
PRŮBĚH A PRAVIDLA SPOLUPRÁCE PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

V AZYLOVÉM DOMĚ PRO MUŽE PALACKÉHO

Tento leták Vám vysvětlí, jak probíhá spolupráce s pracovníky v Azylovém domě pro muže
Palackého během doby, kdy je Vám v azylovém domě poskytovaná sociální služba.

S KÝM SPOLUPRACUJETE A JAK TO PROBÍHÁ
Po celou dobu Vašeho pobytu spolupracujete s pracovníky azylového domu. S vedoucí a
sociální pracovnicí společně jednáte před vzájemnou dohodou o poskytování služby o tom,
zda máte zájem o spolupráci, o tom, jaké máte ve Vašem životě potřeby a cíle, se kterými
Vám může služba pomoci a o tom, jaká jsou Vaše práva a povinnosti při využívání služby.
V případě,  že se s vedoucí  na využívání  služby v azylovém domě dohodnete,  uzavřete
společně smlouvu o poskytování sociální služby a dohodnete se na způsobu vzájemné
spolupráce a na tom, jak budete společně pracovat na naplnění Vašich potřeb, cílů a toho,
co chcete změnit. 
Kdo je „Vaším pracovníkem“ při využívání služby? 
Sociální pracovnice i vedoucí jsou s Vámi v kontaktu po celou dobu, kdy Vám poskytujeme
sociální  službu  v azylovém  domě.  ubytování  Pravidelně  se  potkáváme  a  plánujeme
poskytování služby, tak aby pro Vás bylo užitečné. Po 14 dnech se potkáme poprvé a
osobní cíle, které jste uvedl ve smlouvě rozpracujeme do Individuálního plánu. Sociální
pracovnice i vedoucí Vás podpoří v naplnění Vašich potřeb a osobních cílů, které máte a
které byste chtěl během využívání služby zvládnout. Můžete se na ni obrátit, když budete
potřebovat něco vyřešit nebo s něčím pomoc.
Jakou roli mají ostatní pracovníci v týmu?
Ostatní pracovníci (pracovníci v sociálních službách) jsou přítomni během celého dne a
jsou k dispozici, když budete potřebovat něco vyřešit, popovídat si, poradit se, zapůjčit si
nějakou z nabízených věcí, zatelefonovat si, využít počítač a podobně. Tito pracovníci se
také podílejí na plánování a poskytování služby.
Co je to „potřeba“ a „osobní cíl“?
„Potřeba“ nebo „osobní cíl“ je to, co je pro Vás v tu danou chvíli důležité, co Vás trápí a
chcete to změnit. Je to také to, čeho chcete dosáhnout (např. najít si práci, řešit dluhy,
udělat si řidičský průkaz). K naplnění Vašich potřeb a cílů můžete využít jakékoliv činnosti
služby, které jsou uvedeny ve smlouvě.
Co to znamená „plánovat službu“?
Plánování služby je základem veškeré spolupráce během celého Vašeho pobytu, ať už
s vedoucí, se sociální pracovnicí nebo s pracovníky v sociálních službách. Budeme se Vás
ptát,jakým způsobem se Vám daří  jednotlivé kroky naplňovat,případně jaké se objevily
další překážky, jaké zdroje jste použil k plnění svých cílů a pokud se po zjištění závažných
překážek takto rozhodnete, můžete svůj osobní cíl  změnit a společně zpracujeme nový
Individuální plán. Také se Vás průběžně ptáme na to, jak jste spokojeni s průběhem naší
spolupráce  a  poskytovanou  službou.  K vyhodnocování  společné  práce  se  společně
vracíme asi jednou za měsíc.
Co se děje na konci?
Poslední měsíce Vašeho pobytu v azylovém domě s Vámi spolupracujeme zejména na
hledání  následného  bydlení,  pokud  ho  již  nemáte  zajištěné.  Při  ukončení  služby  Vás
požádáme o zhodnocení Vaší spokojenosti s poskytovanou službou.

PROČ JSOU TADY PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI A JAKÁ JSOU
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Službu  v azylovém  domě  poskytujeme  v souladu  s veřejným  závazkem  naší  služby
(veřejný  závazek  najdete  na  nástěnce).  Pravidla  poskytování  služby  jsou  tady  proto,
abychom  mohli  Vy  i  my  poznat,  jestli  máte  zájem  o  vzájemnou  spolupráci  nebo  ne.
Protože, když pravidla opakovaně porušujete,  možná pro Vás nejsme ta pravá sociální
služba. Potom můžeme společně zkusit najít jiné, pro Vás vhodnější, řešení. 
Pravidla se týkají především setkání se sociální pracovnicí a vedoucí, plánování služby a
společných provozních setkání všech klientů v azylovém domě.

Pravidla spolupráce se týkají:
1. Spolupráce se sociální pracovnicí, vedoucí, ostatními pracovníky
Dobrá  spolupráce  znamená,  že  když  se  společně  dohodnete  na  určitých  činnostech,
úkolech,  schůzkách apod.,  Vy i  pracovníci  dohodu dodržíte.  Takže pokud se například
dohodneme, že se setkáme v určitý den v určitý čas a budeme společně pracovat třeba na
hledání práce, na schůzku přijdete.  Pokud dohody nebudete opakovaně bez předchozí
omluvy  plnit,  budeme  spolu  mluvit  o  důvodech,  které  k tomu  vedou  a  případně  se
dohodnete na změnách nebo bude výsledkem nějaké opatření.
Pokud dohodu dvakrát bez omluvy porušíte, může být Vaše jednání vnímáno jako nezájem
o spolupráci a může vést k ukončení poskytování služby. 

2. Porušování dohod z plánování služby
Pokaždé,  když  budeme  společně  plánovat  další  spolupráci,  budou  výsledkem  určité
dohody,  které povedou k naplnění Vašich potřeb a osobních cílů (např.  Vašim cílem je
najít  si  práci  a  dohodneme  se  na  sestavení  životopisu  -  na  tom,  že  Vy  si  životopis
připravíte,  společně  ho  pak  upravíme  a  sociální  pracovnice  jej  napíše  a  vytiskne  na
počítači.  Vy si  však životopis  nepřipravíte  nebo na schůzku vůbec nedorazíte.)  Pokud
dohody  nebudete  opakovaně  plnit,  budeme  mluvit  o  důvodech,  které  k tomu vedou  a
případně  se  dohodnete  na  změnách  nebo  bude  výsledkem  nějaké  opatření.  Při
opakovaném  porušení  dohody  může  být  Vaše  jednání  vyhodnoceno  jako  nezájem  o
spolupráci a může vést k ukončení poskytování služby. 

3. skupinová setkání (provozní)
Skupinová setkání jsou schůzky všech klientů služby společně s pracovníkem v sociálních
službách. Tyto schůzky jsou zaměřeny na věci týkající se provozu a poskytování služby.
Probíhají dle potřeby a konají se v kuchyni. Jsou stanoveny na večerní čas, tak aby mohli
být přítomni i ti klienti, kteří chodí do práce. O tom, kdy skupinové setkání proběhne, se
dozvíte od pracovníků, z informační nástěnky nebo z plakátů vyvěšených v kuchyni a na
vstupních  dveřích.  Účast  na  skupinových  setkáních  je  pro  Vás  povinná.  Omluvit  ze
skupinového  setkání  se  můžete  v případě,  že  v čase  kdy  skupina  proběhne,  budete
v zaměstnání nebo budete mít jiný závažný důvod. V případě, že se skupinového setkání
bez omluvy nezúčastníte, vedoucí s Vámi situaci projedná. 
Pokud se na skupinové setkání dvakrát bez omluvy nedostavíte, může být Vaše jednání
vnímáno jako nezájem o spolupráci a může vést k ukončení poskytování služby. 

Platnost: od 1.5.2014

Michaela Bekárková DiS.
vedoucí
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