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1 Informace o sociální službě 

Spolek ITY z.s. od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje registrovanou 

sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

    Druh služby: odlehčovací služby 

    Identifikátor: 5948525 

1.1  Poskytované služby 

V rámci sociální služby – odlehčovací služby poskytuje spolek ITY z.s.: 

a. ambulantní odlehčovací službu v Respitním centru v místě sídla poskytovatele; 

b. terénní hlídání – zajištění osobní asistence v místě bydliště klienta; 

c. respitní víkendové a týdenní hlídání pro děti a mládež od 5 do 26 let s handicapem. 

1.2 Cílová skupina 

Cílovou skupinou sociální služby – odlehčovací služby jsou: 

a. děti a mládež od 5 do 26 let s poruchou autistického spektra, s orgánovým, mentálním či 

tělesným handicapem; 
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b. rodiče a zákonní zástupci pečující o osoby s poruchou autistického spektra, osoby s 

orgánovým, mentálním či tělesným handicapem. 

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

 

1.3 Cíle sociální služby 

Cílem sociální služby je: 

a. U dětí a mládeže od 5 do 26 let s poruchou autistického spektra, s orgánovým, mentálním či 

tělesným handicapem: 

• snížení sociálních a zdravotních rizik; 

• snížení sociálního vyčlenění; 

• rozvíjení schopností v oblasti komunikace a seberealizace a zachování či zlepšení 

soběstačnosti. 

 

b. Rodičům a zákonným zástupcům pečující o osoby s poruchou autistického spektra, osoby s 

orgánovým, mentálním či tělesným handicapem: 

• poskytnout čas potřebný k relaxaci a psychohygieně; 

• poskytnout čas a prostor pro vyřízení osobních záležitostí. 

 

Dosažení cílů sociální služby je monitorováno u dětí a mládeže od 5 do 26 let v rámci individuálního 

plánu a u rodičů a zákonných zástupců prostřednictvím dotazníku. 

 

1.4 Principy sociální služby 

Při poskytování sociální služby – odlehčovací služby se řídí zaměstnanci ITY z.s. následujícími principy: 

a. v popředí zájmu je vždy klient – jeho potřeby; 

b. při plánování sociální služby je přihlíženo k individuálním představám a přáním klienta; 

c. snahou všech zaměstnanců je dosáhnout co nejvyššího stupně samostatnosti klienta; 

d. ke každému klientovy je přistupováno individuálně a jsou respektována jeho práva; 

e. základem provádění služby je týmová spolupráce zaměstnanců; 

f. základem pro zachování (zvýšení) kvality prováděné služby je odbornost zaměstnanců a 

prohlubování jejich znalostí průběžným vzděláváním; 

g. nedílnou součástí sociální služby je komunikace a spolupráce s rodinami klientů. 

 

1.5 Ceník a úhrada služeb 

a. Ambulantní odlehčovací služba v místě sídla poskytovatele: 

v pracovních dnech: cena v Kč: 

úterý 9.30 – 13.30 110,- / hod. 

středa 9.30 – 13.30 110,- / hod. 

čtvrtek 13.30 – 17.30 110,- / hod. 
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b. Terénní hlídání – zajištění osobní asistence v místě bydliště klienta: 

v pracovních dnech: cena v Kč: 

úterý 9.30 – 13.30 110,- / hod. 

středa 9.30 – 13.30 110,- / hod. 

čtvrtek 13.30 – 17.30 110,- / hod. 

 

c. Respitní víkendové a týdenní hlídání: 

rozsah cena v Kč: 

týdenní (101 hod.) 5 300,-  

víkendové (46 hod.) 3 200,-  

Aktuální termíny jsou uvedeny na www.ity-os.cz 

Úhrada služeb je formou: 

• převod na bankovní účet spolku ITY z.s.: 2700447814/2010 

Spolek ITY z.s. je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady nákladů na zajištění soc. služby za 

kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. 

2 Jednání se zájemcem o sociální službu 

Při jednání se zájemcem o sociální službu – odlehčovací služby jsou v první řadě poskytovány 

informace obsažené v čl. 1 toho to vnitřního předpisu. 

 

2.1 Rozsah informací od zájemce o soc. službu 

Zájemce o sociální službu kontaktuje spolek ITY z.s.: 

• osobně 

• telefonem 

• e-mailem 

Potřebné údaje včetně ceníku služeb jsou uvedeny na webových stránkách spolku. Sociální službu je 

nutné si objednat minimálně 5 pracovních dnů předem. 

Zájemce vyplní formulář Dotazník o dítěti, ve kterém uvede: 

a. jméno a příjmení 

b. místo bydliště (kontaktní adresu) 

c. kontaktní informace (telefon, email) 

d. věk klienta 

e. druh a stupeň handicapu 

Vyplněný formulář zájemce zašle na e-mail ity@centrum.cz. Formulář Dotazník o dítěti následně 

vyhodnotí koordinátor sociální služby a rozhodne, zda je možné zájemci vyhovět. 

 

http://www.ity-os.cz/
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2.2 Postup posouzení a zpracování žádosti 

Koordinátor odlehčovací služby doporučí na základě získaných informací vhodného asistenta, kterého 

seznámí se specifiky a požadavky klienta. Následně je e-mailem zájemci potvrzeno vyhovění jeho 

požadavku. 

Zájemce vyplní Smlouvu o poskytnutí sociální služby. 

Koordinátor odlehčovací služby provede kontrolu těchto dokumentů a předloží k podpisu statutnímu 

zástupci spolku. 

2.3 Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby 

Smlouva o poskytnutí soc. služby se uzavírá dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Povinnosti ze smlouvy vyplývající jsou pro obě strany závazné a právně vymahatelné. Smlouva 

specifikuje formu, rozsah a obsah poskytované služby, dobu plnění a ukončení smlouvy. Smlouva se 

uzavírá vždy v písemné podobě, a to ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk Smlouvy náleží 

uživateli a jeden výtisk zařízení. 

Smlouva obsahuje: 

a. identifikaci smluvních stran 

b. rozsah poskytování soc. služby 

c. místo a čas poskytování soc. služby 

d. výši úhrady (ceník) a způsob úhrady 

e. povinnosti obou smluvních stran a právo uživatele podávat stížnost 

f. výpovědní lhůtu smlouvy 

g. dobu platnosti smlouvy 

Pro uživatele, kteří mají sníženou schopnost porozumění je ke Smlouvě o poskytnutí soc. služby 

připojena Smlouva o poskytnutí soc. služby v piktogramech, která zjednodušuje obsah běžné smlouvy 

a na kterou uživatel odpovídá pomocí kartiček ano x ne. 

Přílohu smlouvy tvoří Souhlas se zpracováním osobních údajů.  

Další dokumenty, které mohou tvořit přílohu smlouvy: 

• Potvrzení poskytnutí soc. služby 

• Potvrzení o předání klienta během respitního hlídání 

• Přihláška k vícedenním respitním hlídání 

• Rozpis ambulantní odlehčovací služby v RC 

Smlouva o poskytnutí soc. služby může být vypovězena (podmínky jsou obsaženy ve smlouvě) na 

základě porušení povinností vyplývající ze smlouvy ze strany uživatele (jedná se zejména o porušení 

vnitřních předpisů a etického kodexu ITY z.s.) nebo kdy dojde k takové změněně na straně uživatele a 

ten již nebude spadat do cílové skupiny pro poskytování sociální služby. 
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3 Odmítnutí zájemce o soc. službu  

Zájemce uvede informace viz. čl. 2.1. Koordinátor odlehčovací služby vyhodnotí informace. 

Při záporném vyhodnocení informací z důvodu: 

a. vymezení sociální situace a okruhu osob, pro které je služba určena dle registru soc. služeb 

b. kapacity sociální služby 

c. zdravotního stavu a druhu handicapu klienta  

d. časovým požadavkům na soc. službu 

e. jedná se o klienta, kterému v době kratší než 6 měsíců před aktuální žádostí byla vypovězena 

smlouva o poskytování soc. služby z důvodů porušení této smlouvy 

Zájemce je o těchto důvodech informován a je mu nabídnuta pomoc při vyhledávání jiného 

poskytovatele sociální služby. 

Při poskytování sociální služby je zajištěno pouze běžné podávání medikace. Klientům, kteří vyžadují 

zvláštní zdravotní péči sociální služba není poskytována. 

 

4 Nakládání s informacemi o klientovi (uživateli) 

Základní právní dokumenty pro vedení osobní dokumentace a nakládání s osobními údaji jsou:  

• zákon č. 108/2006 Sb. o soc. službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění;  

• nařízení (EU) 2016/679 Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, dále jen GDPR (General 

Data Protection Regulation) 

• Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
 

Správce osobních údajů (ITY z.s.) získává informace o klientovi (uživateli), které jsou využívány za 

účelem poskytnutí sociální služby nebo posouzení žádosti o poskytnutí sociální služby. Zjišťovány 

jsou: 

• jméno a příjmení 

• místo bydliště (kontaktní adresa) 

• kontaktní informace (telefon, email) 

• název zdravotní pojišťovny 

• věk klienta 

• druh a stupeň handicapu 

• specifické potřeby klienta 

Jednotlivé formuláře a materiály obsahující osobní informace o klientovi (uživateli) jsou archivovány v 

písemné podobě v místě sídla spolku ITY z.s.  

V elektronické podobě je mají k dispozici koordinátor sociální služby, sociální pracovník a 

administrativní pracovník nebo jiný pověřený pracovník. Mohou je mít uložené ve svém 

elektronickém zařízení a nesou plnou odpovědnost za softwarové zabezpečí, které neumožní 

proniknutí do jejich elektronického zařízení a případnému odcizení osobních informací. 

Pokud klient zašle formulář s osobními informacemi na email spolku, jsou tyto informace archivovány 

v této emailové schránce. Přístup do emailové schránky spolku mají členové výboru spolku, 

koordinátor sociální služby a administrativní pracovník. 
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Nahlížet můžou do formulářů a materiálů obsahující osobní informace o klientovi pracovníci 

v sociálních službách a členové výboru spolku. 

Formuláře a materiály obsahující osobní informace o klientovi nejsou poskytovány třetím osobám a 

osoby s právem s nimi zacházet a nahlížet do nich nejsou oprávněny umožnit k nim přístup třetím 

osobám bez písemného souhlasu klienta(uživatele), písemné výzvy policie nebo soudu a písemné 

výzvy osob, které provádějí kontrolní činnost v sociálních službách. 

Všechny získané osobní informace o klientovi (uživateli) se uchovávají po dobu 5 let. Pokud jsou 

součástí dokumentace, kterou je povinen poskytovatel soc. služby uchovávat po delší dobu určenou 

zákonem nebo předpisem jsou uchovávány po dobu určené daným zákonem nebo předpisem. 

Po uplynutí doby, po kterou jsou informace o klientovi (uživateli) uchovávány do jde k výmazu (v 

elektronické formě) nebo skartaci (v písemné podobě). To provede místopředseda spolku a tento fakt 

uvede do formuláře Evidence výmazu osobních údajů. 

Osobou jmenovanou Správcem osobních údajů, která dohlíží na dodržování zásad zpracování a 

dodržování povinností upravených právním nařízením a vnitřními předpisy je místopředseda spolku, 

který má na starosti administrativní činnosti. 

V případě závažných incidentů v ochraně spravovaných osobních informací, dle GDPR čl. 4, odst. 12 

v případě „porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně 

nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak 

zpracovávaných osobních údajů“, tuto skutečnost osoba zodpovědná za dodržování zásad zpracování 

osobních údajů oznámí neprodleně Úřadu pro ochranu osobních údajů a dotčeným klientům 

(uživatelům). Dle GDPR čl. 33, odst. 3 oznámí příslušnému úřadu: 

a) popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to 

možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného 

množství dotčených záznamů osobních údajů 

b) jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo kontaktního místa, 

které může poskytnout bližší informace 

c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů 

d) popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení 

zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých 

dopadů 

Příslušný úřad: Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická 

podatelna: posta@uoou.cz. 

 

5 Práva a povinnosti klientů (uživatelů) 

Práva a povinnosti klientů (uživatelů) jsou součástí etického kodexu, který je uveřejněn na webových 

stránkách spolku. 

Klient (uživatel) sociální služby poskytované spolkem ITY z.s. má právo na: 

a. na přístup, který je založený na respektu a vzájemné důvěře; 

b. na diskrétnost a ochranu svého soukromí; 
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c. rozhodovat o své vlastní osobě; 

d. být otevřeně informován o podmínkách a průběhu poskytovaných služeb; 

e. odmítnout službu a odstoupit od poskytované služby; 

f. na profesionální a nestrannou službu; 

g. svobodu vyznání a názorů; 

h. podat stížnost na průběh poskytování soc. služby 

Klient (uživatel) sociální služby poskytované spolkem ITY z.s. má povinnost: 

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

b. oznámit neprodleně neúčast dítěte na respitním hlídání z jakýchkoli příčin; 

c. zaplatit úhradu za sjednané a poskytnuté služby dle stanoveného ceníku a skutečného času 

poskytovaných úkonů; 

d. nepoškozovat majetek poskytovatele soc. služby. 

 

6 Přijímání a vyřizování stížnosti 

Klient, jeho zástupce má právo na podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální 

služby. Může také vznášet podněty, požadavky a připomínky na zvýšení kvality soc. služby. 

Za stížnost je považováno takové podání, kterým se klient domáhá ochrany svého práva nebo 

oprávněného zájmu nebo jakékoliv podání proti nevhodnému chování zaměstnanců spolku a podání, 

v němž se stěžovatel dožaduje nápravy popisovaného stavu nebo konkrétních opatření k nápravě. 

Podání stížnosti: 

a. písemně na adresu sídla spolku Starý Jičín 34, 742 31 nebo e-mail ity@centrum.cz 

b. ústně, tj. osobně nebo telefonicky.  

Osobou pověřenou za přijímání stížností je předseda spolku nebo koordinátor soc. služby. Po přijetí 

stížnosti musí být zaznamenána písemně (evidence stížností) a obsahovat tyto údaje: 

• datum 

• jméno a adresa stěžovatele 

• stručný obsah s uvedením všech důležitých údajů pro posouzení 

• jméno zaměstnance, který záznam sepisoval. 

Vyřizování stížnosti 

c. Stížnost vyřizuje pověřený pracovník, tj. předseda spolku nebo jiný člen výboru spolku. 

d. Zásady při vyřizování stížnosti: 

• při vyřizování stížnosti vždy pracovník postupuje objektivně a vychází z jejího obsahu, bez 

zřetele na to, kdo ji podal a proti komu směřuje. 

• stížnost řeší pracovník bezodkladně a bez průtahů. Při vyřizování musí být odpovědně 

posouzeny všechny okolnosti a obsah stížnosti; 

• pokud stěžovatel požádá, aby byly jeho osobní údaje anonymizovány, je další postup 

vyřizování stížnosti zvolen tak, aby při evidenci, šetření a vyřizování stížnosti zůstala jeho 

totožnost utajena; 

• vyřizováním stížnosti nesmí být pověřen pracovník, proti kterému stížnost směřuje. 
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e. Veškeré stížnosti musí být vyřízeny do 30 dní od data podání a stěžovatel musí být 

informován o rozhodnutí písemnou formou doporučeným dopisem, jehož kopie je přílohou 

k evidenci stížnosti. 

f. Pověřený pracovník rozhodne na základě prošetření, že stížnost je: 

• oprávněná, tzn. že došlo k pochybení na straně poskytovatele soc.  služby spolku ITY z.s. 

V tom případě rozhodne o omluvě uživateli a nápravě (náhradě vzniklé škody, zahájení 

řízení s pracovníkem apod.)  

• neoprávněná, tzn. že v rámci poskytované soc. služby nedošlo k žádným pochybením 

nebo nevhodnému chování zaměstnanců spolku. 

• nelze zjistit, zda je stížnost oprávněná, tzn. nešlo objektivně posoudit, zda došlo 

k pochybení při poskytování soc. služby nebo k nevhodnému chování zaměstnanců spilku 

(tvrzení jedné osoby proti druhé, nedostatek faktů pro posouzení apod.) tam, kde se 

jedná o tvrzení jedné osoby proti tvrzení druhé osoby, a nejsou dostupná fakta, která by 

tato tvrzení doložila (např. situace, které se odehrají bez přítomnosti dalších osob atd.).  

Další informace: 

g. V případě, že není uživatel spokojen se způsobem vyřízení stížnosti, má právo se obrátit 

s podnětem na následující organizace: 

• město Nový Jičín, Odbor soc. věcí, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín, elektronická podatelna: 

e-podatelna@novyjicin-town.cz; 

• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, elektronická 

podatelna: posta@msk.cz;  

• Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, 

elektronická podatelna: posta@mpsv.cz; 

• Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, elektronická podatelna: 

podatelna@ochrance.cz; 

• Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 05 Praha 5, e-mail: info@helcom.cz. 

V případě podezření na porušení práv na ochranu osobních údajů: 

• Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická 

podatelna: posta@uoou.cz. 

h. Každý uživatel soc. služby spolku musí být informován o právu podat stížnost. 

i. Informace k podání a vyřízení stížnosti jsou umístěny na webových stránkách www.ity-os.cz a 

jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři Respitního centra, Starý Jičín. 

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023 


