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              Služba: tlumočnické služby  

              Kategorie G – Pravidla, postupy, interní metodiky 

Interní číslo dokumentu: G 603 

 

 
 

Pravidla pro poskytování tlumočnických služeb  

Platnost od: 9. 3. 2016  

 
Obecné 

 

1) Všechny zásadní dokumenty organizace potřebné pro poskytování služby, resp. pro uzavření 

smlouvy, je možné na žádost klienta poskytnout při zahájení jednání o poskytnutí služby, a to 

v běžné i alternativní podobě, podle jeho potřeb, ve znakovém jazyce nebo lze dokumenty 

vytisknout větším písmem, apod. 

2) Klient podepisuje společně s podepsanou smlouvou o poskytnutí tlumočnické služby formulář 

H 604_Souhlas s poskytnutím osobních údajů - klienti 

3) Tlumočnická služba je poskytována zdarma jako terénní služba lidem žijícím v Libereckém kraji, 

kteří jsou neslyšící nebo mají kombinované zrakové a sluchové postižení, popř. přidružené 

zdravotní postižení. Tedy lidem, kteří potřebují pro komunikaci český znakový jazyk nebo jeho 

modifikovanou či taktilní (hmatovou) formu. Služba je dále poskytována dětem od 7 let věku se 

souhlasem jejich zákonných zástupců 

4) Službu lze sjednat po předchozí domluvě na jakoukoliv hodinu a den v týdnu dle kapacitních 

možností poskytovatele na níže uvedených kontaktech: 

 

Bc. Karel Redlich, DiS.       TEL./SMS: 731 653 008           

Lucie Romancová                TEL./SMS: 731 653 020        

Jiřina Mihočová   TEL./SMS: 731 653 013  

E-MAIL    tlumocnici@czplk.cz 

 

Liberec, ul. Zahradní 415, PSČ 460 01 

Česká Lípa, ul. Konopeova 812, PSČ 470 01 

Jablonec nad Nisou, Spolkový dům - ul. Emílie Floriánové 8, PSČ 466 01 

Semily, ul. Archivní 570, PSČ 513 01                                                              

 

ON-LINE TLUMOČENÍ/SKYPE: Tlumočnické služby CZPLK /STŘEDA 8,00 – 12,00 HOD 

 

5) Tlumočnické služby jsou bezplatné a jsou poskytovány cílové skupině v souladu s posláním a cíli 

služby: 

 

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. 
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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.  

 

Činnosti tlumočnické služby 

Základní činnosti při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů  

(Vyhl. 505/2006 Sb., § 21):  

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

- tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené, 

- tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, 

nebo obdobných metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým 

postižením, 

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

 

Pravidla poskytování tlumočnické služby 

 

Službu poskytujeme na pobočce organizace, v terénu a v přirozeném prostředí. Tuto službu je možné 

využívat i on-line prostřednictvím videohovoru. 

Tlumočnickou službu poskytujeme klientům na základě principu svobodné volby, na základě jejich 

žádosti o službu. Oprávněnost žádosti vyhodnocujeme individuálně podle požadavků zájemce o službu. 

Neposkytujeme službu osobám, které vyžadují jiný druh sociální služby. 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. 

Pracovníci organizace jsou povinni zachovat mlčenlivost a řídí se „Etickým kodexem“ organizace. 

Pokud si to klient výslovně přeje, má právo vystupovat anonymně.   

K jednání si klient může přizvat další osoby.  

O průběhu kontaktů klienta s organizací může být vedena písemná dokumentace, do které má právo klient 

na vyžádání nahlédnout. Obsahem dokumentace jsou základní údaje, potřebné k efektivní spolupráci 

s klientem. Jejich rozsah je dán charakterem poskytované služby. Dokumentace je chráněna před přístupem 

neoprávněných osob.  

Spolupráci s naší organizací může klient ukončit kdykoli bez udání důvodů. 

Služba může být ze strany organizace ukončena v těchto případech: vyřešení problému (zakázky) klienta, 

pominutí problému (zakázky) klienta - změní se situace, dohoda klienta a pracovníka organizace  

 
 

 

 

  


