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   Služba: tlumočnické služby   

   Kategorie E – Standardy 

                                       Interní číslo dokumentu: E 601 

 

Standard č. 1  

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

Platnost od 9. 3. 2016 

 
 

Poslání tlumočnické služby 

 

Žijete na území Libereckého kraje? Jste osobou se sluchovým nebo kombinovaným handicapem 

nebo máte takto handicapované dítě? Potřebujete pomoc tlumočníka při jednání s úřady, lékaři, 

v zaměstnání nebo v jiných situacích? Potřebujete se domluvit se svými rodiči, dětmi nebo jinými 

rodinnými členy? Potřebujete přetlumočit Váš telefonní hovor? Potřebujete přeložit nějakou 

písemnost? Potřebujete se domluvit se svým blízkým okolím, uplatnit své oprávněné zájmy a hájit 

své právo? Toto vše Vám rádi zprostředkujeme naší tlumočnickou službu. Tuto profesionální 

sociální službu poskytujeme i on-line prostřednictvím videohovoru. 

 

 

Cíle tlumočnické služby 

 

Cílem poskytované služby je uživatel, který při jakémkoliv jednání porozumí druhé straně a druhá strana 

jemu. Naším cílem je vytvořit pro obě strany plnohodnotnou komunikaci, ať už se jedná o osobní setkání 

se zaměstnavatelem, s úředníkem, lékařem, učitelem ve škole, příbuzným, nebo o překlad písemností a 

zajištění komunikace přes telefon. Uživatele podporujeme v tom, aby se zorientoval ve své nepříznivé 

sociální situaci a aktivně ji řešil. Uživatel prostřednictvím naší služby získá podporu, informace a 

dovednosti k tomu, aby projevil svou osobnost, své potřeby a přání.  

 

 

Rozvojové cíle naší tlumočnické služby 

 

1) podpořit min. 70 osob a poskytnout min. 800 tlumočnických intervencí v délce 30 min 

 

2) prostřednictvím on-line tlumočení poskytnout službu min. 30 uživatelům  

 

3) získat hodnocení kvality poskytnuté služby prostřednictvím rozhovorů s minimálně 8 klienty 

 

4) vytvořit profesionální vizitku tlumočnické služby a umístit ji na veřejně přístupný web  

 

5) zaměstnat minimálně čtyři tlumočníky pro Liberecký kraj  
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Okruh osob, kterým je tlumočnická služba určena a způsob jejího poskytování 

v návaznosti na naše hlavní etické zásady 
 

Tlumočnická služba je poskytována bezplatně osobám starším 7 let věku, které žijí v Libereckém kraji. 

Služba je poskytována na pobočkách organizace, v terénu a v přirozeném prostředí klienta. Tuto službu je 

možné využívat i on-line prostřednictvím videohovoru. 

 

Služba je určena osobám v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se sluchovým nebo 

kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením, popř. přidruženým zdravotním postižením. Tedy 

lidem, kteří potřebují pro komunikaci s okolím český znakový jazyk nebo jeho modifikovanou či taktilní 

(hmatovou) formu. Službu mohou využívat i lidé ohluchlí a nedoslýchaví. 

 

Neposkytujeme službu osobám, které vyžadují jiný druh sociální služby. Oprávněnost žadatele o službu 

vyhodnocujeme individuálně podle požadavků klienta. Službu poskytujeme uživatelům v situacích, kdy 

požadují odbornou pomoc, která jim zajistí zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a která 

jim umožní uplatnit svá práva a oprávněné zájmy při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Tlumočnická služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou na základě principu svobodné 

volby sociálních služeb (na základě žádosti). Pracovníci dodržují Etický kodex organizace. 

 

Respektujeme osobnost uživatelů, našich pracovníků i partnerů, jejich svobodnou vůli a rozhodnutí, jejich 

potřeby a přání, jejich lidskou důstojnost. Respektujeme soukromí uživatelů. Umožňujeme uživatelům 

vystupovat anonymně. Ke každému člověku přistupujeme individuálně, s citem a rovným přístupem. 

Udržujeme otevřené a přátelské pracovní prostředí. Respekt považujeme za absolutní hodnotu nezbytnou 

pro kvalitní život. Proto je pro nás úcta k člověku, jeho cti a důstojnosti na prvním místě. 

 

S našimi uživateli, pracovníky a partnery sdílíme celou řadu společných cílů, založených na vzájemné 

důvěře. Poskytujeme nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace. Jsme věrni svým závazkům. 

Zachováváme mlčenlivost. Požadujeme zpětnou vazbu a jsme otevření kritice. Usilujeme o to, být k sobě 

i ostatním pravdiví a upřímní, přiznat si své přednosti i nedostatky.  

 

Neseme odpovědnost za vše, co děláme a jak to děláme. Za svou práci jsme odpovědní sami sobě, 

uživatelům, partnerům i celé společnosti. Usilujeme o to být profesionály ve všem, co děláme a 

uvědomovat si co právě děláme, jak to děláme a kontrolovat svoji práci. Proto se pravidelně vzděláváme, 

přinášíme nové nápady a postupy, čerpáme inspiraci z praxe i svého okolí, rádi se učíme. 

 

V nejvyšší možné míře usilujeme o to, aby služba navracela uživatelům „radost ze života“, podporovala 

jejich samostatnost a přiblížila je k jejich představě spokojeného života. 

 

Uvědomujeme si hodnotu své práce i práce ostatních a času, který někdo věnuje jinému člověku, jako 

hodnoty, kterou nelze vypočítat. Usilujeme o hospodárné a účelné vynakládání svěřených finančních 

prostředků, času a všech dalších zdrojů. Snažíme se vytvářet nové hodnoty pro naše uživatele i celou 

společnost, ve které žijeme a pro kterou pracujeme. 

 

Zásadně odmítáme nerovnou soutěž a neetické praktiky, které neumožňují vybudovat nebo udržet 

dlouhodobé partnerství. 


