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Účelem směrnice je popsat pravidla poskytování odborného sociálního poradenství v Poradně MěÚSS 
Jirkov, a to ambulantní i terénní formu poskytování. Stanovit jednotný a prokazatelný systém jednání 
se zájemcem o službu, jeho přijetí či odmítnutí, poskytování anonymní či registrované formy 
poradenství a uzavírání smlouvy. Dále stanovit možnosti ukončení služby. 
 

 

Poradenské služby poskytované Sociální poradnou MěÚSS Jirkov vychází z Veřejného závazku 
poskytovatele. Veřejný závazek je uveřejněn na webu www.meussj.cz a vyvěšen v prostorách Sociální 
poradny Jirkov, U Dubu 1562. 

Veřejný závazek je stručným popisem poskytování služby se zveřejněním základních podmínek a 
principů její realizace. Vychází z platné legislativy a z platné registrace. Obsahuje zejména popis 
poslání služby, její cíle a cílovou skupinu, místo poskytování služby a časovou dostupnost a základní 
činnosti a oblasti poradenství. 

Odborné sociální poradenství je určeno osobám v nepříznivé sociální situaci, zejména osobám ze 
sociálně vyloučených lokalit, u kterých dochází ke kumulaci problémů (chudoba, dluhy, 
nezaměstnanost, lichva, špatný stav bydlení, špatný přístup ke službám, špatná kvalita vzdělání, 
kriminalita apod.), nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým, osobám bez přístřeší, osobám, 
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, zdravotně postiženým  

Poradenství je určeno zejména osobám žijícím v Jirkově a okolí, čerpat služby odborného poradenství 
může jakýkoli občan ČR. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno formou ambulantní a terénní. 

 

Základní a odborné poradenství je poskytováno zejména v rozsahu níže uvedených základních 
činností: 

• Základního poradenství  

• Odborné poradenství 

o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

o Sociálně terapeutické činnosti 

1 Účel 

2 Legislativní rámec 

3 Základní činnosti a oblasti poradenství 
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o Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

• Specializované psychologické poradenství, poradenství v oblasti mediace a terapie 

• Specializované právní poradenství 

 

 3.1 Odborné poradenství 
Níže jsou upřesněny jednotlivé činnosti dle pracovníka, který je v Poradně oprávněn tyto poskytovat. 

Prostřednictvím odborného sociálního poradenství sociální pracovník ambulantní i terénní formy 
poskytuje klientům:  

• pomoc a podporu při vyřizování běžných záležitostí,  
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
• asistenci při řešení tíživé životní situace klienta se školami, úřady, soudy i jinými veřejnými 

institucemi, lékaři a bankami,  
• zajišťuje dodržování práv klienta při výkonu exekuce 
• poskytuje pomoc k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob proto, aby 

mohly vést samostatný život.  
 

Sociální pracovník Sociální poradny Jirkov poskytuje odborné sociální poradenství i pro zdravotně 
postižené a seniory, kteří se ocitli v nepříznivé situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Zahrnuje: 

• podporu a pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.  
• pomoc osobám, které o seniory a zdravotně postižené starají, s řešením otázek souvisejících 

s péčí v jejich přirozeném prostředí.  
• podpora života seniorů a zdravotně postižených v domácím prostředí po co nejdelší časové 

období jejich života.  
 

Sociální pracovník v průběhu poskytované služby má možnost zprostředkovat klientovi služby 
specialistů, kteří mají s organizací uzavřený pracovní poměr, a to ve formě právního a specializované 
psychologické poradenství, poradenství v oblasti mediace a terapie.  

 
Nad rámec výše uvedeného v ambulantní službě poskytujeme: 
 

• sepsání žádostí, odvolání, návrhů k soudu, pomoc při uplatňování jiných práv 
• asistuje při jednání s věřiteli a exekutory,  
• zpracovává návrh na povolení oddlužení 

 
V terénní službě poskytujeme:  

• pracuje na zlepšení životní situace klientů v jejich přirozeném prostředí,  
• depistáž 
• doprovody 
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Základní činnosti poskytované při terénní sociální práci: 

a) poskytnutí podpory a informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace: terénní 
sociální pracovník poskytuje pomoc zejm. při stanovování, dosahování a vyhodnocování cílů klienta, 
které se vztahují k překonávání či zmírňování nepříznivé sociální situace, poskytuje informace 
potřebné k rozhodování (např. o možnostech splátkového kalendáře, o možnostech ubytování, o 
způsobu vyřizování osobních dokladů, o významu určitého lékařského ošetření, o způsobech ochrany 
před bezpečnostními či zdravotními riziky), nabízí alternativy řešení či zmírnění nepříznivé sociální 
situace (např. alternativy azylového bydlení, domů na půl cesty, ubytování na ubytovnách, v nájmu), 
nastiňuje varianty možného vývoje situace při jejím neřešení (např. ztráta bydlení, předluženost). 

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb klientů a 
informace o jiných formách pomoci (např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi), informace o dalších 
sociálních službách, aktivitách a možných zdrojích pomoci.  

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech klienta, zejména v souvislosti s 
poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění 
sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě. 

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na 
péči např. o osobu se sníženou soběstačností, zdravotními problémy, a to jak ve formě péče o osobu 
ve společné domácnosti, tak ve smyslu zájmu o řešení její situace. 

e) asistence a doprovod při řešení nepříznivé životní situace nebo při jednání s věřiteli či 
exekutory. 

3.2 Specializované psychologické poradenství, poradenství v oblasti mediace a 
terapie 

Specializované poradenství je poskytováno v Sociální poradně Jirkov ve vyhrazené dny. 
Specializované psychologické poradenství a poradenství v oblasti mediace a terapie realizuje 
bezplatně odborník v oblasti mediace, psychoterapie a pedagogiky. Zahrnuje sociálně terapeutické 
činnosti. 

Zaměření specializovaného psychologického poradenství a poradenství v oblasti mediace a terapie: 

• problémy a spory v oblasti občanského soužití,  
• osobní problémy vycházejících za složité životní situace,  
• při neschopnosti odpočívat a uspořádat si svůj naplněný život,  
• při řešení konfliktů a sporů v oblasti rodiny a jejího soužití, 
• problémy v partnerském vztahu (odcizení, nevěra, žárlivost, …), 
• při rodičovské bezradnosti při výchově dětí, 
• vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi, 
• při rozhodování o rozvodu / rozchodu, 
• porozvodová / po rozchodová péče o dítě, 
• vyrovnávání se s úmrtím blízkého člověka, 
• problematika domácího násilí atd. 

 
Tato služba není k dispozici veřejnosti, je poskytována pouze registrovaným klientům Sociální 
poradny. Specializované poradenství vychází z individuálního plánování s klientem a vede k naplnění 
jeho cílů. Individuální plán s klientem sestavuje sociální pracovník. 
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3.3 Specializované právní poradenství 

Je poskytováno v Sociální poradně Jirkov ve vyhrazené dny. Právní poradenství v Sociální poradně 
Jirkov zajišťuje bezplatně kvalifikovaný odborník z oblasti Práva a právní vědy. Cílem poradenství je 
pomoc a podpora při řešení problémů v oblasti:  

• rodinného,  
• pracovního  
• a občanského práva.  

 
Právní poradenství vychází z individuálního plánování s klientem a vede k naplnění jeho cílů. 
Individuální plán s klientem sestavuje sociální pracovník. 

Tato služba není k dispozici veřejnosti, je poskytována pouze registrovaným klientům Sociální 
poradny.  
 
Rada, pomoc a podpora jsou poskytovány formou kontaktů a intervencí. Jako kontakt chápeme krátké 
jednání osobní, telefonické, emailem či písemně, které je v délce do 30 min., zejména jde o základní 
poradenství, rychlou stabilizaci situace, předání základních informací k novému či změn 
k probíhajícímu případu. 

Odborné poradenství je poskytováno formou intervencí. Intervence poskytované klientovi jsou 
stanoveny na délku 30 minut. Pro účely sledování a stanovení jednotné evidence je evidováno 
každých započatých 30 minut jednání s klientem jako jedna intervence. 

 
 

 
4.1 První kontakt se zájemcem o službu 

První kontakt se zájemcem o službu probíhá těmito způsoby: 
1. osobně se zaměstnancem Sociální poradny Jirkov nebo recepčním MěÚSS Jirkov, nebo 
2. telefonicky se zaměstnancem Sociální poradny Jirkov nebo recepčním MěÚSS Jirkov, nebo 
3. emailem se zaměstnancem Sociální poradny Jirkov, nebo 
4. písemně se zaměstnancem Sociální poradny Jirkov. 
5. osobně se zaměstnancem Sociální poradny při depistáži v lokalitách města Jirkova 
6. osobně a náhodně se zaměstnancem Sociální poradny při jednání s jiným klientem. 

 
 
Zájemci o službu je nabídnuto objednání k řešení jeho soc. situace v provozní dobu, která je 
uvedena v Základních pravidlech Sociální poradny Jirkov (S09/P04) a to tímto způsobem: 
 
Ad 1.  Osobní kontakt - Při prvním kontaktu se zaměstnancem Sociální poradny Jirkov je předán 
termín konzultace ústně. Při prvním osobního kontaktu s recepčním MěÚSS Jirkov poskytne 
zaměstnanec zájemci o službu toto základní poradenství: 

1. kde je poskytováno sociální poradenství  
2. kdo poskytuje sociální poradenství v Sociální poradně 
3. jaké jsou možnosti pro kontakt se sociálním pracovníkem 
4. jaké jsou konzultační hodiny pro objednané a neobjednané klienty v Sociální poradně 

4 Jednání se zájemcem o sociální službu 
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Ad. 2 Telefonický kontakt - Prostor pro řešení situace klienta prostřednictvím telefonického kontaktu 
a domlouvání termínů konzultací je vyčleněn v konzultačních hodinách pro neobjednané klienty (viz 
kapitola 4). Při prvním telefonickém kontaktu se zaměstnancem Sociální poradny Jirkov je předán 
termín konzultace ústně. Při prvním telefonickém kontaktu se zájemcem o službu na recepci MěÚSS 
získá zájemce o službu informaci, kdy je vyčleněn čas pro telefonické konzultace (viz kapitola 4).   

 

Ad. 3 Elektronický kontakt – Při prvním elektronickém kontaktu se zájemcem o službu je předán 
termín konzultace písemně a odeslán elektronickou cestou přes server MěÚSS Jirkov a zaevidován 
v odchozí poště MěÚSS Jirkov s přidělením čísla jednacího.  

 

Ad. 4 Písemný kontakt – Při prvním písemném kontaktu se zájemcem o službu je předán termín 
konzultace písemně a odeslán na adresu zájemce o službu a zaevidován v odchozí poště MěÚSS 
Jirkov s přidělením čísla jednacího.  

 
V případě, že recepční přijde do kontaktu se zájemcem o službu, který je v krizové situaci a problém 
zájemce o službu vyžaduje akutní řešení, poskytne mu telef. číslo na krizovou intervenci. K tomuto 
účelu má k dispozici seznam specializovaných linek telefonické krizové pomoci a nouzových 
telefonních čísel.  

První kontakt je součástí základního poradenství a neeviduje se, pouze v případě, že by šlo o jednání 
se zájemcem o službu.  

4.1.1 Identifikace zájemce o službu 

Při úvodním jednání sociální pracovník ověřuje, zda je schopen sám jednat, nebo má ustanoveného 
zákonného zástupce nebo opatrovníka. Ověření provádí ústně a zároveň požádá zájemce o službu o 
aktuální lékařský posudek, kde je konstatováno, že osoba není schopna sama jednat.  
 
Sociální pracovník se na základě zjištěných informací rozhodne, zda zájemce o službu je: 

1. osoba, která je schopna samostatně jednat 
2. osoba, která není schopna samostatně jednat a má zákonného zástupce nebo 

opatrovníka  
3. osoba, která není schopna samostatně jednat a není omezena na svéprávnosti, nemá 

zákonného zástupce ani opatrovníka 
 
V případě, že zájemce o službu má zákonného zástupce či opatrovníka, přizve tyto osoby k jednání 
se zájemcem o službu. 
 
V případě, že osoba není schopna samostatně jednat a není omezena na svéprávnosti, nemá 
zákonného zástupce ani opatrovníka, přizve k jednání statutárního zástupce nebo jím pověřeného 
zaměstnance OÚ ORP podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby. Statutární zástupce nebo 
jím pověřený zaměstnanec OÚ ORP je k účasti přizván, aby chránil práva a oprávněné zájmy osoby, 
která není schopna sama jednat a nemá jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka.  
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Pokud během úvodního jednání sociální pracovník zjistí, že se u zájemce o službu vyskytuje nějaká 
porucha komunikace (např. neumí číst a psát), vytvoří o tom záznam do formuláře Informace o 
klientovi s poruchou komunikace (viz kapitola Individuální dokumentace). Porucha komunikace 
nebrání dalšímu poskytování služby. 

4.1.2 Evidence zájemců o službu 
 

Sociální pracovník poskytující službu na základě získaných informací a požadavků poskytne zájemci 
o službu termín individuální konzultace. Objednací doba je u ambulantní služby pořadníkem. Zájemce 
o službu, který vyžaduje poskytnutí služby v čase vymezeném pro objednané klienty, sociální 
pracovník odmítne a to z důvodu, že služba je v daném termínu obsazena jiným zájemcem, čímž je 
okamžitá kapacita služby naplněna. 
 
Sociální pracovník vede evidenci zájemců o službu (dle směrnice S49 Řízení dokumentace 
sociálního poradenství). 

Sociální pracovník vede evidenci odmítnutých zájemců o službu (dle směrnice S49 Řízení 
dokumentace sociálního poradenství). 

 
V evidenci zaznamená, zda byl zájemce o službu odmítnut z důvodu naplněné kapacity, nebo mu byl 
poskytnut termín individuální konzultace. 

4.2. Jednání se zájemcem o službu 
 
Jednání se zájemcem o službu probíhá vždy pouze osobně v konzultačních hodinách Sociální 
poradny Jirkov. Žadatelé, kteří vyžadují poskytnutí služby v době vymezené pro objednané klienty a 
služba je již obsazena jiným klientem, sociální pracovník odmítne a zařadí do evidence odmítnutých 
zájemců o službu. Důvodem je, že poradna neposkytuje krizovou intervenci. Zájemce o službu 
dostává termín pro možnost objednání. Následně je s ním uzavřena zakázka formou smlouvy.  
 
Poradenství je poskytováno formou individuálních konzultací, termín konzultace je vždy sjednán 
s ohledem na individuální požadavky zájemců a kapacitní možnosti poradny. Klient k objednání 
nepotřebuje žádné doporučení, objednat se může telefonicky, osobně, písemně a elektronicky. 

Účelem úvodního jednání je u všech zájemců o službu sociální šetření, zda žadatel o službu splňuje 
cílovou skupinu a posouzení jeho situace. Sociální šetření provádí sociální pracovník prostřednictví 
pohovoru.  
 
Dále sociální pracovník citlivě poskytne ústně zájemci o službu: 

• základní informace o poskytovaných službách a kde může získat další potřebné informace,  
• informace o vnitřních pravidlech poskytované služby 
• podmínky a způsob poskytovaných služeb  
• informace o formě (kdy, kde a jakou formou) jakou může požádat o poskytnutí služby a 

objednat se na další konzultaci  
• časové hledisko poskytování služby  
• kontakt (telefon, email) na pracovníka poradny  
• o právech a povinnostech klienta i zařízení  
• informuje zájemce o službu, že může být anonymním klientem služby. 
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Sociální pracovník si při úvodním jednání průběžně ověřuje, zda zájemce o službu poskytovaným 
informacím porozuměl a dokáže je ve svůj prospěch plně využít. Veškeré formy služeb a pomoci 
nabízí zájemci nenásilnou formou. Důležité informace předá zájemci o službu i v písemné podobě 
formou informačního letáku. 

Zájemce o službu a sociální pracovník v této fázi ještě zformulují ústně cíl (čeho chce 
prostřednictvím služby dosáhnout) tak, aby odpovídal jeho přáním, potřebám a požadavkům a 
reagoval na definované individuální potřeby zájemce o službu. 

Rozhodnutí, zda zájemci o bezplatné odborné sociální poradenství bude nebo nebude poskytnuta 
služba, je ponecháno na odborném posouzení sociálního pracovníka. 
 

4.2.1 Rozhodnutí o přijetí zájemce o službu mezi klienty 

Po úvodním jednání a sociálním šetření sociální pracovník společně se zájemcem o službu 
rozhodnou, zda prostřednictvím sociálního poradenství může zájemce za podpory sociálního 
pracovníka dosáhnout svého cíle a může být přijat do služby. Po rozhodnutí o přijetí do služby se 
zájemce stává klientem služby.  

4.2.2 Rozhodnutí o nepřijetí zájemce o službu mezi klienty 
Pokud při úvodním jednání se zájemcem o službu vyplyne, že zájemce prostřednictvím sociálního 
poradenství nemůže za podpory sociálního pracovníka dosáhnout svého cíle, rozhodne sociální 
pracovník, že klienta nepřijme do služby.  
  
Sociální pracovník může dále odmítnout/nepřijmout zájemce o službu dále v případě, že: 
 
• naplněná kapacita poskytované služby, 
• zájemce nespadá do cílové skupiny, 
• Sociální poradna Jirkov neposkytuje požadovanou službu, 
• služba je v žádaném termínu již obsazena jiným zájemcem, 
• zájemce o službu je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, 
• zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 
• zájemce trpí akutní infekční nemocí, 
• zájemce vykazuje projevy agresivity, 
• chování zájemce narušuje dobré mravy a občanské soužití. 
 
Po odeznění výše jmenovaných důvodů může být zájemci služba poskytnuta dle Základních pravidel 
Sociální poradny Jirkov (S09/P04) 
 

4.3 Uzavření smlouvy o poskytování sociálního poradenství 
 
Sociální pracovník zjistí, zda se klient rozhodl poskytnout své osobní údaje Sociální poradně Jirkov. 
V případě, že klient nesouhlasí, je přijat do služby jako anonymní kliet a sociální pracovník s ním 
nepodepisuje smlouvu o poskytování služby sociálního poradenství a informuje ho o tom, že své 
stanovisko může v průběhu spolupráce změnit a v budoucnu projevit zájem o registraci u služby a 
uzavření smlouvy. Dále anonymního klienta informuje, že nemá možnost využívat specializované 
služby právního poradenství a poradenství v oblasti mediace a terapie, ale pouze odborné sociální 
poradenství nebo terénní služby. 
 
S klientem, který dal souhlas s nakládáním s osobními údaji, je sepsána písemná smlouva o 
poskytování služby sociálního poradenství společně se sociálním pracovníkem. Smlouvu s klientem 
uzavírá sociální pracovník Sociální poradny Jirkov v zástupu ředitele (zástup je stanoven pověřením, 
které je uloženo v personální složce sociálního pracovníka).  
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Před uzavřením smlouvy sociální pracovnice se zájemcem probere obsah Smlouvy o poskytnutí 
služeb sociálního poradenství a ujistí se, že mu klient rozumí.  

K uzavření smlouvy dochází, pokud klient smlouvu podepíše. 
  

4.3.1 Uzavírání smlouvy s klientem, který není schopen samostatně jednat 
V případě, že klient není schopen samostatně jednat a má zákonného zástupce či opatrovníka, přizve 
tyto osoby k uzavření smlouvy. 
 
V případě, že klient není schopen samostatně jednat a není omezen na svéprávnosti, nemá 
zákonného zástupce ani opatrovníka, přizve k procesu uzavírání smlouvy statutárního zástupce nebo 
jím pověřeného zaměstnance OÚ ORP podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby. Statutární 
zástupce nebo jím pověřený zaměstnanec OÚ ORP je k účasti přizván, aby chránil práva a oprávněné 
zájmy osoby, která není schopna sama jednat a nemá jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka.  
 
Před uzavřením smlouvy sociální pracovnice s klientem a jeho zákonným zástupcem nebo 
opatrovníkem probere obsah Smlouvy o poskytnutí služeb sociálního poradenství a ujistí se, že jí 
rozumí.  

Smlouvu s klientem uzavírá sociální pracovník Sociální poradny Jirkov v zástupu ředitele (zástup je 
stanoven pověřením, které je uloženo v personální složce sociálního pracovníka).  

K uzavření smlouvy dochází, pokud klient případně i jeho zákonný zástupce nebo opatrovník dali 
souhlas s nakládáním s osobními údaji a smlouvu podepíší.  

Klient případně jeho zákonný zástupce nebo opatrovník jsou opakovaně i v průběhu poskytování 
služby sociálním pracovníkem informováni o všech změnách poskytování služby a smluvních 
podmínek.  
 
Smlouva o poskytování služby je uzavírána ve všech případech na dobu neurčitou a její bližší 
specifikace je součástí směrnice S49 Řízení dokumentace sociálního poradenství.  

 

4.4 Jednání se zájemcem o terénní službu  
Na první kontakt se zájemcem o informace navazuje jednání se zájemcem o službu. Terénní sociální 
pracovník formuluje zájemci nabídku služeb sociálního poradenství a navazujících služeb Sociální 
poradny Jirkov (základní informace o sociální službě a o možnostech spolupráce).  

Terénní pracovník aktivně informuje zájemce o nabízené terénní službě a o všech právech a 
povinnostech, které by pro něj ze spolupráce vyplynuly. Pro tento účel je terénní sociální pracovník 
vybaven informačním materiálem přehledem toho, jaké služby Sociální poradna Jirkov nabízí a jaké 
jsou podmínky jejich poskytování. Zájemci o službu tyto informace poskytuje, aby se sám 
rozhodl, zda by spolupráce s terénním sociálním pracovníkem mohla uspokojit jeho potřeby a 
zda jsou pro něj podmínky přijatelné.  

Terénní sociální pracovník poskytující službu na základě získaných informací a požadavků poskytne 
zájemci o službu termín schůzky v Sociální poradně Jirkov a zároveň s ním domluví místo, kde bude 
terénní služba poskytována.  
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5 Vnitřní pravidla pro poskytování služby  
 
Služby jsou poskytovány v souladu se stanoveným a zveřejněným posláním organizace a v souladu s 
předem danými konkrétními cíli, kterých má být poskytováním služeb dosaženo. Služby jsou 
poskytovány pro předem stanovenou a zveřejněnou cílovou skupinu obyvatel. Při poskytování služeb 
jsou dodržovány základní zásady respektující práva klientů i odborných pracovníků. 
Pro každého klienta je zavedena dokumentace, v níž je zdokumentováno poskytování služeb. 
Rozsah služby: Čas, četnost a rozsah služeb jsou sjednány se zájemcem o službu individuálně, dle 
jeho aktuálních potřeb s ohledem na provozní, personální a materiální možnosti poskytovatele. Pokud 
poskytovatel nemůže vyhovět požadavkům, bude zájemce o této situaci informován a pokud si to 
bude přát, bude mu předán kontakt na jiného poskytovatele. 
Práva klienta: sociální pracovník odborného sociálního poradenství respektuje základní lidská práva 
klientů. Ke všem klientům přistupuje bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství. 
Především je respektováno právo na ochranu soukromí.  
Právo na důstojné zacházení: Samozřejmostí je vykání a jednání s klientem s úctou přiměřenou 
věku. Je nepřípustné jakékoliv chování ze strany pracovníků poskytovatele, které by vyjadřovalo 
neúctu vůči klientovi. 
Právo na svobodné rozhodování: Poskytovatel se snaží vycházet vstříc zvyklostem a potřebám 
klienta a to i v případě, kdy se neshodují s názorem poskytovatele. Nikdo ze strany poskytovatele 
nemá právo klienta přesvědčovat a nutit do něčeho, co on sám nechce. 
 
Právo na ochranu osobních údajů: poskytovatel pro svou evidenci a identifikaci klientů shromažďuje 
některé osobní údaje klienta, pokud se nejedná o anonymního klienta. Některé údaje jsou povinné: 
jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště. Klient může poskytovateli sdělit některé 
další, nepovinné, údaje, které mohou být podstatné pro kvalitu služby a bezpečnost a ochranu 
osobních údajů, jako informace o zdravotním stavu, typ důchodu, telefon klienta, jméno ošetřujícího 
lékaře, kontakt na blízkou osobu. Kontakt na blízkou osobu je důležitý zejména u osob s poruchou 
komunikace, osob omezených na svéprávnosti, osob, které nedokáží domyslet důsledky svého 
jednání a v případech ohrožení nebo zneužití základních lidských práv a svobod.  

Mlčenlivost: V souladu s platnou legislativou, zejména dle Zákona o sociálních službách jsou 
zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se 
osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se při své činnosti dozvědí. Této povinnosti 
mohou být zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu 
a účelu. 

V případě dožádání orgánů činných v trestním řízení o informace ke skutečnostem sdělených klientem 
zaměstnanec MěÚSS Jirkov dle platné legislativy, zejména dle trestního řádu plnění povinnosti 
vyhovovat dožádáním při plněních jejich úkolů odmítnout s odkazem na uznanou povinnost 
mlčenlivosti. 

Klient dává podpisem smlouvy o poskytnutí sociální služby souhlas se shromažďováním osobních 
údajů v rozsahu potřebném pro účely poskytování služby sociálního poradenství. 
Poskytovatel má povinnost zájemci o službu/klientovi vždy vysvětlit, k čemu dané údaje slouží a také 
popíše, jakým způsobem jsou chráněny před zneužitím. Klient má možnost kdykoliv požádat o 
nahlédnutí do osobní dokumentace zpracované v souvislosti s poskytováním služby. 

Klient má právo podávat stížnosti na postup poskytovaných služeb či jiné nedostatky. Klient má 
možnost vznášet připomínky k poskytovaným službám, kterých je využito pro zvyšování jejich kvality. 
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Podávání a vyřizování stížností klientů na jednání konkrétního pracovníka, na kvalitu či způsob 
poskytované služby nebo na jiné skutečnosti, související s poskytovanou službou, se řídí vnitřním 
předpisem S10 Připomínky, náměty, stížnosti a pochvaly, v platném znění. Tento předpis je klientům k 
dispozici k nahlédnutí na jejich žádost. O nahlédnutí do tohoto předpisu mohou požádat kteréhokoliv 
odborného pracovníka poradny.  
 

 

Realizace v ambulantní i terénní služby probíhá podle stejných pravidel.  

Odborné sociální poradenství pomáhá klientům získat náhled na příčiny, jež vedly k sociální situaci, ve 
které se ocitli. U klientů, kteří mají stanovený osobní cíl lze využít k jeho plnění konzultaci u 
kvalifikovaného odborníka v oblasti práva nebo činností kvalifikovaného terapeuta a mediátora. 

Sociální pracovník poskytuje službu klientovi, který se dostaví na předem sjednaný termín a místo, 
ve kterém byla intervence naplánovaná. K poskytování služby přizve sociální pracovník zákonného 
zástupce, opatrovníka nebo statutárního zástupce nebo jím pověřeného zaměstnance OÚ ORP  
pokud to vyžaduje uživatel nebo jeho zástupce. 

Realizace služby sociálního poradenství probíhá formou plnění individuálního plánu (viz kapitola 
Individuální plánování). Při poskytování služby sociální pracovník vytváří prostředí důvěry a bezpečí.  
Na začátku poskytování služby je společně zmapován problém a situace klienta. Společně 
s klientem sociální pracovník hledá pro klienta vyhovující řešení. Společně zformulují cíl a sestaví 
kroky k naplnění cíle.  

V průběhu prvního konzultačního sezení poskytovatel služby formuluje nabídku, jak a v jakém 
časovém rozpětí může být zakázka plněna. V případě nemožnosti realizovat zakázku klienta služby je 
klientovi poskytnuta informace, kde, ve které instituci, může být plnění zakázky akceptováno. 

Sociální pracovnice je v kontaktu s klientem vždy až do vyřešení jeho problému, který ho trápí, resp. 
naplnění zakázky. Sociální pracovník je průvodcem klienta při plnění kroků, které vedou k dosažení 
osobních cílů klienta. Je nutná zpětná vazba s klientem. V případě, že individuální cíl klienta nelze 
naplnit prostřednictvím jedné intervence, je s klientem sjednán další termín konzultace. Délka 
každé intervence je zpravidla 30 minut. Délku konzultace může sociální pracovník přizpůsobit 
individuálně situaci klienta.  
 
Sociální pracovník poskytuje telefonické konzultace ve vymezených hodinách pro neobjednané 
klienty. Telefonické konzultace sociální pracovník nevykazuje, ale zaznamenává je do záznamů soc. 
práce.  
 
Služby specializovaného poradenství jsou poskytovány na základě výše uvedených podmínek 
v kapitole č. 3.3 a 3.4.  
V průběhu poskytování specializovaného právního poradenství, je sociální pracovník přítomen 
v případě, že klient souhlasí a nemá proti tomu námitky. O průběhu poradenství pořizuje sociální 
pracovník zápis a při další konzultaci se sociálním pracovníkem plánuje a provádí další úkony 
s ohledem na informace a instrukce získané při návštěvě odborníka.  

6 Realizace služby OSP - Průběh poskytování služby 
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V případě, že s přítomností nesouhlasí, je služba poskytnuta bez asistence a bez zápisu. Klient plní 
další kroky bez podpory sociálního pracovníka. 
Klient, který absolvoval specializovaného poradenství je následně v případě potřeby objednán na 
konzultaci k sociálnímu pracovníkovi, a společně se dohodnou na dalším postupu řešení problému a 
provedou v případě naplnění cíle společné vyhodnocení. Další intervence je plánována a poskytována 
s ohledem na informace a instrukce získané při návštěvě odborníka. 
 
V průběhu poskytování specializovaného psychologického poradenství není sociální pracovník 
přítomen a nepořizuje o průběhu poradenství žádný záznam. V případě, že má klient zájem o 
přítomnost soc. pracovníka při poskytnutí služby, sociální pracovník poskytne podporu formou 
asistence u jednání.  
Při poskytování služby klientům s poruchou komunikace se zaměstnanci Sociální poradny Jirkov řídí 
směrnicí Komunikace s klientem s poruchou komunikace S20.  
 
Průběh poskytování služby sociální pracovník pravidelně písemně zaznamenává do zavedené 
dokumentace. 

 

Terénní sociální pracovník pomáhá klientům získat náhled na příčiny, jež vedly k sociální situaci, ve 
které se ocitli.  

Sociální pracovník poskytuje službu klientovi, který se dostaví na předem sjednaný termín a 
domluvené místo, na kterém byla intervence naplánovaná. K poskytování služby přizve sociální 
pracovník zákonného zástupce, opatrovníka nebo statutárního zástupce nebo jím pověřeného 
zaměstnance OÚ ORP, pokud to vyžaduje klient nebo jeho zástupce. 

Realizace terénní služby sociálního poradenství probíhá formou plnění individuálního plánu (viz 
kapitola Individuální plánování). Při poskytování služby sociální pracovník vytváří prostředí důvěry a 
bezpečí.  

Na začátku poskytování služby je společně zmapován problém a situace klienta. Společně s klientem 
sociální pracovník hledá pro klienta vyhovující řešení. Společně zformulují cíl a sestaví kroky 
k naplnění cíle.  

Na počátku spolupráce poskytovatel služby formuluje nabídku, jak a v jakém časovém rozpětí může 
být zakázka plněna. V případě nemožnosti realizovat zakázku klienta služby je klientovi poskytnuta 
informace, kde, ve které instituci, může být plnění zakázky akceptováno. 

Sociální pracovnice je v kontaktu s klientem vždy až do vyřešení jeho problému, který ho trápí, resp. 
naplnění zakázky. Sociální pracovník je průvodcem klienta při plnění kroků, které vedou k dosažení 
osobních cílů klienta. Je nutná zpětná vazba s klientem. V případě, že individuální cíl klienta nelze 
naplnit prostřednictvím jedné intervence, je s klientem sjednán další termín konzultace. Délku 
konzultace může sociální pracovník přizpůsobit individuálně situaci klienta.  

Při poskytování služby klientům s poruchou komunikace se zaměstnanci Sociální poradny Jirkov řídí 
směrnicí Komunikace s klientem s poruchou komunikace.  

7 Průběh poskytování terénní služby 
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Průběh poskytování služby sociální pracovník pravidelně písemně zaznamenává do zavedené 
dokumentace. 

8 Individuální plánování 
 

Individuální plánování začíná v poslední fázi jednání se zájemcem o službu. Osoby, které se podílejí 
na individuálním plánování, jsou sociální pracovník a klient. Obě strany si stanoví, kolik času na 
sestavení plánu potřebují. Sociální pracovnice uživateli vysvětlí smysl, účel a způsob sestavování 
individuálního plánu. Individuální plánování vychází z individuálních potřeb klienta. Potřeby definuje 
sociální pracovník s klientem do cílů individuálního plánu. Proces individuálního plánování se skládá 
z jednotlivých kroků – fází, které slouží k naplnění osobního cíle klienta. Sociální pracovník podporuje 
klienta v plnění jeho osobních cílů a k jejich naplnění využívá jednotlivé fáze plánování. Sociální 
pracovník vede individuální záznamy o průběhu poskytované sociální služby a to i v případě, že klient 
není fakticky schopen vyjádřit svá přání.  
V případě, že klient není schopen fakticky vyjádřit sám své potřeby a plánovat, osobní cíle stanoví, 
plánuje a hodnotí sociální pracovník. U takového klienta jednotlivé kroky stanoví, plánuje a 
vyhodnotí sociální pracovník a to např. na základě rozhovoru s klientem, na základě jeho pozorování, 
např. ve spolupráci s osobou blízkou, s jiným odborným pracovníkem, se kterým již klient 
spolupracuje, nebo také v rámci případové konference.  
V případech uvedených v kapitole 4.1.1 přizve k plánování statutárního zástupce nebo jím 
pověřeného zaměstnance OÚ ORP podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby.  
Individuální plánování s klientem s poruchou komunikace je upraveno ve zvláštní kapitole 8.7.  

8.1 Fáze individuálního plánování 
 
Individuální plánování probíhá ve čtyřech fázích:  

1. Stanovení osobního cíle klienta a časového horizontu pro jeho realizaci 
2. Sestavení plánu: 

• vytipování zdrojů, kterými může klient k plnění přispět 
• nastavení kroků, které vedou k realizaci cíle 
• přidělení úkolů – předávání informací, vytipování osob podílejících se na realizaci 

osobního cíle, 
• stanovení termínů jednotlivých kroků 

3. Realizace naplánovaného cíle 
4. Průběžné hodnocení realizace nastavených kroků ve spolupráci s klientem 
5. Závěrečné hodnocení plnění cíle. 

 
V průběhu plánování je důležité dodržovat pravidlo SMARTER: konkrétní/specifický, 
smysluplný/motivující uříditelný, odpovídající /dosažitelný/ zadatelný zprocesnitelný, pokrytý 
zdroji/realistický, časově orientovaný, časově terminovatelný, etický, hodnotitelný, znovu hodnotitelný.  
 
Důležité je, aby byl cíl akceptovatelný klientem, sociálním pracovníkem a byl v souladu s cíli a principy 
poskytovaných služeb. Cíl, který pomáhá klientovi nastavit sociální pracovník, musí být reálný a vždy 
je nutné, aby sociální pracovník nezapomínal stanovovat termíny a konkrétní úkoly přiděloval 
konkrétním osobám.  
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8.2 Stanovení osobního cíle klienta a časového horizontu pro jeho realizaci 
 
V této fázi sociální pracovnice prostřednictvím pohovoru s klientem zjišťuje budoucí témata sociální 
práce. Úkolem sociální pracovnice je vyjasnění nepříznivé životní situace klienta a získání co nejvíce 
podnětů budoucí možné spolupráce. Sociální pracovník společně s klientem pojmenují všechny jeho 
osobní cíle. Úkolem sociálního pracovníka je, aby s klientem vybraly ty osobní cíle, o jejichž dosažení 
se bude usilovat během jejich vzájemné spolupráce v konkrétním čase. Tyto cíle se považují za 
dohodnuté osobní cíle. Sociální pracovník kontroluje, aby dohodnuté osobní cíle nebyly v rozporu s 
cíly Sociální poradny Jirkov.  

 
Dohodnuté osobní cíle sociální pracovnice zaznamená: 
1. do smlouvy o poskytnutí služby sociálního poradenství  
2. do individuálního plánu. 
 

8.3. Sestavení plánu 

8.3.1 Vytipování zdrojů, kterými může klient k plnění přispět 
V této fázi sociální pracovnice a klient zkoumají, jakým způsobem dosáhnout aktuálně řešených cílů. 
Společně hledají zdroje, jež se mohou využít.  
Možné zdroje:  

a) zdroje klienta - např. zkušeností, schopností, dovedností 
b) ostatní zdroje např. osoby a instituce 

 

8.3.2 Nastavení kroků, které vedou k realizaci cíle 
V této fázi sociální pracovnice a klient nastavují konkrétní úkony (kroky), které jsou měřitelné (lze 
vyhodnotit, zda byly splněny či ne)  
 

8.3.3 Přidělení úkolů – předávání informací, vytipování osob podílejících se na 
realizaci osobního cíle 

V této fázi sociální pracovnice a klient domlouvají, kdo se bude podílet na jejich plnění stanovených 
kroků. 

8.3.4 Stanovení termínů jednotlivých kroků 
V této fázi sociální pracovnice a klient domlouvají, v jakém časovém horizontu budou plněny 
stanovené kroky. Zároveň stanoví termín vyhodnocení plnění plánu. 
 
Individuální plán obsahuje: 
jméno klienta, jméno sociálního pracovníka, datum sepsání individuálního plánu, dohodnuté osobní 
cíle klienta, aktuálně řešení cíle klienta, zdroje, kterými může klient přispět k plnění, jednotlivé 
naplánované kroky k dosažení cílů a kdo je odpovědný za jejich plnění, termín vyhodnocení plánu. 
V případě, že v průběhu spolupráce s uživatelem je sestaveno více plánů, obsahuje individuální plán 
také vyhodnocení předchozího plánu z pohledu sociálního pracovníka i klienta. 
Individuální plán je výsledkem ústního kontraktu mezi klientem a sociální pracovnicí. Individuální plán 
je závazkem k naplnění stanovených kroků. Individuální plán sestavuje sociální pracovník do 
formuláře určeného pro individuální plánování a vytiskne. Individuální plán je stvrzen podpisem klienta 
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a sociální pracovnice. Jeden exemplář zakládá sociální pracovník do individuální dokumentace 
klienta. Na žádost klienta poskytne sociální pracovník klientovi kopii indiv. plánu. 
V případě, že se klient nedokáže podepsat, sociální pracovník to do Individuálního plánu zaznamená.  

8.4 Realizace naplánovaného cíle 
Fáze realizace individuálního plánu je proces naplňování nastaveného plánu, naplňování kontraktu. 
V této fázi plní klient nebo sociální pracovník dohodnuté úkony, které vyplývají z kontraktu. Sociální 
pracovník podporuje klienta v plnění jeho osobních cílů. Sociální pracovnice zaznamenává plnění 
osobních cílů klienta do Záznamů sociální práce. 

8.5 Průběžné hodnocení realizace nastavených kroků ve spolupráci s klientem 
V průběhu dalších konzultací dochází k průběžnému vyhodnocení realizovaných kroků 
individuálního plánu. Smysl vyhodnocování je spatřován ve vhodné reakci na měnící se potřeby 
klienta ve smyslu nabídky dalších forem poradenství, či jejich útlumu nebo pozastavení v případě, že 
cíle klienta byly naplněny.  
Jedním z kroků vedoucích k naplnění cíle klienta, mohou být potřeby konzultace s odborníkem 
s oblasti práva nebo psychoterapie a mediace v Sociální poradně Jirkov. Pokud projeví zájem o 
zprostředkování těchto specializovaných služeb poradenství, sociální pracovník sjedná termín 
konzultace s odborníkem.  

8.6  Závěrečné hodnocení plnění cíle 
Součástí individuálního plánování je i vyhodnocení plnění zakázky a osobního cíle. V tomto termínu je 
realizováno závěrečné vyhodnocení plnění osobního cíle klienta do závěrečné zprávy.  

8.7 Individuální plánování s klientem s poruchou komunikace 
Při individuálním plánování s klientem s poruchou komunikace zaměstnanec Sociální poradny Jirkov 
řídí směrnicí Komunikace s klientem s poruchou komunikace S20.  
Individuální plánování probíhá za přítomnosti tlumočníka, kterého si přivede klient nebo za přítomnosti 
osoby blízké. 
Pokud klient nepředloží sociální pracovnici rozhodnutí soudu o tom, že by byl omezen na svých 
právech, rozhoduje se ve svých záležitostech samostatně. Proces individuálního plánování je však 
přizpůsoben schopnostem a možnostem klienta.  
Pokud klient předloží sociální pracovnici rozhodnutí soudu o tom, že je omezen na svých právech a 
cíl, který si stanovil ve vztahu k sociálnímu poradenství, je realizovatelný a v jeho prospěch, je možné 
ho prostřednictvím služby naplnit ve spolupráci s osobou blízkou nebo ustanoveným opatrovníkem. 
Pokud v průběhu spolupráce nastane situace, kdy se z běžného klienta stane klient s poruchou 
komunikace, je nutné o tom pořídit záznam o změně stavu klienta do záznamů sociální práce a vyplnit 
formulář Informace o klientovi s poruchou komunikace. Po změně stavu klienta se pak sociální 
pracovník řídí směrnicí Komunikace s klientem s poruchou komunikace S20. 

 
K ukončení poskytované služby dochází: 

1. ústní dohodou při naplnění zakázky klienta stanoveného v Individuálním plánu  
2. výpovědí:  a)  na straně klienta – rozhodnutí klienta vypovídající smlouvu je zapsáno  

do jeho osobní složky a podepsáno klientem, případně i jeho zástupcem 

9 Ukončení poskytování služby 
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b) výpovědí poskytovatele při nedodržení pravidel poskytování služby – 
písemné oznámení o ukončení poskytnutí služby je předáno klientovi, 
případně jeho zástupci písemně nebo zápisem v jeho dokumentaci.  

 
Sociální pracovník při ukončení poskytování služby vypracuje závěrečnou zprávu a založí ji do osobní 
složky klienta. Složku ukončeného klienta dále spravuje dle postupu uvedeného v kapitole Individuální 
dokumentace.  
Poskytování služeb je klientovi vždy ukončeno poté, co 1 rok nezkontaktuje Sociální poradnu Jirkov. 
V takovém případě sociální pracovník vyhodnotí, v jaké míře došlo k naplnění cílů klienta do 
závěrečné zprávy.  

9.1. Ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele  
Smlouva o poskytování služby je uzavírána ve všech případech na dobu neurčitou. Poskytovatel 
služby však může příjemci služby Smlouvu vypovědět dříve a ukončit poskytování služby: 

a) pokud klient 1 rok nezkontaktuje Sociální poradnu Jirkov. V takovém případě sociální 
pracovník vyhodnotí, v jaké míře došlo k naplnění cílů klienta do závěrečné zprávy. 

b) pokud klient nedodržuje pravidla poskytování služby obsažená ve Smlouvě nebo pravidla 
uvedená v Základních pravidlech Sociální poradny Jirkov (S09/P04), se kterým byl seznámen, 
při opakovaném neplnění dohod a úkolů klientem sjednaných v Individuálním plánu v průběhu 
poskytování služby, včetně nedostavení se na dohodnuté jednání bez řádné omluvy 

c) při ukončení možnosti poskytování Služby Poskytovatelem 

d) pokud jednání klienta neodpovídá standardům slušného chování v průběhu poskytování 
služby 

e) klient zemře  

V případě možnosti b), d) musí poskytovatel klientovi sdělit důvody a informovat jeho i zákonného 
zástupce písemně – listinnou poštou. Písemné vyjádření se eviduje v evidenci odchozí pošty MěÚSS, 
je mu přiděleno číslo jednací a založeno do osobní složky klienta.  

V případě, že není klient adresný, bude výpověď smlouvy založena do spisu.  

V případě možnosti a), e) není potřeba sdělit důvody písemně.   

9.2. Ukončení poskytování služby ze strany klienta 
Klient, případně i jeho zástupce může vypovědět smlouvu o poskytování poradenství ústní nebo 
písemnou formou: 

a) s uvedením důvodů  

b) bez uvedení důvodů. 

Na žádost klienta, sociální pracovník ukončení poskytování služby sepíše písemně, nebo klient, 
písemnou výpověď osobně přinese nebo zašle písemnou výpověď smlouvy.  
 
Na žádost klienta je vystaveno písemné potvrzení o čerpání služby sociálního poradenství. Vystavené 
potvrzení se eviduje v evidenci odchozí pošty MěÚSS a je mu přidělené číslo jednací. 
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S klientem, kterému byla ukončena smlouva ze strany poskytovatele, nebo ji vypověděl sám, může 
sociální pracovník uzavřít smlouvu novou za podmínek uvedených v kapitole 4.3.  

  
Pravidla k jednotnému postupu při zapisování, vedení a archivování individuální dokumentace jsou 
zpracována ve zvláštní směrnici S49 Řízení dokumentace sociálního poradenství. 

 

Mimořádné, nouzové a havarijní situace v Sociální poradně Jirkov jsou popsány v platných vnitřních 
předpisech MěÚSS Jirkov. 

 

Stížností je chápáno ústní či písemné vyjádření nespokojenosti s poskytovanou službou. Evidence 
stížností směřovaných na Sociální poradnu Jirkov je vedena u manažera kvality. 

Každá stížnost je zaevidována pod pořadovým číslem. 

Možnost anonymní stížnosti je zajištěna prostřednictvím uzamykatelné schránky umístěné ve 
veřejných prostorách Sociální poradny Jirkov.  

Výsledky šetření anonymních stížností jsou dostupné na ředitelství poskytovatele. 

 

Postup při uzavírání smlouvy o spolupráci při realizaci odborné stáže/praxe v Sociální poradně Jirkov, 
kompetence, role a povinnosti vedoucího služby odborného sociálního poradenství, pokyny k 
hodnocení stáží a získání zpětné vazby prostřednictvím evaluačních dotazníků je popsán v 
Metodickém pokynu Praxe a stáže studentů v MěÚSS Jirkov č. S03/MP05.  

V případě, že má stážista zájem o nahlédnutí do spisu klienta služby nebo chce být přítomen 
poskytování služeb, sociální pracovník poradny získá od uživatele služby předem písemný souhlas na 
formuláři Souhlas s nahlížením do individuální dokumentace a účastí při poskytování služby 
odborného sociálního poradenství (S09/P04). Pokud klient písemný souhlas nedá, nebude stážistovi 
umožněno nahlížet do dokumentace ani účastnit se poskytování služeb.  

Stáže je možné realizovat pouze v ambulanci. 

10 Individuální dokumentace 

11 Mimořádné a nouzové situace 

12 Postup vyřizování a evidence stížností 

13 Realizace stáží a praxí v Sociální poradně Jirkov 
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1. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance organizace. 

2. Vedoucí jednotlivých úseků a služeb odpovídají za prokazatelné seznámení jim podřízených 
zaměstnanců s touto směrnicí. 

3. Kontrolovat plnění této směrnice může ředitelka organizace, manažer kvality, nebo osoba 
pověřená kontrolou. 

4. Připomínky k aktualizaci této směrnice můžou podávat vedoucí zaměstnanci na základě 
vyhodnocení nastavených opatření nebo na základě nových zkušeností pracovníků. 

5. Za aktualizaci této směrnice odpovídá garant směrnice, který je uveden na titulní straně tohoto 
dokumentu. 

6. Tato směrnice nabývá platnosti dne 1.1.2019 

 

organizace Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o. 
depistáž záměrné vyhledávání potencionálních klientů služby 
ambulantní služba služba, za kterou klient dochází 
terénní služba služba poskytovaná klientovi v jeho přirozeném prostředí 
přirozené sociální 
prostředí 

považujeme rodinu osoby a její sociální vazby k osobám blízkým, domácnost 
osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, 
kde pracuje, vzdělává se a realizuje běžné sociální aktivity. Takto je chápáno i 
prostředí, kde se cílové skupiny aktuálně pohybují – např. sociálně vyloučené 
lokality apod.  

skupinová intervence jako skupinu, které je poskytovaná intervence chápeme, rodinu, osoby blízké, 
členy jedné domácnosti, kteří řeší společnou nepříznivou životní situaci 

 

 

MěÚSS Městský ústav sociálních služeb Jirkov 
PVK Představitel vedení pro kvalitu 
SD Správce dokumentace 
Sb. Sbírka zákonů 
DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením 

14 Závěrečná ustanovení  

15  Pojmy 

16 Zkratky 
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DS Domov pro seniory 
IS Cygnus Informační systém Cygnus 
AK Anonymní kontakt 
MHD Městská hromadná doprava 
Atd. A tak dále 
Např. Například 
OÚ ORP  Obecní úřad Obce s rozšířenou působností 
MP  Metodický pokyn 
OSP Odborné sociální poradenství 
 

 

16.1  Související vnitřní předpisy 
S10   Připomínky, náměty, stížnosti a pochvaly 
S49   Řízení dokumentace sociálního poradenství  
S20   Komunikace s klientem s poruchou komunikace 
S03/MP05 Praxe a stáže studentů v MěÚSS Jirkov 

16.2  Přílohy 
S09/P01  Smlouva o poskytnutí služby sociálního poradenství 

S09/P02  Souhlas s nahlížením do individuální dokumentace a účastí při poskytování 
služby odborného sociálního poradenství  

S09/P03 Střety zájmů, prevence a řešení 

S09/P04           Základní pravidla Sociální poradny Jirkov 

16.3 Šablony 
  bez šablon  

 

16.4  Formuláře 
  bez formulářů 

17 Související předpisy 


