platné obecně závazné normy 
související s poskytováním sociálních služeb. 
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KRITÉRIA 
14.1     Prostředí a vybavení zařízení (zejména bezbariérovost, možnost soukromí, 

sociální zařízení, světelná a tepelná pohoda, kompenzační zařízení a pomůcky) 
odpovídají kapacitě, charakteru poskytované služby a potřebám a zájmům 
uživatelů.  

 
14.2     Prostory zařízení, kde je služba poskytována, jsou čisté, upravené, bez 

biologických či chemických zápachů.  
 
14.3     Zařízení vytváří podmínky pro to, aby prostory pro poskytování služeb 

odpovídaly platným obecně závazným normám15).  
 
14.4     V případě potřeby vydává a uplatňuje vnitřní pravidla, s nimiž jsou seznámeni 

uživatelé i pracovníci zařízení.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria shrnují základní technické předpoklady pro poskytování kvalitních služeb. Jde 
o to, aby služby byly poskytovány v takovém prostředí, které odpovídá svým 
charakterem potřebám cílové skupiny, nesnižuje společenské postavení osob, které 
služby využívají a splňuje platné obecně závazné normy. 

 

 

 

15. NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE 

Zařízení, pracovníci i uživatelé jsou připraveni na řešení havarijních a nouzových 
situací. 

KRITÉRIA 
15.1     Zařízení definuje možné havarijní a nouzové situace16) a způsoby jejich řešení.  
 
15.2     Uživatelé i pracovníci jsou seznámeni s postupem při havarijních a nouzových 

situacích. Zařízení vytváří podmínky pro to, aby pracovníci i uživatelé byli 
schopni v případě potřeby definované postupy použít.  

 
15.3     O průběhu a řešení nouzových a havarijních situací je vedena dokumentace.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria shrnují požadované postupy pro řešení nouzových a havarijních situací. 
Zařízení má definováno, k jakým situacím by mohlo dojít, a má připraveny postupy pro 
jejich řešení. Současně zajišťuje, že s definovanými postupy jsou odpovídajícím 
způsobem seznámeni pracovníci i uživatelé, a že jsou vytvořeny předpoklady pro to, aby 
byli uživatelé i pracovníci schopni tyto postupy použít. 

 

16. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SLUŽEB 
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Vedení zařízení dbá o to, aby se kvalita poskytovaných služeb zvyšovala. Do hodnocení 
kvality služeb zapojuje uživatele služeb i pracovníky. 

KRITÉRIA 
16.1     Zařízení kontroluje a hodnotí, zda je poskytování služeb v souladu s veřejným 

závazkem, a zda naplňuje osobní cíle jednotlivých uživatelů. Z případných 
neshod vyvozuje potřebná opatření.  

 
16.2     Zařízení má vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti uživatelů se službami, 

prostředím, kde jsou služby poskytovány, atd. a zjištěné skutečnosti využívá při 
přípravě plánů na zlepšení služby.  

 
16.3     Zařízení zapojuje do hodnocení služby pracovníky na všech úrovních a zástupce 

dalších zájmových skupin (obec, spolupracující instituce, apod.).  
 
16.4     Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb jsou brány jako možný 

podnět pro rozvoj a zlepšování služby.  
 
16.5     Zařízení vytváří podmínky pro šetrný přístup k životnímu prostředí, zacházení 

s globálními zdroji17) a plnění platných obecně závazných norem v této oblasti.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria specifikují postup zařízení při péči o zajištění kvality svých služeb. 
"Nevýhodou" služeb je to, že jsou poskytovány v okamžiku jejich vzniku a není prostor 
pro dodatečné úpravy a opravy. Zařízení proto musí mít systémy průběžného 
hodnocení, zda jsou služby poskytovány v souladu s vnitřními pravidly a kritérii, 
a možností napravit případné chyby. Důležitou roli hraje vnitřní kontrola plnění 
veřejných závazků zařízení a naplňování osobních cílů uživatelů.Vychází se z toho, že 
kvalita se odvíjí od vyvážení a uspokojení potřeb všech zájmových skupin, zejména 
uživatelů a pracovníků. Kvalitní služba je sama o sobě zdrojem neustálého zlepšování. 

 

17. EKONOMIKA 

Zařízení má plán zajištění zdrojů pro financování poskytovaných služeb, vytváří 
podmínky pro to, aby hospodaření odpovídalo platným obecně závazným normám 
a bylo transparentní. 

KRITÉRIA 
17.1     Zařízení má rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahující zejména plánované 

výdaje a příjmy na zajištění služeb. Rozpočet odpovídá plánovanému rozsahu 
služeb na dané období.  

 
17.2     Zařízení zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu o hospodaření, z níž jsou 

patrné příjmy a výdaje na zajištění služeb zařízení v daném roce.  
 
17.3     Zařízení má stanovena a uplatňována vnitřní pravidla pro přijímání darů.  
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17.4     Zařízení má zavedený systém, který umožňuje, aby byly plněny platné obecně 
závazné normy18) i případná další vnitřní pravidla.  

ODŮVODNĚNÍ 

Kritéria specifikují požadavky na finanční zajištění služeb tak, aby jejich kontinuita 
nebyla ohrožena nedostatkem peněz, aby byly naplněny předpoklady pro plnění 
platných obecně závazných norem v této oblasti, a aby bylo hospodaření zařízení 
v souladu s obecně závaznými předpisy transparentní. 

______________________________________________________________
_______ 

Poznámky pod čarou 

15) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o pořízení ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

16) V závislosti na charakteru služeb, zařízení i cílové skupiny může jít o nejrůznější 
situace, např. přechodní nedostatek pracovníků, požár, vyčerpání finančních rezerv, 
náhlé zhoršení zdravotního stavu uživatele 

17) Jde např. o recyklace, třídění odpadu, používání výrobků označených značkou 
„Ekologicky šetrný výrobek“ apod. 
 
18) Zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

Slovníček pojmů 
Běžný způsob života  

je situace, kdy člověk má možnost využívat běžné služby poskytované 
veřejnosti, přirozené sociální sítě a vlastní zdroje, je v kontaktu s ostatními 
lidmi, vnějším i vnitřním prostředím, v němž žije a jeho život odpovídá 
podmínkám života vrstevníků.  

Cílová skupina uživatelů  
jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, pro které jsou určeny služby nabízené 
zařízením.  

Diskriminace  
je nerovné, a tím i nespravedlivé zacházení s částí obyvatelstva na základě 
rasové, kulturní, náboženské nebo jiné odlišnosti, popř. odlišnosti pohlaví apod. 
Spočívá v záměrném znevýhodnění vytvářením nerovných hospodářských, 
politických nebo právních podmínek. Diskriminace je provázena předsudky, 
zvyky a může vést k sociální degradaci a k segregaci.  

Dobrovolník  
je fyzická osoba vykonávající dobrovolnickou službu, mimo svůj 
pracovněprávní vztah, služební poměr, členský poměr, školní vzdělání nebo 
studium.  

Informované rozhodnutí  
je rozhodnutí uživatele s porozuměním možných důsledků různých alternativ.  

Klíčový pracovník  
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je pracovník, jehož úkolem je koordinovat služby poskytované stanovenému 
konkrétnímu uživateli služby, iniciativně si všímat právě jeho potřeb 
a spokojenosti a hájit právě jeho zájmy.  

Metodika  
je dokument vymezující principy a postupy při poskytování služby.  

Přirozené sociální sítě  
jsou osobní kontakty člověka a jeho okolí - rodina, přátelé, známí, kolegové 
z práce atd.  

Nepříznivá sociální situace  
je situace, v níž se lidé nacházejí, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro 
nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně 
znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby 
nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat 
a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny 
nebo jestliže jejich způsob života ohrožuje zájmy a potřeby společnosti.  

Oprávnění k poskytování sociálních služeb  
je formálním potvrzením toho, že zařízení je připraveno poskytovat sociální 
služby v souladu s platnými standardy kvality sociálních služeb.  

Osobní cíle  
jsou to, čeho chce uživatel služby dosáhnout prostřednictvím poskytované 
sociální služby. Zahrnují zejména přání a potřeby uživatele.  

Platné obecně závazné normy  
jsou mezinárodní dokumenty, jimiž je ČR vázána se přímo řídit, ústavní zákony, 
zákony, nařízení vlády, vyhlášky ústředních správních orgánů, vyhlášky 
územních samospráv.  

Pracovník  
je každá fyzická osoba, která vykonává v zařízení práci. Jde zejména 
o zaměstnance, dobrovolníky, občany na civilní vojenské službě a studenty, 
kteří v zařízení vykonávají odbornou praxi.  

Prostředky fyzického omezení  
jsou např. ochranná síťová lůžka, kurtování, svěrací kazajky, izolace uživatele.  

Sociální služba  
je činnost poskytující lidem v nepříznivé sociální situaci podporu při sociálním 
začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení 
do běžného života společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů 
(např. bydlení, školství, zdravotnictví, služby zaměstnanosti atd.). Sociální 
služba je veřejná služba.  

Standardy kvality sociálních služeb  
jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována nezbytná úroveň 
kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personální, procedurální 
a provozní.  

Stížnost  
je písemné nebo ústní podání v individuálním zájmu, v němž stěžovatel 
vyjadřuje nespokojenost s kvalitou nebo způsobem, jakým jsou služby 
poskytovány.  

Uživatel  
je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální 
situaci.  

Vnitřní pravidla  
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jsou pravidla vytvořená organizací pro vlastní potřebu. Určují postup tam, kde 
jsou platné obecně závazné normy příliš obecné nebo kde vůbec neexistují.  

Vrstevník  
je pro konkrétního uživatele normativním měřítkem, jeho dovedností 
a příležitostí, které jsou v naší kultuře běžné s ohledem na věk a pohlaví.  

Zájemce o službu  
je osoba, která projevila zájem o poskytnutí bližších informací o službě, 
podmínkách poskytování atd. s úmyslem služby využít.  

Zařízení sociálních služeb  
je samostatná jednotka pro poskytování sociálních služeb charakterizovaná 
adresou, skupinou uživatelů, pracovním týmem, souborem na sebe úzce 
navazujících služeb a prostorem pro poskytování služeb a/nebo oblastí 
působnosti (např. obec nebo její část) 
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Příloha č. 2 

             

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby 
 
 
Smluvní strany: 
 
Farní charita Beroun, Azylový dům sv. Jakuba, Roháče z  Dubé 131, 266 01 Beroun,        

IČ: 47514329, DIČ: CZ 47514329, zastoupená vedoucím Azylového domu 

 
na straně jedné jako poskytovatel 
 
a 

pan:…………………………………………………………………... (dále jen 
ubytovaný),  

narozen:………………………………………………. v 
………………………………….. 

trvale 
bytem:………………………………………………………………………………… 

č.OP………………………stav:……………………………………………….……
……… 

 
na straně druhé jako uživatel 
 
 
uzavírají dále uvedeného dne tuto 
 
 

smlouvu o poskytnutí sociální služby 
podle § 51 občanského zákoníku 

 
 
I. 

 
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat uživateli následující služby: 
 

1. ubytování 
2. praní prádla 
3. v případě akutní krize základní materiální pomoc (potraviny, ošacení, 

hygienické potřeby) 
4. sociální poradenství 
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5. účast na programech dle aktuální nabídky a individuálního plánu 
      7.   volnočasové aktivity 
      8.   aktivity v rámci pracovní terapie  
 

II. 
 

Ubytování se poskytuje na dobu od………..…………do…………………. 
200..…………….. 

 

 
III. 

 

Podpisem této smlouvy uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Ubytovacím řádem 
Azylového domu sv. Jakuba a zavazuje se ho dodržovat a platit paušální měsíční 
poplatek za ubytování ve výši……………………,- Kč splatný měsíčně předem 
v hotovosti (na účet č. 364 904 369/0800).   Poplatek za sociální službu je v souladu 
s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách .  

 
 

IV. 
 
Způsoby ukončení poskytování služeb: 

 
a) uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavřena 
b) před uplynutím sjednané doby 
 
Uživatel může ukončit smlouvu před uplynutím sjednané doby kdykoliv ústně nebo 
písemně bez udání důvodu. O této skutečnosti je povinen poskytovatele služeb 
informovat.  
Pokud uživatel opustí zařízení bez vědomí poskytovatele na dobu delší než 48 hodin, 
považuje se toto za ukončení smlouvy ze strany uživatele.  
 
Poskytovatel může ukončit smlouvu před uplynutím sjednané doby pouze písemnou či 
ústní výpovědí z důvodů hrubého porušení podmínek poskytování služeb dle této 
smlouvy (článek III. smlouvy). Výpovědní doba jsou 3 dny od předání písemné 
výpovědi či ústního sdělení o výpovědi (vždy je o tom veden písemný záznam). 
 
Poskytovatel je oprávněn okamžitě zrušit smlouvu pouze v těchto případech: 

1. uživatel se dopustil jakékoli slovní či fyzické agrese 
2. uživatel se dopustil jakékoli trestné činnosti v zařízení 

      3.   uživatel se dopustil vnášení/požívání alkoholu nebo drog v zařízení 
 

 

V. 
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Ubytovaný souhlasí s tím, že pro plnění této smlouvy ze strany ubytovatele budou 
zpracována a evidována jeho osobní data a zároveň dává souhlas k jejich archivaci po 
dobu 5 let v počítačové databázi Azylového domu sv. Jakuba v Berouně. Ubytovaný je 
tímto  seznámen s možností nahlédnout do osobní dokumentace, kterou vede sociální 
pracovník AD v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. 
 
 

VI. 
 
Změny a doplňky této smlouvy je možno učinit pouze písemně, dodatky s podpisem 
obou smluvních stran.  
 

VII. 
 
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 
 
 
 
 
 
 
V ............................... dne............. 
 
 
 
 
Za poskytovatele :                                                                                                 
 
Vedoucí zařízení                                                                                          Uživatel 
 
………………………                                                                                
…………………… 
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Příloha č. 3 

      

 
Ubytovací řád v Azylovém domě v Berouně 

Azylový dům sv.Jakuba 
Jana Roháče z Dubé 131 
266 01 Beroun 4 Zavadilka 

 
I. Režim pobytu 

 
1. Ubytování je poskytováno nejdéle na dobu 3 měsíců. V odůvodněných 

případech lze požádat o prodloužení pobytu. O prodloužení pobytu 
může rozhodnout pouze sociální pracovník nebo vedoucí Azylového 
domu. 

2. Částka za ubytování je dána smlouvou a je splatná dle předem 
stanovených pravidel mezi ubytovaným a ubytovatelem. 

3. Návrat na ubytovnu je nejpozději do 22°° hod. Pozdější návrat nebo 
odchod je možný pouze v odůvodněných případech po domluvě se 
službu konajícím pracovníkem. 

4. Klient je povinen vstát nejdéle do 8°° hod. kromě těch, kteří pracují 
na noční směny. 

5. Společenská místnost je k dispozici ve všedních dnech v odpoledních 
hodinách, o víkendu po celý den, vždy do 22°° hod. Individuálně lze 
domluvit jednorázové prodloužení se službu konajícím pracovníkem. 

6. Noční klid je v době od 22°° do 6°° hod. 
     7.  Vzájemné návštěvy na pokojích nejsou povoleny. 

8. Pracovníci Azylového domu mají právo ke vstupu na pokoj a na jejich          
vyzvání jsou ubytovaní povinni podrobit se kontrole osobních věcí.  

9. Do Azylového domu nebude vpuštěn klient, který jeví známky požití           
alkoholu, nebo jiných omamných látek. Klient je povinen se na 
požádání           pracovníků Azylového domu podrobit dechové 
zkoušce. 

 
II. Základní práva a povinnosti klienta Azylového domu 

 
Klient Azylového domu má právo: 

1.  Přebývat na přiděleném pokoji. 
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2. Využívat hygienické zařízení, společenskou místnost a kuchyňku 
včetně elektrospotřebičů v souladu s protipožárními předpisy. 

3. Dostat do výpůjčky lůžkoviny a ručník. 
4. Uložit si na pokoji osobní věci s ohledem na kapacitu Azylového domu. 
5. Na požádání si uschovat doklady, peníze a jiné cennosti u služby. 
6. Na požádání, po podepsání smlouvy o uložení si uložit osobní věci, 

které se nevejdou do přidělených prostor, do skladu. 
7. Požádat o pomoc sociálního pracovníka při komunikaci s úřady a 

institucemi, při získávání pracovních příležitostí, řešení bytové 
otázky a osobních problémů.  

8. Požádat o zprostředkování odborného právního, psychologického a 
duchovního poradenství. 

 
Klient Azylového domu je povinen: 

1. Respektovat pokyny personálu. 
2. Nevnášet do Azylového domu nežádoucí předměty a látky, např. 

alkohol, drogy, zbraně a výbušniny a umožnit službu konajícímu 
pracovníkovi, aby se o tom přesvědčil.  

3. Nepožívat v prostorách Azylového domu alkoholické nápoje nebo 
drogy. 

4. Kouřit mimo prostor Azylového domu, případně na místě k tomu 
určeném. 

5. Udržovat pořádek a čistotu na pokojích a v celém domě.  
6. Vykonat stanovený úklid dle týdenního rozpisu. 
7. Prát si minimálně jednou za 14 dní své osobní prádlo. 
8. Dbát na osobní hygienu a mít v čistotě osobní věci. 
9. Chovat se ohleduplně ke spolubydlícím. 
10. Zdržet se projevů verbální i fyzické agresivity vůči ostatním 

ubytovaným a personálu. 
11. Při onemocnění předložit na vyzvání personálu lékařskou zprávu 

potvrzující, že se nejedná o nemoc ohrožující zdraví ostatních a 
dodržovat pravidla plynoucí z pracovní neschopnosti. 

12. Nepoužívat vlastní el. spotřebiče s výjimkou rádia na vlastní zdroj. 
13. Mít svoje potraviny v lednici řádně označeny jmenovkou. 
14. Dodržovat požární řád. 
15. Při odchodu z pokoje ho uzamknout a odevzdat klíč službě. 
16. Porušení těchto pravidel může být důvodem k okamžitému ukončení 

pobytu.  
 

III. Ukončení pobytu 
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1. V případě, že ubytovaný není přítomen 48 hodin bez předchozí 
domluvy, je jeho pobyt automaticky ukončen. 

2. Při trvalém opuštění Azylového domu se zanechané věci po uplynutí 1 
měsíce likvidují.  

 
IV. Škody 

 
1. Ubytovaný plně odpovídá za škody, které způsobí a uhradí je v plné 

výši. 
2. Zřizovatel Azylového domu ani jeho zaměstnanci neodpovídají za 

škody na majetku klienta ubytovny, vyjma věcí uložených na recepci. 
Potvrzuji tímto, že jsem si ubytovací řád Azylového domu řádně přečetl 
a plně mu porozuměl. 
 
 
 
 
V Berouně dne:                                                            ……………………… 
                                                                                   Podpis klienta 
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Příloha č. 4 
DOTAZNÍK         

 
Dobrý den. 
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je 
ANONYMNÍ. Informace získané tímto dotazníkem budou sloužit pouze jako 
podklad pro výzkumnou část mojí diplomové práce s názvem „Poskytované 
služby v AD sv. Jakuba z pohledu standardizace kvality“. 
 
Studentka UK – Sociální práce                                               Bc. Anežka 
Šedová 
 

- Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte pouze 1 možnost - 
 
           
1. Proč jsem přišel do AD? (můžete zakroužkovat více možností) 
 
a) ztráta bytu 
b) ztráta zaměstnání 
c) finanční problémy 
d) problémy v rodině 
e) jiné 
.......................................................................................................................................... 
 
 
2. Jak jsem se o AD dozvěděl? (můžete zakroužkovat více možností) 
 
a) z internetu 
b) z letáků 
c) od kamarádů 
d) od rodiny, příbuzných 
e) z institucí (lékař, soc. kurátor, ÚP ) 
f) jiné 
.......................................................................................................................................... 
 
3. Vyhovuje mi, kde je AD umístěn - v jaké lokalitě v Berouně? 
 
a) ANO 
b) NE - kde bych ho 
uvítal?.................................................................................................... 
 



 

- 26 - 

4. Mám nějaké připomínky k času, době - kdy mi jsou v AD poskytovány 
sociální služby? Co bych 
změnil?....................................................................................... 
..............................................................................................................................................
........ 
..............................................................................................................................................
........ 
5. Co jsem od AD očekával? 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................... 
..............................................................................................................................................
......... 
 
 
6. Splnila se doposud moje očekávání? 
 
a) ano - 
jak.................................................................................................................................. 
b) ne  - 
v čem............................................................................................................................. 
 
 
7. 

 
někdo se zeptá:          moje odpověď: 
Kdo?...................... jeho reakce: 

 
 

V azylovém 
domě  v Berouně. 

 Kde 
bydlíte? 

 

Zapřu, že jsem 
na AD, 
vymyslím si 
něco  jiného 
...................... 
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8. Když bydlím na AD: 
 
Jednám podle svých rozhodnutí  (moje rozhodnutí o řešení mé situace je 
respektováno): 
 
a) rozhodně ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) rozhodně ne 
 
9. Předtím, než jsem podepsal „Smlouvu o poskytnutí služeb“ jsem byl 
seznámen se svými právy a povinnostmi - (za jakých podmínek budu moci 
na AD bydlet atp.) 
 
a) ANO 
b) NE 
 
10. Jako obyvatel AD mám určitá práva, která jsou vypsána 
v Ubytovacím řádu. Byla někdy porušena? 

 

9. Přebývat na přiděleném pokoji. 
10. Využívat hygienické zařízení, společenskou místnost a kuchyňku včetně 

elektrospotřebičů v souladu s protipožárními předpisy. 
11. Dostat do výpůjčky lůžkoviny a ručník. 
12. Uložit si na pokoji osobní věci s ohledem na kapacitu Azylového domu. 
13. Na požádání si uschovat doklady, peníze a jiné cennosti u služby. 
14. Na požádání, po podepsání smlouvy o uložení si uložit osobní věci, které se nevejdou do 

přidělených prostor, do skladu. 
15. Požádat o pomoc sociálního pracovníka při komunikaci s úřady a institucemi, při 

získávání pracovních příležitostí, řešení bytové otázky a osobních problémů.  
16. Požádat o zprostředkování odborného právního, psychologického a duchovního 

poradenství. 
 
Vypište, prosím, jednotlivá čísla práv (1 - 8) k následujícím možnostem: 
 
a) ANO - 
.................................................................................................................................... 
b) NE -
........................................................................................................................................ 

 
 

11. Ve spolupráci se sociální pracovnicí jsem si stanovil svůj osobní cíl. 
Měl jsem možnost ho změnit? 
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a) ANO 
b) NE 
 
12. Když jsem přišel do AD a žádal o ubytování, sděloval jsem 
zaměstnanci AD své osobní údaje... 
 

 ANO NE 

a) ptali se  mě na málo údajů   

b) myslím si, že některé údaje jsou zbytečné 
 

  

c) bylo by dobré, aby se zde služby mohly poskytovat 
anonymně 

  

       d) nejvíc mi vadilo 
sdělovat............................................................................................. 
13. Kdo mi řekl, že mám možnost kdykoliv nahlédnout do své osobní 
dokumentace? 
 
a) nikdo 
b) někdo z pracovníků AD - uveďte, 
prosím:.................................................................... 
c) už si to nepamatuji 
 
14. Moje spokojenost s tím, jak můžu vyjadřovat svoje připomínky a 
náměty (jakou formou) je:  
 
a) jsem velmi spokojen 
b) jsem spíše spokojen 
c) jsem  spokojen 
d) jsem spíše nespokojen 
e) jsem velmi nespokojen 
 
 
-- Co byste navrhoval jako „zlepšovák“ - jak vyjadřovat vaše podněty, 
připomínky 
apod.?.................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................... 
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15.  Jak často využívám svoje právo podat stížnost? 
 
a) ještě jsem toho v AD nevyužil 
b) pár připomínek jsem již měl  
c) stěžoval jsem si opakovaně, často 
 
b,c - uveďte, prosím, jak byla vaše stížnosti vyslyšena, popř. jak byla 
vyřešena: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................... 
 
Mají některé vaše stížnosti a připomínky konkrétní vliv na zlepšení 
služby (lépe se vám tu díky tomu bydlí 
apod.?).......................................................................... 
..............................................................................................................................................
......... 
..............................................................................................................................................
......... 
16. Využívám služeb poskytovaných odborníky, se kterými AD 
spolupracuje popř. na které mě dal kontakty někdo z pracovníků AD? 
(lékař, psycholog, duchovní ......)? 
 
a) NE - a nechystám se k tomu 
b) NE - ale mám to v úmyslu 
c) ANO - a byl jsem spokojen 
d) ANO - a nebyl jsem spokojen 
 
17. Můžu AD opouštět podle svých potřeb a zájmů? 
 
a) ANO 
b) NE - co, kdo mi v tom 
brání?.............................................................................................  
 
 
18. Můžu volit způsob trávení mého volného času v AD podle sebe? 
 
a) ANO 



 

- 30 - 

b) NE - co, kdo mi v tom 
bráni?.............................................................................................  
 
19. Jak volný čas na AD trávím nejčastěji? (Seřaď od 1 - nejčastěji......) 
 

   
- čtu si 
- něco hraji (šipkyapod.) 
- sleduji TV 
- uklízím, pracuji v AD 
- vyřizuji si svoje záležitosti 
- povídám si s ostatními, s pracovníky 

- 
jiné..............................................................................................................................

.. 
 
  
 
20. Možnost doprovodu pracovníkem AD na MÚ, ÚP či jinam (uveďte, 
prosím:...............................................................................................................................
.......): 
 
a) jsem nikdy nevyužil 
b) jsem využil - byl jsem spokojený?    1  - ano 
               2  - ne 
 
 
21. Zdá se mi, že počet pracovníků v AD je: 
 
a) vyhovující, optimální 
b) mohlo by jich být méně - popř. o kolik a 
proč?............................................................. 
..............................................................................................................................................
......... 
c) mohlo by jich být více - popř. o kolik a 
proč?................................................................ 
..............................................................................................................................................
......... 
 
22. V budově AD je :  
 

 
 
 
 
 

 

 



 

- 31 - 

 1 2 3 4 5 

a) možnost soukromí      

b) dostatek světla      

c) dostatek tepla      

d) čistota      

e) prostorové rozdělení AD      

f) zápach      

 
23. Rád se podílím na „vylepšování  vzhledu“ AD? 
 
a) NE 
b) ANO 
---Co bych 
změnil?..................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
......... 
 
 
24. Víte jak postupovat v případě nouzové či havarijní situace (požár, 
úraz apod.)? 
 
a) NE 
b) ANO 
 
- popište, prosím, 1 
případ....................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
......... 
..............................................................................................................................................
......... 
- odkud, od koho, kde jste se to naučil, dozvěděl jak 
postupovat?............................... 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................. 
 
 
25. Jaká je vaše celková spokojenost s poskytovanými službami v AD? 
 
a) jsem velmi spokojen 
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b) jsem spíše spokojen 
c) jsem spokojen 
d) jsem spíše nespokojen 
e) jsem velmi nespokojen 
 
 
26. Jaké máte náměty, nápady a připomínky ke zlepšení? 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................. 
..............................................................................................................................................
......... 
..............................................................................................................................................
......... 
 
 
27. Věk  
                          a) 18 – 25                                          d) 46 – 55               
           b) 26 – 35                                         e) 56 - 65  
  c) 36 – 45                                       f) 66 a více                                                                   
       
28. Vzdělání  
 

 a) zvláštní škola    d) střední škola s maturitou  
 b) základní škola    e) vyšší odborná škola             

           c) střední odborné učiliště  f) vysoká škola 
          

29. Místo trvalého bydliště   
 
          a) Praha     e) Jižní Čechy     b) Střední Čechy    f) Východní Čechy            
  c) Severní Čechy                               g) Morava       

   d) Západní Čechy    h) mimo ČR             
   
             
   

 - DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ A PŘEJI KRÁSNÝ DEN:-) 
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RESUME 

 
ŠEDOVÁ, ANEŽKA. Poskytované sociální  služby v Azylovém domě  sv. Jakuba 
z pohledu standardizace kvality. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007.  
s.78;  Diplomová práce. 
 
-Studijní obor: Sociální práce 
-Jméno vedoucího práce: PhDr. Jaroslava Sýkorová 
-Jméno oponenta: Mgr. Jana Šafránková 
 

Klíčová slova:  bezdomovec - klient, uživatel, poskytovatel, azylový dům, sociální 
služby, standardy kvality sociálních služeb 

Hlavní cíl práce: Cílem práce je detailní analýza současného stavu poskytovaných 
sociálních služeb v Azylovém domě sv. Jakuba v Berouně a následné stanovení cílů 
rozvojového plánu tohoto zařízení, které vycházejí rovněž z připomínek uživatelů 
azylového domu ke kvalitě poskytovaných služeb (dotazníkové šetření), a které azylový 
dům musí naplnit v případě zájmu získání oprávnění k poskytování sociálních služeb, 
které vzniká rozhodnutím o registraci. 
 
Použité metody: analýza, dotazníkové šetření, studium dokumentů, nestrukturované 
rozhovory se zaměstnanci azylového domu 
 
Významné nálezy a jejich použitelnost v praxi: Z výsledků dotazníkového šetření 
vyplývá, že klienti jsou velmi spokojeni s kvalitou poskytovaných sociálních služeb. 
Přesto však konkrétní minimální připomínky respondentů (např. neexistence systému 
podávání a řešení stížností, neseznámenost s možností nahlížet do osobní dokumentace 
apod.) potvrzují nutnost odstranění nedostatků v jednotlivých standardech kvality, jak 
vyplynulo ze závěrů provedených detailních analýz v teoretické části práce. Potřeba 
naplánovaných jednotlivých úkolů k odstranění nedostatků ve standardech kvality, které 
vyplynuly ze závěrů analýz, byla zároveň potvrzena připomínkami uživatelů  ke kvalitě 
poskytovaných sociálních služeb. Z tohoto důvodu lze oprávněně konstatovat, že plán 
rozvoje sociálních služeb v azylovém domě nebyl vytvořen „od stolu“ (z provedených 
analýz), ale že do jeho vytváření  byli zapojeni rovněž uživatelé se svými specifickými 
potřebami i připomínkami týkajících se především kvality poskytovaných sociálních 
služeb.  
Jak jsem již uvedla, rozvojový plán zařízení vychází  především z potřeb uživatelů, a 
proto praktická část mojí práce byla zaměřena na interpretaci výsledků dotazníkového 
šetření mezi uživateli sociálních služeb v azylovém domě. Z bodového hodnocení 
odpovědí respondentů vyplývá závěr, že uvedená hodnocená kritéria standardů jsou 
splněna dobře a uživatelé jsou spokojeni s celkovou úrovní kvality poskytovaných 
sociálních služeb. Mohu si jen přát, aby ke stejnému závěru došel inspektor kvality 
sociálních služeb při nejbližším hodnocení kvality poskytovaných služeb v AD. 
 
Diplomová práce by měla poskytnout Farní charitě Beroun (jako poskytovateli) 
příležitost k vlastní sebereflexi ještě předtím, než bude azylový dům konfrontován se 
stanovisky hodnotitelů při inspekci. Jsem přesvědčena, že výsledky mojí práce budou  
využity a poslouží jako inspirace i pro ostatní poskytovatele azylových služeb této 
cílové skupině, ale především že přinesou užitek samotným uživatelům služeb 
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v Azylovém domě sv. Jakuba v podobě zvýšení kvality poskytovaných sociálních 
služeb. 
 


