Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné
VOR Jihlava, zapsaný ústav
(dále jen VOR)

Vnitřní pravidla
Vytvořeno dne: 1. 1. 2009
Aktualizace dne: 6. 9. 2017

1.
Úvod
Vnitřní pravidla upravují vztahy mezi klienty a členy pracovního týmu Sdružení VOR
v ambulantní i terénní formě poskytování služby sociální rehabilitace, popisují způsob, jakým
mohou klienti služby využívat společné prostory v budově VOR na adrese Komenského 36 a,
Jihlava.

2.
Poslání služby sociální rehabilitace
Služba sociální rehabilitace poskytuje lidem s duševním onemocněním podporu a spolupráci
při zvládání nepříznivé životní situace, která je způsobená vlivem onemocnění na jejich život.
Pomoc je nabízena a realizována podle potřeb člověka, a to nejčastěji v těchto oblastech:
rodina a mezilidské vztahy, zvládání onemocnění, bydlení, finance, zaměstnání, využití
volného času, jednání s úřady a jinými institucemi atd. Služba směřuje k rozvoji
samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti člověka tak, aby se mohl plnohodnotně navrátit
do společnosti a žít obvyklým způsobem života.
Služba je poskytována v terénní a ambulantní formě individuálně i ve skupinách. Může
probíhat jak v zázemí Sdružení VOR, tak také v domácnosti klienta, doprovodem na úřady,
k lékaři, při hospitalizaci v nemocnici apod. Klienti ambulantní formy sociální rehabilitace
mohou kdykoli rozšířit svou zakázku na terénní formu poskytování služby na základě svých
nových cílů (například potřeba klienta trénovat nácvik činností v domácnosti).
Podpora je zajištěna v pracovní dny od 8.00 do 16.00, ve výjimečných případech na základě
dohody. Službu neposkytujeme v době státních svátků a v době mezi vánočními svátky od
24. 12. do 1. 1. následujícího roku.

3.
Cílová skupina
Služba sociální rehabilitace VOR Jihlava poskytuje svoje služby lidem s chronickým duševním
onemocněním, převážně s psychotickými a afektivními poruchami, poruchami osobnosti a
těžkými neurotickými poruchami. Dalším kritériem pro přijetí do této je bydliště v Kraji
Vysočina a věk v rozmezí 19-80 let. Služba je určena lidem, kteří potřebují řešit svoji
nepříznivou životní situace způsobenou vlivem jejich onemocnění.

4.
O službě sociální rehabilitace
VOR nabízí svým klientům zázemí pro trávení volného času a navazování kontaktů s lidmi. V
provozní době zařízení lze navštívit cvičnou kavárnu, využívat zázemí ve společenské
místnosti, počítač s připojením k internetu a nabízené aktivity. Program aktivit je zveřejněn
na nástěnce ve společenské místnosti a na webových stránkách www.os-vor.cz. Prostory
jsou klientům služby volně přístupné v provozní době recepce 9:00 – 15:00. O případné
změně provozu nebo uzavření budovy z důvodu povinného školení a pravidelných supervizí
pracovníků jsou klienti předem informováni (osobně na kavárenském setkání, zmínkou na
webu, facebooku, vyvěšením na nástěnce v budově VORu).
V sociální službě sociální rehabilitace nabízíme klientům podporu při zvládání situací, které
ve svém životě řeší. Každý klient VORu má k dispozici svou klíčovou pracovnici, se kterou se
domlouvá na tom, jaké programy a služby chce ve VORu využívat, ale i o tom, s čím by uvítal
pomoc ze strany sociální služby při řešení svojí životní situace. Klient společně se svou
klíčovou pracovnicí zvažují možnosti a způsoby řešení. Podpora spočívat v tom, že klíčová
pracovnice pomáhá zorientovat se v situaci, nabízí poradenství k jejímu řešení, ale může také
pomoci zařídit jiné návazné služby (např. bydlení, sociální dávky, odborné služby), případně
doprovodit klienta na jednání s úřady, k lékaři, navštívit ho v době hospitalizace apod.
Sjednaná podpora je s klientem popsána v individuálním plánu, podle kterého je služba
poskytována. Individuální plán je ve spolupráci s klientem pravidelně min. 1x za ½ roku
hodnocen a upravován v závislosti na tom, jak se mění situace, potřeby a možnosti.
Plánování a hodnocení spolupráce a poskytování služby probíhá na dohodnutých schůzkách.
Vždy se vychází z potřeb, možností a schopností klienta. Bez této spolupráce není možné
službu poskytovat.
Pracovníci VORu jsou klientům k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do
15.00. Ve výjimečných případech se mohou pracovníci s klientem dohodnout i na změně.

5.
Spolupráce mezi klienty a zaměstnanci
Jako klient služby máte právo:
• být seznámen se všemi nabízenými službami a využít je v plném rozsahu
• na svého klíčového pracovníka
• domluvit se s pracovníky na způsobu oslovování
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•
•
•
•
•

na zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů
na zpřístupnění veškeré dokumentace, která se týká Vaší osoby
požádat o změnu klíčového pracovníka
podávat stížnosti ke způsobu poskytování služby a být informován o postupu a
výsledku jejich řešení
odmítnout nabízené služby

Jako klient služby jste povinen:
• dodržovat Vnitřní pravidla VORu
• pravidelně (minimálně 2x do roka, nebo vždy dle vašich potřeb či závažnosti zakázky)
plánovat se svým klíčovým pracovníkem průběh služby sociální rehabilitace
• pravidelně (minimálně 2x do roka, nebo vždy v průběhu naplňování vašich
stanovených cílů) hodnotit se svým klíčovým pracovníkem výsledek jejich naplňování
• domlouvat se s klíčovým pracovníkem na společných schůzkách, dát vědět, když se
nemůžete dostavit
• spolupracovat se svým klíčovým pracovníkem při naplňování svých stanovených cílů

6.
Pravidla pro využívání společných prostor a zařízení v budově Sdružení VOR
a) Klient se chová ohleduplně k vybavení organizace. Vzniklé závady a poškození je
klient povinen nahlásit pracovníkům.
b) Klient, který úmyslně poškodí nebo zničí vybavení organizace, uhradí vzniklou
škodu či zajisti náhradu poškozené věci.
c) Klient je při využívání společného vybavení společenských prostor ohleduplný
k potřebám ostatních.
d) Klient dodržuje základní etické normy (nepoužívat vůči ostatním klientům a
zaměstnancům slovní ani fyzické násilí-agresivita, šikana, krádeže, vyhrožování,
sexuální obtěžování, náboženská nebo politická agitace či jiné hrubé překračování
etických norem chování).
e) Klient respektuje pracovníky služeb, dobrovolníky, stážisty a ostatní klienty.
f) Klient udržuje čistotu a pořádek v budově Sdružení VOR. Neplýtvá energiemi
(zbytečné svícení, pouštění vody, apod..).
g) Klient se chová v souladu s dobrými mravy po celý den a neobtěžuje ostatní
klienty nadměrným hlukem ani pachem.
h) Společenská místnost slouží k využívání aktivit a krátkodobému odpočinku
klientům zařízení. Neslouží k bezúčelnému celodennímu lenošení, je určena pro
všechny klienty Sdružení VOR na nezbytně nutnou dobu.
i) Vlastní aktivita a náměty klientů na klubové aktivity jsou vítány, společné prostory
však není možné využívat k podnikatelským účelům, včetně poskytování různých
služeb ostatním klientům za úplatu. Všechny nápady na náplň klubového
programu je třeba konzultovat s pracovníky organizace.
j) Osobní věci může klient v budově zanechat jen na nezbytně nutnou dobu a na
místech k tomu určených (v šatně za recepcí). Sdružení VOR nezodpovídá za
případné ztráty těchto věcí.
k) Klient respektuje soukromí a majetek ostatních.
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7.
Bezpečnost a ochrana zdraví
•
•
•
•
•

V budově Sdružení VOR i mimo ni v rámci terénní formy spolupráce je zakázáno užívání
psychotropních látek a konzumace alkoholu.
V budově Sdružení VOR je zákaz kouření. Klienti mohou kouřit na zahradě před
budovou VORu s dodržením bezpečnostních pravidel.
V případě požáru nebo v jiné mimořádné situaci je klient povinen tuto skutečnost
neprodleně nahlásit zaměstnancům organizace.
Úrazy je nutné nahlásit zaměstnancům organizace, po ošetření pracovník úraz
zaznamená do knihy úrazů.
Klient, u nějž vznikne vážné podezření (z informací od něj, z jeho chování či na základě
zjištění jeho nestandardního způsobu života) na nakažlivé onemocnění (např. žloutenku
typu B) bude pracovníkem vyzván na své náklady k předložení potvrzení o vyloučení
této možnosti. Do té doby mu bude znemožněn vstup do budovy VORu i všech jeho
aktivit.

8.
Dárky a drobné pozornosti
Pracovníci nepřijímají hmotné ani finanční dary.
V případě, že budete trvat na předání drobné pozornosti (například čokolády) počítejte s tím,
že se o tento dárek podělíme s ostatními klienty služby.
Pokud nám chcete poděkovat za naši práci, udělejte to raději ústním vyjádřením podpory či
podáním ruky.

9.
Postup při porušení pravidel
1. přestupek-ústní napomenutí (projednává klíčový pracovník individuelně formou
ústního pohovoru)
2. přestupek-písemné napomenutí (uděluje vedoucí služby sociální rehabilitace)
3. přestupek-zákaz vstupu do prostor Sdružení VOR i na akce pořádané organizací.
Zákaz vstupu se uděluje vždy na dobu určitou, podle závažnosti situace a ohrožení
pro ostatní klienty.
4. přestupek-ukončení smlouvy o poskytování služby (minou-li se uvedené postupy
účinkem, je s klientem ukončena spolupráce)
V případě zvlášť závažného jednání, které má podobu trestného činu, je spolupráce
s klientem ukončena okamžitě.
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