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NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE 
 

Centrum pro dítě a rodinu Valika poskytuje terénní službu, z tohoto důvodu lze 

předpokládat, že nouzové a havarijní situace mohou nastat hlavně v místě bydliště 

uživatele.  

Všichni pracovníci jsou pravidelně školení v oblasti  bezpečnosti práce, požárního 

školení, školení řidičů apod. s ohledem na terénní formu služby Toto školení probíhá 

elektronickou formou externím dodavatelem.   

Pracovníci poskytovatele jsou také proškolování v oblastech chování u uživatele, 

práce s nemotivovaným klientem, asertivního chování, apod. 

Každý pracovník vede výkaz práce, do kterého jsou případné nouzové situace 

zaznamenány. Na základě těchto záznamů jsou poskytovatelem tyto nouzové a 

havarijní situace vyhodnocovány a přijímána adekvátní opatření. 

Mezi nouzové situace lze zařadit například: 

- Dlouhodobá pracovní neschopnosti pracovníka poskytovatele – pokud k této 

situaci dojde, ředitel určí pracovníka, který po dobu trvání pracovní 

neschopnosti daného pracovníka zastoupí. Uživatel je bezodkladně 

informován pověřený pracovníkem poskytovatele, a je s ním dohodnut další 

postup. V případě souhlasu uživatele je mu předán kontakt na zastupujícího 

pracovníka. 

- Nepříznivé povětrnostní podmínky – v případě nepříznivých povětrnostních 

podmínek, jako je například sněhová kalamita, povodeň nebo ledovka, 

poskytovatel v zájmu bezpečnosti omezí výjezdy do terénu po dobu nezbytně 

nutnou. Pracovníci poskytovatele neprodleně informují uživatele o vzniklé 

situaci a v tomto období poskytují konzultace telefonicky a písemně. 

- Poskytovatel se dostane do tíživé finanční situace – v případě, že se 

poskytovatel dostane do tíživé finanční situace, je poskytování služby až do 

odvolání omezeno na písemné a telefonické konzultace nebo přerušeno 

úplně. Uživatelé jsou o této situaci neprodleně informováni. Pracovníci 

poskytovatele předají klientům kontakty a doporučení na jiné poskytovatelé 

služby tak, aby bylo zajištěno naplňování potřeb a cílů uživatelů. 

- Porucha nebo dopravní nehoda vozidla používaného pro terénní službu – 

v případě poruchy vozidla užívaného pro návštěvy rodin nebo jeho účasti na 

dopravní nehodě, pracovník neprodleně oznámí situaci řediteli a telefonicky 

rovněž uživateli, pokud tato náhlá situace ohrožuje poskytování služby a 

domluví si náhradní termín konzultace. 

 


