BRÁNA

Vnitřní pravidla pro poskytování
sociálně aktivizační služby BRÁNA
Středisko VÝZVA
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Ostrava

KDO JSME?
POSLÁNÍ
Jsme bezplatná sociální služba, která se jmenuje BRÁNA.
Nabízíme sociálně aktivizační služby pro dospívající děti a mladé lidi se
zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let. Služby poskytujeme formou
ambulantní – to znamená, že docházíte za námi do organizace nebo formou
terénní, kdy my jezdíme za vámi nebo společně někam vyrážíme.
„Našim posláním je skrze individuální a skupinová setkání doprovázet
dospívající děti a mladé lidi se zdravotním postižením na jejich cestě
k osamostatnění.“

PRO KOHO TU JSME?
CÍLOVÁ SKUPINA
Jsme tady pro mladé lidi ve věku 12 – 35 let, kteří mají zdravotní postižení
a potřebují (a také chtějí) smysluplně trávit volný čas a posunout se v životě
dále. Naše služby realizujeme převážně na území Ostravy, proto jsme schopni
poskytnout službu především lidem trvale žijícím v Ostravě, případně
v Moravskoslezském kraji.
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CO NABÍZÍME?
ČINNOSTI
Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, § 66 zajišťujeme sociálně
aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a nabízíme tyto
základní činnosti:
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
— organizujeme zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity v zázemí naší

organizace i mimo ni, kde se potkávají mladí lidé s postižením i vrstevníci
bez postižení – dobrovolníci.
— vyhledáváme a navštěvujeme společenské, kulturní, sportovní a vzdělávací
akce
— zprostředkováváme kontakt s návaznými osobami, institucemi, službami
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
—
—
—
—

nácviky sebeobslužných činností při přirozených situacích
udržování a rozvoj komunikačních dovedností
udržování a rozvoj sociálních dovedností
udržování a rozvoj schopnosti rozhodovat sám sebe, posilování vlastní
zodpovědnosti

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ
OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
—
—
—
—
—

základní sociální poradenství
osvěta v oblasti vlastních vztahů a sexuality
individuální řešení zakázek se sociální pracovnicí
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů
pomoc při vyřizování běžných záležitostí
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O CO NÁM JDE?
CÍLE SLUŽBY
1. Dokážete navazovat a udržovat přirozené sociální vztahy – mít své
kamarády, známé, partnery.
2. Dokážete smysluplně organizovat a trávit svůj čas, ve prospěch toho,
co chcete.
3. Uvědomíte si, co všechno dokážete a umíte a současně rozvinete
své dovednosti a schopnosti, které máte.

S JAKÝMI OBLASTMI PRACUJEME?
V centru naší práce stojí uživatel služby a jeho aktuální sociální situace.
V rámci sociální práce se zaměřujeme na tyto oblasti,
týkající se osamostatnění mladého člověka:
1. Cestování samostatné či s dopomocí
2. Samostatné bydlení
3. Využívání sítě komunitních a sociálních služeb
4. Samostatné a zodpovědné plánování vlastního času
5. Orientace ve vlastních vztazích, podpora při navazování a udržování
přirozených vztahů
6. Oblast sexuality – osvěta a otevřený prostor k diskusi
7. Zdokonalování schopnosti a dovednosti a podpora v sebeobslužných
činnostech
8. Poskytování prostoru pro vyjádření vlastního názoru schopnosti
projevovat se, argumentovat a jednat sám za sebe
9. Hledání uplatnění ve vlastním životě
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JAK TO DĚLÁME?
ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Aktivity, které naše služba nabízí, jsou prostředkem, nikoli cílem využívání
sociální služby. Podle individuálních cílů uživatelů a jejich potřeb vytváříme
program a náplně jednotlivých setkání. V rámci aktivit probíhají přirozené
nácviky sociálních situací a rozvoj dovedností uživatelů. Při aktivitách je
poskytována přímá péče v rozsahu: komunikace, aktivizace, dopomoc
s příjmem potravy a tekutin, dopomoc s přesuny, dopomoc s dopravou,
dopomoc s hygienou.
Aktivity se mohou odehrávat v zázemí organizace – ambulantní forma.
Nebo mohou probíhat mimo zázemí organizace – terénní forma.
individuální setkání:
— individuální práce jednoho pracovníka s jedním uživatelem
— ambulantní i terénní forma
skupinová setkání:
— jeden či více pracovníků či lektorů a dobrovolníci se skupinou uživatelů
— ambulantní i terénní forma
NAROVINU
MOJE HOBBY
NA SLOVÍČKO
MOJE DOMÁCNOST
ATELIÉR
NOC V BRÁNĚ
CESTA ZA POZNÁNÍM
MIMOŘÁDNÉ AKCE
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NA ČEM STOJÍ NAŠE PRÁCE?
HODNOTY A ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE
1. INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY - respektujeme lidi, kteří využívají naše služby,
takové, jací jsou. Nasloucháme jejich potřebám a podle našich možností je
pomáháme naplnit.
2. UPLATNĚNÍ SVÉ VŮLE - věříme v to, že se každý člověk umí správně
rozhodnout a že dokáže být samostatný - každý má zodpovědnost
rozhodovat se sám za sebe.
3. ČLOVĚK, JAKO ODBORNÍK - ten, kdo naše služby využívá, je odborník na
svůj život – na to, co potřebuje, na to jak věci řeší – my ho na cestě
podpoříme a doprovodíme.
4. SPOLEČENSTVÍ – skrze druhé lidi, může člověk prožívat sám sebe, dáváme
příležitost setkávání se v bezpečném prostředí.
5. PŘIROZENÉ PROSTŘEDÍ – nevytváříme umělý svět – snažíme se, aby
všechny nácviky probíhali v přirozeném prostředí a v přirozených situacích.

BRÁNA chce prostřednictvím svých aktivit umožnit dospívajícím dětem
a mladým lidem se zdravotním postižením, aby mohli v co největší míře žít
tak, jako jejich vrstevníci bez postižení, tzn. být samostatní, zdokonalovat se
ve svých dovednostech, získávat nové zkušenosti, poznávat nové věci, rozvíjet
sebe sama, trávit svůj čas podle svých přání a představ bez doprovodu rodičů.
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KDE POSKYTUJEME SLUŽBU?
MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou.
AMBULANTNÍ FORMA
Aktivity probíhají v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči z. s.,
Střediska VÝZVA - Syllabova 3039/19e, v Ostravě-Vítkovicích.
Prostory jsou bezbariérové, vybavené bezbariérovým WC a dostatečným
zázemím. Místo je dobře dostupné MHD (viz. mapa bezbariérového přístupu)
a autem, s možností parkování přímo u objektu.
TERÉNNÍ FORMA
Individuální setkání, Mimořádné akce, Cesty za poznáním a dopomoci
s dopravou jsou realizovány mimo zázemí organizace v rámci České republiky
i zahraničí. Místa konání aktivit jsou předem avizována a vždy je přítomen
alespoň jeden pracovník služby.
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UZAVÍRÁME S VÁMI SMLOUVU
CO TO ZNAMENÁ?
Smlouva dává rámec naší spolupráci – co jsme Vám schopni v rámci služby
poskytnout. Je v ní uvedeno, za jakým cílem využíváte naši službu, a to nám
pomůže v efektivní podpoře. Je v ní uvedeno, co jsou NAŠE povinnosti a co
jsou VAŠE povinnosti. Když někdo z nás tyto povinnosti poruší, není to
v pořádku a budeme to spolu řešit. Smlouva stanovuje, kdy končí naše
spolupráce, a co poté. Smlouva je právní dokument, který dává bezpečí
oběma stranám. Smlouvu můžete vypovědět VY i MY – proč a jak je uvedeno
ve smlouvě.
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JAK SE HLÁSIT NA AKTIVITY?
PRAVIDLA KOMUNIKACE
1. K 15. dni v měsíci posíláme emailem PROGRAM na následující měsíc.
2. V tomto emailu je TERMÍN, do kterého nahlásíte své ÚČASTI NA AKTIVITÁCH.
Také nahlásíte, zda potřebujete dopomoc s dopravou.
3. Následně Vám dojde email jako POTVRZENÍ Vašich účastí, případně
dopomocí s dopravou.
4. Omluvy či změny hlaste přímo VEDOUCÍMU AKTIVITY (uveden v programu).
Emaily posíláme vždy na adresy uvedené ve smlouvě.
ZEJMÉNA U MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ, NOCI V BRÁNĚ A CESTY ZA POZNÁNÍM
POČÍTEJTE SE SVOU ÚČASTÍ AŽ TEHDY, KDYŽ VÁM JI POTVRDÍME
ZASLÁNÍM INFORMAČNÍ SMS.
V případě nahlášení vyššího počtu účastníků, než je kapacita akce,
zohledňujeme:
1. Kdo se nahlásil dříve
2. Účast na aktivitě v souladu s osobním cílem
3. Počet účastí na minulých akcích tohoto typu
Dle vašich povinností, které vyplývají ze smlouvy, může vést porušování
těchto pravidel k vypovězení smlouvy a to tehdy:
— opakovaně (2 a více krát) nereagujete nebo reagujete pozdě na výzvu

programu
— opakovaně (2 a více krát) se přihlásíte na aktivitu a poté se bez omluvy
nedostavíte
— i s omluvou ale přesto se nedostavujete na aktivitu déle než 2 měsíce
— nereagujete na výzvy poskytovatele ke sjednání schůzky nebo vysvětlení
situace
— nespolupracujete při řešení mimořádných situací (např. změna chování
uživatele na akcích, při změně situace uživatele oproti informacím
uvedeným ve smlouvě, apod.)
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KOLIK TO STOJÍ?
Sociálně aktivizační službu poskytujeme zdarma.
Za účast na níže uvedených aktivitách je vybírán příspěvek na pokrytí nutných
výdajů:
CESTA ZA POZNÁNÍM – příspěvek na dopravu (dle místa realizace)
NOC V BRÁNĚ – příspěvek na potraviny, příp. příspěvek na dopravu
MIMOŘÁDNÉ AKCE – příspěvek na vstupné, příspěvek na dopravu (dle typu
akce a místa realizace)
V případě, že nebudou nanční prostředky na zajištění dopravy z darů, bude
dopomoc hrazena uživateli:
10 km – 30 Kč, nad 20 km – 50 Kč, nad 30 km 70 Kč.
Výše příspěvku je předem avizována a uživatel dostává oproti penězům
příjmový doklad.
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CO DĚLAT, KDYŽ NEMÁTE MOŽNOST SE DOPRAVIT
NA AKTIVITU?
DOPOMOC S DOPRAVOU
V rámci poskytování sociálně aktivizačních služeb můžete občasně využít
možnost dopomoci při dopravě, v případě, kdy nemáte jinou možnost zajistit
si dopravu na či z akce, a tato skutečnost by Vám znemožnila využívat službu.
Dopravu na skupinová setkávání zajišťujeme převážně na území městských
obvodů města Ostravy. Dopravu na individuální setkání zajišťujeme v rámci
Moravskoslezského kraje, případně jsme schopni za Vámi dojet.
Dopravu poskytujeme po předchozí domluvě s pracovníkem,
a to následujícím způsobem:
Uživatel spolu s účastmi na další měsíc hlásí svou potřebu dopomoci při
dopravě. Pracovníci vyhodnotí, zda je požadavek adekvátní a zda mají časové
a kapacitní možnosti na to, dopomoc uskutečnit. Pracovníci uvědomí
uživatele, zda může s dopomocí s dopravou na/z akci počítat. Pracovníci si
vyhrazují právo dopomoc při dopravě odmítnout v případě nedostatečné
kapacity, či časových možnosti.
Dopomoc při dopravě je prováděna služebním vozidlem, případně
soukromým vozidlem či MHD (bus, tramvaj, trolejbus). Dopomoc zajišťují
pracovníci či dobrovolníci služby.
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JAK NAKLÁDÁME S INFORMACEMI O VÁS?
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme v souladu se směrnicemi GDPR.
Kontaktní informace zákonného zástupce nebo opatrovníka, nám slouží k
tomu, abychom se mohli co nejlépe s vámi domluvit na průběhu služby.
Vaše osobní údaje využíváme za účelem poskytování služby. Mají k nim
přístup pouze pracovníci. Bez vašeho vědomí a souhlasu je nepředáváme
třetím osobám.
Všichni pracovníci i dobrovolníci jsou vázáni mlčenlivostí.
O průběhu naší spolupráce vedeme pravidelné individuální záznamy v naší
elektronické evidenci, do které mají přístup pouze pracovníci služby. Na
vyžádání do těchto záznamů můžete nahlédnout. Slouží nám k tomu,
abychom nezapomněli na důležité věci a mohli na nich stavět naši podporu.
Také si zaznamenáváme a předáváme v týmu důležité okolnosti z průběhu
služby, aby pro vás byla služba bezpečná a kvalitní.
Na každé aktivitě podepisujete vy nebo zákonný zástupce prezenční listinu,
která je důkazem vaší účasti na akci. Také svým podpisem dáváte souhlas, že
fotogra e vzniklé na akcích můžeme použít za účelem prezentace. Když s tím
nesouhlasíte, stačí svůj nesouhlas napsat do kolonky poznámka nebo o tom
informovat pracovníka.
Při vzniku prezentačních materiálů (videa, kalendář, letáky, aj.) jste vždy
požádáni o souhlas, zda můžeme vaši konkrétní fotogra i použít.
Fotogra e vzniklé na akcích vyvěšujeme také na interní facebookovou
stránku. Tak se můžete i vy koukat doma na fotky z akcí. K těmto fotkám mají
přístup pouze aktuální uživatelé a dobrovolníci.
Některé propagační fotogra e vyvěšujeme také na facebookové stránce
BRÁNY i Centra pro rodinu a sociální péči v rámci prezentace služby. Pokud si
na nich nepřejete být, oznamte to, prosím, pracovníkovi služby.
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U NÁS SE SETKÁTE S DOBROVOLNÍKY
KDO JSOU A CO OD NICH MŮŽETE OČEKÁVAT?
Jsou to lidé ve věku od 15 let, kteří dobrovolně věnují čas práci pro naši službu
a pro nás, nechtějí za to peníze.
Podmínkou není odborné vzdělání v sociální sféře, dobrovolník může být
kdokoli – manažer velké rmy, zahradník, student, dělník.
Pravidelně je školíme v oblastech, které potřebují při práci s uživateli služby
manipulace s vozíkem, komunikace, dopomoc v sebeobslužných činnostech
uživatele, první pomoc, týmová práce.
Nebojte se je oslovit, když potřebujete pomoc – obléct/svléct, dopomoc s
jídlem a pitím, dopomoc s přesunem, doprovod na WC.
Dobrovolník však není asistent ani sluha – je to společník a kamarád, prosíme,
chovejte se takto k nim.
Nejsou povinni předávat vám své osobní informace a kontakty – prosíme,
nevyžadujte to po nich.
Pracují v rámci skupinových aktivit, můžete s nimi také navázat spolupráci
v rámci INDIVIDUÁLNÍHO DOBROVOLNICTVÍ – více informací Vám podají
pracovníci služby.
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NEJSTE SPOKOJENI S NAŠÍ SLUŽBOU?
JAK PODAT STÍŽNOST
Nelíbí se vám něco? Vadí vám něčí chování? Chcete něco změnit?
Ublížil vám někdo?
Nebojte se a řekněte nám to.
KDOKOLI má právo si stěžovat na způsob práce a na jednání,
které mu nepřijde férové.
Můžete si stěžovat:
1. písemně – napište email, SMS, dopis - vhoďte do schránky u vchodu B,
nechejte vzkaz na nástěnce u vchodu C
2. ústně – řekněte to pracovníkovi či dobrovolníkovi, ke kterému máte důvěru
3. telefonicky – nebojte se stěžovat si přes telefon, zavolejte nebo napište sms
4. s podpisem či anonymně – pokud si nepřejete uvést své jméno – nemusíte
Přijmout stížnost může jakýkoli pracovník služby, lektor i dobrovolník.
Vyřízení stížnosti zajistí vedoucí služby nebo vedoucí Střediska VÝZVA.
O vyřízení stížnosti budete informováni ústně, případně písemně,
v případě anonymní stížnosti písemně v rámci
„KNIHY PŘÁNÍ A STÍŽNOSTÍ A ZPĚTNÉ VAZBY Z AKCÍ” a to nejpozději do 30 dnů.
Více o podávání stížností viz. dokument střediska VÝZVA
„Stížnosti na kvalitu nebo na způsob poskytování sociálních služeb“,
na nástěnce u vchodu B.
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KDO PRO VÁS PRACUJE?

KONTAKTY

Mgr. Veronika Poništ
vedoucí služby/sociální pracovnice
tel. č. 774 244 081, vponist@prorodiny.cz
Mgr. Karolína Schmidtmeyerová
zástupce vedoucí služby/sociální pracovnice
tel. č. 774 244 083, kschmidtmeyerova@prorodiny.cz

Barbora Seidlerová
pracovnice v sociálních službách
tel. č. 774 202 442, bseidlerova@prorodiny.cz

Tomáš Uhl
pracovník v sociálních službách
tel. č. 775 604 266, tuhl@prorodiny.cz

Bc. Barbora Horňáková, DiS.
sociální pracovnice/koordinátorka dobrovolníků
tel. č. 774 232 44, bhornakova@prorodiny.cz

Vojtěch Zajíček
pracovník v sociálních službách/koordinátor dobrovolníků
tel. č. 774 244 307, vzajicek@prorodiny.cz
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JAK SE K NÁM DOSTANETE?
MAPA BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU
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DOPRAVA
tram č. 2, 3, 12, zastávka Ředitelství Vítkovic
tram č. 7, 11, 12 zastávka Palkovského
bus č. 57 zastávka Lékařská fakulta
bus č. 57, 59 zastávka Ředitelství Vítkovic
Konzultační den k osobnímu setkání je vždy 1. středa v měsíci 9 – 18 hodin.
Telefonicky nás můžete kontaktovat v pracovní dny v 8 – 15h.
Můžete nám napsat na společný email: brana@prorodiny.cz
Jsme také na facebooku: www.fb.com/socialnisluzbabrana
A na instagramu: www.instagram.com/socialnisluzbabrana
Naše webové stránky jsou: www.prorodiny.cz
Sociálně aktivizační služba BRÁNA
je jedna ze sociálních služeb Střediska VÝZVA.
Zřizovatelem je Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava; IČ: 48804517

