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Popis realizace poskytované sociální služby 
 

 

 

1. Druh sociální služby: Podpora samostatného bydlení  
Identifikátor sociální služby: 4353078 

 

2. Forma sociální služby: terénní 

3. Působnost služby: ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant a Tanvald 

 Česká Lípa 

 

4. Poskytovatel sociální služby: Společnost Dolmen, z.ú., nám. Českých bratří 36/1, 460 05  

LIBEREC 5  

 

5. Adresa zařízení sociálních služeb:  

 pro ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant a Tanvald: nám. Českých bratří 

36/1, 460 05  LIBEREC 5  

 pro Českou Lípu: Školní 2213, 470 01  ČESKÁ LÍPA 

 

6. Okruh osob, kterým je služba určena:  

Cílovou skupinou služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním a kombinovanými 

vadami, kteří bydlí ve vlastní domácnosti nebo se chtějí osamostatnit a bydlet nezávisle  

na rodičích či pobytovém zařízení a potřebují podporu sociální služby.  

Službu neposkytujeme osobám imobilním, závislým na návykových látkách, s agresivním 

chováním či jinými závažnými poruchami chování a osobám s chronickým duševním 

onemocněním. 

Věková skupina:  

 pro ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant a Tanvald: 18-65 let 

 pro Českou Lípu: 18 a více let. 

 

7. Popis průběhu služby:  

 

PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ, 

 SE KTERÝMI MŮŽE POSKYTOVATEL KLIENTOVI POMÁHAT: 

 

Poskytovatel služby nabízí klientovi základní činnosti služby Podpora samostatného bydlení 

dle § 43, odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, které jsou zajišťovány v rozsahu níže uvedených úkonů. 
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Přehled poskytovaných úkonů služby Podpora samostatného bydlení: 
A) POMOC PŘI ZAJIŠŤENÍ CHODU DOMÁCNOSTI: 

1) pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: 

  pomoc při úklidu věcí na „své místo“ 

  pomoc při mytí nádobí 

  pomoc při úklidu kuchyňské linky  

  pomoc při úklidu koupelny a WC 

  pomoc při utírání prachu 

  pomoc při čištění zrcadel, skel 

  pomoc s úklidem podlah 

  pomoc s péčí o květiny 

  pomoc s údržbou drobných osobních věcí (např. šperků, hodinek) 

  pomoc s drobnými opravami v domácnosti 

  pomoc při třídění a vynesení odpadu 

  pomoc při praní prádla 

  pomoc při věšení prádla 

  pomoc při žehlení a skládání prádla 

  pomoc s drobnými opravami prádla 

  pomoc při balení věcí na dovolenou apod. 

  pomoc s péčí o obuv 

  pomoc s péčí o lůžko (stlaní a převlékání lůžkovin) 

 pomoc s obsluhou domácích spotřebičů (myčka nádobí, vysavač, pračka, žehlička)  

 pomoc s obsluhou radiátorů či jiných spotřebičů pro zajištění tepla a teplé vody  

 pomoc se zamykáním a odemykáním dveří a s obsluhou domovního zvonku 

 pomoc s technickými záležitostmi spojenými s bydlením (odečty elektřiny, vody apod.) 

2) podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti: 

  nácvik samostatného úklidu věcí na „své místo“ 

  nácvik samostatného mytí nádobí 

  nácvik samostatného úklidu kuchyňské linky  

  nácvik samostatného úklidu koupelny a WC 

  nácvik samostatného utírání prachu 

  nácvik samostatného čištění zrcadel, skel 

  nácvik samostatného úklidu podlah 

  nácvik samostatné péče o květiny 

  nácvik samostatné údržby drobných osobních věcí (např. šperků, hodinek) 

  nácvik samostatného třídění a vynesení odpadu 

  nácvik samostatného praní prádla 

  nácvik samostatného věšení prádla 

  nácvik samostatného žehlení a skládání prádla 

  nácvik samostatné péče o obuv 

  nácvik samostatné péče o lůžko (stlaní a převlékání lůžkovin) 

  nácvik samostatné obsluhy domácích spotřebičů (vysavač, pračka, žehlička) 

  nácvik samostatné obsluhy radiátorů či jiných spotřebičů pro zajištění tepla a teplé vody  

  nácvik samostatného zamykání a odemykání dveří a obsluhy domovního zvonku 

3) pomoc při údržbě domácích spotřebičů: 

 pomoc při běžné údržbě varné konvice, mikrovlnné trouby, chladničky, kávovaru, pračky, vysavače 

apod. 

 pomoc při nastavení televizoru, mobilního telefonu apod. dle návodu 

4) pomoc se zajištěním stravy: 

 pomoc se sledováním minimální trvanlivosti potravin a vhodným uskladněním potravin  

 pomoc při sestavení jídelníčku 

 pomoc s přípravou jídla  

 nácvik samostatné přípravy jídla 

 pomoc s přípravou teplých nápojů 

 nácvik samostatné přípravy teplých nápojů 

 pomoc se zajištěním stravy od dodavatele veřejného stravování  

 podpora v oblasti zdravé výživy 
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5) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu, úklidu po malování: 

 pomoc se sezónním úklidem, mytím oken, velkým úklidem po malování  

 pomoc s velkým úklidem před stěhováním  

 pomoc se zajištěním úklidové firmy  

6) podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami: 

 pomoc při sepsání nákupního seznamu včetně pomoci se sestavením finančního rozpočtu (potraviny, 

oblečení, obuv, kosmetika, doplňky, čisticí prostředky a vybavení, nábytek, spotřebiče) 

 pomoc při nakupování v obchodě  

 nácvik samostatného nakupování 

 podpora při evidenci finančních prostředků 

 podpora při orientaci ve finančních prostředcích (výpisy z bankovních účtů, vyúčtování apod.)  

 podpora při převzetí důchodu, výplaty apod. 

 podpora při placení složenek 

 nácvik samostatného hospodaření s penězi  

B) VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI: 

1) podpora při zvládání výchovy dětí v rodině: 

 podpora při zajištění plnění školních povinností dětí (docházka a příprava do školy, komunikace  

se školou, zprostředkování návazných služeb a podpora při jednání s nimi – PPP, SPC, logopedie, 

doučování) 

 podpora při  péči o dítě v domácnosti (odpovídající strava, hygiena, péče o malé dítě, zapojení dítěte 

do chodu domácnosti) 

 podpora při vyhledání a kontaktování služby či organizací, které poskytují pomoc rodinám s dětmi 

(např. raná péče, organizace zaměřené na smysluplné trávení volného času dětí) 

 podpora při péči o zdraví dítěte (podpora při návštěvě lékaře, zprostředkování dalších služeb, které 

poskytující odborné poradenství v oblasti péče o zdraví dítěte či v oblasti speciálních pomůcek  

a podpora při jednání s nimi) 

2) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností: 

 nácvik osobní hygieny  

 nácvik výběru vhodného oblečení a obuvi 

 nácvik péče o vzhled (líčení, použití parfému apod.) 

 nácvik zdravotní prevence (přivolání pomoci, základy první pomoci apod.) 

 nácvik jednoduchého ošetření včetně vybavení lékárničky 

 nácvik správného dávkování léků  

 nácvik znalosti hodin (orientace v čase) 

 nácvik práce na PC 

 nácvik používání mobilního telefonu 

 trénink paměti 

 nácvik alternativní komunikace  

 nácvik volnočasových aktivit  

 nácvik samostatné péče o drobná domácí zvířata 

3) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob: 

 rozhovor týkající se přání klienta nalézt a kontaktovat rodinné příslušníky 

 pomoc při hledání rodinných příslušníků  

 pomoc při komunikaci s rodinou (písemná, telefonická, osobní) 

 pomoc při organizaci rodinných setkání, vzájemných návštěv či rodinných oslav  

 doprovod k rodině 

 podpora při vyhledávání aktivit podporujících navazování nových přátelských vztahů 

4) podpora v oblasti partnerských vztahů: 

 rozhovor týkající se přání klienta v oblasti partnerských vztahů 

 podpora při vyhledávání příležitostí k seznámení se 

 nácvik základních dovedností potřebných pro partnerský vztah 

 podpora při komunikaci s partnerem 

 podpora při organizaci vzájemných návštěv či jiných setkání s partnerem 

 doprovod k partnerovi 

5) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu: 

 rozhovor týkající se přání klienta v oblasti pracovního uplatnění 
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 podpora při vyhledání a kontaktování služby poskytující pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním 

v oblasti zaměstnávání 

 podpora při vyhledávání vhodných pracovních nabídek 

 podpora při sepsání životopisu 

 doprovod na pohovor k potenciálnímu zaměstnavateli 

 podpora při komunikaci se zaměstnavatelem 

 nácvik samostatného docházení do zaměstnání 

C) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM: 

1) doprovázení klienta do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány 

veřejné moci, do obchodu a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

2) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně 

využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů: 

 podpora při vyhledávání a využívání běžně dostupných služeb (pošta, knihovna, restaurace, kino, 

divadlo, muzeum, zoo, bazén, sportoviště, kadeřnictví, servis, řemeslníci apod.) 

 podpora při komunikaci s běžně dostupnými službami 

 nácvik sociálních dovedností 

 nácvik zvládání rizikových situací 

 nácvik samostatného cestování (běžně dostupné služby) 

D) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI: 

1) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob: 

 rozhovor týkající se přání klienta  

 rozhovor týkající se možností naplnění přání klienta 

 rozhovor týkající se důležitých životních témat klienta (prostor pro bezpečné sdílení myšlenek klienta 

i situací, které se v jeho životě odehrávají) 

 podpora při zvládání stresových a náročných životních situací 

 podpora při vykonávání oblíbených činností 

 relaxační techniky 

E) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ: 

1) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů: 

 pomoc při komunikaci na úřadě týkající se vyřízení sociálních dávek, důchodu a jiných výhod  

 pomoc při komunikaci na úřadě týkající se platných osobních dokladů  

 pomoc při komunikaci na úřadě týkající se jiných osobních záležitostí 

 pomoc při vyřizování reklamací 

 pomoc při uzavírání smluv (jiných než běžný nákup) 

 pomoc při řešení dluhů a exekucí 

 pomoc při komunikaci s lékařem 

 pomoc při komunikaci s opatrovníkem 

 pomoc při komunikaci s opatrovnickým soudem 

 podpora při vyhledání a kontaktování služby poskytující pomoc lidem v případě zneužití nebo 

ohrožení zneužitím 

 pomoc při komunikaci s policií 

 pomoc při komunikaci s ombudsmanem 

 pomoc při komunikaci s notářem či advokátní kanceláří  

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění volebního práva 

2) pomoc při vyřizování běžných záležitostí: 

 pomoc při vedení osobní dokumentace klienta 

 pomoc související s péčí o zdraví klienta (připomenutí termínů návštěvy lékaře, popř. objednání klienta 

k lékaři) 

 

Tým pracovníků služby Podpora samostatného bydlení dochází ke klientovi do jeho domácnosti 

nebo na jiné dohodnuté místo a pomáhá mu dle „Individuálního plánu spolupráce“ a sjednaného 

„Plánovaného rozsahu služby“, kde je uvedené s čím klient potřebuje pomoci, jak často a kdy.  
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PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY 

 

Služba Podpora samostatného bydlení může být klientovi poskytována ve dnech pondělí  

až neděle v době od 07:00 do 20:00 hodin, ve výjimečných případech i v jinou dobu.  

 

ÚHRADA ZA SLUŽBU 

Za poskytování služby Podpora samostatného bydlení klient platí úhradu ve výši 120 Kč  

za hodinu. Pokud poskytování služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  

 

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, VSTUP DO SLUŽBY 

Informování zájemce před podáním žádosti 

Zájemce o službu Podpora samostatného bydlení může získat potřebné informace o službě 

těmito způsoby:  

 osobně na adrese:  

 Společnost Dolmen, z.ú., nám. Českých bratří 36/1, 460 05  LIBEREC 5  

(pro ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant a Tanvald) 

 Společnost Dolmen, z.ú., Školní 2213, 470 01  ČESKÁ LÍPA (pro Českou 

Lípu) 

 telefonicky na telefonním čísle: 725 841 763 (pro ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, 

Frýdlant a Tanvald), 773 618 737 (pro Českou Lípu)   

 e-mailem na vyžádání: beckova@spolecnostdolmen.cz (pro ORP Liberec, Jablonec 

nad Nisou, Frýdlant a Tanvald), kragova@spolecnostdolmen.cz (pro Českou Lípu) 

 na webových stránkách poskytovatele: www.spolecnostdolmen.cz (zde je 

k nahlédnutí informační leták o službě) 

 v registru poskytovatelů sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz. 

 

Zájemce o službu Podpora samostatného bydlení může osobně, telefonicky či prostřednictvím 

e-mailové zprávy požádat o nezávaznou schůzku za účelem řešení své nepříznivé sociální 

situace. Jednání se zájemcem o službu, popř. jeho zástupcem, vede sociální pracovnice  

a účastní se ho i koordinátorka, popř. vedoucí služby Podpora samostatného bydlení. Místem 

konání schůzky může být sídlo poskytovatele v Liberci, kancelář poskytovatele v České Lípě 

či jiné místo dle návrhu zájemce o službu. Cílem prvního setkání je: 

 zjistit:   

 přání zájemce o službu 

 jakým způsobem se o nás dozvěděl a jaké má očekávání od naší služby 

 jak doposud zvládal svoji životní situaci (kdo mu pomáhal) 

 

 předat zájemci o službu základní informace o službě Podpora samostatného bydlení 

a v případě potřeby mu i poskytnout sociální poradenství týkající se dalších 

sociálních služeb, příspěvku na péči a možností získání vlastního bydlení 

mailto:beckova@spolecnostdolmen.cz
mailto:kragova@spolecnostdolmen.cz
http://www.spolecnostdolmen.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/
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 v případě zájmu o službu Podpora samostatného bydlení informovat zájemce  

o službu o podmínkách přijetí do služby i možných způsobech podání žádosti  

o službu. Zájemce o službu obdrží informační leták o službě, přehled poskytovaných 

úkonů služby Podpora samostatného bydlení a formuláře „Žádost o poskytnutí 

sociální služby Podpora samostatného bydlení“ a „Vyjádření praktického lékaře“.  

 

Sociální pracovnice i koordinátorka (popř. vedoucí) služby Podpora samostatného bydlení 

přizpůsobují komunikaci potřebám zájemce o službu tak, aby rozuměl všem důležitým bodům 

jednání. Sociální pracovnice zaznamená všechny důležité informace ve formuláři „Záznam  

z jednání“. 

 

Podání a vyřízení žádosti 

V případě zájmu o službu Podpora samostatného bydlení je třeba, aby si zájemce podal 

písemnou žádost. Nedílnou součástí žádosti je vyjádření praktického lékaře. Formulář žádosti 

včetně formuláře pro vyjádření praktického lékaře obdrží zájemce o službu na první schůzce. 

Formuláře ke stažení lze také nalézt na webových stránkách poskytovatele nebo o jejich zaslání 

e-mailem či poštou požádat sociální pracovnici. Pokud zájemce potřebuje pomoci s vyplněním 

formulářů, může se obrátit na sociální pracovnici. Vyplněnou žádost včetně formuláře  

pro vyjádření lékaře zájemce pošle (na adresu: Společnost Dolmen, z.ú., Sociální pracovnice 

služby PSB, nám. Českých bratří 36/1, 460 05  LIBEREC 5)  nebo osobně předá sociální 

pracovnici, která zkontroluje jejich úplnost a doplní číslo a datum přijetí.  

 

Žadatel může být odmítnut z těchto důvodů:  

1) žadatel žádá o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje 

2) žadatel nespadá do cílové skupiny osob, kterým je služba poskytována 

3) z kapacitních důvodů – žádost je se souhlasem žadatele zařazena do „Evidence 

žadatelů“ 

4) žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy ve lhůtě kratší než 6 měsíců před podáním žádosti. 

 

Jednání s žadatelem o službu (pokud nebyla žádost zamítnuta) proběhne v co nejkratším 

možném termínu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí žádosti. V této lhůtě také sociální 

pracovnice zašle žadateli písemné sdělení o zamítnutí žádosti s uvedením důvodu zamítnutí. 

 

Evidence žadatelů: 

Přijaté žádosti o službu „Podpora samostatného bydlení“ včetně žádostí, které byly 

z kapacitních důvodů zamítnuty, jsou vedeny v „Evidenci žadatelů“. Žádosti jsou řazeny dle 

data jejich přijetí. Sociální pracovnice 1 x ročně ověřuje jejich platnost u žadatele, a to 

telefonicky nebo písemně. V případě volné kapacity kontaktuje žadatele dle pořadí v „Evidenci 

žadatelů“.    
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Jednání s žadatelem o službu (po přijetí žádosti o službu) 

Pokud žadatel splňuje kritéria pro přijetí do služby a poskytovatel má volnou kapacitu služby, 

pozve ho sociální pracovnice na jednání s žadatelem o službu. Jednání vede sociální pracovnice 

a účastní se ho i koordinátorka (popř. vedoucí) služby Podpora samostatného bydlení. Sociální 

pracovnice i koordinátorka (popř. vedoucí) služby přizpůsobují komunikaci potřebám žadatele 

o službu tak, aby rozuměl všem důležitým bodům jednání. Zároveň je žadateli nabídnuta 

možnost pozvat si na jednání osobu, ke které má důvěru (podpůrce, člen domácnosti, který ho 

zastupuje, rodinný příslušník, blízký přítel, jiný pomáhající pracovník). Pokud je žadatel 

omezen ve způsobilosti k právním úkonům, účastní se jednání i jeho opatrovník.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V případě, že neproběhlo v době před podáním žádosti jednání se zájemcem o službu, proběhne 

nejdříve první setkání, jehož cílem je: 

 zjistit:   

 přání zájemce o službu 

 jakým způsobem se o nás dozvěděl a jaké má očekávání od naší služby 

 jak doposud zvládal svoji životní situaci (kdo mu pomáhal) 

 

 předat zájemci o službu základní informace o službě Podpora samostatného bydlení 

a v případě potřeby mu i poskytnout sociální poradenství týkající  

se dalších sociálních služeb, příspěvku na péči a možností získání vlastního bydlení. 

Zájemce o službu obdrží informační leták o službě a přehled poskytovaných úkonů 

služby Podpora samostatného bydlení. 

 

Místem konání první schůzky může být sídlo poskytovatele v Liberci, kancelář poskytovatele 

v České Lípě či jiné místo dle návrhu žadatele o službu. Sociální pracovnice zaznamená 

všechny důležité informace z prvního setkání ve formuláři „Záznam z jednání“. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pokud se první setkání nekonalo v místě, kde bude žadateli poskytována služba, je třeba, aby 

jednání s žadatelem probíhalo na tomto místě z důvodu potřeby seznámení se s prostředím.  

Cílem jednání s žadatelem je: 

 zmapování oblastí, ve kterých žadatel potřebuje pomoc druhé osoby za účelem 

posouzení, zdali tuto pomoc může zajistit služba Podpora samostatného bydlení 

(prostřednictvím „Přehledu poskytovaných úkonů služby Podpora samostatného 

bydlení a potřeb žadatele“) či bude žadatel potřebovat k řešení své nepříznivé 

sociální situace ještě jinou službu 

 

 zjištění dalších důležitých informací o žadateli, které souvisejí s poskytováním 

služby, prostřednictvím „Dotazníku pro žadatele“ 

 

 stanovení osobního cíle žadatele  
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 domluvení místa a plánovaného rozsahu poskytovaní služby 

 

 předání vzoru Smlouvy o poskytování služby Podpora samostatného bydlení včetně 

příloh (dále jen „smlouva“) žadateli k prostudování.   

Sociální pracovnice zaznamená všechny důležité informace z jednání ve formuláři „Záznam  

z jednání“. Žadatel je rovněž seznámen s informacemi o zpracování osobních, citlivých, 

kontaktních a dalších údajů. Pokud nemá žadatel, popř. jeho zástupce žádné výhrady  

ke vzoru smlouvy, je domluvena další schůzka za účelem uzavření smlouvy.   

 

Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby 

Smlouvu s žadatelem o službu Podpora samostatného bydlení uzavírá sociální pracovnice, která 

přizpůsobuje komunikaci potřebám žadatele o službu tak, aby rozuměl všem bodům smlouvy. 

Lze dohodnout i přítomnost jiné osoby, ke které má žadatel důvěru (podpůrce, člen domácnosti, 

který ho zastupuje, rodinný příslušník, blízký přítel, jiný pomáhající pracovník). Pokud je 

žadatel omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je přítomen i jeho opatrovník.  

 

Pro poskytovatele je důležité, aby žadatel obdržel srozumitelné informace o službě, a tak s ním 

uzavírá i smlouvu (včetně příloh) napsanou ve snadném čtení. Mezi přílohy smlouvy patří 

plánovaný rozsah služby, pravidla služby, informace k souhlasu se zpracováním údajů  

o mně a informace k souhlasu s pořizováním mých fotek a videa.  

 

Místem uzavření smlouvy může být sídlo poskytovatele v Liberci (nám. Českých bratří 36/1, 

460 05  LIBEREC 5), kancelář poskytovatele v České Lípě (Školní 2213, 470 01  ČESKÁ LÍPA) 

či jiné místo dle návrhu žadatele o službu.  

 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou (jeden rok) s tří měsíční zkušební dobou. Smlouva může 

být prodloužena písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

METODY PRÁCE S KLIENTEM 

První služba u klienta 

První služby u klienta se vždy účastní koordinátorka (popř. vedoucí) služby Podpora 

samostatného bydlení, která s klientem na začátku služby projedná „Individuální plán 

spolupráce“ a seznámí ho s obsahem desek „Důležité informace pro nového klienta služby 

Podpora samostatného bydlení“. Tato část služby je neplacená.  

 

Role týmu pracovníků služby 

Služba Podpora samostatného bydlení je založena na spolupráci klienta a týmu pracovníků 

služby a klade důraz na využívání a rozvoj schopností, dovedností a zájmů klienta. 
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Každý klient má při vstupu do služby určeného klíčového pracovníka, který s ním pracuje  

na „Systému spolupráce“, který zahrnuje osobní cíl klienta, individuální plán spolupráce, 

hodnocení spolupráce, důležité informace pro klíčového pracovníka a v případě potřeby i plán 

rizikové situace či krizový plán.     

Tým pracovníků služby Podpora samostatného bydlení: 

 poskytuje klientovi pomoc a podporu pouze v těch oblastech života, ve kterých to 

potřebuje a o které má zájem 

 podporuje klientovu samostatnost - to znamená, že vede klienta k tomu, aby jednotlivé 

činnosti mohl dělat co nejvíce sám (pokud to však není pro klienta možné,  

např. z důvodu jeho zdravotního stavu, poskytne mu tým pracovníků přímou pomoc – 

tzn., že potřebné činnosti udělá pracovník místo klienta).   

 podporuje klienta v samostatném a zodpovědném rozhodování a respektuje vlastní 

postoje a rozhodnutí klienta 

 podporuje klienta ve zvládání přiměřených rizikových situací a hájí jeho zájmy  

a práva 

 poskytuje klientovi podporu při zvládání náročných životních situací.  

  

Je pro nás důležité, aby služba reagovala na měnící se potřeby našich klientů, a proto každé  

3 měsíce (v případě potřeby dříve) probíhá i společné setkání klienta, sociální pracovnice  

a koordinátorky (popř. vedoucí) služby za účelem zhodnocení dosavadní spolupráce, zjištění 

aktuálních potřeb klienta a domluvení další spolupráce.   

Při poskytování služby uznáváme tyto hodnoty: profesionalita, lidskost, důvěra, respekt  

a užitečnost. 

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Na první službě je každý klient koordinátorkou (popř. vedoucí) služby seznámen s možností 

i postupem podávání stížnosti. Zároveň obdrží formulář pro podání stížnosti, který je součástí 

desek „Důležité informace pro nového klienta služby Podpora samostatného bydlení“.   

Každý klient je také 1 x za 6 měsíců informován o možnosti podání stížnosti svým klíčovým 

pracovníkem. 

Formulář pro podání stížnosti si lze vyzvednout i v sídle poskytovatele v Liberci (nám. Českých 

bratří 36/1, 460 05  LIBEREC 5) nebo v kanceláři poskytovatele v České Lípě (Školní 2213, 

470 01  ČESKÁ LÍPA). Stížnost může mít také podobu dopisu.  

Na všechny stížnosti nahlížíme jako na podnět k možnému zkvalitňování naší služby.  

Nabízíme možnost sepsat stížnost v bezpečném prostředí i pomoc s vyplněním formuláře  

pro podání stížnosti či sepsáním dopisu. Všichni pracovníci týmu služby Podpora samostatného 

bydlení jsou seznámeni s postupem podávání stížnosti a mohou v této záležitosti pomoci.    

Stížnost může podat nejen klient služby, ale i osoba, ke které má klient důvěru (opatrovník, 

podpůrce, člen domácnosti, který ho zastupuje, rodinný příslušník, blízký přítel, jiný 
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pomáhající pracovník) či jiná osoba, která má zájem o zvyšování kvality naší služby. Zároveň 

je možné podat i anonymní stížnost. 

Stížnost je možné: 

 podat prostřednictvím některého z pracovníků týmu služby Podpora samostatného 

bydlení 

 přinést osobně koordinátorce (popř. vedoucí) služby Podpora samostatného bydlení 

 zaslat na adresu: 

 Společnost Dolmen, z.ú., Koordinátorka služby PSB, nám. Českých bratří 36/1, 

460 05  LIBEREC 5 (pro ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant  

a Tanvald) 

 Společnost Dolmen, z.ú., Vedoucí služby PSB, Školní 2213, 470 01  ČESKÁ 

LÍPA (pro Českou Lípu). 

Pověřenou osobou pro řešení stížnosti je koordinátorka (popř. vedoucí) služby Podpora 

samostatného bydlení, která vede „Evidenci stížností“, informuje o přijaté stížnosti ředitelku 

společnosti a zároveň domlouvá termín a místo projednání stížnosti. Lhůta pro vyřízení stížnosti 

je 30 dní ode dne přijetí stížnosti.  

 

MOŽNOSTI UKONČENÍ SLUŽBY 

Klient je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 

5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výpovědi poskytovateli. Ve zkušební době 

smlouva končí okamžikem doručení písemné výpovědi poskytovateli.  

Poskytovatel může vypovědět smlouvu z těchto důvodů: 

1) klient porušuje pravidla služby, která jsou uvedená v příloze smlouvy 

2) v případě omezení činnosti poskytovatele z důvodu zhoršení finanční situace či  

v případě ukončení činnosti poskytovatele, nepřevezme-li jeho práva a závazky právní 

nástupce. 

Výpovědní lhůta činí 20 pracovních dnů a začíná běžet prvním dnem po doručení písemné 

výpovědi klientovi. Ve zkušební době smlouva končí okamžikem doručení písemné výpovědi 

klientovi.  

Smlouva může také zaniknout dohodou mezi klientem a poskytovatelem. 

Smlouva zaniká dnem úmrtí klienta.  

 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SLUŽBY 

Služba Podpora samostatného bydlení je terénní služba, která je poskytována v domácnosti 

klienta nebo na jiném dohodnutém místě.  
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Sídlo poskytovatele a zázemí týmu pracovníků služby Podpora samostatného bydlení 

pro klienty z ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant a Tanvald se nachází na adrese:  

nám. Českých bratří 36/1, 460 05  LIBEREC 5. 

Zázemí týmu pracovníků služby Podpora samostatného bydlení pro klienty z České Lípy je 

na adrese: Školní 2213, 470 01  ČESKÁ LÍPA. 

Tým pracovníků služby Podpora samostatného bydlení využívá ke své práci běžné kancelářské 

vybavení, PC s příslušenstvím a mobilní telefony.  

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 

Dle přiloženého Organogramu. 

  

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Služba Podpora samostatného bydlení umožňuje dospělým lidem s mentálním znevýhodněním 

a kombinovanými vadami osamostatnit se, bydlet nezávisle na rodičích či pobytovém zařízení 

a žít život jako jejich vrstevníci bez zdravotního znevýhodnění. Pomáhá také těm, kteří již nyní 

bydlí sami, nebo se náhle ocitli ve své domácnosti sami, nejčastěji po smrti blízké osoby,  

a potřebují podporu ve zvládnutí této nové role. Služba je také šancí pro rodiny s dospělým 

členem se zdravotním znevýhodněním, které se obávají toho, co s ním bude, až jim dojdou síly, 

neboť nabízí možnost včas se připravit na co nejvíce samostatný život. Díky službě mohou  

i lidé se zdravotním znevýhodněním, kteří bydlí v méně dostupných lokalitách, naplňovat nejen 

svoje základní životní potřeby, ale i potřeby v oblasti seberealizace a zajištění kontaktu  

se společenským prostředím. 
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