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OCHRANA  PRÁV   KLIENTŮ 

 
V době provozu Klubu dětí a mládeže je vždy přítomen sociální pracovník, pracovník 
v sociálních službách nebo pedagogický pracovník a několik dobrovolníků. Dobrovolníci 
(minimálně 2) jsou podle stupně své kvalifikace buď v roli pracovníka v sociálních službách 
nebo v roli peerů. Tým v tomto složení je schopen zajistit bezpečnost klientů, dodržování 
jejich práv a poskytování služeb dle Nabídky služeb. 
 
Zvýšená pozornost je věnována těmto okruhům problémů: 
 
 
Konflikt mezi klienty / šikana mezi klienty 
 
Konflikt mezi klienty nezůstává nikdy nepovšimnut. Přítomní pracovníci si promluví s každou 
stranou konfliktu samostatně a pokusí se sjednat nápravu domluvou či dohodou řešící 
předmět konfliktu.  
V chování klientů se pracovníci snaží zachytit projevy ostrakizace a potlačit je individuální 
prací s aktéry. Vzhledem k tomu, že skupina klientů je proměnlivá, nejde o stálý kolektiv, 
není rozvoj dalších stádií šikany přímo v zařízení pravděpodobný. Zkušenosti s šikanou 
zažívají klienti většinou ve školních kolektivech a řešení této problematiky je předmětem 
nabízených služeb Klubu. 
Problematika řešení konfliktů mezi klienty je pravidelně projednávána na poradách 
pracovníků pověřených sociální prací tak, aby byl zajištěn individuální, ale jednotný přístup 
zaměstnanců ke konkrétnímu klientovi. 
 
 
Právo svobodně vyjádřit svůj názor 
 
Klienti mohou vyjádřit jakoukoli připomínku, názor, mohou si stěžovat na služby Klubu nebo 
přístup pracovníků. Sdělit svůj podnět mohou přímo, kterémukoli pracovníku Klubu, který 
s ním naloží dle jeho povahy. Stížnost zapíše do knihy stížností, vyřízení stížnosti postupuje 
dle metodiky Stížnosti klientů. Sdělení jiné povahy je řešeno individuálně diskuzí, případně 
projednáním podnětu na poradě pracovníků pro sociální práci. Odezva je klientovi sdělena 
osobně, pracovníkem, který podnět přijal. Klient může vyjádřit svůj názor také písemně, 
vhozením lístku do schránky na stížnosti a podněty. Za vyřízení takto podaných podnětů je 
odpovědný zástupce vedoucího NZDM (viz metodika Stížnosti klientů). Odezva je 
zpracována písemně a vyvěšena na nástěnce ve vstupních prostorách klubu. 
Klub dětí a mládeže se snaží v maximální možné míře akceptovat připomínky k programu a 
nabízeným aktivitám,  nápady na realizaci programů. V rámci finančních možností jsou 
řešeny požadavky k nákupu her a vybavení. Vzhledem k dalším aktivitám realizovaným o.s. 
Salesiánský klub mládeže, není možné zohlednit požadavky na změny interiéru či otevírací 
doby. 
 
 
Svoboda náboženského vyznání a „ne-vyznání“ 
 
Metodika práce Klubu dětí a mládeže vychází z křesťanských principů. Neprobíhá zde však 
žádné vzdělávání ve víře, ani není klientům nabízena účast na aktivitách farnosti. 
Problematika náboženského vyznání je předmětem individuálních rozhovorů či skupinových 
diskuzí, které probíhají na vyžádání klientů, stejně tak jako jiná závažná životní témata. 
V rozhovorech a diskuzích je vždy respektováno právo rovnosti ve vyjádření názorů a 



postojů. Dodržování práva na svobodu náboženského vyznání je předmětem interní 
vzájemné reflexe práce týmu. Případné porušení a vhodná náprava se řeší na pravidelné 
poradě pracovníků. 
 
 
Respekt individuality a kulturní odlišnosti 
 
Pracovníci i dobrovolníci jsou důsledně vedeni k dodržování rovného přístupu ke všem 
klientům. Tyto zásady se snaží vštěpovat také návštěvníkům klubu. V rozhovorech a 
diskuzích je vždy respektováno právo rovnosti ve vyjádření názorů a postojů. Respekt 
individuality a kulturní odlišnosti je předmětem interní vzájemné reflexe práce týmu. Případné 
porušení a vhodná náprava se řeší na pravidelné poradě pracovníků. 
 
 
Právo zůstat v anonymitě 
 
Klub dětí a mládeže je nízkoprahovým zařízením, základní a rozšířenou nabídku služeb (viz 
Nabídka) může klient vyžít anonymně. Anonymitou je myšleno nesdělení celého jména, data 
narození a místa bydliště. Pokud klient uvede pouze křesní jméno nebo přezdívku bez 
dalších určujících informací je považován za anonymního. Ústní dohodu o využití základní a 
rozšířené nabídky klubu může klient uzavřít také anonymně, pouze pod křestním jménem či 
přezdívkou. Pro návazné služby je nutné přihlášení a sdělení osobních údajů (jméno, 
příjmení, datum narození, bydliště). 
 
 
Právo na pobyt v klubu / odmítnutí nabízených služeb 
 
Klient má právo na pobyt v klubu v jeho otevírací době bez využití dalších služeb. Klient 
může kdykoli nabízené služby odmítnout aniž by se toto odmítnutí negativně projevilo 
v přístupu zaměstnanců k jeho osobě či jeho dalších  možnostech využívat Klub. Dodržování 
tohoto pravidla je předmětem interní vzájemní reflexe práce týmu. Případné porušení a 
vhodná náprava se řeší na pravidelné poradě pracovníků. 
 
 
Právo na sebeurčení 
 
Klient má právo aktivně se podílet na rozhodnutích a způsobech řešení svého problému. 
Pracovník má povinnost respektovat klientovo právo na sebeurčení, respektovat klientovu 
volbu způsobu řešení jeho problému, podporovat jeho rozhodnutí. Pracovník se nikdy nesmí 
dopustit žádného jednání, které by mohlo být považováno za přímou nebo nepřímou 
manipulaci. Nesmí též převzít roli v řešení problému a klientovi ponechat jen podřízenou roli. 
Tato problematika je předmětem externí supervize, minimálně 1x za dva měsíce, a intervize, 
minimálně 1x měsíčně, dle potřeby častěji. Za projednání závažnější případové práce 
odpovídá sociální pracovnice, která zodpovídá za zápisy v kartách klientů. 
 
 
Právo na důvěrnost sdělení 
 
Klient musí mít k zařízení důvěru. Musí si být vědom, že osobní informace, které pracovníku 
v průběhu setkávání sdělí, nebudou zneužity. Případné vyzrazení osobních dat nebo 
informací osobní povahy neoprávněným osobám řeší s příslušným pracovníkem vedoucí 
NZDM. 


