
 

Pravidla a zásady poskytování sociální služby -  
informace pro zájemce o službu 

 
 Zájemci o službu mohou poradnu a půjčovnu kontaktovat na základě vlastního rozhodnutí, 

a to buď osobně, písemně, telefonicky nebo elektronicky. 

 Poradna poskytuje zejména odborné sociální a sociálně právní poradenství (cílem je 
vybavit klienta informacemi v sociálních systémech – sociální dávky, dávky hmotné nouze, 

invalidní důchody, ... , poradenství týkající se rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími organizacemi, přednáškovou 

činnost. Můžeme pomoci také se sepsáním odvolání, námitek a správní žaloby. 

 Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, rodinám se zdravotně 
postiženými dětmi, seniorům, osobám po úrazech a nehodách, pečujícím osobám, 

osobám blízkým, rodinným příslušníci a přátelé výše uvedených. 

 Služba odborného sociálního poradenství je poskytována zdarma.  

 Součástí poradenství je i fakultativní činnost  - půjčování rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek, které je zpoplatněno dle platného ceníku. 

 Jedna konzultace je stanovena přibližně na 30 – 60 minut. Pokud vyřešení Vašeho případu 

vyžaduje delší dobu, budete objednání na další termín. 

 Poradce společně s Vámi bude pracovat na definování Vašich cílů, požadavků a přání, 

které v průběhu poskytování služby můžete měnit.  

 V průběhu poradenské činnosti mezi pracovníkem a klientem vzniká ústní dohoda o 

poskytování služby. Pokud o to klient požádá, může být uzavřena smlouva písemná, zejména u 

dlouhodobých poradenských případů.    

 Všichni pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí a jakékoliv informace, které mu sdělíte, 

nebudou zveřejňovány. Poradenští pracovníci však nejsou zbaveni oznamovací povinnosti v 
případě, že se dozví o přípravě nebo spáchání trestného činu. 

 O průběhu Vaší konzultace s poradcem je vedena dokumentace. Dokumentace může být 

vedena anonymně. Pokud poskytnete poradně jakékoliv informace o svých citlivých nebo 
osobních údajích, je to možné pouze na základě Vašeho písemného souhlasu.  

 Klienti si mohou na naše poskytované služby nebo na postupy našich poradců v případě 
nespokojenosti stěžovat. Stížnost můžete podávat ústně, písemně, anonymně nebo využít 

možnosti zástupce. Stížnosti se podávají ke statutárnímu zástupci Jaroslavě Bednářové nebo 

vedoucí poradny Bc. Marii Mikuláškové, dále se můžete obrátit na registrující orgán 
Jihomoravský kraj a k Veřejnému ochránci práv. Více informací k podávání a vyřizování stížností 

najdete na našich webových stránkách www.paprsek-vyskov.cz nebo na nástěnce v čekárně 
poradny.   

 Naši klienti mohou službu kdykoliv ukončit bez udání důvodu. 

 Sociální služby neposkytujeme osobám, které požadují nebo potřebují jiný druh služby, než 

Poradna a půjčovna nabízí, osobám, které nejsou naší cílovou skupinou – v tomto případě je 

poskytnuto pouze základní poradenství a zájemce je odkázán na jiný typ služby, zájemce o 
službu nesouhlasí s nabídnutou službou, osobám pod vlivem návykových látek a ohrožuje-li 

zájemce svým neadekvátním chováním samotného poradce nebo jiné uživatele. 

 Na našich webových stránkách máte možnost se vyjádřit k našim poskytovaným službám 

vyplněním hodnotícího dotazníku. Vaše názory, náměty připomínky jsou pro nás cennou 

zpětnou vazbou. 

 

http://www.paprsek-vyskov.cz/

