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Veřejný závazek společnosti Buona Strada s.r.o. v oblasti poskytování sociální služby 

 Poskytovat péči citlivým a přátelským způsobem, pomáhat klientům žít důstojný a 

spokojený život, být jim oporou při začleňování do běžného života. 

 Dosáhnout maximální možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe sama. 

1. Poslání služby 

Posláním služby je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením potřebnou pomoc 

a podporu, směřující k zachování či rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a 

zájmů v důstojném prostředí denního stacionáře a podporovat je ve společenském a kulturním 

životě. 

2. Druh a forma poskytované sociální služby  

Jedná se o ambulantní sociální službu dle par. 46 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 

 

3. Cíle služby  

 podpora prosazování vlastní vůle klienta formou jejich účasti na individuálním plánování 

služby, 

 vytváření pozitivního společenského klimatu pro integraci osob s postižením a jiným 

znevýhodněním do běžného života a do společnosti, 

 podpora rozvoje osobnosti klienta a vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času 

formou nabídky řady aktivizačních činností, 

 podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta, a to zejména ve zvládání sebeobsluhy, 

procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků. 

 

4. Okruh osob (cílová skupina) 

4.1. Osoby se zdravotním postižením 

4.1.1. Specifikace cílové skupiny osob se zdravotním postižením: 



 - osoby s poruchou autistického spektra - osoby, u nichž je podezření či je již 

diagnostikována porucha autistického spektra, 

- osoby s nemocí CNS (Roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba a Huntingtonova 

choroba). 

 

4.2. Osoby s kombinovaným postižením  

4.3. Senioři  

4.3.1. Specifikace cílové skupiny senioři: 

- senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)  

- senioři se zdravotním postižením  

 

4.4 Osoby s chronickým duševním onemocněním  

 

4.4.1. Specifikace cílové skupiny osoby s chronickým duševním onemocněním 

  

U této cílové skupiny osob se jedná především o geriatrické klienty s organickými duševními 

poruchami dle Mezinárodní klasifikace nemocí pod kódem skupiny poruch F00–F09, organické 

duševní poruchy, včetně symptomatických poruch (poruchy způsobené onemocněním, 

poraněním nebo jiným poškozením mozku) – demence u Alzheimerovy choroby – demence 

neurodegenerativní etiologie a jiné typy demencí.  

 

Upřesnění:  

- u osob s PAS se jedná se o klienty, kteří nevykazují takovou míru problémového 

chování, které by svou intenzitou, frekvencí, nebo dobou trvání, mohlo ohrozit fyzické 

bezpečí dané osoby nebo druhých osob, neumožnilo jejich zapojení do běžných aktivit 

denního stacionáře nebo jinak výrazně narušovalo průběh poskytování sociální služby.  

- sociální služba je určena i osobám s kombinovaným postižením, např. bývalým žákům 

ZŠ a MŠ při Jedličkově ústavu v Liberci, jejichž zákonní zástupci projevují o naše 

služby zájem.  

 

Při souběhu více cílových skupin v jeden okamžik je pro klienty připraveno takové bezpečné 

prostředí a zázemí, které minimalizuje narušení jejich soukromí. Díky dostatečnému 

personálnímu zajištění služby je možné denní program zajistit jak individuálně, tak skupinově, 

a to dle potřeb a zájmů všech klientů služby s ohledem na jejich věk a specifika postižení či 

znevýhodnění. Snažíme se o otevřenost naší služby, která se hlásí ke službám rodinného 

komunitního typu, a to všem zájemcům o službu, kteří spadají do našich cílových skupin. 

Mezigenerační sdílení a předávání zkušeností (v rámci aktivit denního stacionáře) vnímáme 

jako přínosné pro všechny zainteresované subjekty. Sociální služba denní stacionář podporuje 

klienty při řešení jejich nepříznivé sociální situace, minimalizuje jejich sociální vyloučení např. 

v důsledku dlouhodobé izolace a podporuje je v důstojném životě a v zajištění co nejvyšší 

samostatnosti. Přidanou hodnotou denního stacionáře je umožnění pečujícím osobám 

potřebného odpočinku v rámci sdílené péče (odborná ambulantní služba, terénní služby, aj.). 

Prostřednictvím vlastních aktivizačních programů nabízí denní stacionář klientům terapeutické 

činnosti s prvky aromaterapie, dále pracovní a reminiscenční terapii, muzikoterapii, trénování 

paměti, apod.  

 

 



5. Věková struktura uživatelů:  

- mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let) 

 -mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

 

6. Kapacita služby: Maximální okamžitá kapacita je stanovena od 1. 10. 2020 na 9 klientů. 

7. Územní působnost sociální služby: Liberec a okolí 

8. Místo poskytování sociální služby  

Služba je poskytována v pronajatých prostorách bytového domu (Venušina 544/6, 460 01, 

Liberec 1 – Staré město), k nimž patří dvůr a zahrada s příslušenstvím. Stacionář je pro klienty 

otevřen v každý pracovní den (tj. pondělí až pátek, vyjma státních svátků). Služba je prioritně 

poskytována v základní provozní době od 7.30 do 16.30 hod.  

9. Základní činnosti poskytované sociální služby  

Poskytované služby vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách. 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v 

rozsahu těchto úkonů: 

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

 pomoc při úkonech osobní hygieny  

 pomoc při použití WC  

Poskytnutí stravy:  

Poskytnutí stravy je ve stacionáři zajištěno nabídkou nápojů po celou dobu poskytování služby 

a podáním jednoho hlavního jídla - oběda (dodáváno externím dodavatelem). Ve stacionáři je 

také vytvořen prostor pro konzumaci vlastního doneseného jídla (svačina, oběd apod.). Úhrady 

za odebrané obědy (stravu, pití) jsou prováděny jednou měsíčně společně s fakturou za účtované 

služby.  Cena oběda je stanovena externím dodavatelem.  

- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

 pracovně výchovná činnost  

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  

 vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 

uplatnění  

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob  

- Sociálně terapeutické činnosti:  

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

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob  

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních 

záležitostí  

 pomoc při komunikaci, vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů  



 pomoc při vyřizování běžných záležitostí  

Fakultativní činnosti: nejsou poskytovány fakultativní činnosti  

10. Materiální, hygienické a technické zabezpečení služby 

 Společné prostory pro klienty Stacionáře 

Mezi společné prostory, které mohou klienti obvyklým způsobem v průběhu dne využívat patří: 

odpočinková relaxačně terapeutická místnost č. 1, místnost pro individuální aktivizační 

programy č. 2, společenská místnost s kuchyní, jídelnou a šatním koutem č. 3, prostor pro 

kutily-místnost č. 4 a 2 x sociální zařízení, z toho 1x WC bezbariérově přizpůsobené klientům 

na vozíku. Z venkovních prostor je klientům k dispozici dvůr se sedacím nábytkem a zahrada 

se zahradními křesly a lehátky. Venkovní bazén s pergolou s grilem a udírnou je klientům 

k dispozici na speciální akce a programy. Pro jednání se zájemci o službu a individuální práci 

s klienty je k dispozici kancelář vedoucí sociální služby, kancelář ředitelky sociální služby.  

 Zázemí pro personál: samostatná toaleta, šatna, kancelář a jídelní kout 

 Další prostory: sklep, úklidová místnost    

11. Informování zájemců o službu 

Základní informace o poskytované službě jsou veřejnosti dostupné nejen v různých databázích, 

ale také na webových stránkách poskytovatele. Na poskytovatele se může kdokoli obrátit s 

žádostí o upřesnění či podání detailních informací o poskytované službě.  Mezi osoby 

oprávněné podat odborné informace o službě patří ředitelka sociální služby, sociální pracovník 

či vedoucí přímé péče. V případě zájmu o službu jedná se zájemcem k tomu pověřená osoba, 

která zjistí potřeby, požadavky a přání zájemce a poskytne informace o nabízené službě a 

možnostech organizace. Potřeby a cíle zájemce o sociální službu se získávají technikami 

popsanými v SQSS č. 5. 

12. Jednání se zájemcem o službu, vyřizování žádosti o poskytnutí služby, uzavírání 

smlouvy a nástup do zařízení 

Při vyřizování žádosti o službu proběhne: 

 zjištění potřeb, požadavků a přání zájemce 

 podání informací o nabízené službě a možnostech organizace 

 předání potřebných dokumentů k nástupu  

 seznámení pracovního týmu se zájemcem/ příp. zákonným zástupcem 

V rámci prvního kontaktu (telefonický, emailový, osobní) se zájemcem o službu, shromáždí 

pověřený pracovník veškeré potřebné informace k dalšímu jednání. Se zájemcem se následně 

setká ředitelka služby nebo vedoucí přímé péče a sociální pracovník a blíže představí sociální 

službu a pravidla organizace a zjistí jeho individuální potřeby a přání. Po zhodnocení žádosti 

obdrží žadatel odpověď na svou žádost, a to v ústní nebo písemné podobě. Každá osoba, která 

požádá o poskytování sociální služby, je zapsána do registru zájemců podle data podání žádosti. 

Změní-li svoji vůli nebo z jiného důvodu zanikne tato žádost (např. změnou zdravotního stavu 

žadatele apod.) vrátí se zájemci nebo zákonnému zástupci veškerá shromážděná dokumentace, 

případně se poskytnou další požadované informace o možnostech vyřešení nepříznivé situace.  

A) Podmínky uzavření smlouvy 

 zájemce spadá do cílové skupiny 

 nejsou shledány důvody pro odmítnutí 

 dojde k vzájemné dohodě na obsahu smlouvy 



B) Postup jednání s nastupujícím zájemcem 

Při uvolnění kapacity poskytovatele je před uzavřením smlouvy nutné ověřit, zda potřeby, 

požadavky a přání zájemce aktuálně odpovídají tomu, jak byla uvedena při vyřizování žádosti. 

Před uzavřením smlouvy je ověřeno, že zájemce zná aktuální podmínky a možnosti související 

s poskytovanou službou, projedná se s ním zařazení do příslušné cenové skupiny hrazené péče, 

dle potřebné míry podpory (ceník č.1, ceník č. 2) a ostatní náležitosti smlouvy. Vzhledem k 

struktuře cílové skupiny klientů sociální služby je možné jednat i se zákonným zástupcem 

uživatele. Pracovníci zjišťují potřeby a cíle zájemce o sociální službu technikami popsanými ve 

Standardu č.: 5. Je provedena kompletace potřebné dokumentace a proběhne seznámení se s 

týmem zaměstnanců, kteří se budou podílet na péči. Poté je sepsána smlouva a dohodnuta 

zkušební doba, v jejímž rámci je sestavován Individuální plán pro poskytování sociální služby. 

C) Nepřijetí zájemce 

Zájemce může být odmítnut pouze ze zákonných důvodů: 

 z kapacitních důvodů 

 jedná-li se o osoby dle § 36, vyhlášky č.505/ 2006 Sb. 

 pokud služba neumožňuje zájemci naplnění osobního cíle 

 není v cílové skupině poskytovatele 

D) Nástup uživatele do stacionáře  

Do zařízení je zakázán vstup osobám vykazujícím jasné známky podnapilosti či požití 

omamných látek. V případě, že se tak stane, má pracovník právo vykázat tuto osobu z prostor 

Stacionáře, či situaci řešit s pomocí Policie ČR. Návštěvy zvířat jsou povoleny za předpokladu, 

že bude zajištěna bezpečnost klientů a personálu a zároveň bude-li tato činnost umístěna do 

místnosti mimo kuchyňské zázemí. Zvířata jsou v prostorách přepravována zabezpečena v 

uzavřené schráně nebo na vodítku s náhubkem. Toto pravidlo se netýká zvířat určených pro 

terapii klientů. V tomto případě je plně odpovědný za zvíře poskytovatel terapie (externí 

spolupracovník organizace). Za používání vlastní drobné elektroniky (mobil, notebook, tablet, 

nabíječky apod.) nese uživatel plnou zodpovědnost.  

E) Důvody ukončení poskytování sociální služby  

Ukončení pobytu uživatele se řídí výpovědními důvody stanovenými ve Smlouvě uzavřené 

mezi zařízením a uživatelem. 

13. Úhrada za poskytování sociální služby  

Služba denního stacionáře je poskytována na základě oboustranně uzavřené smlouvy o 

poskytování sociální služby a řídí se platným ceníkem, který je přílohou smlouvy. Zároveň je 

ceník k dispozici u ředitelky služby, sociální pracovnice a vedoucí přímé péče a na 

internetových stránkách společnosti. Před začátkem odebírání služby si klient stanoví úkony, 

které bude v průběhu služby odebírat. Tyto úkony budou písemně zaneseny do Individuálního 

plánu klienta. Faktické odebírání úkonů během dne je evidováno pracovníky v sociálních 

službách a posléze účtováno vedoucím pracovníkem Stacionáře, dle skutečně spotřebovaného 

času poskytnuté péče. Potřebnost konkrétních úkonů je v průběhu služby vyhodnocována a 



aktualizována. K přehodnocování míry podpory dochází při podstatnější změně v potřebě péče 

a při aktualizaci individuálního plánu. 

 

14. Stížnosti - Kdo může podat stížnost? 

Všichni uživatelé sociální služby denní stacionář poskytované společností Buona Strada s.r.o, 

zájemci o službu, příbuzní, známí, přátelé klienta; veřejnost, instituce, aj. Stěžovatel má 

možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce či poradce, který ho bude při vyřizování 

stížnosti zastupovat či provázet. Může to být osoba blízká, tj. příbuzný, přítel nebo právnická 

osoba, např. občanská poradna, pověřený pracovník sociálního úřadu. V situaci, kdy uživatelem 

vybraný zástupce jej není schopen náležitě zastupovat a jeho volba je v rozporu s jeho zájmy, 

navrhne mu pracovník k výběru někoho dalšího. Pracovník v tomto případě jedná v zájmu 

uživatele a je povinen respektovat jeho konečnou volbu. 

 Nač si lze stěžovat? 

Na jednání zaměstnanců organizace, na kvalitu provedené práce, na způsob poskytování 

sociálních služeb, apod.  

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE STÍŽNOST PODAT? 

Stížnost můžete podat ústně, písemně, telefonicky, elektronicky. Stížnost lze podat anonymně. 

S ústní stížností se obraťte na pracovníky denního stacionáře. Písemné stížnosti můžete poslat 

poštou, elektronickou poštou, předat pracovníkovi denního stacionáře, nebo je možné je vhodit 

do poštovní schránky v organizaci Buona Strada s.r.o. Stížnost je možné také podat přímo v 

organizaci Buona Strada s.r.o. (ředitelce, vedoucí sociální služby, sociální pracovnici nebo 

kterémukoliv jinému pracovníkovi služby).  

Vyřizování stížností a lhůta na vyřízení  

Vyřizování stížností patří do kompetence ředitelky sociální služby. V případě, že by mohlo dojít 

ke střetu zájmů nebo existuje důvodná obava z možné podjatosti, je ředitelkou společnosti k 

prošetření stížnosti pověřena jiná osoba. Doba na vyřízení stížnosti je 14 dnů od převzetí 

stížnosti. O výsledku šetření a řešení stížnosti je stěžovatel informován, a to buď dopisem, nebo 

osobně. Vyřízená stížnost obsahuje přiměřené odpovědi na všechny její části, včetně informací 

o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad. 

 Odvolání 

V případě nespokojenosti s vyřešením stížnosti nebo odpovědi na stížnost má stěžovatel právo 

na odvolání. Spolu s odpovědí dostává stěžovatel informaci o možnosti odvolat se postupně k 

vyšším orgánům (Krajský úřad Libereckého kraje, MPSV – oddělení inspekce sociálních 

služeb, Veřejný ochránce práv, aj.). Stěžovateli při postupování stížnosti vyšší instanci 

doporučujeme přiložit kopii písemné odpovědi nižší instance. 

Seznam vyšších a nezávislých orgánů, u kterých se může stěžovatel odvolat: 

1. Registrace poskytovatele: KÚ úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

2, tel. 048 226 111, e-mail: info@kraj-liberec.cz  



2. MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, telefon: +420221921111, 

posta@mpsv.cz, Oddělení inspekce pro severovýchodní Čechy, Wonkova 1142/1, 500 02, 

Hradec Králové  

telefon: 950 196 585  

3. Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, email: podatelna@ochrance.cz, tel. 

048 226 111, Telefonická informační linka veřejného ochránce práv: (+420) 542 542 888 

4. Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha, info@helcom.cz, tel.: 257 221 

141, 257 221 142, 773 115 951 

            

mailto:posta@mpsv.cz

