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Příloha 1 - Cíle a zásady poskytovaných služeb v Domově Plata 

 

Standard č. 1 (první část) 

1. Poslání Domova  

Posláním Domova je komplexní služba lidem se zrakovým postižením.  

Cíle poskytovaných služeb jsou:  

-  podpora, rozvoj a zachování soběstačnosti klientů Domova  

- zajištění důstojného prostředí a zacházení  

- pomoc v udržování vztahů klientů s jejich původním prostředím  

V Domově jsou služby určeny klientům se zrakovým postižením, kteří pro snížení 

soběstačnosti v základních životních úkonech - např. v osobní péči, v orientaci, v péči o 

domácnost – nemohou či nechtějí žít ve svých domovech.   

Zásady poskytování služeb (naplňování poslání Domova vychází z následujících zásad):  

1. solidnost, serióznost organizace  

2. profesionální přístup  

3. individuální přístup  

1B. Domov podporuje klienty v uplatňování vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální 

situace následujícím způsobem:  

- vytvářením, průběhem a hodnocením individuálních plánů klienta (společně s klientem) 

viz příloha Metody zjišťování potřeb a osobních cílů klientů  

- vyjádřením souhlasu s klíčovým pracovníkem  

- informováním klienta o jeho možnostech (viz.standard č.3,4, 8 a č.12)  



2 
 

- nabídkou účasti v adaptační skupině určené pro nové klienty domova – viz příloha 

Adaptace k tomuto standardu  

- nabídkou kontaktu s psychologem Domova  

- nabídkou osobních asistentů – zaměstnanci, praktikanti, dobrovolníci (doprovody na 

nákupy, za službami a pod.) – viz příloha Domácí řád  

- nabídkou účasti na společném setkávání obyvatel, setkávání příbuzných a přátel klientů  

- individuálními rozhovory a dotazníky s klienty ohledně kvality poskytovaných sociálních 

služeb /možnost anonymního vyjádření klientů, využívání schránky na vzkazy pro vedení 

Domova / (viz Standard č. 7)  

- nabídkou možnosti práce ve výboru obyvatel, ve stravovací komisi –viz příloha Domácí 

řád  

- vytvářením a nabídkou variantního řešení potřeb klientů (doprava, nakládaní s finančními 

prostředky klienta, praní prádla, výběr dietní stravy, místa stravování apod.) – viz standard 

č. 3 a 4  

- důsledným uplatňováním směrnice řešící stížnosti klientů eventuelně stížností dalších 

osob. (viz Standard č. 7 – Podávání stížností)  

 

Situace, kdy klienti nemohou dostatečně uplatňovat vlastní vůli: 

(základní charakteristika)  

-  Vnitřní řády –pro udržení systému řízení, pořádku, organizovanosti  

- Možnost volby personálu – v rámci možností domova  

- Omezený volnočasových aktivit  
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- Dohled nad zdravotním stavem a hygienou…léky (např. situace, kdy klient odmítá 

pomůcky při inkontinenci – motivace, pomůcky nevnucujeme, ale naopak. Postupně se 

mění nábytek, který se lépe udržuje)  

- Omezování ve vlastnictví majetku (nábytek – pouze drobné předměty)  

- Nemožnost výběru spolubydlícího (především při nástupu, v průběhu pobytu se již přání 

na změnu řeší)  

- Uplatňování vlastní volby u trvale ležících klientů…(volba omezena zdravotním stavem 

klienta)  

- Postup Domova je takový, aby klient realizací svých zájmů neomezoval právem chráněné 

zájmy ostatních klientů  

1C. Metodika - pracovní postupy  

- viz příloha Pracovní postupy  

1D. Vnitřní pravidla pro ochranu klientů před předsudky a negativním hodnocením.  

- klienti Domova už při svém nástupu jsou seznámeni s domácím řádem a zejména s 

nutností dodržovat pravidla tak, aby nedocházelo k diskriminaci jednotlivců, či skupin 

klientů - viz příloha Domácí řád  

- zaměstnanci Domova dodržují pravidla pro oslovování klientů dle jejich přání – viz 

příloha Oslovování klienta  

- zaměstnanci, praktikanti i dobrovolníci jsou při nástupu do Domova seznámeni s Etickým 

kodexem zaměstnance Palaty a ostatními vnitřními předpisy souvisejícími s vykonávanou 

prací a nutností jejich dodržování – viz příloha Etický kodex zaměstnance Palaty, Standard 

č. 9 přílohy Vstupní školení na pracovišti  

- klíčoví pracovníci jsou nápomocni při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů 

Domova  
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- Domov vytváří orientační systém v Domově i v okolí Domova, na přehledných místech 

jsou vyvěšeny pokyny pro komunikaci a zacházení s osobami se zrakovým postižením (viz 

příloha Desatero komunikace a průvodcovství ZP)  

- Domov dbá na vzdělávání zaměstnanců, dobrovolníků a praktikantů v základech 

průvodcovství a komunikaci s osobami se zrakovým postižením a v problematice ochrany 

práv klientů – viz standard č. 10  

- osobní věci a oblečení klientů je označeno na takovém místě a takovým způsobem, aby 

nebyla snižována důstojnost klientů – viz příloha Značení prádla  

- Domov podporuje udržování sociálních kontaktů s přirozeným prostředím (rodina, 

přátelé, služby, sportovní a kulturní aktivity mimo domov…)  

- Otevřenost Domova – možnost účasti návštěvníků Domova na zájmových aktivitách 

pořádaných Domovem (muzikoterapie, keramika, taneční terapie, výlety, setkávání, 

přístupnost parku pro veřejnost)  

- V oblasti respektování potřeb a vlastní vůle klientů se Domov snaží dle možností 

vycházet klientům vstříc ve volbě pokoje (přestěhování z pokoje na jiný pokoj, společný 

pokoj při vytvoření partnerského vztahu…)  

- Domov pořádá Dny otevřených dveří  

- Domov spolupracuje s výborem obyvatel dle společně navržených pravidel  

- Prezentace Domova v tisku, propagace Domova letáky v MHD (viz standard č. 12)  

- Využívání činnosti dobrovolníků, firemního dobrovolnictví, praktikantů ze sociálních 

škol  

Pravidla řešení při porušování postojů ke klientům  

- pokud projeví zaměstnanec, praktikant nebo dobrovolník negativní postoj vůči klientovi 

porušením Etického kodexu zaměstnance Palaty, projedná jeho nadřízený vzniklou situaci 

a přijme opatření k nápravě:  
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- písemným napomenutím  

- navržením snížení osobního ohodnocení  

- po třech písemných napomenutích navržením výpovědi z pracovního poměru.  

(Viz pracovní řád domova).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PALATA. Standard č. 1: Poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby. Praha: 

Palata, 2015. 
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Příloha 2 - Základní charakteristiky povolání a funkcí v Domově Palata 

 

Příloha č. 2 ke standardu č. 9 

Základní charakteristika povolání a funkcí 

 

Zdravotní úsek a úsek A, B, C, D 

 

Povolání :        všeobecná sestra  

Funkce:           vedoucí úseku A, B, D 

Funkce:           vedoucí zdravotního úseku 

Požadovaná kvalifikace: úplné střední odborné s maturitou a PSS + 5 let praxe nebo    

                                        VOŠ + 5 let praxe 

Podřízenost: řediteli domova                                        

Pracovní profil:  

1. odborné minimum práce se zrakově postiženými 

2. základy komunikace a průvodcovství se zrakově postiženými klienty - interně  

3. práce na PC 

Osobnostní předpoklady: organizační schopnost, umění komunikace, vedení týmu 

 

Povolání :        sociální pracovník  

Funkce:           vedoucí úseku  C 

Požadovaná kvalifikace: odborná způsobilost podle zákona č.108/2006 Sb. v pl. znění 

Podřízenost: řediteli domova                                        

Pracovní profil:  
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1. odborné minimum práce se zrakově postiženými 

2. základy komunikace a průvodcovství se zrakově postiženými klienty - interně  

3. práce na PC 

Osobnostní předpoklady: organizační schopnost, umění komunikace, vedení týmu 

 

Povolání :        všeobecná sestra 

Platová třída :  10 

Požadovaná kvalifikace : úplné střední odborné vzdělání  s maturitou, osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu 

Podřízenost: vedoucí zdravotního úseku 

Pracovní profil:  

1. odborné minimum práce se zrakově postiženými 

2. základy komunikace a průvodcovství se zrakově postiženými klienty - interně  

3. práce na PC 

Osobnostní předpoklady: umění komunikace, spolehlivost, flexibilita 

 

Povolání :        všeobecná sestra 

Platová třída :  9 

Požadovaná kvalifikace : úplné střední odborné vzdělání  s maturitou,  

Podřízenost: vedoucí zdravotního  úseku 

Pracovní profil:  

1. odborné minimum práce se zrakově postiženými 

2. základy komunikace a průvodcovství se zrakově postiženými klienty - interně  

3. práce na PC 
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Osobnostní předpoklady: umění komunikace, spolehlivost, flexibilita 

 

Povolání :         fyzioterapeut 

Požadovaná kvalifikace : úplné střední odborné vzdělání  s maturitou, osvědčení k výkonu 

povolání bez odborného dohledu 

Podřízenost: vedoucí zdravotního úseku 

Pracovní profil:  

1. odborné minimum práce se zrakově postiženými 

2. základy komunikace a průvodcovství se zrakově postiženými klienty - interně  

3. práce na PC 

Osobnostní předpoklady: umění komunikace, spolehlivost, empatie 

 

Povolání :          pracovník v sociálních službách 

Požadovaná kvalifikace :  odborná způsobilost podle zákona č.108/2006 Sb. v pl. znění  

Podřízenost: vedoucí  úseku 

Pracovní profil:  

1. odborné minimum práce se zrakově postiženými 

2. základy komunikace a průvodcovství se zrakově postiženými klienty - interně  

3. práce na PC 

Osobnostní předpoklady: umění komunikace, empatie, trpělivost, vstřícnost 

 

Povolání :        pracovník v sociálních službách - aktivizační  

Požadovaná kvalifikace : odborná způsobilost podle zákona č. 108/2006 Sb. v plném znění 

Podřízenost : vedoucímu úseku 

Pracovní profil:  
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1. odborné minimum práce se zrakově postiženými 

2. základy komunikace a průvodcovství se zrakově postiženými klienty - interně  

3. práce na PC 

4. kurz praktické výchovy zrakově postižených 

Osobnostní předpoklady: umění naslouchat a komunikace, organizace práce, empatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PALATA. Standard č. 9: Personální a organizační zajištění sociální služby.             

Praha: Palata, 2014. 
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Příloha 3 - Organizační schéma Domov – Palata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PALATA. Standard č. 1: Organizační schéma. Praha: Palata, 2015.  
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Příloha 4 - Vzor průvodního dopisu k dotazníku pro personál v přímém styku 

s klienty v Domově Plata  

 

Průvodní dopis 

Vážená paní, vážený pane,   

dovolte mi, abych Vás v rámci svojí bakalářské práce na katedře speciální pedagogiky 

Univerzity Karlovy, požádala o vyplnění dotazníku zaměřujícího se na komunikaci 

v zařízení pro seniory se speciálními potřebami Domov Plata. Získané údaje budou využity 

pouze pro účely této bakalářské práce. 

 

  

 

Děkuji za Váš čas a ochotu.                                                              

 

 

 

 

Radka Voříšková 

 

Studentka 3. ročníku bakalářského studia speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově  

 

 

 

Zdroj: autor práce 
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Příloha 5 – Vzor dotazníku pro personál v přímém styku s klienty v Domově Plata  

DOTAZNÍK 

1. Zaškrtněte, prosím, jaké formy komunikace s klienty Domova Palata využíváte Vy 

osobně alespoň občas?  

(může být uvedeno více odpovědí) 

a) běžný mluvený jazyk, orální forma komunikace (případně hlasitější, pomalejší řeč)  

b) písemná forma komunikace  

c) piktogramy (velké obrázky) 

d) Braillovo písmo 

e) znaková řeč 

f) Lormova abeceda 

g) neverbální komunikace – mimika 

h) neverbální komunikace – haptika (kontakt hmatem) 

i) neverbální komunikace – gestika (komunikace pomocí gest) 

j) specifické, individuálně uzpůsobení / vytvořené formy komunikace dle individuálních 

potřeb klienta 

k) jiné (uveďte prosím jaké)  

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….  

…………………………………………………………. 
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1. Zaškrtněte, prosím, jaká je / jsou Vaše nejčastější forma/y komunikace s klienty 

Domova Palata?  

(může být uvedeno více odpovědí, pokud je nejčastěji využíváno více forem komunikace) 

a) běžný mluvený jazyk, orální forma komunikace (případně hlasitější, pomalejší řeč)  

b) písemná forma komunikace  

c) piktogramy (velké obrázky) 

d) Braillovo písmo 

e) znaková řeč 

f) Lormova abeceda 

g) neverbální komunikace – mimika 

h) neverbální komunikace – haptika (kontakt hmatem) 

i) neverbální komunikace – gestika (komunikace pomocí gest) 

j) specifické, individuálně uzpůsobení / vytvořené formy komunikace dle individuálních 

potřeb klienta 

k) jiné (uveďte prosím jaké)  

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….  

…………………………………………………………. 

 

3. Kterou z Vámi uvedených nejčastěji používaných forem komunikace s klienty v otázce 

č. 2 používáte Vy osobně ze všech nejčastěji (vypište v pořadí 1- 3 nejčastější komunikace 

z Vámi uvedených forem v otázce č.2)? 

1. Nejčastější…………………………. 
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2. Nejčastější…………………………. 

3. Nejčastější…………………………. 

 

4. Jaké pomůcky ke komunikaci využíváte nejčastěji ? 

1. Nejčastější…………………………. 

2. Nejčastější…………………………. 

3. Nejčastější…………………………. 

 

5. Myslíte, že klienti Vám při komunikaci vždy rozumí? 

(může být uvedena pouze 1 odpověď) 

a) ano vždy 

b) většinou ano 

c) většinou ne 

d) téměř vždy ne  

 

6. Jak nejčastěji postupujete, pokud Vám klient neporozumí: 

(může být uvedena pouze 1 odpověď) 

a) využijete jinou formu komunikace, dokud nedojde k porozumění 

b) provedete potřebný úkon, zabezpečíte potřebné i bez porozumění 

c) jinak (uveďte prosím jak)  

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….  

 …………………………………………………………. 
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7. Jaký je podle Vás hlavní důvod dobré komunikace s klienty (z hlediska klientů)? 

(může být uvedena pouze 1 odpověď) 

a) zajišťování denní péče či zdravotních úkonů 

b) rozvoj vazeb a vztahů mezi klienty i k personálu 

c) jiná odpověď (napište prosím níže)  

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

8. Máte Vy osobně nějaké školení, výcvik ohledně komunikace s klienty se speciálními 

potřebami žijícími v Domově Palata. 

a) Ano 

b) Ne 

 

Pokud ano (máte škrtnuto 8 a), uveďte jaké: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 
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9. Co by podle Vás pomohlo zlepšení komunikace s klienty: 

(možno uvést více odpovědí) 

a) školení a kurzy pro zaměstnance 

b) rozšíření speciální péče o klienty – logopedické apod. 

c) Vytvoření speciálních manuálů ve speciálních / individuálních případech 

klientů (pro základní dorozumění se) 

d) zvýšení počtu personálu pro větší časovou dotaci pro dobrou komunikaci  

e) jiné, uveďte jaké 

e1) ……………………………………………………………… 

e2) ……………………………………………………………… 

e3) ……………………………………………………………… 

 

10. Která z uvedených možností v otázce 9 je podle Vás nejdůležitější pro zlepšení 

komunikace ze strany personálu (uveďte níže z Vámi zaškrtnutých písmen z otázky 

č. 9): 

…………………………. 

 

11. Jaký je zájem o komunikaci s personálem mezi klienty? 

a) zájem má každý, nebo téměř každý 

b) zájem o komunikaci má větší polovina klientů 

c) zájem nemá ani polovina klientů 

d) zájem má jen málo klientů 

 

12. Váš Věk: 

(zaškrtněte vyhovující variantu) 

a) méně než 20 let 

b) 21 – 30 let 

c) 31 – 40 let 

d) 41 – 50 let 
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e) 51 – 60 let 

f) 61 a více let 

 

13. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání: 

(zaškrtněte vyhovující variantu) 

a) základní dokončené 

b) střední úplné bez maturity 

c) střední úplné s maturitou 

c) vyšší odborné 

d) vysokoškolské 

 

14. Délka Vaší praxe v oboru (nejen v Domově Palata):………….(let)  

 

Děkuji Vám za Vaše odpovědi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor práce 
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Příloha 6 - Informovaný souhlas 

  

 

 

Zdroj: autor práce  
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Příloha 7 - Ukázka speciálně individuálně vytvořených znaků pro komunikaci 

s klientem v Domově Plata 

 

Speciální znak pro NE (zmáčknutí nebo poklepání ukazováku)  

 

 

Speciální znak pro  ANO, nebo že bude následovat další slovo (poklepáním na palec, 

zmáčknutí na palec) 
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Speciální znak pro NEVÍM (zmáčknutí nebo poklepání ukazováku)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Lenka Hrůzová Rychtaříková, vlastní fotodokumentace 



21 
 

Příloha 8 - Ukázka výtvorů klientky z případové studie v Domově Plata 
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Zdroj: Lenka Hrůzová Rychtaříková, vlastní fotodokumentace 


