
VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ  

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  
  

  

Poslání Pečovatelské služby (dále jen PS):  

Posláním Pečovatelské služby Frýdlant je umožnit seniorům a zdravotně 

postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory, zůstat co nejdéle ve svém 

domácím prostředí.  

  

Jak lze o službu zažádat?  

Zájemce o služby se může osobně, telefonicky, písemně, e-mailem obrátit na 

kteréhokoli pracovníka Pečovatelské služby Frýdlant. Sociální pracovník poté 

provádí sociální šetření v domácnosti zájemce, jehož cílem je posoudit 

nepříznivou sociální situaci zájemce, posoudit individuální přání a potřeby 

zájemce a dojednat rozsah požadované a potřebné péče. Ze sociálního šetření je 

vyhotoven záznam, který slouží jako podklad pro sepsání Smlouvy o poskytování 

pečovatelské služby. Vše se děje v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách. Zájemce o službu je povinen poskytnout 

pravdivé informace, které jsou potřeba pro posouzení jeho nepříznivé 

sociální situace.  

  

  

  

Místo a čas poskytování sociální služby  

Terénní služba se poskytuje každý den od 6.00 hodin do 20.00 hodin. V době 

od 15. hod se provádějí pouze předem nasmlouvané úkony. V době rozvozu obědů 

může být rozsah poskytovaných služeb omezen a přizpůsoben provozním 

podmínkám organizace. Čas poskytování jednotlivých úkonů a jejich četnost jsou 

sjednány individuálně, na základě potřeb uživatele a možností poskytovatele. 

Podrobnosti jsou uvedeny v individuálním plánu, který s uživatelem sestaví 

klíčový pracovník.  

  

Kontaktní osoba  

Zájemce uvede při sjednávání smlouvy minimálně jeden platný kontakt na 

osobu, na kterou se může poskytovatel obrátit v nutných případech. Jedná se 

zejména o náhlé zhoršení zdravotního stavu, nenadálé události a havarijní situace. 

Kontaktní osoba je okamžitě informována v případech, kdy uživatel při sjednané 

návštěvě neotvírá a je s ní dohodnut další postup. Pokud nejsou s uživatelem 



vyrovnány vzájemné pohledávky (např. při dlouhodobé hospitalizace, ukončení 

služby, apod.), řeší se situace také s kontaktní osobou. V případě zapůjčení klíče 

od uživatele, bude klíč vrácen kontaktní osobě, pokud si uživatel nemůže klíč 

převzít osobně.  

  

Klíčový pracovník  

Jedná se o pracovníka PS, který převážně zabezpečuje uživateli provádění 

nasmlouvaných úkonů. Klíčový pracovník spolupracuje s uživatelem při 

vytváření individuálního plánu péče, dbá na jeho dodržování a provádí jeho 

pravidelné přehodnocování v souvislosti se stanovenými cíli spolupráce. Klíčový 

pracovník ve spolupráci s uživatelem navrhuje případnou změnu individuálního 

plánu, s ohledem na stanovené cíle spolupráce, potřeby, schopnosti, zdravotní stav 

uživatele a možnosti poskytovatele. Klíčového pracovníka přidělí uživateli 

vedoucí pečovatelské služby. Změna klíčového pracovníka je možná po dohodě.  

  

Individuální plán a jeho hodnocení  

Individuální plánování je proces, který zahrnuje jednání se zájemcem o službu, 

sepsání Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, vytvoření individuálního 

plánu a jeho pravidelné přehodnocování. Služby jsou plánovány individuálně s 

ohledem na možnosti, schopnosti a přání uživatele a možnosti poskytovatele tak, 

aby byly podporou a aby směřovaly k maximální možné míře jeho samostatnosti 

a nezávislosti. Poskytovatel dále napomáhá vytvářet důstojné prostředí pro další 

život uživatele. Individuální plán je průběžně vyhodnocován klíčovým 

pracovníkem, který spolu s uživatelem zjišťuje a hodnotí, zda dosavadní služby 

uživateli postačují k dosažení vzájemného cíle spolupráce, nebo zda uživatel 

potřebuje změnu v poskytování služby (rozšíření, zúžení, zrušení služby apod.). 

Výsledkem individuálního plánování je dokument individuální plán, ve kterém 

jsou písemně zaznamenány konkrétní způsoby, kterými se zajišťuje poskytování 

péče a podpory u uživatele. Cíl spolupráce vychází ze vzájemné dohody uživatele 

a poskytovatele.  

  

Vykazování provedené péče a způsob úhrady  

Provedená péče se eviduje na výkazu poskytnutých úkonů. Každý uživatel obdrží 

arch s úkony, které má nasmlouvány. Ten je umístěn v kanceláři pečovatelek i 

v  domácnosti uživatele a slouží pečovatelce k evidenci provedených úkonů.  

Částka dle platného Sazebníku se účtuje za skutečný čas strávený poskytováním 

úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění (jedná se zejména o průměrný 

čas dopravy pečovatelky k uživateli). Pokud poskytování úkonu, včetně času 



nezbytného k jeho zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí, 

nejméně však na 5 minut, případně 0,5 kg.  

Úhrada za provedené služby a stravné se provádí 1x měsíčně hotovosti na základě 

(předáním peněz oproti stvrzence), a to vždy dle předchozí domluvy. V případě 

zájmu uživatele je možné vytisknout krom stvrzenky i podrobný výpis provedené 

péče za konkrétní měsíc.  

  

Vedení dokumentace uživatelů  

Pověření zaměstnanci organizace shromažďují a zpracovávají osobní a citlivé 

údaje o uživatelích, které jsou nezbytně nutné ke kvalitnímu provádění sociální 

práce a poskytování pečovatelské služby.  

Všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zároveň ve smyslu zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách.  

Do dokumentace má právo nahlížet uživatel, vedoucí pečovatelské služby a 

pracovník podílející se na zajišťování přímé péče, případně osoba, kterou uživatel 

určí.   

  

Kdo má nárok na bezplatnou PS?  

(s výjimkou nákladů za stravu a poskytování fakultativních služeb)  

1. rodiny, ve kterých se narodily současně tři a více dětí a to do 4 let věku těchto 

dětí  

2. účastníci odboje (zákon č. 255/1946 Sb. o příslušnících československé 

armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za 

osvobození)  

3. osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní 

rehabilitaci  

4. osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, 

jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1, zákona č. 

87/1991, Sb., o mimosoudních rehabilitacích  

5. pozůstalí manželé (manželky) po osobách uvedených v bodech 2 až 4 starším 

70 let.  

 

 

  



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ 

SLUŽBY  

1. Uživatel se zavazuje poskytnout poskytovateli při výkonu jeho povinností 

nezbytnou součinnost, zejména:   

• Včas oznamovat požadavky na službu – nejméně 2 pracovní dny předem. 

Včas nahlásit každou změnu, která by měla vliv na poskytování služeb, 

např. zhoršení zdravotního stavu, pobyt v nemocnici apod.  

• Uživatel může předem domluvenou službu odmítnout, nejpozději ale jednu 

hodinu před začátkem jejího poskytování (výjimkou je dovoz obědů – viz 

níže). Pokud z nedbalosti neohlásí poskytovateli včas neodebrání 

dohodnuté služby, bude mu účtován poplatek ve výši času stráveného na 

cestě pečovatelky za uživatelem a zpět.   

2. Uživatel bere na vědomí, že sjednané úkony se týkají pouze jeho osoby jako 

smluvní strany a nebudou poskytnuty třetí osobě.   

3. Uživatel je povinen poskytnout pečovatelce veškeré nutné prostředky a 

vytvořit vhodné podmínky potřebné k bezpečnému provedení sjednaného 

úkonu. Poskytovatel může odmítnout poskytnout některé úkony, je-li v 

domácnosti uživatele ohrožen život nebo zdraví pečovatelky a to do doby 

odstranění důvodu odmítnutí (poškozené rozvody elektřiny, vadné elektrické 

přístroje, apod.). Pokud se v domácnosti uživatele vyskytují zvířata, musí být 

zajištěna tak, aby neohrožovala a nebránila bezpečnému zajišťování 

úkonů. Opakované problémy se zajištěním bezpečného prostředí mohou vést 

k ukončení Smlouvy. Žádáme uživatele, aby respektovali zdraví pečovatelky 

a v její přítomnosti nekouřili.   

4. Uživatel je povinen zajistit vyhovující podmínky pro poskytnutí péče 

(polohovací postel, zvedák, vhodné kompenzační pomůcky apod.), které 

slouží k minimalizování rizika úrazu pečovatelky. V opačném případě mu (do 

doby nápravy) služba nemůže být poskytnuta.  

 

5. V případě infekčního onemocnění (svého, nebo člena rodiny) je uživatel 

povinen tuto skutečnost nahlásit, z důvodu možnosti přenosu na pracovníky a 

rizika dalšího šíření infekce. Na základě vyjádření lékaře může být služba 

pozastavena.  

6. Pracovník má právo odmítnout vykonat úkon, který z důvodu odbornosti 

nespadá do jeho pracovní náplně (např. zdravotnické úkony).  



7. Nelze provádět služby v domácnosti bez přítomnosti uživatele. Pouze 

výjimečně se lze domluvit, že např. oběd bude v době plánované nepřítomnosti 

uživatele ponechán na domluveném místě (např. pokud je uživatel u lékaře).  

8. Pokud je to potřebné, vzhledem k plynulosti zajišťování služby a ke zhoršené 

mobilitě uživatele, má uživatel možnost zapůjčit klíče od svého bytu/domu.  

Klíče jsou zapůjčeny na základě podpisu dokumentu Protokol o předání klíčů. 

Pečovatelka nakládá se svěřenými klíči s největší opatrností tak, aby nedošlo 

k jejich zneužití nebo ztrátě.  

9. Při vstupu do bytu uživatele pracovník vždy zvoní/klepe (i pokud má klíče, 

kterými si na žádost uživatele odemyká) a hlasitě upozorní na svou přítomnost. 

Pracovník při vstupu do bytu v případě potřeby používá návleky, není povinen 

se zouvat.  

10. Uživatel bere na vědomí, že se může stát, že pečovatelka nepřijde přesně 

v dohodnutý čas (nečekaně se zdrží u jiného uživatele nebo na cestě).  

  

ZÁKLADNÍ ÚKONY A JEJICH POPIS:  

  

1. Základní sociální poradenství  

Poskytuje se osobám, které se dostaly do tíživé životní situace, a potřebují se 

zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit. Tato služba je 

poskytována bezplatně.  

Poradenství je poskytováno vedoucí PS v kanceláři PS, nebo telefonicky. 

Osobní návštěvu je třeba vždy domluvit předem (viz kontakty v závěru tohoto 

dokumentu). Pokud to situace vyžaduje, může vedoucí pracovnice zájemce 

navštívit v jeho domácnosti, případně na jiném místě.  

  

2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – Běžné úkony péče 

o vlastní osobu  

• pomoc při oblékání a svlékání  

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

Tento úkon lze provádět samostatně nebo jako součást osobní hygieny.  

  



3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

– Běžné úkony osobní hygieny  

• pomoc při úkonech osobní hygieny na lůžku nebo u umývadla, včetně 

výměny inkontinenčních pomůcek a prevence opruzenin a proleženin  

• celková koupel v domácnosti uživatele lze provádět pouze tam, kde je 

možno zajistit bezpečné prostředí pro provedení úkonu pro uživatele i 

pracovníky  

•  celková koupel ve Středisku osobní hygieny 

• pomoc při použití WC  

• pomoc při základní péči o vlasy.  

Uživatel je povinen zajistit si na své náklady hygienické prostředky sloužící k 

osobní hygieně. Zároveň se uživatel zavazuje respektovat používání některých 

hygienických a ošetřovatelských prostředků určených k hygieně (pěna či sprej 

určený k mytí znečištěné kůže intimních partií). Jednorázové rukavice 

zajišťuje poskytovatel.  

4. Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy  

a) Zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla – Donáška nebo dovoz oběda  

• Jídlo se dodává v třídílných nerezových jídlonosičích, uložených v plastových 

termo obalech, které zajišťují hygienu a teplotu stravy. Prázdné jídlonosiče 

v termo obalech se odevzdávají výměnou za plné. Termo obaly jsou ve 

vlastnictví Pečovatelské služby Frýdlant. Jejich zapůjčení a mytí je zahrnuto v 

ceně dovozu oběda.  

• Uživatel, který odebírá obědy ze školní jídelny má k dispozici jídelní lístek na 

celý týden (výběr ze tří jídel, v době prázdnin je výběr omezen na dvě jídla).  

• Oběd předává pečovatelka osobně uživateli v jeho domácnosti, pokud se 

výjimečně nedomluví jinak (např. pokud je uživatel u lékaře apod.). Smyslem 

osobního kontaktu je zároveň i základní kontrola jeho stavu (zda je uživatel v 

pořádku, něco nepotřebuje).  

• Použité jídlonosiče se myjí v automatické myčce v prostorách DPS. Je 

zakázáno ohřívat jídlo v nerezových nádobách na sporáku nebo vařiči a 

namáčet plastové termo obaly!   

• Uživatel se zavazuje, že v případě poškození jídlonosiče, které by mělo za 

následek nemožnost jeho dalšího používání, nebo v případě odcizení, uhradí 

poskytovateli pořizovací cenu jídlonosiče, pokud nebude dohodnuto jinak. 

•  Uživatel má nárok na dovoz/donášku pouze jednoho oběda denně.   



• Uživatel může odhlásit a přihlásit obědy nejpozději jeden pracovní den 

předem do 12.00 hod. v kanceláři PS na tel.: 482 311 349 nebo 724 308 178 

v mimořádných případech do 7.00 hod téhož dne. Jiný způsob ohlášení 

změny je bez záruky. Neodhlášená porce propadá bez náhrady.  

• Cena za dovoz oběda zahrnuje také pronájem a umytí termojídlonosiče , 

vytištění a distribuci jídelního lístku je zpoplatněna zvlášť.  

Čas dovozu obědů je stanoven pouze orientačně a může být zpožděn vzhledem k 

dopravní situaci, výběru plateb, zdržení u jiného uživatele z důvodu náhlých a 

nepředvídatelných okolností.  

Trvanlivost stravy – strava dovážená v jídlonosičích byla vyrobena týž den a je 

určena k přímé spotřebě.  

 

b) Příprava a podání jídla a pití   

Jedná se o pomoc při přípravě snídaně, oběda, večeře, příp. svačiny. Dále uvaření 

nebo příprava nápoje, nebo jednoduchého, časově nenáročného jídla. Do tohoto 

úkonu je dále zahrnuto naservírování oběda z jídlonosiče na talíř, ohřátí a případné 

nakrájení. Pokud je třeba, pečovatelka umyje nádobí, poklidí stůl, případně i 

kuchyňskou linku a podlahu (pokud se přípravou jídla zašpinila). Čas takto 

strávený úklidem se připočítává k tomuto úkonu.  

  

5. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

  

a) běžný úklid domácnosti, velký úklid  

• Běžný úklid domácnosti uživatele spočívá v setření prachu, úklidu podlahy 

(zametení, vytírání nebo luxování), úklidu sociálního zařízení, úklidu prádla 

do skříně, umytí, utření a úklidu nádobí, otření povrchů (pracovní deska, stůl, 

apod.), umytí dřezu, úklidu nakoupených potravin, vynesení odpadků, 

zalévání květin.  

• Úklid domácnosti se provádí pouze v prostorách, které uživatel fakticky 

obývá. Mycí a úklidové prostředky si uživatel zajistí sám na vlastní náklady a 

v takovém množství, aby bylo možno požadovaný úklid provést.  

• Uživatel respektuje, že pečovatelka bude používat běžně dostupné a 

hygienicky nezávadné mycí a úklidové prostředky.  

• Poskytovatel zajišťuje úklid po malování a čištění koberců a to pouze 

klientům, kteří využívají pravidelný běžný úklid domácnosti. V ostatních 

případech předá pečovatelka kontakt na komerční úklidovou firmu.  



• Na konkrétním rozsahu úklidu se vždy domluví pečovatelka s uživatelem.  

• Velký úklid – jedná se o velký sezónní úklid domácnosti uživatele, při kterém 

je běžný úklid doplněn o činnosti, které nejsou prováděny při běžném úklidu 

(např. mytí a leštění nábytku a dveří, úklid ve skříních, mytí radiátorů, mytí 

osvětlovacích těles, osprchování květin, vysmýčení stěn a stropů, otření prachu 

na skříních, sundávání a věšení záclon a závěsů, mytí oken, čištění koberců a 

pod).  

b) Nákupy a nutné pochůzky  

• Běžným nákupem se rozumí pravidelný nákup pro vlastní potřebu uživatele 

(základní potraviny a drogistické zboží, po domluvě též oblečení, apod.). Podle 

množství položek se nákupy dělí na  

• Malý nákup – do 5 položek 

• Střední nákup – do 10 položek 

• Velký nákup – nad 10 položek 

• Nákupy se provádí dle provozních možností organizace v nejbližších 

prodejnách ve Frýdlantu.  

  

• Pochůzkami se rozumí vyzvednutí receptů a následně léků z lékárny, 

obstarávání kompenzačních pomůcek, zajištění oprav, vyřizování úředních 

záležitostí (úřady, pošta, banka, apod.).  

    

c) Praní a žehlení prádla  

• Prádlo od uživatele přebírá pečovatelka v jeho domácnosti, z terénu je sváženo 

služebním autem.  

• Prací prostředky a aviváž zajišťuje pečovatelská služba. V případě jiných 

zvyklostí či alergie, si prací prášek zajistí klient.  

• V ceně za 1 kg je započten dovoz prádla, jeho roztřídění, vyprání, usušení, 

vyžehlení a dovoz zpět k uživateli.  

• V případě, že si uživatel přeje prádlo pouze vyprat a nežehlit, nebo jen vyžehlit 

již vyprané prádlo, účtuje se poloviční cena za 1 kg.  

• Prádlo pečovatelka zváží a jeho hmotnost zapíše do evidence. Prádlo se pere 

individuálně každému uživateli zvlášť. Po usušení se prádlo vyžehlí. Vyprané 

a vyžehlené prádlo je doručeno do domácnosti uživatele zpravidla ve lhůtě do 

jednoho týdně, pokud nedojde k havarijní situaci.  

  



6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – Doprovod 

uživatele  

• Kontakt se společenským prostředím je poskytován formou doprovodu 

uživatele pracovníkem PS.  

• Jedná se o úkon, kdy pečovatelská služba poskytne doprovod uživateli k lékaři, 

na úřady, do provozoven veřejných služeb, na specifický nákup, případně na 

procházku apod. Doprovod probíhá buď pěšky, služebním vozem nebo 

sanitním vozem s pečovatelkou.  

 

FAKULTATIVNÍ ÚKONY A JEJICH POPIS:  

Jedná se o služby poskytované nad rámec základních, ze zákona vyplývajících 

služeb, které přinášejí uživatelům vyšší komfort. Fakultativní služby 

nenahrazují běžně dostupné služby veřejné a lze je poskytovat pouze 

uživatelům sociálních služeb, kteří využívají základní úkony pečovatelské 

služby. Jsou doplňkem k základním službám a mohou být poskytovány, jen pokud 

to umožní provoz organizace.   

1. Dohled nad uživatelem  

Účelem je zajistit dohled nad uživatelem v době, kdy osoba, která o uživatele 

pečuje, si potřebuje zajistit své neodkladné záležitosti, nebo jako pomoc rodině 

při dlouhodobé péči o uživatele.   

• Pravidelný krátkodobý dohled nad uživatelem, kdy pečovatelka zkontroluje, 

zda je vše v pořádku.   

• Dohled nad příjmem léků, kdy pečovatelka zjistí, zda si uživatel vzal svou 

předepsanou dávku, nebo mu tuto dávku léků připomene. U dohledu nad léky 

platí, že léky jsou připraveny v dávkovači (rodinou, zdravotní službou).  

• Dlouhodobý dohled nad uživatelem v jeho domácnosti.  

    

2. Doprava uživatele automobilem   

• Doprava se poskytuje zejména v pracovní dny služebním vozidlem PS 

Frýdlant za předpokladu, že to umožňuje provoz organizace.  

• Služba se poskytuje uživatelům, kteří nejsou schopni dopravit se k lékaři, na 

úřady, apod., případně potřebují dopomoc při zajištění dopravy z důvodu 

bezpečnosti.  

 

  

.  

  



 

Vytvořila: Pavlína Sommerová, vedoucí střediska sociální péče 

 

Dne 1.12.2021 

 

 

Dnešního dne byly prokazatelně seznámeny s vnitřními pravidly pro poskytování 

pečovatelské služby: 

 

Ciroková Renata, pečovatelka SSP              --------------------------------------------- 

Černá Miloslava, pečovatelka SSP              --------------------------------------------- 

Maková Šárka, pečovatelka SSP                  --------------------------------------------- 

Partlová Marcela, pečovatelka SSP              -------------------------------------------- 

Tůmová Radka, pečovatelka SSP                 -------------------------------------------- 

 


