
1

Příloha č. 1

Dotazník z roku 2010
1. Od kdy jste zaměstnancem střediska Ratolest?  …....................................
2. Jaké je Vaše pracovní zařazení?  …...........................................................
3. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání? ( prosím uveďte i obor)

ZŠ
SOU …...........................................................................................
USO …...........................................................................................
SŠ …...........................................................................................
VOŠ …...........................................................................................
VŠ/Bc …...........................................................................................
VŠ/Mgr ............................................................................................

4. Kdy jste se se standardy seznámil/a?
Ve středisku Ratolest
V předchozím zaměstnání
Při studiu na škole
Při samostudiu
Na kurzech
Jinde – uveďte kde  .….......................................................................................
Neseznámila jsem se

5. Domníváte se, že u Vás ve středisku je vypracováno dostatečné 
množství metodik jak naplňovat standardy?

Ano
Ne
Nevím

6. Domníváte se, že jsou tyto metodiky naplňovány v praxi?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Nedokáži posoudit

7. V následující části, prosím označte, jak jsou ve Vašem zařízení jednotlivé 
standarty naplňovány z hlediska vypracování metodik a jejich realizování v praxi

STANDARD 1. Cíle a způsoby poskytování služeb: Vaše zařízení má 
písemně definováno poslání, cíle, cílovou skupinu uživatelů a principy 
poskytovaných služeb, které chápe jako veřejný závazek.

STANDARD 2. Ochrana práv uživatelů: Vaše zařízení ve své činnosti 
respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky 
vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla 

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit
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občanského soužití. Zařízení má stanoveny oblasti, v nichž by mohlo 
dojít v souvislosti s poskytováním služeb k porušení práv uživatelů. 
Zařízení má definovány situace, kdy by mohlo dojít ke střetům zájmů 
Rozhodnutí uživatele o řešení vlastní nepříznivé sociální situace 
prostřednictvím sociální služby je respektováno.

STANDARD 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.

STANDARD 4. Dohoda o poskytování služby: Sociální služby jsou uživateli 
poskytovány na základě uzavřené dohody o poskytování služby. Dohoda 
stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobního cíle, 
který má služba naplňovat.

STANDARD 5. Plánování a průběh služby. Poskytování služeb vychází z 
osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno především na jeho 
schopnostech. Průběh služby je přiměřeně plánování.

STANDARD 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.

STANDARD 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 kterými 
jsou seznámeni uživatelé i pracovníci.

STANDARD 8. Návaznost na další zdroje: Zařízení aktivně podporuje 

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit
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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.

STANDARD 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.

STANDARD 10. Profesní rozvoj zaměstnanců: možnosti profesního růstu 
a odměňování zaměstnanců. Zařízení zajišťuje profesní rozvoj 
pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, jejich dovedností a 
schopností potřebných pro splnění veřejných závazků zařízení i 
osobních cílů uživatelů služeb.

STANDARD 11. Místní a časová dostupnost služby: Místo a denní doba 
poskytování služby odpovídají cílům a charakteru služby a potřebám cílové 
skupiny uživatelů.

STANDARD 12. 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.

STANDARD 13. Prostředí a podmínky 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.

STANDARD 14. Nouzové a havarijní situace: Zařízení, pracovníci i uživatelé 
jsou připraveni na řešení havarijních a nouzových situací.

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit
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STANDARD 15. Zvyšování kvality sociálních služeb: Vedení zařízení dbá o 
to, aby se kvalita poskytovaných služeb zvyšovala. Do hodnocení kvality 
služeb zapojuje uživatele služeb i pracovníky.

8. Uveďte, prosím pozitiva spojená se zaváděním standardů kvality sociálních 
služeb: 
:..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
........................................................................
9. Uveďte, prosím problémy spojené se zaváděním standardů kvality sociálních
služeb: 
….................................................................................................... 
…...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................

.

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit
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Příloha č. 2

Dotazník z roku 2013

Dotazník

1. Jaké je Vaše pracovní zařazení?  …...........................................................

2. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání? ( prosím uveďte i obor)

ZŠ

SOU …...........................................................................................

USO …...........................................................................................

SŠ …...........................................................................................

VOŠ …...........................................................................................

VŠ/Bc …...........................................................................................

VŠ/Mgr ............................................................................................

3. Domníváte se, že u Vás ve středisku je vypracováno dostatečné množství 

metodik jak naplňovat standardy?

Ano

Ne

Nevím

4. Domníváte se, že jsou tyto metodiky naplňovány v praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Nedokáži posoudit

5. Podílíte se aktivně na tvorbě metodik?

Ano 

Ne

6. Na tvorbě metodik se podílím:

Dostatečně

Méně než bych chtěl/a

Nepodílím 
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7. Jak hodnotíte vlastní znalost obsahu metodik? (ohodnoťte jako ve škole)

Výborně

Velmi dobře

Dobře

Dostatečně

Nedostatečně

8. V následující části, prosím označte, jak jsou ve Vašem zařízení 

jednotlivé standarty naplňovány z hlediska vypracování metodik a jejich 

realizování v praxi

STANDARD 1. Cíle a způsoby poskytování služeb: Vaše zařízení má 

písemně definováno poslání, cíle, cílovou skupinu uživatelů a principy 

poskytovaných služeb, které chápe jako veřejný závazek.

STANDARD 2. Ochrana práv uživatelů: Vaše zařízení ve své činnosti 

respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky 

vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla 

občanského soužití. Zařízení má stanoveny oblasti, v nichž by mohlo 

dojít v souvislosti s poskytováním služeb k porušení práv uživatelů. 

Zařízení má definovány situace, kdy by mohlo dojít ke střetům zájmů 

Rozhodnutí uživatele o řešení vlastní nepříznivé sociální situace 

prostřednictvím sociální služby je respektováno.

STANDARD 3. Jednání se zájemcem o službu: Zájemce o službu je před 

uzavřením dohody seznámen se všemi podmínkami poskytování služby.

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit
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Pracovník zařízení zjišťuje, co zájemce od služby očekává, a společně pak 

formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle 

naplňovat.

STANDARD 4. Dohoda o poskytování služby: Sociální služby jsou uživateli 

poskytovány na základě uzavřené dohody o poskytování služby. Dohoda 

stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobního cíle, 

který má služba naplňovat.

STANDARD 5. Plánování a průběh služby. Poskytování služeb vychází z 

osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno především na jeho 

schopnostech. Průběh služby je přiměřeně plánování.

STANDARD 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.

STANDARD 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 kterými 

jsou seznámeni uživatelé i pracovníci.

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit
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STANDARD 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.

STANDARD 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.

STANDARD 10. Profesní rozvoj zaměstnanců: možnosti profesního růstu 

a odměňování zaměstnanců. Zařízení zajišťuje profesní rozvoj 

pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, jejich dovedností a 

schopností potřebných pro splnění veřejných závazků zařízení i 

osobních cílů uživatelů služeb.

STANDARD 11. Místní a časová dostupnost služby: Místo a denní doba 

poskytování služby odpovídají cílům a charakteru služby a potřebám cílové 

skupiny uživatelů.

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit
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STANDARD 12. 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.

STANDARD 13. Prostředí a podmínky 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.

STANDARD 14. Nouzové a havarijní situace: Zařízení, pracovníci i uživatelé 

jsou připraveni na řešení havarijních a nouzových situací.

STANDARD 15. Zvyšování kvality sociálních služeb: Vedení zařízení dbá o to, 

aby se kvalita poskytovaných služeb zvyšovala. Do hodnocení kvality služeb 

zapojuje uživatele služeb i pracovníky.

9. Uveďte, prosím, zda došlo k nějakým pozitivním změnám v oblasti 

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit

Je zcela naplněn Je naplněn částečně Spíše se nedodržuje Nedodržuje se Nedokáži posoudit
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zavádění standardů kvality služeb v zařízení v uplynulých třech letech: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………........

10.Uveďte, prosím, zda došlo k nějakým negativním změnám v oblasti 

zavádění standardů kvality služeb v zařízení v uplynulých třech letech: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Otázky pro ty, kdo jsou zaměstnanci střediska déle než od roku 

2009.

1. Původní metodiky z let 2004 – 2009 byly (označte tvrzení, které odpovídá 

Vašemu názoru.

Dostatečné

Nedostatečné, z následujících důvodů/vypište prosím

Nedokážu posoudit

2. Napište, prosím, k jakým největším změnám v rámci metodického zpracování 

došlo a jak se tyto změny projevily v přímé práci s klienty.
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Příloha č. 3

Závěrečné zprávy z konzultací nad úrovní naplňování standardů kvality sociálních 

služeb
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Příloha č. 4

Individuální plán č. 1

Plán osobního rozvoje na školní rok 2002/2003

Jméno ….......................................

Rozumová výchova

Psaní:

- nácvik podpisu podle předlohy – hůlkovým i psacím písmem

Čtení: 

- jednotlivých písmen a slabik

Počty:

- číselná řada do desíti – užití v praxi

- sčítání do pěti

Věcné učení: 

- orientace na dílně

- pojmenovávání používaných předmětů a materiálů

- mytí nádobí po svačině

Smyslová výchova:

- poznávání chutí (sladký, slaný, hořký, kyselý)

Vypracovaly:

Schválila:

V Praze 28. 9. 2002
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Příloha č. 5

Individuální plán č. 2
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Příloha č. 6

Cíle poskytovaných služeb střediska Ratolest

Cíle služby z roku 2009 byly: 

„1/ Rozvoj dovedností při zvládání péče o vlastní osobu, rozvíjení 

soběstačnosti a dalších činností nezbytných pro běžný praktický život.

2/ Rozvíjení základních pracovních návyků a dovedností při práci.

3/ Zprostředkovávání kulturních, sportovních a dalších volnočasových 

aktivit.

4/ Ulehčit rodinám práci s péčí o člena rodiny s postižením a umožnit jim 

tak zapojení se do pracovního procesu.“1

Aktuálně má denní stacionář tyto cíle:

1/ Podporovat uživatele v udržení svých dovedností.

Kritéria hodnocení: Každý uživatel má v individuálním plánu popsáno, jak 

jednotlivé úkony sebeobsluhy zvládá, jakou potřebuje míru podpory a pomoci.…

2/ Podporovat uživatele k získávání nových dovedností.

Kritéria hodnocení: Při dobré motivaci při naplňování osobního cíle může 

uživatel získat nové dovednosti. Záznam o nově získaných dovednostech 

(„bereme i sebemenší pokrok, popř. jakýkoliv zájem“) píšeme do denních 

činností. …

3/ Podporovat uživatele v začleňování do společenského života.

Kritéria hodnocení: V programu denního stacionáře se uskutečňují tyto aktivity: 

návštěva kulturních a sportovních akcí, …. Záznamy o těchto činnostech se 

zapisují do denních činností. …

4/ Podpora uživatele v každodenní komunikaci.

Kritéria hodnocení: V každém individuálním plánu má uživatel uveden způsob, 

jak komunikuje, jaké má speciální vyjadřovací potřeby… Dokumenty o sociální 

službě denního stacionáře jsou zpracovávány s ohledem na naši cílovou 

skupinu (ve vhodných případech text doplňují obrázky, fotografie, piktogramy). 

Vzhledem k cílové skupině uživatelů jsou využívány prvky AAK… 2

                                                          
1

Cit. Výroční zprava střediska Ratolest z roku 2009.

2
Cit. Ratolest. DIAKONIE ČCE. www.ratolest.wz.cz [online]. 2007 [cit. 2013-01-16]. Dostupné z:

http://www.ratolest-stredisko.cz/res/data/001/000305.pdf?seek=1296897746
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Příloha č. 7          Tabulka denních aktivit a spokojenosti klientů
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Příloha č. 8

Individuální plán č. 3
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Příloha č. 9

Seznam směrnic střediska Ratolest rok 2010

1/2007 „Informace o službě“

2/ 2007 „Stížnosti“

3/2007 „PROVOZNÍ ŘÁD“

4/2007 „Organizační struktura“

5/2007 „Organizační řád DS“

6/2007 „Etický kodex střediska“

7 /2007 „Ochrana práv uživatelů a oblasti střetů zájmů“

8/2007 „Režim přijímání darů“

9/2007 „Jednání se zájemcem o službu“

10/2007 „Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby“

11/2007 „Pravidla pro individuální plánování“

12/2007 „Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace osob“

13/2007 „Personální zajištění služeb“

14/2007 „Výměna informací mezi zaměstnanci“

15/ 2007 „Nouzové a havarijní situace“

16/2007 „Restriktivní opatření“

17/2007 „Metodika práce s klientem“

18/2007 „Pravidla pro přijímání zaměstnanců“
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Příloha č. 10

Informovaný souhlas s oslovováním
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Příloha č. 11

Osobní cíle klientky
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Příloha č. 12

Komentář k individuálnímu plánu

IP …bych postavila především na její skutečné potřebě být se svými blízkými, s 

těmi, kdo ji mají rádi. Přestože má spoustu autistických projevů, potřebuje 

blízkost, mazlení, společný čas. Pak je spokojená a usmívá se, ať už ji 

člověk pomůže posadit na fitness stroj nebo s ní dělá cokoli jiného –

procházky, zpívání, tancování …

Osobní představy a potřeby lidí s mentálním postižením podle mě nejde 

postavit na jejich mluvené řeči. Současný IP je založený spíše na echoláliích, 

které …už roky používá, aby navázala s druhými kontakt: „chceš míček,

panenku“; „čaj, čaj“ apod., ale rozhodně nic nevypovídají o její potřebě pít 

čaj, nebo manipulovat s míčkem, panenkou.

Obsahově mi IP … přijde mimo její skutečné potřeby, kromě jejího autonomního 

vyjádření „prosím tě, chceš písničky“. Ona opravdu potřebuje hudbu, rytmus, 

tanec, protože je to jedna z mála činností, které ji dokážou plně stimulovat. 

Ideální je, pokud jí někdo blízký hudbu aktivně zprostředkovává, např. hrou 

na kytaru.

Pokud jde o eliminaci autoagresivních projevů, myslím, že každý, kdo má 

trochu selského rozumu, chápe, že je to velmi důležitá oblast, na které by se 

u lidí jako je … mělo neustále pracovat čistě pro to, že jsme lidi a nikomu 

snad není příjemné působit si bolest nebo se na to dívat. Neznám jediného 

člověka s mentálním postižením s autoagresivními projevy, který by si 

potřebu jejich eliminace sám uvědomoval a ze své vůle se takových projevů 

chtěl zbavit. Čekat, až si to … bude přát, je asi dost mimo. Přesto dobře 

fungují terapie (KBT apod.), které těchto projevů úspěšně zbavují. Vždy je to 

zásah z vnějšku, o kterém je potřeba klienta přesvědčit, nikoli vnitřní přání a 

potřeba klienta. Asi bych se (externího metodika) zeptala, jestli kdyby se 

takový projev objevoval u jejího dítěte, jestli by čekala, až si to dítě bude přát 

nedělat a koukala, jak se sebepoškozuje. … je na tom mentálně podobně 

jako takové dítě.
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Formálně, pokud jde o splnění standardů kvality je podle mě IP v pořádku, jen si 

myslím, že standardy se nedělají pro standardy, ale pro lidi. To se týká i 

plánování. U lidí s postižením se v IP musí setkat autonomní přání těchto lidí 

s pomocí správné interpretace těch, kteří s nimi tráví dostatek času, jinak 

snadno zaměníme přání za pouhou echolálii a přehlédneme jejich opravdové 

potřeby.

Mgr. Jana Kohoutková




