Principy činnosti
Pro naplňování stanovených cílů organizace jsou zaměstnanci ÚSP
Snědovice uplatňovány základní principy a hodnoty, obsažené v Etickém
kodexu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace a jeho základních tezích:

1.) právo na samostatný a nezávislý způsob života
- respektování soukromí uživatele a nezasahování do jeho rodinného
života
- respektování politických, náboženských aj. názorů uživatele
- zachování lidské důstojnosti, dobré pověsti a dobrého jména
- respektování vlastních práv uživatele
- právo na samostatnost a nezávislý způsob života, právo na začlenění
se do společenského života
- právo na prostor, aby si mohli uvědomit smysl života, právo
na sebedůvěru – právo na zázemí, potřeba prospěšnosti, užitečnosti
2.) respektování osobnosti uživatele
- žít podle jeho osobního zaměření
- zachování vlastní image, osobní úpravy uživatele, oblečení, účesu
apod.
- dodržování postupů při všech činnostech vyplývajících z návyků
uživatele
- respektovat rozhodování uživatele o tom co, kdy, kde a jak se bude
provádět
- zachování intimity, práva na komunikaci, aktivní naslouchání, projev,
pochopení a porozumění
- respektování individuálních potřeb uživatel, podpora sebeobsluhy aj.
3.) respektování důstojnosti života
- při péči musí být primární zájem uživatele
- při péči je základním předpokladem vzájemná vstřícnost a ochota
- při volbě oslovení respektovat přání uživatele
- péče musí umožnit nejvyšší možnou diskrétnost při intimních úkonech
- individuální přístupy k uživatelům s dostatečným časovým prostorem
na vykonání patřičných potřeb
- předcházet infantilizaci a stigmatizaci u uživatelů
- posilovat sebevědomí uživatele, že není zcela závislý a odkázaný na
pomoc druhých
- podporovat snahu uživatele dokázat něco nového
- právo na individuální přístup

4.) respektování soukromí
- zachovávání mlčenlivosti o všem, co se týče osoby uživatele, jeho
domácnosti, vztahů apod.
- respektování názorů uživatele
- respektování finančních záležitostí uživatele
- respektování rodinných a mezilidských vztahů uživatele
- respektování osobních věcí uživatele (např. korespondence apod.)
- respektování domácího prostředí, barevnosti, uložení osobních věcí aj.
- respektování práva na soukromí
- respektování estetické potřeby přizpůsobit prostředí, kde se uživatel
pohybuje – přiblížit se domácímu prostředí
- mít svůj prostor na osobní věci
- mít možnost návštěv rodičů, kamarádů
- respekt samoty uživatel (introverti)
- porušit soukromí lze pouze v případech ohrožení zdraví, života apod.
- respektovat vybavení pokojů dle vlastních možností uživatele

5.) respektování bezpečí domova
- respektování nedotknutelnosti domova uživatele
- zajištění bezpečí domova

6.) respektování denního režimu
- optimální personální zajištění pro momentální individuální potřeby
uživatele
- přizpůsobení denního režimu v největší možné míře uživateli (vstávání,
osobní hygiena, zaměstnání, rehabilitace apod.)

7.) zaměstnání
- právo na odměnu za vykonanou práci
- vytvoření pracovního prostředí (ergonomické souvislosti)

8.) bydlení a stravování
- ubytování v 1 - 2 lůžkových pokojích
- vybavení pokojů vlastním nábytkem uživatele, kompenzační pomůcky,
polohovací postele
- plně respektovat rodinný život
- plně respektovat možnost volby spolubydlících
- denní úklidy pokojů dle přání uživatele
- právo na rozhodování při výběru typu diet

9.) vzdělávání
- podporovat účast na kurzech např. obsluha a programování na PC,
výuka cizích jazyků apod.
- podporovat rekondiční pobyty spojené se vzděláváním
- podporovat nácviky k samostatnému bydlení

10.) volný čas
- vytvářet podmínky všem uživatelům, kteří mají zájem o volnočasové
aktivity, sport, zájezdy, kulturu apod.
- organizaci volného času plně ponechat na rozhodnutí uživatele
- právo na možnost rozvíjení se v oblasti, která jim vyhovuje – počítače,
hudba aj.

11.) zdravotní, sociální a právní služby
- podpora a pomoc při zajišťování zdravotní péče uživatelům
- zajišťovat komplexní ošetřovatelskou činnost v rozsahu individuálních
potřeb, možností a schopností uživatele
- zajišťovat podporu sociálních a právních potřeb uživatelům
- poskytovat informace o možnostech využití služeb specialistů

12.) samospráva a spoluúčast na rozhodování
- uživatel má právo být informován o důležitých rozhodnutích ústavu
bezprostředně se týkajících uživatele prostřednictvím svých volených
zástupců
- demokratická volba svých zástupců ze svých řad s volebním obdobím
min. na 2 roky
- přesto, že je volená samospráva, každý má právo vyslovit svůj názor

13.) začlenění a integrace nikoli sociální vyloučení
- podpora v sociálním začlenění – spoluúčast a participace ve věcech
v rámci společnosti
- podpora k využití všech dostupných podpor a dávek

14.) rovnost bez diskriminace
- stejná práva a povinnosti pro všechny

