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Přílohy 

Příloha č. 1 

          

 DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

 Poskytovatel sociálních služeb 

  - denní stacionář 

 K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 – Řepy 

   Standard č. 1 

CÍLE  A  ZPŮSOBY  POSKYTOVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 

Určeno pro: 
• Management Domova sv.Karla Boromejského 
• Sociální pracovnice 
• Všechny zaměstnance denního stacionáře 

Obsah standardu: 
• Poslání služby denního stacionáře 
• Cíle služby denního stacionáře 
• Formy a zásady poskytované služby  
• Cílová skupina uživatelů denního stacionáře 
• Základní nabídka služeb a další možnosti aktivizace a relaxace 
• Důvody možného odmítnutí poskytnutí služby 
• Práva uživatele služby denního stacionáře 
• Seznam příloh 

Platnost dokumentu od 1.1.2008 
Poslední aktualizace: 11.1.2021 
                                                     …………………………………………. 
                                                         S.M.Konsoláta Mgr.Miroslava Frýdecká 
                                                       představená Domova sv. Karla Boromejského 

CÍLE  A  ZPŮSOBY  POSKYTOVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 
• POSLÁNÍM denního stacionáře Domova sv. Karla Boromejského 

•   (dále jen Domov) je poskytovat uživatelům se sníženou soběstačností  

•   z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, denní 
pobyt  

•   v příjemném prostředí stacionáře s cílem podporovat samostatný a 
soběstačný 

•   způsob jejich života s ohledem na  individuální přání, potřeby a zájmy  

•   v podmínkách, které jsou blízké jejich vlastnímu prostředí, a respektující 
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• osobnost uživatele.            

 
CÍLE poskytované služby denního stacionáře: 

• zachovat hodnotný život uživatele podle jeho současných zvyklostí 
• zachovat co nejdéle schopnost samostatného pohybu a sebepéče uživatele 
• kontakt uživatele se společenským prostředím 
• podpora pečujících osob zajištěním péče o uživatele přes den 
• předcházet předčasnému umístění uživatele do zařízení s trvalým pobytem a 

umožnit tak setrvání uživatele co nejdéle ve vlastním domácím prostředí 
      

FORMY poskytované služby denního stacionáře: 
• forma poskytované služby je ambulantní, je poskytována ve všední dny, uživatel 

ráno přijede z domácího prostředí nebo jiného zařízení a v odpoledních hodinách se 
opět do domácího prostředí nebo jiného zařízení vrací 

• provozní doba denního stacionáře je ve všední dny od 7:00 do 17:30 
kapacita denního stacionáře je 25 osob  
ZÁSADY poskytované služby denního stacionáře: 

• individuální přístup k uživateli 
• osobní vazba, vytvoření atmosféry důvěry, bezpečí a sdílení 
• vzájemný respekt, obohacení a úcta ke všem – uživatelé, pracovníci, řádové sestry a 

odsouzené ženy 

• snaha o vytvoření domácího prostředí, kde se budou uživatelé cítit dobře a přijímaní 
• podpora v samostatnosti a soběstačnosti uživatele 

• respektování soukromí uživatele 

• posilování kontaktů uživatele se společností  
• zachování lidské důstojnosti uživatele dodržováním lidských práv a svobod 

• předcházení nepříznivým sociálním situacím uživatele, příp. jejich řešení 
 

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ služby denního stacionáře: 
• senioři ve věkových kategoriích (mladší 65 – 80 let, starší nad 80 let) 
• senioři, jejichž stav vyžaduje určitou pomoc nebo podporu v běžných životních 

činnostech v denní době 

• senioři se zdravotním postižením, poruchami hybnosti, chronickým onemocněním 

• senioři s chronickým psychickým onemocněním (různé formy a stupně demence) 
• senioři, jejichž stav vyžaduje ošetřovatelskou péči 
• senioři, o které se po přechodnou dobu nemohou starat jejich pečovatelé 

• rodina nebo pečovatel, kterým poskytneme jistotu zajištění péče o seniora po dobu 
jejich nepřítomnosti nebo možnost odpočinku 

 

ZÁKLADNÍ NABÍDKA služeb: 
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - individuálně podle stupně 

závislosti na pomoci a podpoře druhé osoby 
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• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
• poskytnutí stravy s možností podávání šetřící diety a diety diabetické 
• základní zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytovanou personálem denního stacionáře 
• výchovné avzdělávací aktivizační činnosti 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• sociálně terapeutické činnosti 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
• každý uživatel má svého klíčového pracovníka k individuální podpoře v denních 

činnostech  
 
Další možnosti AKTIVIZACE A RELAXACE: 
• skupinový aktivizační tělocvik, nácvik sebeobsluhy 

• Tréning kognitivních, sociálních a motorických dovedností  

• možnost návštěvy katolických bohoslužeb v kostele, návštěvy kaplana a služby 
duchovní péče, stejně tak umožnění návštěv pastorů jiných vyznání bez rozdílu 

• nabídka informací z médií formou tisku, možností sledování televize a rozhlasu  
• oslavy svátků, narozenin uživatelů  
• vystoupení pěveckých a tanečních souborů, dětských kroužků, divadelní představení a 

jiné zájmové aktivity 

• oslavy křesťanských svátků a lidových tradic 

• podpora docházejících dobrovolníků při různých aktivitách v denním stacionáři 
 

DŮVODY MOŽNÉHO ODMÍTNUTÍ poskytnutí služby žadateli: 
• denní stacionář neposkytuje službu, o kterou zájemce/uživatel žádá 

• zájemce o službu/uživatel nespadá do cílové skupiny denního stacionáře 

• kapacita denního stacionáře je naplněna 

• praktický/odborný lékař nedoporučil pobyt v denním stacionáři nebo větším kolektivu 

• v průběhu jednání se zájemcem vyjde najevo, že budoucí uživatel sám nemá zájem o 
poskytnutí služby, případně poskytnutí služby odmítá nebo se jí brání 

• Zdravotní stavy vylučující poskytování služby denního stacionáře 

     (dle §36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění)  
 

 

PRÁVA uživatele služby denního stacionáře: 
     Zaměstnanci Domova sv. Karla Boromejského jsou při své každodenní  
     činnosti povinni respektovat základní lidská práva uživatelů služeb, 
     jejichž nároky vyplývají z dalších platných, obecně závazných pravidel  
     občanského soužití. Jde o oblast osobní svobody, soukromí, ochranu před 
     veškerými formami zneužívání a diskriminace (viz přílohy).  
     Zaměstnanci jsou vázáni povinnostmi, které jsou součástí pracovní náplně  
     a rovněž Etickým kodexem zaměstnanců Domova. Při jakémkoliv porušení  
     je záležitost řádně vyšetřena na příslušném úseku podle obsahu a závažnosti 
     po linii: přímo nadřízený, vedoucí pracovník úseku, představená Domova, 
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     porada vedení.  

    Je vypracován metodický postup při nedodržení pracovně právních předpisů.    

    (viz příloha) 

Každý klient a jeho rodinný příslušník/opatrovník, který dochází do denního stacionáře je 
povinen dodržovat Vnitřní řád denního stacionáře, se kterým je seznámen v den nástupu. 
Jedna kopie Vnitřního řádu je klientovi/opatrovníkovi předána s sebou domů. 

 

  



 

V 
 

Příloha č. 2 

     

 DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

  Poskytovatel sociálních služeb 

  - odlehčovací pobytové služby 

  K Šancím 50, 163 00 Praha 17 – Řepy 

Standard. č. 10 

1. PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 

Určeno pro: 
• Management Domova sv.Karla Boromejského 
• Lékaře 
• Zdravotní sestry 
• Fyzioterapeuty 
• Všechny zaměstnance odlehčovací služby 

Obsah standardu: 
• Hodnocení pracovníků 
• Systém finančního a morálního oceňování pracovníků 
• Systém vzdělávání pracovníků  
• Systém výměny informací 
• Seznam příloh 

Platnost dokumentu od 1.1.2008 
Poslední aktualizace:  11.1.2021 

S.M.Konsoláta Mgr.Miroslava Frýdecká 
představená Domova sv. Karla Boromejského 

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 

 
Pokud se zaměstnanci pohybují v podporujícím pracovním prostředí, jsou pevně 
definované vztahy, konkrétně stanovené cíle, jasný systém hodnocení a odměňování a 
efektivní zpětná vazba, pak je velký předpoklad zdravé, fungující organizace 
s motivovanými zaměstnanci. 
HODNOCENÍ 

Časová hlediska hodnocení: 
• průběžné hodnocení, často bývá neformální 
• pravidelné hodnocení, kdy jsou stanovené termíny 
• hodnocení ve zkušební době 
• hodnocení při ukončení nějakého konkrétního projektu 
Formy hodnocení: 
• Sebehodnocení – písemné  
     každý pracovník přímé péče provádí sebehodnocení 1x za 2 roky 
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• Hodnocení vedoucím pracovníkem – písemné, provádí je vedoucí přímé péče min. 1x 
za  rok. Hodnocení se týká všeobecných sester a pracovníků přímé péče.  

• Hodnocení pracovníků sociálního oddělení, středního managementu, vedoucí přímé 
péče, provádí vrchní sestra a představená Domova min.1 x za  rok 

• Dotazník spokojenosti zaměstnance – vyplňují všichni zaměstnanci 1x za 2 roky , 
vyhodnocení provádí představená Domova, asistentka sestry představené, vedoucí 
přímé péčePoznatky z hodnocení jsou zpracovány a slouží ke zlepšení pracovních 
podmínek zaměstnanců a zvyšování kvality jejich práce.  

 
Důležitým faktorem při každém hodnocení je aktivní spolupráce, efektivní zpětná vazba a 
lidská podpora. 
 
 SYSTÉM FINANČNÍHO A MORÁLNÍHO OCEŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

Kritéria pro mimořádné odměny: 

• Výkon činností nad rámec běžné pracovní náplně – koordinace činností pracovníků, 
dobrovolnictví, náročnější úklidové práce po malování, zednických pracích, rozvíjení 
činností seniorů nad rámec pravidelných činností v Domově. 

• dosažení mimořádných pracovních výsledků zaměstnance 
  

• návrh podává bezprostředně nadřízený pracovník  
 
Mimořádné odměny jsou poskytovány zaměstnancům po: 
• návrhu na mimořádnou odměnu vedoucím pracovníkem 
• zdůvodnění mimořádné odměny 
• stanovení stupně a finanční výše odměny 
• souhlasu  představené Domova 
 
Mimořádné odměny podléhají zdanění, nevzniká na ně právní nárok. 
Finanční ocenění je uvedeno v příloze: Oceněná činnost a výše finanční odměny 

 

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

Kromě povinného vzdělání v rámci školského systému pro získání způsobilosti k výkonu 
povolání - je zákony stanovena povinnost celoživotního vzdělávání (Zákon 96/2004Sb. a 
Zákon 108/2006 Sb. - ve znění pozdějších předpisů) 
Touto povinností je také podmíněno např. získání a obnovování osvědčení k práci bez 
odborného dohledu u zdravotních sester.  
• Je-li vyškolení pracovníka v zájmu zvyšování kvality poskytované sociální služby 

Domova, je na některá vybraná školení poskytován finanční příspěvek  
• Celoživotní vzdělávání je možno realizovat absolvováním odborných seminářů, 

školení, konferencí, kurzů, specializačním vzděláváním nebo lze využít i moderní 
formu e-learningového studia  

• O absolvování vzdělávacího programu je vystaven doklad, certifikát (nebo proveden 
záznam do indexu odbornosti)   

• Pro vedoucí pracovníky je žádoucí také další odborné vzdělávání: např.: právní, 
ekonomické, IT, manažerské, jazykové atd. 
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• Některá školení, semináře a kurzy probíhají přímo v Domově – podle předem 
stanoveného plánu vzdělávacích akcí; přednášejí pozvaní odborníci, vrchní sestra, 
vedoucí přímé péče a představená Domova 

• Je vedena evidence absolvovaných vzdělávacích aktivit 
SYSTÉM VÝMĚNY INFORMACÍ 

Organizační kultura a komunikace: 
Z dobré úrovně organizační kultury vychází pak také dobrá organizační komunikace. 
V prostředí názorové otevřenosti jsou zaměstnanci motivováni a stimulováni k dobré 
práci a lepším výkonům. Komunikační strategie organizace tedy zahrnuje vzájemně 
se podporující a ovlivňující komunikaci externí – marketingovou, ale také interní – 
interpersonální. 
V Domově je kladen důraz na vnitřní soulad, ustálené procesy, koordinaci všech aktivit. To 
vše předpokládá dobře fungující především interní komunikaci. 
Formy předávání informací: 
• Ústní      

- neformální 
- porady, schůzky  - pravidelné 
                                 - nepravidelné, dle potřeby 

• Písemné 
- denní hlášení 
- oběžníky 
- vnitřní nařízení, směrnice, předpisy 
- standardy 

Informační systém v elektronické podobě by měl svým uživatelům usnadňovat život, a to 
především z hlediska procesů.  Každý proces má určitou posloupnost, určitý sled událostí 
a aktivit, které je nutné v jeho průběhu zrealizovat. Informační systém by pak měl tyto 
procesy co nejvíce zjednodušit, usnadnit jejich průběh. Proto je výhodou informačního 
systému fakt, že umožňuje nadefinovat si procesy v organizaci tak, aby se z jedné fáze 
procesu v podstatě automaticky přecházelo do fáze další, systém tak šetří cenný čas 
i náklady. Plánujeme jeho zdokonalení. 
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Příloha č. 3 

 
Fotografie aktivizační činnosti v domově sv. Karla Boromejského 
 
 
Autor fotografií: Barbora Váňová 

  

Obrázek 1: Hudební posezení s dobrovolnicí 
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Obrázek 2: tvoření z keramiky 

Obrázek 3: Dopolední cvičení 
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Možnosti vzdělávání a supervizí u pracovníků v denních stacionářích - na území 
hlavního města Praha 
 
Dobrý den, 
tento dotazník je určený pro získání informací pro mojí bakalářskou práci. 
Je rozdělený na tři části, celkem obsahuje 19 otázek. Časově vychází na cca 10 - 15 minut. 
Dotazník je určený pro pracovníky v DS pro seniory v Praze 
Dotazník je anonymní! V dotazníků se neptám na název zařízení. takže jednotlivé odpovědi 
nepřiřadím k jednotlivým zařízením)! 
U některých otázek můžete využít více možností, v případě že si Vám nevyhovují nabízené 
odpovědi, zvolte nabídku - jiná. Tři otázky jsou otevřené (popište vlastními slovy). 
Velice Vám děkuji za účast!  
 
Barbora Váňová  
Obor: Sociální politika a sociální práce 
Fakulta: FF UK 
a 
Kolegyně z denního stacionáře pro seniory v Řepích – DCB 
 
Obecné otázky 
1. Otázka: Jaký je Váš věk?  
a) 18 – 25 let 
 b) 26 – 35 let 
c) 36 – 45 let 
d) 46 – 55 let 
e) 56 – 65 let 
f) více než 66 let 
 
2. Otázka: Jaké je Vaše pohlaví? 
a) Žena 
b) Muž 
 
3. Otázka: jaké je Vaše dosažené vzdělání. 
a) Vysokoškolské  
b) Vyšší odborné  
c) Střední s maturitou 
d) Střední s výučním listem 
e) Základní 
 
4. Otázka: Jaká je Vaše pracovní pozice.  
a) Pracovník v sociálních službách 
b) Sociální pracovník 
c) Aktivizační pracovník 
d) Vedoucí pracovník 
e) Jiné 
 
5. Otázka: Máte absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách a přišel Vám dostatečně 
odborný?  
a) Ano. Byl velice užitečný a odborný  
b) Ano, ale byl nedostatek praxe  
c) Ano, nebyl dostatečně odborný  
d) Ano, ale byl pro mě ztráta času  
e) Nemám, ale už vím, kdy na něj nastoupím 
f) Nemám, nevím, kdy budu nastupovat  
g) Jiná.  
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Část o supervizi 
 
6. Otázka: Jak často jste měli v roce 2020 supervizi? V případě, že jste nastoupili v 2 pol. 2020, 
použijte prosím kolonku jiná a napište, kolikrát jste ji měli“. Nabízené odpovědi: 
a) Několikrát do roka 
b) Jednou za půl roku 
c) Jednou za rok 
d) Jiná 
 
7. Otázka: „Změnil se počet supervizí u Vás v zařízení v roce 2020 z důvodů špatné 
epidemiologické situace (Covid 19)“. Nabízené odpovědi: 
a) Nebyla vůbec z důvodu špatné epidemiologické situace 
b) Byla, ale méně často 
c) Byla, stejně jako v předešlém roce 
d) Měli jsme ji častěji 
e) Nemíváme supervizi 
f) Nevím, jsem nový/á v zařízení 
g) Nevím, v roce 2020 jsem nastoupil/a 
h) Jiná  
 
8. Otázka: Napište prosím, jakou formu supervize máte častěji (skupinovou nebo individuální) a 
jaká témata na nich řešíte častěji (pracovní vztahy, problematický případ, prevence proti syndromu 
vyhoření apod.) „ Tato otázka měla otevřenou odpověď. 
 
9. Otázka: Máte pocit, že je pro Vás supervize užitečná? (Možno více odpovědí). Nabízené 
možnosti: 
a) Ano, získávám nový nadhled na situaci 
b) Ano, získávám pohled nestranné osoby 
c) Ano, můžu se vypovídat 
d) Ne, považuji supervizi za zbytečnou a vůbec ji nevěnuji pozornost a nezapojuji se 
e) Ne, nerad/a řeším veřejně problémy 
f) Nevím, žádnou supervizi jsem ještě neměl/a 
g) Jiné  
 
10. Otázka: Máte stálého supervizora? Nabízené odpovědí: 
a) Ano, máme dlouhodobě stálého supervizora 
b) V posledním roce se nám jednou změnil 
c) V posledním roce se změnil několikrát 
d) Nevím, jsem nový v zařízení 
e) Nevím, supervizi jsme ještě neměli 
f) Jiná 
 
11. Otázka: Máte důvěru ve svého supervizora? (Možno více odpovědí) 
a) Ano, mám v něho plnou důvěru 
b) Ne, nemá v něj důvěru z důvodu strachu z „donášení“ vedení organizace 
c) Ne, nemám z důvodu osobních antipatií  
d) Ne, nepřijde mi jako profesionál, uveďte prosím důvod do kolonky jiná 
e) Ne, mám špatné zkušenosti z minulosti, uveďte prosím důvod do kolonky jiná 
f) Ano, mám v něj důvěru, co se týče odborného zaměření. Soukromé záležitosti/postoje/názory s 
ním neprobírám. 
g)Jiná 
 
12. Otázka:Víte, jaké má Váš supervizor vzdělání? Nabízené odpovědi: 
a)Je to psycholog/sociální pracovník a k tomu má absolvovaný supervizorský výcvik 
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b) Vím jen, že má vysokou školu 
c) Nevím, nepředstavil se nám 
d) Nevím, nezajímá mě to 
f) Nevím, neměli jsme supervizi 
g) Jiná 
 
Část o vzdělávání 
 
13. Otázka: Máte možnost si zvolit školení dle vlastního výběru? (Možno více odpovědí). Nabídka 
odpovědí: 
a) Ano, bez ohledu na školící organizaci, téma a cenu 
b) Ano, záleží na ceně 
c) Ano, pouze v rámci přesně daných školících organizací 
d) Ano, záleží na tématu 
e) Ne, nemám možnost si zvolit školení dle vlastního uvážení 
f) Nevím, nikdy jsem nezjišťoval/a 
g) Je mi to jedno. Čekám, kam mě vedení přihlásí. 
h) Jiná 
 
14. Otázka: Máte i jinou formu vzdělávání než je školení? Nabídka odpovědí (možnost zvolit více 
odpovědí): 
a) Pouze školení 
b) Máme i možnosti exkurze 
c) Máme i možnosti konference 
d) Nevím jsem nový/á v zařízení (nástup v roce 2021) 
e) Máme všechny možnosti 
f) Nevím, nezajímám se o to 
g) Jiná 
 
15. Otázka: Měli jste dostatek času a možnosti splnit povinné vzdělávání (24/rok). Nabídka 
odpovědí: 
a) Ano, dokonce jsem měl/a jsem více hodin 
b) Ano, bez problému 
c) Doháněl/a jsem na poslední chvíli (z důvodu, že jsem se tím nezabýval/a) 
d) Doháněl/a jsem na poslední chvíli, nebylo dostatek příležitostí 
e) Využil/a jsem možnosti zkrácení hodin povinného vzdělávání 
f) Jiná 
 
16. Otázka: Máte pocit, že online forma má vliv na úroveň školení? (možnost více odpovědí). 
Nabídka odpovědí: 
a) Ne, je to úplně stejné. 
b) Ano má vliv, méně se toho stihne. 
c) Ano má vliv, není možnost skupinových cvičení/diskuzí 
d) Ano má vliv, neustále jsou technické problémy 
e) Nevím 
f) Ano, účastníci jsou více nepozorní 
g) Ano, účastníci jsou více nervózní a nepozorní 
h) Ano, neustále někdo narušuje program (např. děti, zvířata apod.) 
ch) Jiná 
 
17. Otázka: Máte téma, které se u Vás neustále opakuje (napište jaké)? Tato otázka má otevřenou 
odpověď. 
 
18. Otázka: Máte pocit, že nějaké téma školení Vám chybí (zajímavá Vás) napište, zda ne či ano a z 
jakého důvodu (je velice daleko, je drahé apod. Neexistuje)? Tato otázka má otevřenou odpověď.  
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19. Otázka: Aplikujete získané vědomosti ze školení do praxe? Nabízené odpovědi: 
a) Ano, vždy si něco odnesu a aplikuji do praxe 
b) Už se mi stalo, že jsem něco aplikoval/a do praxe, ale je to ve výjimečných situacích 
c) Ne, nemám možnost aplikovat získané vědomosti 
d) Ne, nikdy jsem si ze školení nic neodnesl/a 
e) Ne, školení beru jako nutné "zlo" 
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