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Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby 
 

 Poslání a způsoby poskytování pečovatelské služby (dále PS)  

je pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci, zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života 

v jejich přirozeném a známém prostředí, při zachování maximální možné míry soběstačnosti. 
 

 Pečovatelská služba je poskytována osobám v nepříznivé sociální situaci.  

 Pečovatelská služba umožňuje svým klientům setrvat v jejich přirozeném prostředí, doplňuje 

péči neformálních pečujících osob, spolupodílí se s nimi v péči o klienta. 

 Základní pravidlo: není důležité, že klient službu chce, ale že ji potřebuje! 

 Podporuje klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb 

v komunitě. 

 Pečovatelská služba zaměřuje svou činnost především na přímou práci s klientem, na 

naplňování jeho potřeb. Nenahrazuje činnost jiných v místě dostupných veřejných služeb a 

neformálních pečovatelů.         

 

Služba je určena osobám bez věkového omezení. 
 

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

b) pomoc při osobní hygieně 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

e) pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osob. záležitostí 

f) přítomnost vedoucí PS nebo sociální pracovnice v domácnosti klienta   

Tyto služby se poskytují za úhradu, viz Ceník úhrad v PS. 

 

Bezúplatně se poskytují služby: 

a) základní sociální poradenství 

b) účastníkům odboje a pozůstalým manželů (manželkám) po účastnících odboje starším 70-ti let 

c) přítomnost vedoucí PS nebo sociální pracovnice v domácnosti klienta (2x měsíčně návštěva 

jedné pracovnice v rámci sociálního poradenství zdarma – úkon pouze na vyžádání klienta). 

V rámci pečovatelské služby dále poskytujeme fakultativní služby za poplatek, viz Ceník úhrad 

v PS. 

 

Doba poskytování služby: 

1) Pečovatelská služba:  PO – NE  od 7,00 do 21,00 hodin 

2)  Rozvoz obědů: PO – NE     od 11,00 do 14,00 hodin 
                           

      Klientům, odebírajícím obědy, zapůjčuje poskytovatel jednotné termojídlonosiče na základě 

Smlouvy o výpůjčce (klient hradí vratnou kauci za 1 ks 350,- Kč), z důvodu dodržení 

hygienických zásad pro rozvoz obědů . Všechny jídlonosiče se z hygienických důvodů 

přemývají, případně dezinfikují v k tomu určené místnosti na DPS Hrad.  

Smlouvu o výpůjčce vyřizuje s klientem sociální pracovnice popř. vedoucí PS. 
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 V případě nepříznivé hygienické situace se obědy podávají v jednorázových zatavovacích 

miskách. 

 

 Ochrana práv klientů PS 

PS ve své činnosti respektuje základní lidská práva klientů služeb a pravidla občanského soužití. 

Jedná se o ochranu osobní svobody, soukromí, ochranu osobních údajů (viz Směrnice pro ochranu 

osobních údajů), které jsou zpracovávány pouze pro účely plnění povinností vyplývajících 

z pracovní náplně zaměstnanců. Povinností zaměstnanců je zachování mlčenlivosti.  

 

 Jednání se zájemcem o poskytování PS 

Zájemce nejprve sepíše Žádost o zavedení PS (možno se sociální pracovnicí či s vedoucí PS). 

Následuje jednání se zájemcem, kdy sociální pracovnice navštíví zájemce, společně vyplní Záznam 

z jednání se zájemcem a zájemce převezme Návrh smlouvy, Ceník úhrad v PS, Vnitřní pravidla 

k poskytování PS a Směrnici č. 2 Rozsah a popis poskytovaných služeb. Je-li výsledek z jednání se 

zájemcem nejednoznačný a neprokazuje odůvodněné poskytování PS, požaduje poskytovatel 

vyjádření lékaře. 

Cíle služby stanovuje zájemce. Sám si vybere z nabídky úkony, které jsou pro něho v dané situaci 

nejpřijatelnější a budou naplňovat jeho potřeby. Sociální pracovnice dohodne se zájemcem 

konkrétní formu, průběh, podmínky a rozsah PS v Prvotním individuálním plánu. 

Pokud zájemce bude vyžadovat PS, na kterou nebude poskytovatel stačit kapacitně či časově, 

vyhrazuje si poskytovatel právo tuto službu odmítnout a pokusí se se zájemcem domluvit náhradní 

řešení. 

Dále má poskytovatel právo odmítnout službu nemocným s duševní poruchou a lidem 

s nevybíravým a hrubým chováním. Poskytovatel je povinen toto odmítnutí podat vždy písemně. 

Zájemci, kteří mají služby ze zákona bezplatné (účastníci odboje), je mají omezené takto: běžný 

úklid 2x do měsíce, velké nákupy 1x v týdnu, 5 kg prádla měsíčně.  Větší rozsah služeb je možný 

pouze při zhoršení zdravotního stavu. Rozsah vždy posoudí vedoucí PS s ohledem na možné 

zneužívání jinou formou služby, popřípadě informuje zájemce o možnostech PS u jiného 

poskytovatele. 

 

 Smlouva o poskytování PS 

Smlouva je uzavřena písemně na základě individuálních potřeb klienta. Přílohou smlouvy je 

„Prvotní individuální plán“. Ve smlouvě je uvedeno seznámení s možností podávání stížností, jež je 

předáno klientovi písemně jako informace k Podávání stížností. Způsob placení služeb je uveden ve 

Smlouvě. Po dobu dlouhodobé hospitalizace platnost Smlouvy trvá. Smlouva automaticky zaniká 

při nečerpání služeb 6 měsíců. Jakoukoliv změnu smlouvy zařizuje sociální pracovnice nebo 

vedoucí pečovatelské služby.  

 

 Individuální plánování průběhu pečovatelské služby 

Poskytování služeb vychází z individuální potřeb a možností klienta a je postaveno na jeho 

schopnostech a požadavcích. Sociální pracovnice sestaví s klientem Prvotní individuální plán a 

sleduje dosažení dohodnutých cílů prostřednictvím pečovatelky (klíčového pracovníka), plánují 

společně s klientem další naplňování jeho potřeb.  
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  Po 3 měsících KP přehodnotí Prvotní individuální plán ve spolupráci se sociální pracovnicí.    

  K aktualizaci individuálního plánu (IP) dochází vždy po roce (KP zhodnotí minulý plán a sestaví   

  nový).  

  Klíčový pracovník společně s klientem zhodnotí průběh služby,  tzn. minulý plán a ve  

  spolupráci se sociální pracovnicí provede aktualizaci individuálního plánu  (zda došlo ke zlepšení  

  případně ke zhoršení schopnosti sebeobsluhy a mobility). 

  Sociální pracovnice si po aktualizace IP sjedná schůzku, které se účastní KP, klient a dle zájmu  

  rodinný příslušník nebo osoba, kterou klient určí. Společně s klientem kontroluje plnění    

  individuálního plánu, zjišťuje spokojenost s pečovatelkou (KP), a zda takto nastavená poskytovaná  

  péče a podpora klientovi vyhovuje případně se s klientem ještě dohodne na dalších změnách a  

  upraví poskytované úkony dle skutečných potřeb a přání klienta.  

  Každý aktualizovaný IP klient stvrzuje svým podpisem. 

  Dojde-li ke změně zdravotního stavu nebo sociální situace klienta, může klient sám nebo   

  prostřednictvím KP zažádat o změnu nebo rozšíření služby (přehodnocení IP). KP má povinnost  

  upozornit na potřebu změny nebo rozšíření služby u klienta. Po dohodě s klientem kontaktuje  

  sociální pracovnici, která sepíše s klientem Žádost o změnu nebo rozšíření služby a vyhotoví  

  Dodatek ke Smlouvě.  

 

Upozornění! 

Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných provozních důvodů změnit ve výjimečných 

případech termín sjednaných služeb (nemoc pečovatelky, ošetřování člena rodiny, povinné školení 

v rámci vzdělávání pracovníků v sociálních službách apod.). 

Tyto změny si dohodne pečovatelka nebo vedoucí pečovatelské služby předem (v případě, že 

dotyčná pečovatelka ráno nenastoupí do práce, je oznámena změna klientovi telefonicky. V případě 

předem plánované nepřítomnosti pečovatelky - např. školení, lékařské vyšetření, je toto oznámeno 

5 dní předem). 

Nedohodnou-li se klient a pečovatelka ( popř. vedoucí pečovatelské služby) na změně, termín 

služby propadá a služba bude vykonána až v následujícím termínu. 

Dále poskytovatel upozorňuje na možnost změny pečovatelky (v době dovolených, nemoci 

a podobně) a také vždy po maximálně 3 letech výkonu služby jednou pečovatelkou. 

V případě větší četnosti služeb u jednoho klienta se pečovatelky mohou střídat.  

 

 Dokumentace o poskytování pečovatelské služby – osobní spis klienta 

Každý klient má svou dokumentaci, která je uložena v uzamčené kanceláři sociální pracovnice ve 

Věžní ulici. Poskytovatel zpracovává jen ty osobní údaje klientů, které jsou nezbytné pro 

poskytování odborných a kvalitních služeb, o podmínkách je vždy klient písemně informován. 

Dokumentace obsahuje:  Žádost o zavedení PS 

             Vyjádření lékaře (v případě vyžádání PS) 

   Záznam z jednání se zájemcem  

   Záznam ze sociálního šetření 

  Smlouvu o poskytování PS 

  Prvotní individuální plán 

  Individuální plán ( + aktualizace) 

   Smlouvu o výpůjčce jídlonosiče  

   Zápisy z návštěv, postřehy  
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  Písemné žádosti na změny poskytovaných služeb 

   Výpověď smlouvy 

Po ukončení smlouvy se tato dokumentace ukládá do spisovny a archivuje se dle skartačního plánu 

MěSSS Kadaň. 

Poskytovatel vede dokumentaci též v elektronické podobě v programu James edition. Počítače jsou 

opatřeny přístupovými hesly viz Směrnice IT. 

 

 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby 

Stížnost může klient podávat písemnou formou    

                                                                                 -   vložení do schránky přání a stížností 

                                                                                 -   přímo dopisem na adresu organizace 

Poslední pracovní den v měsíci vybírá vedoucí PS schránku a v případě zápisu předává knihu 

ředitelce MěSSS. Zapsanou stížnost vyřizuje ředitelka organizace s vedoucí PS vždy do 30 

kalendářních dní. 

Stížnost klienta může být podána také ústní formou, výjimečně telefonicky. 

Klient se nejprve obrací na vedoucí PS, v případě nevyřešení stížnosti má klient možnost stížnost 

řešit s ředitelkou organizace Mgr. Lenkou Raadovou, MBA  č. tel. 474 699 702. V případě 

neuspokojení řešení stížnosti má klient právo stížnost řešit s vedoucím odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Kadaň s Mgr. Tomášem Mědílkem, č. tel. 474 319 650. 

Písemnou stížnost na adresu organizace vyřizuje ředitelka do 30 kalendářních dní. Podrobný popis 

k podání a vyřizování stížností je k dispozici ve Standardu č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob 

poskytování pečovatelské služby, který je k nahlédnutí u vedoucí PS, nebo může být na požádání 

klientovi předán vedoucí PS či sociální pracovnicí. 

 

 Návaznosti na další služby 

Poskytovatel aktivně podporuje klienty ve využívání běžných služeb, které jsou v katastru města 

Kadaně veřejné. Dále podporuje klienta ve využívání vlastních přirozených sítí jako je rodina, 

přátelé. Nemůže-li PS pokrýt rozsahem, odborností či kompetentností potřeby klienta služeb, 

zprostředkovává pro klienta služby jiných odborníků nebo institucí – Home-care, Domov pro 

seniory, Odlehčovací služba v Domově pro seniory, asistenční služby. 

 

Klient se zavazuje že: 

- se seznámí s uvedenými Vnitřními pravidly pro pečovatelskou službu (podpisem na Žádosti 

o zavedení Pečovatelské služby) 

- oznámí poskytovateli kontaktní osobu, která podepíše Souhlas se zpracováním osobních údajů 

a které může Poskytovatel sdělit základní informace vztahující se k průběhu služby, nebo 

v případě ohrožení života či zdraví klienta  

- bude dodržovat ujednání Smlouvy ve všech bodech 

- bude oznamovat změny k prováděným úkonům – odhlašování obědů minimálně 2 pracovní 

dny předem 

- bude oznamovat plánovanou hospitalizaci pečovatelce nebo vedoucí PS popř. sociální 

pracovnici 

- bude včas a řádně platit úhrady za služby 

- bude dbát dobrých mravů vůči zaměstnancům PS a nebude fyzicky ani slovně napadat 

zaměstnance PS 
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- bude poskytovat vlastní úklidové a čistící prostředky k provádění úkonů v domácnosti 

- bude předávat jídlonosič pečovatelce čistě umytý. 

 

Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby jsou platná ode dne nabytí účinnosti. Jsou 

závazná pro zaměstnance a klienty pečovatelské služby. 

    

 

 

      

V Kadani: 18.3.2022        

           

                      

                                                                                                   Mgr. Lenka Raadová, MBA 

                                                                                                   ředitelka MěSSS Kadaň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


