
Židovská obec Karlovy Vary 
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
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Vnitřní pravidla pro poskytování sociálních 
služeb Židovské obce Karlovy Vary 

 

I. Charakteristika 

 

1. Židovská obec Karlovy Vary (dále jen ŽOKV) poskytuje registrovanou sociální 
službu – odborné sociální poradenství dle zákona 108/2006 a vyhlášky 505/2006 - 
viz dále „Obsah služeb“ 

2. Služby jsou určeny pro SENIORY: 

• se sníženou soběstačností z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby  

• nacházející se v nepříznivé sociální a životní situaci a nejsou ji schopni řešit 
vlastními silami  

        V případě individuální potřeby jedince pro seniory: 

• oběti násilí – přeživší holocaust, někdejší oběti nacismu,  

• jejichž cíle vychází ze židovských tradic a kořenů 

3. Služby se poskytují v přirozeném sociálním prostředí osob (v domácnostech) a 
v kanceláři ŽOKV nebo na jiném místě dle individuálních potřeb uživatele. 

4. Informace o nabízených službách jsou součástí webových stránek ŽOKV a písemných 
informačních materiálů. 

 

 

II.  Základní informace o poskytování služby 

1. Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti, soběstačnosti poskytnutím a 
zprostředkováním služeb na základě individuálních potřeb osob v nepříznivé soc. 
situaci tak, aby mohli žít ve vlastním přirozeném domácím prostředí tak dlouho, jak je 
to možné a bezpečné. 

2. Obsahem služeb jsou činnosti dle § 37 zák.108/2006 a §5 vyhl. 505/2006. 
3. Služby sociálního poradenství jsou poskytovány sociálním pracovníkem ŽOKV. 
4. Služby mohou být indikovány sociálním pracovníkem, vyžádány klientem nebo 

příbuznými či známými. 
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5. Časový rozsah – služby jsou poskytovány: 

Pondělí  8:00 – 16:00 
Úterý     8:00 -  16:00 
Středa    8:00 – 16:00 
Čtvrtek  8:00 – 16:00  
Pátek     8:00 – 16:00 
Za pracovní dobu je považováno i poskytování služby, pro uživatele i v době mimo 
stanovenou provozní dobu, jestliže to vyžadují specifické potřeby uživatelů. (Např. 
svátky, akce pořádané ŽO KV). V tomto případě je SP povinen tuto přesčasovou práci 
předem odsouhlasit s předsedou ŽO KV. 

6. Služby sociálního poradenství jsou poskytovány bezplatně. 
7. Pro kontaktování je zájemcům i uživatelům k dispozici mobilní telefon soc. 

pracovníka 602 157 370, či email: kvetonzokv@seznam.cz nebo pevná linka 
sekretariátů ŽO KV 353 230 658. Zájemce může také přijít osobně na adresu ŽO KV.   

8. Po prvním kontaktu a zájmu osoby, navštíví sociální pracovník zájemce o službu 
v domácím prostředí, nebo schůzka proběhne v kanceláři ŽO KV. Při setkání ho 
informuje o možnostech péče, zjišťuje cíle, potřeby a možnosti zájemce. 

9. Po souhlasu obou stran uzavřena ústní dohoda (na přání uživatele podepsána písemná 
smlouva) o poskytování sociální služby ŽO KV 

10. Na základě vstupního sociálního šetření zájemce o službu sociální pracovník společně 
se zájemcem sestaví individuální plán služeb – obsah, čas a frekvenci služeb. 

11. Potřeby a možnosti uživatele jsou průběžně hodnoceny, je aktualizováno sociální 
šetření a zhodnoceno naplňování cíle uživatele.  

12. Uživatel může uzavřenou dohodu a stanovený plán poskytování služby dle potřeby 
kdykoli měnit. 

13. Sociální pracovník vede záznam z každého společného jednání. 
14. Uživatel služby má právo do těchto záznamů nahlížet a vyjadřovat se k informacím v 

něm obsaženým. 
15. Právo do nich nahlížet má jen uživatel a osoba uživatelem zmocněná a sociální 

pracovník poskytující službu a jeho nadřízený. 
16. Některé údaje mohou být statisticky zpracovány a postoupeny dále (MPSV, 

Karlovarský kraj, Claims Conference, NFOH, případně další donátoři služby). 
17. Uživatel může dohodu zrušit bez udání důvodů. 
18. Uživatel může podat stížnost či zhodnocení služeb na formuláři, který dostane při 

uzavírání dohody. Postup a kontakty pro podání stížnosti jsou na formuláři. Stížnost 
může uživatel také podat jakoukoliv písemnou formou, či ústně. O způsobu podání 
stížnosti je uživatel seznámen při uzavírání dohody. 

19. Uživatel nemá právo odmítnout pracovníka z důvodu národnosti, rasy ani víry, 
pohlaví.  
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20. Uživatel služby je povinen aktivně spolupracovat na řešení své situace, dodržovat a 
naplňovat dohody, které se sociálním pracovníkem uzavře, chodit včas na dohodnuté 
schůzky. 

21. Povinností sociálního pracovníka je oznámení o příbuzenském nebo jinak blízkém 
vztahu s uživatelem, který by mohl být důvodem ke střetu zájmů.  

22. V případě dlouhodobé nepřítomnosti sociálního pracovníka (např. z důvodu 
pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, apod.) jej zastupuje sociální pracovník ŽO 
Praha přidělený vedoucí Sociálního oddělení ŽO Praha Ing. Janou Wichsovou, 
Maiselova 18, Praha 1, tel. 222 31 09 51, mob. 602 417 542. V případě potřeby 
poskytne zastupující soc.pracovník ŽO Praha uživateli poradenství po telefonu. 
V případě, že situace vyžaduje osobní schůzku, přijíždí zastupující soc.pracovník na 
sjednanou schůzku k uživateli ŽO KV k němu domů, případně na jiné dohodnuté 
místo.  
 

III. Obsah služeb - sociální poradenství 
 

Sociální pracovník provádí sociální šetření u uživatele, spolu s ním sestavuje individuální plán 
péče a společně se podílí na řešení uživatelovo situace.  

 

Základní sociální poradenství obsahuje tyto úkony: 

1. poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 
sociální služby, 

2. poskytnutí informací o návazných a jiných sociálních službách a jiných formách 
pomoci, například dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče, 

3. poskytnutí informací o právech a povinnostech 

4. poskytnutí informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění 
sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,  

5. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se 
spolupodílejí na péči o osobu.  

Odborné sociální poradenství obsahuje tyto úkony: 

1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících 
služeb, 

2. sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v 
sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti odškodnění a důchodů;  

3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
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- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 
prostředím 

4. půjčování kompenzačních pomůcek 
5. aktivní naslouchání životním příběhům uživatelům, při kterých mají možnost si 

zpracovávat traumata spojená s holocaustem a při kterých se zároveň vytváří prostor 
pro následné řešení aktuálních sociální i zdravotních problémů. 
Součástí této činnosti je záznam vzpomínek uživatelů, jejich další zpracování, 
archivace a případné zveřejnění. Pro uživatele, kteří dlouho nemohli o svých zážitcích 
hovořit je každé zveřejnění a konfrontace jejich příběhu (vzpomínek) s širokou 
veřejností velmi důležitým momentem pro jejich vyrovnání se s utrpením, které 
prožili.  
 

 

 

Kontaktní osoba:   

Mgr. Lukáš Květoň – sociální pracovník ŽO KV 

                                     Tel: 602 157 370,  email: kvetonzokv@seznam.cz 

 

 

Zpracoval: Mgr. Lukáš Květoň 

30.8.2015                                                                                Pavel Rubín – předseda ŽO KV  
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 

 
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 
Židovská obec Karlovy Vary nabízí odborné sociální poradenství dle zákona o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. a dle standardů MPSV. 

Statutární orgán: 
 
Název:     Židovská obec Karlovy Vary 
Právní forma :    církevní právnická osoba 
IČO:      49753231 
Sídlo        Bezručova 8/1321 360 21 Karlovy Vary 
Statutární zástupce:    Pavel Rubín - předseda obce   
Web.stránky:    www.kehilakv.cz 
Telefon:    353230658 
 
Druh sociální služby:                 Terénní sociální služba:  Odborné sociální poradenství 
 
Sociální pracovník:                      Mgr. Lukáš Květoň 
                                                        Tel: 602 157 370  
                                                        Email: kvetonzokv@seznam.cz 
                      
Služby jsou určeny pro SENIORY: 
 

• se sníženou soběstačností z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby  

• nacházející se v nepříznivé sociální a životní situaci a nejsou ji schopni řešit vlastními silami  
V případě individuální potřeby jedince pro seniory: 

• oběti násilí – přeživší holocaust, někdejší oběti nacismu,  
• jejichž cíle vychází ze židovských tradic a kořenů 

 
Poslání: 
 
Posláním sociální služby při ŽO KV je poskytování odborného sociálního poradenství (tzn. 
předání potřebných informací, skutečností, podpory a zvyšování kompetencí uživatelů dalších 
činností) potřebným osobám (tzn. osobám, které se dostali do nepříznivé životní situace z důvodu 
věku, zdravotního stavu, sociálního znevýhodnění, rodinných problémů, nebo se nedostatečně 
orientují v nastalé životní situaci), dle jejich individuálních potřeb. 
V případě potřeby uživatele je služby poskytována se zvláštním zřetelem k židovským tradicím a 
zvyklostem a ke specifickým potřebám přeživších holocaust a tím poskytovat podporu, kterou 
potřebují k důstojnému životu a podpořit jejich samostatné zapojení v rámci občanské společnosti. 
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Cílem služby je: 

 
• hlavním cílem služby je udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatele s cílem 

dosáhnout jeho větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě 
- zvyšovat informovanost uživatele o možnostech pomoci (existenci sociálních služeb, 

zdravotnických zařízení, příspěvku na péči, důchodové nároky apod.),  
- Zvyšovat informovanost o možnostech řešení jeho životní situace 
 

• poskytnout uživateli v nepříznivé sociální situaci podporu na základě jeho individuálních 
potřeb tak, aby mohl žít ve vlastním přirozeném domácím prostředí tak dlouho, jak je to 
možné a bezpečné 
- zvyšovat motivaci a sebedůvěru uživatele 
- rozvíjet a posilovat uživatelovu aktivitu, samostatnost, schopnosti a dovednosti 
- snížit uživatelův pocit osamělosti 
- zajistit potřebné pomůcky a bezpečný životní prostor 
- dle potřeby zprostředkovat kontakt a jeho zapojení ve společenském dění 

 
• konkrétní pomoc a podpora osobám ve složité životní situaci, s cílem pomoci uživateli se 

zorientovat v problémové situaci, najít řešení a zlepšit jeho kvalitu života, není-li to možné, 
alespoň stabilizovat jejich situaci či zabránit jejímu zhoršování 
- stabilizovat psychický stav klienta 
- zprostředkovat klientům kontakt na veřejně dostupné služby 
- doprovod a podpora při řešení osobních záležitostí 
- pomoc v jednání s úřady, institucemi, organizacemi a zdravotnickým systémem v zájmu 

uživatele 
- aktivní naslouchání uživatelů (životní osudy, obavy, zdravotní komplikace, pocit 

osamělosti, rodinné problémy a další)  
 

 
Principy a zásady: 
 

• Služba je poskytována BEZPLATNĚ. 
 
• Respektování hodnoty individuality uživatele, jeho důstojnosti, svobodné vůle a rozhodnutí. 
 
• Specifickým principem poskytování služby ze strany pracovníků je znalost a respekt k 

židovským tradicím a znalost specifické problematiky přeživších holocaust. 
 

• Snaha o rozvoj aktivity, samostatnosti a snah uživatele zapojit se do poradenského procesu, 
zejména poskytnutím komplexních informací a povzbuzením a podporou k samostatnému 
rozhodnutí. 

 
• Důležitým momentem při poskytování služby je motivace uživatele k vyřešení problémové 

situace, která přirozeně podporuje rozvoj jeho samostatnosti a „samouzdravovacích“ 
schopností. 
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• Poradna ŽO KV poskytuje rady a informace o jiných pomáhajících organizacích a v 
odůvodněných případech na ně odkazuje. Pokud se uživatel nachází v krizové situaci, 
poradce jej zkontaktuje s příslušným krizovým centrem nebo specialistou. Při řešení 
složitějších problémů může poradce případ konzultovat s externími specialisty, které 
uživatel označí. 
 

• Při řešení sporů je Poradna ŽO KV nestranná a ve svém jednání je nezávislá na jakýchkoli 
vnějších subjektech nebo institucích. 
 

• Poskytování služby je postaveno na důvěře mezi pracovníkem a uživatelem, na respektu 
k soukromí a právům uživatele. 

 
• Sociální pracovník ŽO KV není zbaven ohlašovací povinnosti. Dozví-li se při konzultaci 

hodnověrné skutečnosti o spáchání trestného činu, vztahuje se na něj ohlašovací povinnost v 
rozsahu stanoveném trestním zákonem. 
 

• Respektování etických zásad profese poradce. 
 

• Přísné dodržování zásad rovného přístupu vůči všem uživatelům služby. 
 

• Striktní dodržení ochrany sdělených informací. 
 

• Sociální pracovník Poradny ŽO KV může uživatele odmítnout v případě, že je pod vlivem 
alkoholických látek nebo jiné drogy, ohrožuje-li uživatel svou agresivitou pracovníky 
organizace.  
 

• Poradna ŽO KV neposkytuje služby typu: stravování, ubytování, finanční půjčky, neradí a 
nezastupuje v komerčních záležitostech. 

 
Služba je v roce 2015 poskytována za podpory: 
 

 
 
 

 
Zpracoval: Mgr. Lukáš Květoň – sociální pracovník ŽO KV 
 
V Karlových Varech 30.8.2015                                               Pavel Rubín – předseda ŽO KV 
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Postup pro podávání stížností a připomínek na kvalitu nebo 
způsob poskytování sociální služby  

 

Pro zaměstnance Židovské obce Karlovy Vary (dále ŽO KV) je velmi důležité vědět, jaký 
je Váš názor na fungování našich služeb. Zpětná vazba nám pomáhá vylepšovat a 
rozvíjet naše služby.  

Rádi od Vás nebo Vámi zvoleného zástupce uslyšíme, co děláme dobře, ale ještě více 
potřebujeme vědět, kde se nám nedaří naplňovat Vaše očekávání. Pokud taková situace 
nastane, ihned se obraťte telefonicky nebo písemně (viz přiložený formulář) na 
sociálního pracovníka ŽO KV anebo vyplněný formulář s Vaší stížností zašlete 
předsedovi ŽO KV. 

 

Postup vyřizování stížností či připomínek je v naší organizaci následující: 

 

1. Máte-li stížnost či připomínku, ihned toto ústně či písemně oznamte sociálnímu 
pracovníkovi ŽO KV.  Stížnost na sociálního pracovníka podejte předsedovi ŽO KV. 

2. Stížnost můžete podat Vy nebo Vaši blízcí. 
3. Stížnost můžete podat anonymně. 
4. Stížnost je možné podat při osobním jednání ústně, telefonicky, anebo písemně 
5. Vaše stížnost bude prošetřena a do 15 pracovních dnů dostanete písemnou odpověď. 

Nebude-li možné stížnost do 15 dnů prošetřit, dostanete písemné vyrozumění o tom, 
jaké jsou důvody delšího trvání vyřizování vaší stížnosti či připomínky.  

6. Nebudete-li spokojeni s naší odpovědí, vyplňte, prosím, přiložený dotazník a zašlete 
jej sociálnímu pracovníkovi ŽO KV, v případě stížnosti na soc. pracovníka zašlete 
dotazník předsedovi ŽO KV nebo FŽO.  

7. Pokud přesto nebudete z odpovědí spokojeni, kontaktujte předsedu ŽO KV, Federaci 
židovských obcí, nebo další nezávislé organizace jako je krajský úřad, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, organizace zabývající se občanskými právy či na 
ombudsmana.  

8. Pokud dojde ke stížnosti na externího poskytovatele služeb, bude tato stížnost 
postoupena dále externímu poskytovateli služeb.   
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Židovská obec Karlovy Vary 
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Židovská obec Karlovy Vary, Bezručova 8/1321,  Karlovy Vary,  360 01 
IČO  497 53 231 

 

Formulář pro vyřizování stížností a připomínek na kvalitu nebo způsob 
poskytování sociální služby 

 

 Chci poskytnout zpětnou vazbu o fungování sociální služby ŽO KV        
 Chci podat stížnost kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby ŽO KV 

          

Jste: 

 Uživatel služeb     
 Příbuzný uživatele, nebo blízký uživatele   

Vaše jméno:   

Adresa:  

Telefon:  

E-mail:  

(Nechcete-li, nemusíte nám tyto informace poskytnout. V takovém případě Vás však nebudeme schopni 

kontaktovat). 

Datum sepsání zpětné vazby, stížnosti: 

Datum přijetí:  

Prosím, rozveďte Vaši připomínku, stížnost či zpětnou vazbu: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________ 

Děkujeme za Váš čas a námahu. 
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