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1 Cíle a předmět činnosti spolku ITY z.s. 

Základní cíle a poslání spolku ITY z.s. jsou dle stanov: 

a. Podpora rodin a osob pečujících o děti nebo osoby se znevýhodněním vlivem:  

• poruchy autistického spektra  

• orgánového, mentálního nebo tělesného handicapu  

• socio-kulturního prostředí  

b. Podpora rodin a osob pečujících o děti v pěstounské péči.  

c. Eliminace problémového chování v rámci integrace do společnosti dětí a osob se 
znevýhodněním vlivem:  

• poruchy autistického spektra  

• orgánového, mentálního nebo tělesného handicapu  

• socio-kulturního prostředí  

d. Prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže  

e. Spolupráce se státními i nestátními organizacemi v oblasti komunitní práce a prevence.  
 

Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů. Formami činnosti spolku jsou 

zejména: 

a) Poskytování registrované sociální služby – odlehčovací služby, tj. respitních služeb ve formě 
terénní a ambulantní; 

b) Zajišťování a realizace volnočasových aktivit pro děti a osoby se znevýhodněním a jejich 
rodiny, a pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy; 

c) Poradenství v oblasti eliminace problémového chování; 
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d) Poskytování vzdělávacích činností (semináře a přednášky) a relaxačních aktivit pro rodiny 
pečující o děti a osoby se znevýhodněním. 

 

1.1 Závazek veřejné služby 

Spolek ITY z.s, uzavřel s Moravskoslezským krajem (dále jen Kraj) smlouvu o závazku veřejné služby. 

Sociální služby, která je předmětem smlouvy je vykonávána z pověření Kraje v režimu závazku veřejné 

služby dle Rozhodnutí Komise EU č. 2012/21/EU. Kraj zařadil spolek ITY z.s. do Krajské sítě sociálních 

služeb, kde jsou specifikovány všechny parametry soc. služby. 

Činnost, která bude realizována v režimu závazku veřejné služby: 

Druh služby Identifikátor služby 

odlehčovací služby 5948525 

 

 

1.2 Rozsah poskytování sociální služby – odlehčovací služby 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli služby dle zákona dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Popis a rozsah poskytovaných činností: 

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

• pomoc při úkonech osobní hygieny, 

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

• pomoc při použití WC, 

3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

• zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování, 

• pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, 

4) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

• doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové 

aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální 

služby a doprovázení zpět, 

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

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

5) sociálně terapeutické činnosti: 

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

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

• pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

7)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
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• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

• zajištění volnočasových aktivit, 

• terapeutické aktivity. 

 

V rámci soc. služby jsou poskytovány víkendové nebo týdenní terénní hlídání v objektech pobytových 

zařízení. Objekty pobytových zařízení (táborové základny, penziony, turistické chaty apod.) vybrané s 

ohledem na specifické potřeby dané skupiny klientů. Při výběru přihlížíme k těmto kritériím: 

1) Vhodně umístěný objekt v atraktivní nejlépe přírodní lokalitě, aby byly eliminovány nežádoucí 

rušivé vlivy na klienty z okolního prostředí. 

2) Objekt musí splňovat požadavky pro osoby s handicapem 

• z hlediska dostupnosti dopravní obslužnosti 

• z hlediska bezpečnosti klientů (srázy, příkré schody apod.) 

• z hlediska možnosti zajištění programu volnočasových aktivit 

 

Při poskytování sociální služby je zajištěno pouze běžné podávání medikace. Klientům, kteří vyžadují 
zvláštní zdravotní péči sociální služba není poskytována. 

  



 
 

 
str. 4/9 

ITY z.s. 

spolek se sídlem Starý Jičín 34, Starý Jičín 742 31, IČO: 01821351 

2 Organizační řád 

Organizační řád stanoví vnitřní organizaci a strukturu řízení spolku ITY z.s. Dále definuje 

náplň činnosti a kompetence jednotlivých pracovníků a vymezuje vztahy a pravomoci mezi 

nimi (viz příloha č. 1. Organizační struktura). 

 

pozice funkční náplň práce 

předseda spolku  
je statutárním orgánem spolku, koordinuje finanční, personální, 
technické, provozní a organizační záležitosti organizace a soc. 
služby 

místopředseda  

▪ koordinuje a zajišťuje administrativu, spolupracuje v rámci 

technických a provozních záležitostí souvisejících s chodem 

spolku a sociální služby 

▪ spolupracuje při koordinaci personálních a organizačních 

záležitostech spolku, má na starosti hospodářské věci spolku a 

soc. služby 

administrativní pracovník zajišťuje administrativní činnosti spolku a soc. služby 

správce webu tvorba a správa webových stránek spolku 

vedoucí pracovník  
(koordinátor odlehčovací 
služby)  

jednání se zájemci o službu, koordinace práce sociálního 
pracovníka, pracovníků v soc. službách, zajišťování standardní 
dokumentace, vyřizování požadavků nebo stížností klientů  

sociální pracovník 
s klientem (uživatelem) plánuje a hodnotí poskytovanou soc. 
službu, vede individuální plány, podporuje klienta (uživatele) ve 
využívání dalších veřejných služeb a vede sociální poradenství 

pracovník v soc. službách 
osobní asistent nebo spec. 
pedagog 

poskytování nabízených činností a úkonů sociální služby, pomáhá 
klientům naplnit základní životní potřeby 

provozní pracovník 

správce budovy RC 

uklízečka 

▪ zajišťuje technické a provozní záležitosti související s chodem 
Respitního centra (RC) s ambulantní odlehčovací službou 

▪ úklid a údržba prostor RC a provádění dezinfekčních prací 

Klient = osoba, které je poskytována sociální služba. 

 

2.1 Kompetence pracovníků sociální služby 

Následující kapitola podrobně definuje jednotlivé pozice zajišťující chod soc. služby. 
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Koordinační tým sociální služby je složený z vedení spolku (předsedy a místopředsedy), vedoucího 

pracovníka (koordinátora soc. služby) a soc. služby. Zpracovávají a aktualizují metodiky soc. služby, 

spolupracují s odbornými pracovišti (SPC a SRP). Dále vzájemně spolupracují na zajištění školení, 

organizaci supervizí, poskytují základní poradenství pro asistenty i rodiče, zajišťují odbornou podporu 

v terénu, průběžnou kontrolu poskytování služby, získávají a zpracovávají zpětné vazby o průběhu 

služby. 

Předseda a místopředseda spolku 

a. Koordinuje finanční, personální, technické, provozní a organizační záležitosti organizace a 

soc. služby.  

b. Zajišťuje administrativní a právní náležitosti soc. služby 

c. Spolu s koordinátorem soc. služby se podílí na výběrů zaměstnanců. 

d. Vytváří metodiky soc. služby. 

e. Zpracovává vnitřní předpisy a řády soc. služby. 

f. Získává a zpracovává zpětnou vazbu o soc. službě od klientů a pracovníků. 

g. Spolu s ostatními členy koordinačního týmu hodnotí poskytování soc. služby. 

h. Průběžné kontroluje poskytování soc. služby z administrativního hlediska. 

i. Zajišťuje povinná školení zaměstnanců a organizuje supervize. 

j. Komunikuje s dalšími organizacemi, odbornými pracovišti, zástupci měst a veřejné správy. 

k. Poskytuje základní poradenství pro asistenty i klienty a jejich rodiny. 

l. Uzavírá s klienty (nebo zákonným zástupce) smlouvu o soc. službě. 

m. Vyřizuje stížnosti na poskytování soc. služby. 

Vedoucí pracovník – koordinátor odlehčovací služby 

a. Jedná s klienty a jejich rodinami, rozhoduje o přijetí žádosti. 

b. Připravuje podklady pro smlouvu o soc. službě. 

c. Má na starosti organizační zajištění soc. služby: 

• Zajištění termínu a zařízení, kde bude poskytováno terénní hlídání 

• Příprava přihlášek, smluv (konzultuje a předá předsedovi) 

• Ústní dohoda o provedení práce se speciálními pedagogy, osobními asistenty, 

dobrovolníky (informuje předsedu) 

d. Koordinuje kontakty asistentů s klienty a jejich rodinami. 

e. Spolu se soc. pracovníkem prostudovává dostupné materiály o klientech (přihláška, smlouva 

o poskytnutí sociální služby, dotazník o dítěti, rozhovor se zákonnými zástupci), spolupracují 

na tvorbě a kontrole individuálních plánů. 

f. Připravuje se spec. pedagogem a organizuje program dle specifických potřeb klientů. 

g. Poskytuje základní poradenství pro asistenty i klienty a jejich rodiny. 

h. Navrhuje a zajišťuje nákup potravin a drobných předmětů dle potřeb klientů 

i. Seznamuje speciální pedagogy, osobní asistenty a další personál s plánovanou organizací 

programu. 

j. Přiděluje klienty speciálnímu pedagogovi případně os. asistentovi, a seznámí pracovníky se 

specifickými potřebami klientů. 

k. Přijímá klienta na začátku akce, konzultuje se zákonnými zástupci, představuje zákonným 

zástupcům spec. pedagoga, který bude pečovat o klienta, kontroluje přihlášky a smlouvy. 

l. Předává klienta zákonným zástupcům, stručně informuje zákonného zástupce o průběhu 

akce (případně tak činní spec. pedagog). 
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m. Odborný dohled v rámci akce, konzultace se speciálními pedagogy, intervence. 

n. Zajištění fotodokumentace. 

o. Vedení evidence odmítnutých žadatelů o sociální službu. 

 

Sociální pracovník 

a. Společně s klientem plánuje a hodnotí průběh poskytování sociální služby podle sjednaného 

cíle spolupráce a uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

b. S vedoucím soc. služby a koordinátorem soc. služby spoluvytváří a vede písemné individuální 

plány. 

c. Spolu s koordinátorem soc. služby prostudovává dostupné materiály o klientech (přihláška, 

smlouva o poskytnutí sociální služby, dotazník o dítěti, rozhovor se zákonnými zástupci). 

d. Účastní se pravidelně poskytované sociální služby (ve formě terénní nebo ambulantní) za 

účelem podpory začínajícím asistentům a pravidelného kontaktu s rodinami klientů. 

e. Podporuje klienta ve využívání dalších veřejných služeb s ohledem na jeho nepříznivou 

sociální situaci, individuální potřeby a dostupnost těchto služeb. 

f. Informuje klienty o nadacích a nadačních fondech, které by mohly přispět klientům na jejich 

potřeby (pomůcky, rehabilitace, využívání soc. služeb apod.) 

g. Každoročně oslovuje klienty služby dotazníkem o spokojenosti, který následně vyhodnocuje. 

h. Každoročně oslovuje pracovníky soc. služby dotazníkem, kde mohou vyjádřit své názory a 

navrhovat změny nebo úpravy v poskytování soc. služby. 

 

Pracovník v soc. službách – speciální pedagog 

a. Spolupracuje s koordinátorem sociální služby. 

b. Seznamu je se se specifickými potřebami klientů. 

c. Seznamuje se s plánovanou organizací programu. 

d. Osobně se účastní přijetí a předání klientů zákonným zástupcům. 

e. Zapojuje klienty do aktivit a činností během akce s přihlédnutím na jejich specifické potřeby. 

f. Konzultuje s koordinátorem soc. služby, sociálním pracovníkem nebo sociálním pracovníkem 

jakýkoli problém či skutečnost týkající se klientů. 

g. Odborně vedení osobních asistentů, intervence. 

h. Předává klienta zákonným zástupcům, stručně informuje zákonného zástupce o průběhu 

akce 

 

Pracovník v soc. službách – osobní asistent 

a. Spolupracuje se speciálním pedagogem. 

b. Seznamuje se se specifickými potřebami a speciálními pomůckami klienta. 

c. Seznamuje se s plánovanou organizací programu. 

d. Zajišťuje klientovi maximální možnou péči, respektovat jeho individuální potřeby. 

e. Konzultuje se speciálním pedagogem jakýkoli problém či skutečnost týkající se klienta. 

Rozsah poskytovaných činností, které zajišťuje osobní asistent jsou dané Zákonem č. 108/2006 Sb. a 

jsou uvedeny v kapitole č. 1 tohoto předpisu. 
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3 Práva a povinnosti zaměstnanců 

Práva a povinnosti zaměstnanců jsou součástí etického kodexu, který je uveřejněn na webových 

stránkách spolku. 

Zaměstnanci spolku ITY z.s. mají tyto práva a povinnosti: 

a. řídit se zákony a právními normami ČR a vnitřními předpisy spolku; 

b. být ve svém vystupování vstřícný a přívětivý vůči klientům, přistupovat k nim s respektem a 

bez předsudků; 

c. zachovávat diskrétnost a mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů; 

d. vystupovat vůči klientovi otevřeně a poskytovat mu nestranné a nezávislé služby; 

e. nezneužít informace získané od klientů, nebo v souvislosti s činností spolku pro vlastní 

prospěch; 

f. zachovávat svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu; 

g. svým jednáním vždy snažit naplňovat cíle spolku ITY z.s. (viz čl. 1); 

h. odmítnout klienta, pokud se domnívá, že by mu neposkytl kompetentní službu; 

i. odmítnout klienta, pokud se domnívá, že by se tím dostal do střetu zájmů; 

j. vyžádat si konzultaci či supervizi, pokud tak uzná za vhodné; 

k. účastnit se vnitřních školících akcí a dále se aktivně vzdělávat. 

 

4 Práva a povinnosti poskytovatele  

Spolek ITY z.s. jako poskytovatel soc. služby má tyto práva a povinnosti: 

a. sbírat a evidovat informace o uživateli, které jsou nezbytné ke kvalitnímu poskytování soc. 
služby;  

b. odmítnout nebo ukončit poskytování soc. služby, pokud se vyskytnou vážné ekonomické, 
organizačně technické nebo personální důvody, které další poskytování neumožňují; 

c. odmítnout nebo ukončit poskytování soc. služby v případě, že klient porušil povinnosti 
vyplývající ze smlouvy o soc. službě a vnitřních předpisů spolku; 

d. při plánování a poskytování soc. služby vždy vycházet ze specifických potřeb uživatele; 
e. poskytovat soc. službu dle platných právních norem ČR, smlouvy o soc, službě a vnitřních 

předpisů spolku; 
f. zajišťovat všem zaměstnancům potřebnou podporu; 
g. klienty (také zájemce o soc. služby) vždy informovat o všech povinnostech, které vyplývaly ze 

smlouvy o soc. službě a vnitřních předpisů spolku, o způsobu poskytování soc. služby a o 
úhradách za tuto službu.  

 

5 Nouzové a havarijních situace 

a. Zaměstnanci ITY z.s. snaží nouzovým a havarijním situacím předcházet. Klienty vždy upozorní na 

zjištěná rizika. Zaměstnanci znají čísla tísňového volání: 

• Záchranná služba    155 

• Hasiči     150 

• Policie ČR     158 

• Městská policie    156 
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• Jednotné číslo tísňového volání  112 

• Hlášení poruch: 

▪ elektřina: ČEZ Distribuce  800 850 860 

▪ voda: SmVaK   800 292 300 

b. V případě, že nouzová či havarijní situace nastane, zaměstnanec je povinen zajistit bezpečí 

zúčastněných osob (sebe, klienta…), dle svých možností a schopností. V případě potřeby je 

oprávněn přivolat hasiče, záchrannou službu nebo policii. 

c. Při řešení situace zaměstnanci spolupracují s kontaktními osobami, které jsou uvedeny 

ve Smlouvě o poskytování soc. služby či v jiném dokumentu na základě, kterého je klientovi 

poskytována služba. Tyto osoby také následně informuje o průběhu a řešení situace. 

d. Zaměstnanci jsou povinni se řídit Vnitřním předpisem provozu č. 4/2022 o nouzových a 

havarijních situacích. 

 

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022 
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Příloha č. 1: Organizační struktura spolku ITY z.s. 
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