
 

CENTRUM AKTIVNÍHO ŽIVOTA 

Pravidla dlouhodobé spolupráce Centra aktivního života 
zrakově postižených 

Cílem programu dlouhodobá spolupráce je:  

 poskytovat nevidomému klientovi informace a dlouhodobou podporu, aby mohl využívat pomoc 
dobrovolníka proškoleného v rámci projektu Dobrovolnické centrum; 

 podpořit zapojení nevidomých do života většinové společnosti; 

 prostřednictvím osobních cílů, formulovaných v individuálním plánu, pomáhat k naplňování 
individuálních potřeb každého klienta. 

 
Program dlouhodobá spolupráce je realizován v rámci sociálně aktivizační služby, jeho organizaci a podporu 
nevidomých klientů zajišťují pracovníci Centra aktivního života (dále jen CAŽ). Proškolení a průběžnou práci 
s dobrovolníky, kteří se potkávají s klienty, zajišťuje spolupracující projekt Dobrovolnické centrum.   

Klient programu dlouhodobá spolupráce se zavazuje k respektování následujících pravidel: 

1. Kapacita 

Jeden klient může využít pomoc maximálně dvou dobrovolníků. Obvyklý rozsah spolupráce s jedním 
dobrovolníkem jsou cca 1 – 3 setkání měsíčně v délce trvání cca 2 – 3 hodiny (množství a délka setkání se 
mohou lišit dle typu spolupráce, individuálních požadavků klienta a časových možností dobrovolníka). 

 

2. Náplň spolupráce s dobrovolníkem   

Náplní spolupráce klienta a dobrovolníka jsou činnosti, při kterých dobrovolník poskytuje klientovi podporu a 
zrakovou kontrolu při následujících aktivitách: 

 volnočasové aktivity (např. sport, návštěvy kulturních a společenských akcí, procházky, venčení 
psa); 

 vizuální pomoc a doprovody při zajišťování běžných potřeb (např. nákupy, návštěvy úřadů, 
doprovody k lékaři, předčítání a vyřizování korespondence, třídění předmětů v domácnosti); 

 studium a činnosti související se zaměstnáním klienta (např. vyhledávání textů, práce na počítači); 

 péče o rodinu (vycházky a hry s dítětem). 

 

3. Formulace a obsah zakázky klienta, vyhledávání dobrovolníka 

Nový klient formuluje svůj požadavek na dlouhodobou spolupráci (dále zakázka) v rámci úvodní schůzky, 
která je vedena pracovníkem služby. Tato schůzka probíhá na pracovišti Okamžiku, v odůvodněných 
případech u klienta doma (např. vysoký věk klienta, zhoršená mobilita, péče o malé dítě). Pracovník služby 
je klientovi nápomocný v definování požadavků tak, aby byla co nejlépe řešena jeho situace a zároveň 
požadavky odpovídaly obsahu sociální služby a možnostem dobrovolnické pomoci.     

Stávající klient může svoji zakázku měnit, rozšiřovat nebo zadávat nový požadavek průběžně dle své aktuální 
situace a potřeb, a to v rámci osobního setkání s pracovníkem, telefonicky nebo e-mailem. 

Na základě požadavků klienta a možností a preferencí dobrovolníků vyhledává pracovník služby vhodné dvojice. 
V průběhu vyhledávání pravidelně klienta informuje. Po vytipování vhodného dobrovolníka pracovník kontaktuje 
klienta telefonicky a dobrovolníka mu předběžně anonymně představí. Pokud má klient zájem se s dobrovolníkem 
potkat, domlouvá pracovník termín úvodní schůzky.  

 
4. Úvodní schůzka dvojice klient/dobrovolník 

Úvodní schůzka dvojice probíhá na základě předjednání pracovníkem na pracovišti organizace Okamžik, 
případně u klienta doma. Před setkáním s dobrovolníkem se pracovník služby setkává samostatně 
s klientem, společně formulují osobní cíle klienta, které pracovník zaznamenává v klientově individuálním 
plánu. Následná schůzka s dobrovolníkem probíhá pod vedením pracovníka služby. V rámci schůzky je 
písemně vyhotoven zápis z kontaktního rozhovoru klienta a dobrovolníka. Obsahuje dohodu na obsahu a 
časovém rozsahu setkávání dvojice a je pro obě strany závazný.  
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5. Průběh dlouhodobé spolupráce 

Dvojice klient a dobrovolník naplňuje svojí spoluprací zakázku formulovanou klientem a dohodnutou v rámci 
úvodní schůzky. Pracovník služby poskytuje klientovi v průběhu využívání služby pravidelnou podporu 
v rozsahu, který zohledňuje individuální potřeby každého klienta.  

Klient využívá program dlouhodobá spolupráce výhradně pro svoje potřeby, nezprostředkovává 
dobrovolníkovu pomoc jiným osobám (např. rodinnému příslušníkovi). Využití pomoci dobrovolníka pro jinou 
osobu, než je klient, je považována za závažné porušení pravidel dlouhodobé spolupráce.  

Klient také využívá pomoc dobrovolníka pouze v rozsahu dohodnutém v rámci úvodní schůzky dvojice. 
Pokud dojde ke změně v obsahu nebo časovém rozsahu spolupráce, konzultuje to klient s pracovníkem 
služby. 

Poskytovaná služba musí vést k naplnění zakázky a plnění cílů, které si klient společně s pracovníkem 
služby stanovil v rámci svého individuálního plánu a v rámci svojí zakázky.  
 
6. Zpětná vazba a hodnocení  

Pracovníci služby na konci každého kalendářního měsíce posílají e-mailovou připomínku, aby klienti a 
dobrovolníci zasílali informace o počtu a průběhu setkávání za uplynulý měsíc.  

Pracovník služby dále kontaktuje klienta jedenkrát za tři měsíce, aby s ním vyhodnotil cíle a obsah jemu 
poskytované služby, aktualizoval jeho individuální plán, případně mu nabídl další služby dle aktuální potřeby 
klienta.  

Klient může mimo tato období dle potřeby kontaktovat pracovníka služby se svými aktuálními dotazy a 
požadavky (např. zadání nebo změna zakázky, řešení problémových situací ve spolupráci, hlášení změn 
v údajích klienta).  
 
7. Přerušení a ukončení dlouhodobé spolupráce 

Přerušit setkávání dvojice je možné na jeden měsíc až jeden rok, dle potřeb klienta nebo dobrovolníka (např. 
zdravotní důvody, dlouhodobý pobyt v zahraničí). Dvojice, které mají přerušenou spolupráci, se započítávají 
do maximálního počtu spoluprací, které může klient v rámci programu využít. 

Klient může ukončit využívání programu kdykoliv dle své aktuální situace. Pokud chce klient využívání 
programu dlouhodobé spolupráce přerušit nebo ukončit, vždy kontaktuje pracovníka služby, aby se s ním 
dohodl na podrobnostech.  

Ze strany organizace je poskytování dlouhodobé spolupráce ukončeno, pokud byla klientova zakázka a jeho 
osobní cíle naplněny a klient nemá další požadavky, pokud klient již nespadá do cílové skupiny klientů, kterým je 
služba poskytována, nebo požadavky klienta obsahově neodpovídají této sociální službě.   
 
8. Osobní údaje 

O způsobu nakládání s osobními údaji je klient seznámen v rámci úvodní schůzky, kde obdrží dokument 
Poučení o zpracování osobních údajů klientů sociální služby.  

 

Závažné porušení nebo opakované porušování výše uvedených pravidel může vést k omezení 
poskytování této služby až na 3 měsíce dle míry závažnosti porušení těchto pravidel.  

 
 
Provozní doba Centra aktivního života:  
Pondělí – čtvrtek: 9.00 – 17.00 
Pátek: 9.00 – 13.00 

 

Kontaktní adresa:  
OKAMŽIK, z. ú.   
Na Strži 1683/40, Praha 4, 140 00  
Telefony: 233 379 196, 773 209 055 
E-mail: caz@okamzik.cz 
Web: www.okamzik.cz 
Popis trasy pro nevidomé je k dispozici na webových stránkách Okamžiku. 
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