
O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D 

      Služeb sociální péče TEREZA, PO 

              Benešov u Semil 180, 512 06 
 

Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví 
zásady činnosti a řízení organizace, vzájemné vztahy jednotlivých úseků, organizační 
strukturu organizace, rozsah pravomocí, povinností a odpovědností vedoucích 
pracovníků. 
   

Základní ustanovení 

Článek 1 

  

Služby sociální péče TEREZA jsou příspěvkovou organizací Libereckého kraje, jejíž 
Zřizovací listinu schválilo svým usnesením číslo 23/03/ZK ze dne 20.2.2003 
Zastupitelstvo Libereckého kraje.  Z důvodu aktualizace údajů se Zřizovací listiny 
průběžně aktualizují.   

  
Článek 2 

Organizace  poskytuje služby sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách pro osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a 
s chronickým duševním onemocněním. 

 
Organizace poskytuje tyto registrované služby: 

 
1/ Týdenní stacionář 

     (identifikátor služby: 7007714, služba se poskytuje od 1.1.2007) 
Kapacita: 30 uživatelů 

 
                                              2/ Denní stacionář 

    (identifikátor služby: 6266118, služba se poskytuje od 1.1.2007) 
Kapacita: 12 uživatelů 

 
3/ Odlehčovací služba pobytová 

( identifikátor služby:3145588, služba se poskytuje od 1.7.2007) 
Kapacita: 2 uživatelé 

 
Při poskytování těchto služeb zabezpečuje organizace základní činnosti stanovené  
vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  a blíže vymezené zápisem 
v registru poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Týdenní stacionář – základní činnosti: 



 

a) poskytnutí ubytování: 

 ubytování 
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 

b) poskytnutí stravy 

 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování, min. v rozsahu tří hlavních jídel 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

 pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 pomoc při úkonech osobní hygieny 
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
 pomoc při použití WC 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 pracovně výchovná činnost 
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředním 
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností 
 vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 

uplatnění 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

g) sociálně terapeutické činnosti  

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a osobních zájmů. 

 

Denní stacionář – základní činnosti: 
 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  



 pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

b) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 pomoc při úkonech osobní hygieny 
 pomoc při použití WC 

c) poskytnutí stravy 

 zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 pracovně výchovná činnost 
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností 
 vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 

uplatnění 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

f) sociálně terapeutické činnosti  

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
 
Odlehčovací služby pobytové – základní činnosti: 
 

a) poskytnutí ubytování: 

 ubytování 
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 

b) poskytnutí stravy 

 zajištěn stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 

 pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

 pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 
 pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh 



 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 pomoc při úkonech osobní hygieny 
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
 pomoc při použití WC 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 podpora při zajištění chodu domácnosti 
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na 
orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující 
sociální služby a doprovázení zpět 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

g) sociálně terapeutické činnosti  

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob 

h) pomoc při uplatňování práv 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

 
 

Hlavní nabídka vyplývá z poslání našeho zařízení. 
  

Posláním pobytové služby je vytvořit domácí prostředí, ve kterém klientům 
s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a s chronickým duševním 
onemocněním umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. Mohou 
si tu zdokonalovat a upevňovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky, a jsou 
obklopováni podnětným prostředím, optimistickým, působícím na harmonický rozvoj 
každé osobnosti tak, aby se zlepšovala kvalita jejich každodenního života a mohli žít 
běžným způsobem života, prožít hodnotný a důstojný život, a být součástí přirozeného 
místního společenství. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je 
v aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám 
jednotlivce. 
 
Cílem naší služby je podporovat u klientů samostatnost, pracovní uplatnění a integraci 
do místního společenství. 
 
Organizace poskytuje a zprostředkovává služby zaměřené na podporu rozvoje 
schopností a nezávislosti uživatelů, na podporu jejich  možností vést běžný způsob 



života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytuje uživatelům pomoc při ochraně 
a uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.  
  

Článek 3 
  
Organizace zajišťuje rozvoj materiálně-technické základny, investiční výstavbu, péči o 
základní majetek – jeho rekonstrukci, modernizaci a údržbu. Zabezpečuje celkovou 
ochranu svěřeného majetku. 

  
Hlavní předmět činnosti organizace zajišťuje: 

 z peněžních prostředků přijatých za úhradu od uživatelů, zákonných zástupců, 
opatrovníků, 

 z peněžních prostředků získaných z příspěvku na péči uživatelů, 
 z příspěvku od zdravotních pojišťoven u pobytových služeb, 
 z dotace MPSV, 
 z dotace krajského úřadu, 
 z darů fyzických a právnických osob, sponzorských darů. 
Dále organizace: 
 hospodaří s majetkem zřizovatele a s majetkem vlastním a účtuje o něm  
 zabezpečuje hospodaření v souladu s rozpočtem schváleným zřizovatelem 
 zpracovává statistické výkaznictví předepsané pro příspěvkové organizace  
 pečuje o majetek svěřený do správy i o majetek vlastní, vede o něm evidenci 

zajišťuje jeho opravu, ochranu a údržbu 
 dbá o účelné využívání dopravních prostředků a jejich údržbu, vede evidenci 

provozu dopravních prostředků 
 zajišťuje hospodářsko- technické otázky provozu, skladování materiálových 

zásob a tomu odpovídající hmotnou evidenci 
 uzavírá smlouvy s dodavateli výrobků a služeb 
 při zajišťování stravování se řídí zásadami racionální výživy 
 zabezpečuje komplexní platovou a pracovně právní agendu, personální 

otázky včetně zajištění dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace všech 
zaměstnanců 

 zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů o 
požární ochraně 

 zajišťuje osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance organizace, 
kontroluje jejich využívání a za tím účelem má zpracovanou směrnici pro 
poskytování osobních ochranných prostředků, dle které postupuje 

 řádně hospodaří se všemi druhy energií 
 zajišťuje veškerou agendu spojenou s péčí o uživatele v souladu s platnými 

právními předpisy 
 zajišťuje dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž 

poskytuje sociální službu, o kapacitě poskytovaných služeb 
 informuje zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho 

vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb 
 vytváří při poskytování služeb takové podmínky, které umožní uživatelům, 

kterým poskytuje sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva 
 zpracovává vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností uživatelů, 

kterým poskytuje sociální službu 



 plánuje průběh poskytování služby podle osobních cílů, potřeb a schopností 
uživatelů a hodnotí průběh poskytování služby 

 rozhoduje o přijetí žadatelů na základě provedených sociálních šetření a 
posudku registrujícího praktického lékaře 

 uzavírá písemné smlouvy o poskytnutí sociální služby 
 vede seznam žadatelů o sociální službu 
 dodržuje standardy kvality sociálních služeb 
 vede příslušnou dokumentaci a evidenci o uživatelích sociální služby 

 
        Řízení 
 

Článek 4 
 

Ředitel 
 

 v čele organizace je ředitel/ka jmenovaný/á Radou Libereckého kraje. Jako 
statutární orgán je oprávněn jednat jménem této organizace a při jednáních ji 
zastupovat. Ředitel/ka je povinen/na postupovat v souladu s právními předpisy 
a řídit se usneseními a vnitřními předpisy vydanými zřizovatelem 

 ředitel je oprávněn zmocnit další zaměstnance jednat jménem organizace 
 ředitel jmenuje svého zástupce a vedoucí jednotlivých úseků, vymezí jejich 

pravomoc a působnost. Pokud některé funkce nejsou obsazeny a ředitel neurčil 
odpovědného pracovníka, zabezpečuje tyto funkce sám 

 ředitel je nadřízený všem zaměstnancům organizace, řídí provoz a činnost 
organizace a odpovídá za ně 

 ředitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je povinen zajistit 
zaměstnancům seznámení s předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zajistit dodržování předpisů o požární ochraně a jejich 
znalost kontrolovat, zajistit úkoly související s opatřeními při mimořádných 
situacích 

 nejvyšším orgánem řízení v organizaci je ředitel/ka, který/á organizaci řídí 
v intencích schváleného ročního rozpočtu a činností uvedených ve Zřizovací 
listině. Příkazy svým podřízeným uděluje buď ústně nebo ve složitějších 
případech písemně formou „ Příkaz ředitele/ky“. Dalšími vnitřními předpisy 
sloužícími k řízení jsou zejména pracovní řád, vnitřní platový předpis, vnitřní 
pravidla, soubor směrnic účetní jednotky, ekonomické rozbory a další vnitřní 
směrnice 

 
Činnost ředitele/ky: 
 

 plní úkoly vyplývající z funkce statutárního zástupce organizace, ze Zřizovací 
listiny, příslušných právních předpisů, úkolů uložených mu orgány kraje, 
členem rady, který vykonává působnost na svěřeném úseku, zásadami 
zastupitelstva kraje, směrnicemi rady kraje, vedoucím odboru a dalšími 
předpisy Libereckého kraje 

 řídí, organizuje a kontroluje činnost organizace tak, aby byly dodrženy zásady 
maximální hospodárnosti a efektivnosti 

 odpovídá za svou činnost v plném rozsahu Radě Libereckého kraje, přitom 
zejména: 



 zabezpečuje úkoly vyplývající z obecně platných právních předpisů a zákonů 
 jmenuje svého zástupce a odborné vedoucí zaměstnance 
 organizuje, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a služeb v zařízení 

v souladu s přijatou koncepcí, rozvojovým plánem, platnými normami, 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 
505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se zájmy a potřebami uživatelů 
poskytovaných sociálních služeb 

 rozhoduje o otázkách vzniku, změny a skončení pracovního poměru, 
podepisuje pracovní smlouvy, uzavírá dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr 

 jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance, stanovuje popis jejich pracovní 
činnosti, rozsah jejich povinností a kompetencí 

 stanoví počet zaměstnanců jednotlivých služeb 
 rozhoduje o investičních záměrech 
 uzavírá hospodářské a jiné smlouvy 
 plní úkoly vyplývající ze schváleného rozpočtu organizace na příslušné 

rozpočtové období a zajišťuje dodržení závazných a specifických ukazatelů, 
dodržuje limity a věcná opatření včetně odpisového a finančního plánu a plánu 
investic 

 zodpovídá za péči o svěřený majetek, hospodárně jej využívá v souladu 
s účelem, pro který byl organizaci svěřen, chrání jej a pečuje o jeho rozvoj, 
vede o něm účetní a majetkovou evidenci, z odpisů vytváří finanční zdroje 
k jeho reprodukci 

 nakládá se svěřeným majetkem kraje v souladu s příslušnými zákony, se 
Zřizovací listinou a s dispozicemi orgánů kraje, směrnicemi rady kraje 

 oznamuje věcně příslušnému vedoucímu odboru krajského úřadu svoji 
nepřítomnost na pracovišti z důvodu čerpání dovolené, účasti na školení, 
zvyšování kvalifikace, dočasné pracovní neschopnosti nebo jiné překážky 
v práci delší než 3 pracovní dny, a to vždy s uvedením jména svého zástupce, 
pokud jej nezastupuje jím určený zástupce 

 odpovídá za dodržování předpisů v v bezpečnosti práce, požární ochrany, 
hygieny práce 

 oznamuje vedoucímu odboru každou mimořádnou událost týkající se činnosti 
organizace nebo jejich zaměstnanců, závažné úrazy, epidemiologická 
opatření, vznik škody na majetku nad rozsah obvyklých pojistných plnění, 
havárie, technologické nebo technické závady 

 je povinen vydat organizační řád, pracovní řád, vnitřní platový předpis, 
bezpečnostní a požární řád, případně další interní předpisy 

 zastupuje vlastníka nemovitého majetku ( kraj) na základě udělené plné moci 
při územních, stavebních a jiných správních řízeních 

 odpovídá za hospodaření organizace a plnění veškerých ekonomických 
ukazatelů uložených zřizovatelem, za dodržení mzdových limitů 

 vydává a schvaluje interní předpisy organizace  
 vykonává i některé práce sociálního pracovníka, zejména se účastní na 

jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu uživatelů, účastní 
se sociálních šetření u zájemců o poskytování sociální služby 

 sleduje, kontroluje a vyhodnocuje dodržování léčebného režimu zaměstnanců 
týmu 

 



   
Článek 5 

 
Postavení vedoucích pracovníků 

  
Práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích pracovníků: 

 vymezit práva, povinnosti a odpovědnost podřízených pracovníků a vyjádřit je 
v popisech pracovních míst. 

 v rozsahu své působnosti stanovit konkrétní úkoly a přijímat opatření k jejich 
plnění. 

 zajišťovat řádné a hospodárné vynakládání svěřených finančních i materiálních 
prostředků. 

 kontrolovat dodržování právních předpisů v oboru své působnosti a interních 
předpisů. 

 pečovat o zvyšování odborné úrovně podřízených pracovníků 
 vést podřízené pracovníky k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a požární ochraně. 
 zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, 

pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci, o odbornou 
přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání 

 v pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv forma diskriminace (viz 
antidiskriminační zákon č. 198/ 2009 Sb.).  

 
Vedoucí ekonomického úseku: 
Ekonomické služby zajišťují ekonomické zázemí organizace a vlastní hospodaření 
příspěvkové organizace po finanční stránce, majetkové a účetní. Účetnictví vede 
podvojným způsobem podle právních předpisů.  
Přímo řídí: 
Účetní, pokladní, provozářku. 

 plní úkoly uložené ředitelem/kou organizace, odpovídá mu za odbornou 
úroveň, věcnou a formální správnost veškerých informačních výstupů 
vypracovaných jím řízenými službami 

 jedná a rozhoduje ve věcech spadajících do působnosti jím řízených služeb 
 přímo organizuje, řídí, kontroluje a odpovídá za činnost ekonomických služeb 
 informuje podřízené zaměstnance o důležitých skutečnostech a podkladech 

nutných pro jejich činnost 
 navrhuje řediteli/ce organizace přijímání a propouštění jemu/jí podřízených 

zaměstnanců 
 zpracovává pracovní náplně podřízených zaměstnanců 
 provádí kontrolu systému oběhu účetních dokladů, jejich uložení a archivaci 

dokladů a písemností, kontrolu agendy majetku a s ním související agendy 
 dbá na řádné provedení inventarizace majetku dle příslušných účetně 

právních předpisů 
 zpracovává a zajišťuje sestavení rozpočtu organizace, vyhodnocuje průběžně 

čerpání rozpočtu a podává řediteli/ce návrhy na přijetí opatření 
 zpracovává podklady a kompletaci žádosti pro příjem dotací pro organizaci 
 zpracovává vyúčtování dotace a připravuje podklady vyúčtování k povinnému 

auditu dotací 
 spolupracuje s auditorem při výkonu auditorských prací 



 zpracovává výkazy hospodaření organizace a předkládá je zřizovateli 
 zpracovává účetní a finanční výkazy k hodnocení plnění rozpočtu organizace, 

včetně podrobného komentáře pro potřeby zřizovatele a ekonomické části 
výroční zprávy 

 ve spolupráci s provozně- technickými službami komplexně zajišťuje 
hospodářské potřeby organizace, vedení skladů, materiálního vybavení 

 ve spolupráci s ředitelem zajišťuje realizaci velkých oprav a investičních akcí 
 spolupracuje na zajištění chodu počítačové sítě včetně údržby a obnovy 

programového vybavení, zajišťuje nebo zprostředkovává technickou pomoc 
uživatelům výpočetní techniky, spolupracuje s externím správcem sítě 

 sleduje efektivní využívání pracovní doby podřízených zaměstnanců 
 kontroluje zpracování podkladů z podřízených služeb 
 dbá o zvyšování a prohlubování odborné úrovně jím /jí řízených zaměstnanců 
 zpracovává návrhy vnitřních předpisů organizace v rozsahu své působnosti 

připravuje podklady a vyhotovuje hospodářské smlouvy v rámci své 
působnosti 

 podílí se na přiměřenosti vnitřního kontrolního systému organizace, podává 
doporučení řediteli/ce organizace při odhalování systémových nedostatků při 
výkonu činnosti organizace 

 provádí systematickou kontrolu hospodaření s finančními a hmotnými 
prostředky organizace se zaměřením na dodržování zásad hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti 

 
Činnost vedoucího sociálního pracovníka úseku přímé péče: 

 organizuje, řídí, vede a kontroluje vedoucího horního oddělení, dolního 
oddělení a skupinového bydlení včetně denního stacionáře 

 zajišťuje pro mzdovou účtárnu vypracování měsíčního výkazu 
odpracovaných hodin podřízených pracovníků a pravidelně písemně 
předkládá v měsíčním výkaze do 3. dnů následujícího měsíce k rukám 
účetní 

 k  zajištění efektivnosti práce, kontroluje event. koordinuje počty pracovníků   
v přímé péči podle přítomnosti uživatelů 

 spolupracuje s ředitelem/kou při realizaci projektu transformace dle 
transformačního plánu 

 účastní se provozních porad, kde předává podřízeným pracovníkům 
potřebné informace ohledně provozu a kvality poskytovaných služeb 

 zajišťuje zaškolování nových vedoucích pracovníků dle zpracovaných 
pravidel 

 novým pracovníkům v přímé péči předává náplně práce, harmonogramy 
pracovních činností, provádí hodnocení pracovníků po tříměsíčním 
zapracování 

 účastní se hodnocení vedoucích pracovníků 
 v plném rozsahu zodpovídá za BOZP klientů a pracovníků v přímé péči 
 kontroluje provoz jednotlivých služeb a na jednotlivých odděleních 
 kontroluje individuální plány klientů, jejich osobní cíle, připravuje pro klienty 

orientační rozpis pracovních činností včetně volnočasových aktivit  
 kontroluje spolupráci pracovníků v přímé péči s rodiči a opatrovníky 
 podílí se na koncepčních záměrech organizace, podává návrhy řediteli/ce 

organizace 



 zajišťuje měsíční rozpis služeb pro pracovníky včetně prázdninového 
chodu organizace 

 zpracovává plány dovolených na celý rok pro pracovníky přímé péče 
včetně vedoucích jednotlivých oddělení 

 koordinuje praxi praktikantů a dobrovolníků 
 v plném rozsahu zodpovídá za celkovou úroveň poskytovaných služeb a 

pravidelně informuje ředitele/ku organizace 
 
Činnosti vedoucích jednotlivých oddělení: 
Vedoucí/ho horního oddělení, dolního oddělení, skupinového bydlení a denního 
stacionáře pověřuje a odvolává ředitel/ka organizace. Vedoucí uvedených úseků 
jsou přímo podřízeni vedoucí/mu sociálních služeb a zodpovídají se jí/jemu za 
svou činnost. 
Přímo řídí: 
přímou obslužnou péči 
základní výchovnou nepedagogickou činnost 
 

 v plném rozsahu zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech uživatelů 
na oddělení 

 spolupracuje s vedením při realizaci projektu transformace sociálních služeb 
 podílí se na koncepčních záměrech organizace 
 připravuje podklady pro zpracování Standardů kvality sociálních služeb pro 

jednotlivé služby 
 k zajištění efektivnosti práce kontroluje, event. koordinuje počty pracovníků 

v přímé péči podle přítomnosti uživatelů 
 kontroluje evidenci čerpání finančních prostředků uživatelů 
 kontroluje dodržování Etického kodexu pracovníků 
 kontroluje spolupráci pracovníků v přímé péči s rodiči a opatrovníky, 

zdravotním  personálem 
      ručí za provedené osobní hodnocení podřízených pracovníků 1 x ročně, 

        které osobně s daným pracovníkem hodnotí 
 předává informace podřízeným pracovníkům z pravidelných pondělních 

ranních schůzek 
 svolává pravidelné schůzky týmu, kde informuje podřízené pracovníky o 

všech provozních, organizačních a dalších záležitostech v souvislosti 
s poskytováním kvalitní sociální služby 

 provádí kontrolní činnost na svém úseku, sleduje čistotu pokojů a všech 
ostatních prostor, estetickou úpravu pokojů a přilehlých místností 

 organizuje, řídí, kontroluje činnost zaměstnanců týmu 
 zodpovídá za plynulý chod celého oddělení 
 zodpovídá za správně vedenou dokumentaci u klientů, která obsahuje profil 

klienta, zmapované potřeby včetně stanovené míry podpory, jeho 
individuální plán, zápisy z hodnocení plánů, rizikové situace, plány péče, 
zápisy mimořádného chování, ochranné opatření, roční hodnocení 
poskytovaných služeb atd. 

 v plném rozsahu zodpovídá za celkovou úroveň poskytovaných služeb na 
svém oddělení a pravidelně informuje ředitele/ku organizace. 

 
 



  
 
  

Článek 6 
 

Zastupování 
 

 ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje jím jmenovaný zástupce 
 ředitel a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o skutečnostech, 

které mohou mít vliv na řádný chod a činnost organizace 
 vedoucí jednotlivých úseků určí se souhlasem ředitele svého zástupce a vymezí 

rozsah zastupovaných činností 
 zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně 

informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce 
 zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnout o zvlášť důležitých otázkách, 

případně pozastavit i výkon rozhodnutí svého zástupce 
  o předání funkcí na delší období se provede písemný zápis. Má-li předávací 

proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se současně mimořádná 
inventarizace svěřeného majetku 

  
 

Organizační struktura 
 

Článek 7 
 

Organizační členění 
  

Organizace se člení: 
 

1. Úsek ekonomický 
2. Úsek technický 
3. Úsek pracovníků přímé péče 

 
Pracovníci přímé péče zajišťují: 

 základní výchovnou nepedagogickou činnost 
 přímou obslužnou péči 
 zdravotní služby  
 sociální činnosti 

  
Článek 8 

 
Vymezení náplně činnosti úseku ekonomického: 

 
 hospodaří s finančními zdroji co nejefektivněji v souladu s posláním 

oprávněnými zájmy organizace a příslušnými předpisy  
 zajišťuje hospodárné čerpání rozpočtu, vede složité účetní agendy včetně 

agendy mzdové 
 připravuje, aktualizuje vnitřní směrnice a předpisy 
 sestavuje návrh rozpočtu, jeho změny a sleduje jeho plnění 



 sleduje platnou legislativu a zajišťuje její vstupy do platných vnitřních předpisů 
 eviduje smlouvy organizace a zajišťuje jejich aktualizaci 
 sleduje hospodaření s prostředky FKSP 
 zpracovává výkaznictví dle potřeb platné legislativy 
 zajišťuje nákup majetku a účtuje o něm 
 zajišťuje zásobování materiálem potřebným pro chod organizace, vede jeho 

evidenci 
 odpovídá za daňová přiznání a včasné platby  
 vede mzdovou agendu a zabezpečuje výplaty zaměstnancům 
 sleduje vývoj nákladů a výdajů, předkládá návrhy opatření k hospodárnému 

využití svěřených finančních prostředků, provádí dílčí ekonomické rozbory.  
 vytváří personální a materiální podmínky k zajištění požadované péče o 

klienty.  
 spravuje svěřený majetek, vede jeho evidenci a provádí pravidelnou 

inventarizaci hodnoty zásob, porovnává je s účetními doklady a provádí 
vyčíslování případných rozdílů. 

 provádí agendu úhrad za pobyt klientů 
 zpracovává hospodářské podklady pro zřizovatele.  
 zajišťuje spisovou agendu a archivování písemností. 
 zodpovídá za agendu týkající se personálních záležitostí pracovníků 

organizace 
 zodpovídá za poštovní agendu organizace 
 zodpovídá za aktualizaci webových stránek organizace 

 
Vymezení úseku technického: 
stravovací úsek 
oprava, údržba, odpadové hospodářství, obsluha kotelny 
péče o prádlo 
úklidové činnosti 
 
Stravovací úsek: 

 komplexně zabezpečuje celodenní stravování klientů zařízení, stravování 
zaměstnanců a cizích strávníků 

 dodržuje technologie vaření přípravy jídel, hygienické předpisy 
 provádí kvalitativní a kvantitativní kontroly hodnot jídel, kontroluje jejich teplotu 

před vydáním, sleduje a eviduje kritické body 
 provádí kalkulaci a normování stravy dle stravovacích jednotek stanovených 

pro klienty 
 sestavuje jídelní lístky 
 zodpovídá za dodržování správné manipulace se stravou, za přípravu a výdej 

stravy včetně speciálních diet 
 provádí nákup a distribuci potravin, režijního materiálu a zodpovídá za jejich 

správné skladování.  
 

Technický úsek: 
 zajišťuje komplexní provoz a provádí drobnou údržbu obou objektů organizace 

včetně zahrad 
 dále provádí méně náročné opravy v oborech elektro, strojním, stavebním, 

truhlářském, malířském a dalších   



 provádí obsluhu kotelny a sleduje její provoz 
 zajišťuje provoz a údržbu motorových vozidel a prostředků zahradní techniky 
 zabezpečuje odpadové hospodářství v organizaci 
 zajišťuje úklidové služby 
 zajišťuje komplexní péči o prádlo a oděvy 
 

 
Vymezení základních výchovných nepedagogických činností: 

 
Základní výchovná nepedagogická činnost spočívá v prohlubování a upevňování 
základních hygienických a společenských návyků, manuální zručnosti a pracovní 
aktivity, provádění volnočasových aktivit, zaměřených na rozvíjení osobností, zájmů, 
tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy. 
Zabezpečují péči o uspokojování potřeb klientů.  

 
Vymezení činností přímé obslužné péče: 

 
Přímá obslužná péče spočívá v pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoci při osobní hygieně a oblékání, při podávání stravy, podpoře a 
soběstačnosti uživatelů, podílí se na vytváření základních sociálních a společenských 
kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb. 
Zabezpečují péči o uspokojování potřeb klientů. 
 
Vymezení činností sociálního pracovníka: 
 

 vede sociální agendu včetně řešení sociálně právních problémů z hlediska 
účelu, účinnosti a důsledků na klientův život. Vypracovává „ Smlouvy o 
poskytování sociální služby.  

 zajišťuje sociální poradenství 
 provádí sociální diagnostiku klientů, k tomu zpracovává rodinnou anamnézu 
 zajišťuje pomoc při řešení sociálních problémů vzniklých při péči o klienty ve 

spolupráci s příslušnými pracovníky organizace  
 koordinuje kontakt mezi pracovníky organizace, rodinami klientů a ostatní 

veřejností  
 poskytuje poradenskou činnost rodinám klientů a zajišťuje pravidelnou a 

přesnou informovanost rodičů o klientech  
 

Vymezení činností úseku zdravotních služeb 
 

 poskytuje komplexní základní a specializovanou ošetřovatelskou péči 
vypracovává ošetřovatelské plány u uživatelů a provádí úkony z tohoto plánu 

 vede předepsanou dokumentaci u všech klientů, zajišťuje hygienický dohled 
na zařízení 

 kontaktuje se s lékaři dle potřeb klientů 
 komunikuje s rodinou a zajišťuje agendu spojenou s úhradou ošetřovatelské 

péče a dalších úkon 
 zajišťuje odborná specializovaná vyšetření 
 zodpovídá za bezpečné a nezávadné uložení léků 
 stanovuje hygienické a protiepidemické režimy a kontroluje jejich dodržování 



 zodpovídá za provedení a vede evidenci preventivních prohlídek zaměstnanců   
 fyzioterapeutka zajišťuje u klientů fyzioterapeutické postupy dle ordinace lékaře, 

vypracovává u nich krátkodobé rehabilitační plány léčebné rehabilitace 
prováděné individuálně i ve skupinách, provádí speciální techniky a procedury 
fyzikální terapie a hodnocení jejich účinků. Jako další činnosti provádí 
vodoléčbu, měkké techniky a další procedury dle potřeb klientů 

 
 

  Článek 9 
 

Vymezení náplně činnosti  provozů přímé péče komplexně 
 

Zabezpečují výkon činností služeb zaměřených na rozvoj a udržování schopností 
uživatelů služeb vést běžný způsob života, a to prostřednictvím jejich zapojení do 
sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností 
v organizaci a v běžném společenském prostředí. 
Zabezpečují péči o uspokojování potřeb klientů. 
    
                    Článek 10 
 
                 Povinnosti, práva a odpovědnost zaměstnanců 
 
K všeobecným povinnostem zaměstnanců patří dodržování pracovního řádu, plnění 
povinností vyplývajících z uzavřené pracovní smlouvy, dodržování veškerých předpisů 
BOZP a také ochrana majetku organizace. Mezi další povinnosti patří dodržování 
mlčenlivosti o soukromém životě uživatelů služeb.  
Každý zaměstnanec má zajištěna práva podle Zákoníku práce a všech dalších obecně 
právních předpisů. 
Každý zaměstnanec je povinen spolupracovat s ostatními zaměstnanci, poskytovat 
rady a informace potřebné k jejich činnosti. 
 
Každý vedoucí zaměstnanec, který řídí přímo nebo metodicky kolektiv podřízených 
zaměstnanců má kromě všeobecných povinností a práv zakotvených v pracovní 
smlouvě, ještě další práva a povinnosti. 
 
Těmito právy a povinnostmi jsou především: 

 znát své úkoly, organizaci práce a působnost v potřebném rozsahu 
 seznamovat podřízené zaměstnance neprodleně s příslušnými směrnicemi, 

pokyny a novými předpisy 
 kontrolovat plnění přidělených úkolů, dbát na upevnění autority nadřízených 

vedoucích a vydávat příkazy pouze přímo podřízeným zaměstnancům 
 zajišťovat inventarizaci svěřených prostředků podle vydaných zásad a dbát o 

řádné využívání a ochranu těchto prostředků 
 po dohodě s ředitelem/kou stanovit svého stálého zástupce. Zástupce 

vedoucího příslušných služeb zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném 
rozsahu práv a povinností jeho zástupce, kterého si příslušný zástupce určí se 
souhlasem ředitele/ky. Zástupce i zastupovaný jsou povinni při předávání 
funkce se navzájem informovat o průběhu a stavu práce a jiných důležitých 
okolnostech. 

 



Základní povinnosti a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců: 
 

 řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci a 
k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky 

 co nejlépe organizovat práci a dbát, aby jejich výkon odpovídal požadované 
úrovni 

 vytvářet příznivé podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle platových předpisů, vnitřního 

platového předpisu, diferencovat plat zaměstnanců podle jejich výkonnosti, 
zásluh a výsledku práce 

 vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro 
uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb 

 zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů, zejména vést 
zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, 
zajišťovat, aby nedocházelo k porušení povinností vyplývající z pracovních 
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a k neplnění 
povinností 

 zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku 
organizace a uživatelů 

 dbají na hospodárnost činnosti 
 garantují spolupráci s ostatními pracovními týmy 
 odpovídají za ochranu osobních údajů osob 
 plní další úkoly uložené ředitelem/kou 

 
Zaměstnanci SSP TEREZA: 

 odpovídají vedoucím jednotlivých úseků za výkon své práce v rozsahu 
stanoveném náplní práce 

 jsou zodpověděni za úroveň poskytovaných sociálních služeb, za kvalitu práce 
v rozsahu stanoveném náplní práce včetně dodržování platných předpisů 

 plní další úkoly uložené ředitelem/kou nebo svým přímým nadřízeným 
 

 
Článek 11 

 
Zásady činnosti 

 
Pro naplňování stanovených cílů v práci s uživateli sociálních služeb jsou 
zaměstnanci uplatňovány základní principy a hodnoty, ( které jsou obsaženy 
v Etickém kodexu) zaměstnanců, kterými se zaměstnanci při poskytování služby řídí. 
 
Jde zejména a následující zásady: 
 

 ochrana lidských a občanských práv uživatelů – zaměstnanci usilují o 
vytváření podmínek, v nichž jsou uživatelé schopni svá práva uplatňovat 

 zachování lidské důstojnosti uživatelů – zaměstnanci respektují osobnost 
každého uživatele, zabezpečují důstojné prostředí, kde je služba poskytována, 
dbají na čistotu, úpravu, odstranění bariér, zajištění osobní intimity a soukromí 
každého uživatele 



 respektování volby uživatelů – zaměstnanci respektují názor a přání uživatele 
v rozsahu jeho postižení a v případě potřeby provádějí konzultace s lékařem a 
zákonnými zástupci 

 individualizace podpory – zaměstnanci uplatňují individuální přístup ke 
každému uživateli, vytvářejí optimální podmínky pro rozvoj jejich osobnosti, 
možností a předpokladů dle úrovně jejich postižení 

 rovnoprávné postavení uživatele a poskytovatele služby – zaměstnanci 
poskytují uživatelům veškeré informace o službě v takové míře a formě ( 
s přihlédnutím ke stupni postižení), která mu umožní vyjádřit svou vlastní vůli 

 zaměstnanci uplatňují shodný přístup k jednotlivým uživatelům a dostupnost 
služby 

 Článek 12 
 

Vztah organizace k Libereckému kraji 
                     

   
Vztah organizace k Libereckému kraji jako zřizovateli je dán Zřizovací listinou, 
základními ustanoveními tohoto organizačního řádu a platnými právními předpisy. 
V pravomoci a působnosti Libereckého kraje zůstává činnost vyhrazená jeho orgánům 
ve smyslu platných právních předpisů, zejména: 
Odborné řízení, kontrolní a metodická činnost včetně dodržování zásad hospodárnosti 
při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými 
prostředky.  

Článek 13 
 

 Závěrečná ustanovení 
 
  

Organizační řád je základní organizační normou závaznou pro všechny zaměstnance 
organizace. Jeho nedílnou součástí je schéma organizační struktury, které tvoří přílohu 
organizačního řádu. 

 
Na základě tohoto organizačního řádu zpracovává organizace navazující vnitřní 
předpisy upřesňující provoz a organizaci zařízení. Vnitřní předpisy schvaluje a 
vyhlašuje ředitel organizace s výjimkou takových vnitřních předpisů, které ze zákona 
schvaluje nebo vyhlašuje zřizovatel. 
 
Tento Organizační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2023, od tohoto data pozbývá 
platnosti Organizační řád ze dne 1.1.2019. 

  
 
 
 
V Benešově dne 30.12.2022                               Vypracovala: Bc. Marie Vojtíšková 

   
 


