
Opatření omezující pohyb klientů 
 

 
Volnost pohybu je jedno ze základních práv našich klientů. Omezit toto právo je možné jen 

zcela výjimečně a na nejnutnější dobu, a to pouze v případech, kdy je ohrožen život nebo 

zdraví samotného klienta nebo jiných obyvatel našeho Domova a personálu. 

Opatřením omezujícím pohyb osob jsou taková opatření, která zamezí klientovi sociální 

služby pohybovat se svobodně a bez omezení a tím projevovat svou svobodnou vůli. Taková 

opatření se řídí následujícími zásadami 

 při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob, 

s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví  

a života jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou, čímž se rozumí doba, po 

kterou trvá situace ohrožení života či zdraví klienta či jiné osoby, 

 uživatelé sociálních služeb (klienti Domova) mají právo na důstojné zacházení, péči a 

úctu i při nezbytnosti omezení jejich pohybu, 

 k omezení pohybu klienta lze přistoupit pouze tehdy, když byly bez úspěšného 

výsledku vyzkoušeny všechny ostatní možné strategie pro zabránění takovému 

jednání klienta (např. odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání), kterým 

ohrožuje zdraví či život svůj nebo jiné osoby, 

 rozsah a povaha omezení musí být přiměřená míře aktuálního ohrožení  

a individualitě klienta a omezení musí být ukončeno hned, jak pomine situace 

ohrožení, 

 v souvislosti s užitím prostředků, které mohou klientům omezit volný pohyb, je vždy 

nutné vyhodnotit, zda je daný nástroj užíván jako prostředek omezující pohyb osob, či 

zda je nástrojem ochrany klienta. Pokud je opatření užíváno jako ochrana či je 

potřebnou pomůckou pro podporu klienta a zároveň v některých případech může 

bránit pohybu, mělo by být užito pouze v případě, že je to nezbytné. Vždy je pak 

nutné zohlednit konkrétní okolnosti a potřeby klienta, 

 opatření ochrany může být použito na základě úplného a svobodného souhlasu 

klienta. Při hodnocení, zda je prostředek ochrany nezbytný, je nutné zvážit možnost 

jiných opatření, které nebrání svobodnému pohybu klienta a zohlednit v rámci 

individuálního plánování průběhu sociální služby u klienta. Pracovníci Domova zajistí 

písemný souhlas klienta v dokumentaci klienta, 

 v případě, že klient není z důvodu nepříznivého zdravotního stavu schopen vyjádřit 

informovaný souhlas s použitím ochranných opatření, posuzuje toto opatření odborný 

tým: vedoucí sestra oddělení, klíčový pracovník, vedoucí sekce Přímá obslužná péče, 

sociální pracovnice.  

         

  

 


