II. Personální standardy kvality sociálních
služeb

9. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
 Struktura, počet pracovníků i jejich vzdělání a dovednosti
odpovídají potřebám uživatelů služeb a umožňují naplňování
standardů kvality sociální služby.
 Noví pracovníci jsou zaškoleni.
KRITÉRIA
9.1
Zařízení má stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní
profily, kvalifikační požadavky a osobnostní a morální předpoklady
zaměstnanců. Struktura i velikost personálu odpovídají definovaným
potřebám zařízení a aktuálnímu počtu uživatelů služeb a jejich
potřebám. Složení a doplňování pracovního týmu umožňuje
naplňování standardů kvality.
9.2
Zařízení má vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových
pracovníků. Zvláštní pozornost je při zaškolování věnována principům,
které zařízení uplatňuje v oblasti ochrany práv uživatelů služeb
a způsobům naplňování specifických potřeb jednotlivých uživatelů, se
kterými má nový pracovník pracovat.
9.3
Pro uživatele se specifickými potřebami pracuje personál
s odpovídajícím odborným vzděláním a dovednostmi.
9.4
Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby způsob přijímání a zaškolování
pracovníků odpovídal platným obecně závazným normám12)
a stanoveným vnitřním pravidlům.
ODŮVODNĚNÍ
Kritéria upřesňují způsob odpovídajícího personálního zajištění služeb. Vedení zařízení stanoví
potřebnou strukturu a odpovídající počet pracovníků, kteří zajišťují jak samotné služby, tak
technické a administrativní zázemí, a tomu přizpůsobí pravidla pro výběr nových pracovníků,
požadavky na jejich kvalifikaci, zaškolení, atd. Stejné podmínky platí i pro dobrovolné
pracovníky či praktikanty.

10. PRACOVNÍ PODMÍNKY A ŘÍZENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
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Vedení zařízení zajišťuje pracovníkům podmínky pro výkon kvalitní
práce, stanoví a zpřístupňuje pravidla pro jejich práci.
KRITÉRIA
10.1
Zařízení má definovánu organizační strukturu, z níž jsou patrná
oprávnění a povinnosti jednotlivých pracovníků.
10.2
V případě využívání pracovníků, kteří nejsou se zařízením
v pracovněprávním vztahu13), má zařízení vnitřní pravidla pro
uzavírání dohod o provedení práce a zajištění pracovních podmínek,
zejména pojištění, stanovení zodpovědnosti, závazku mlčenlivosti, atd.
10.3
Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby pracovní podmínky odpovídaly
platným obecně závazným normám14) a stanoveným vnitřním
pravidlům.
ODŮVODNĚNÍ
Kritéria navazují na platné obecně závazné normy. Vedení zařízení zajišťuje, aby všechny
důležité aspekty chodu služby, které nejsou upraveny obecně závaznými normami, byly jasně
formulovány, a pracovníci s nimi obeznámeni. Zvláštní pozornost je věnována pravidlům pro
pracovníky, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k zařízení. V tomto případě musí zařízení
zajistit, aby jejich přijetí odpovídalo normám upravujícím např. ochranu osobních údajů,
bezpečnost práce, atd., které se vztahují na pracovníky v pracovněprávním vztahu.

11. PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍCH TÝMŮ
Zařízení zajišťuje profesní rozvoj pracovních týmů a jednotlivých
pracovníků, jejich dovedností a schopností potřebných pro splnění
veřejných závazků zařízení i osobních cílů uživatelů služeb.
KRITÉRIA
11.1
Zařízení uplatňuje postup pro pravidelné hodnocení pracovníků.Ten
zahrnuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních
cílů, úkolů a potřeby další odborné kvalifikace.
11.2
Zařízení pracovníkům umožňuje zapojit se do rozvoje a zkvalitňování
poskytovaných sociálních služeb.
11.3
V zařízení je uplatňován systém obousměrné komunikace mezi
vedením a pracovníky.
11.4
Zařízení má vypracovaný a uplatňovaný systém oceňování pracovníků,
a to nejen finanční odměnou, ale i jinými způsoby (pochvala, zvyšování
kvalifikace, atd.).
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11.5
Je uplatňován program dalšího vzdělávání pracovníků, zejména těch,
kteří se věnují přímé práci s uživatelem. Každý pracovník je s ním
seznámen. Další vzdělávání pracovníků se odvíjí zejména od zjištěných
potřeb uživatelů služeb a trendů v sociálních službách.
11.6
Pro pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli, zajišťuje zařízení
podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka za účelem řešení
problémů, jež jednotliví zaměstnanci nebo pracovní týmy zažívají při
výkonu zaměstnání.
ODŮVODNĚNÍ
Ve službách dochází k těsné vazbě mezi uživateli a pracovníky, kteří jsou s uživateli v přímém
kontaktu. Na těchto pracovnících přímo závisí kvalita služby, a je proto potřeba jim věnovat
velkou pozornost. Kritéria upřesňují požadavky na vedení a rozvoj týmů pracovníků, kteří se
věnují přímé práci s uživatelem. Pracovníkům musí být poskytována dostatečná podpora,
motivace a prostor pro účast na rozvoji služeb, které zařízení poskytuje, a pro řešení problémů,
se kterými se pracovníci setkávají při plnění pracovních úkolů.

Poznámky pod čarou
12)Zejména zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.
13)Jde např. o dobrovolníky, praktikanty, pracovníky na civilní službě apod.
14)Jde zejména o zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
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