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VNITŘNÍ PRAVIDLA 
PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby byla stanovena v souladu s příslušnými 

právními předpisy.  Klienti pečovatelské služby jsou s pravidly seznamováni v průběhu jednání 

o službě, svůj souhlas s obsahem pravidel a jejich závaznost stvrzují podpisem smlouvy o 

poskytování pečovatelské služby.    

 

1. OBECNÉ INFORMACE 

 

Veřejný závazek 

POSLÁNÍM pečovatelské služby Pelhřimov je poskytovat seniorům, osobám se zdravotním 

postižením a rodinám s více dětmi takovou podporu, aby ve svém domácím prostředí dokázali 

oni i jejich blízcí zvládnout složitou životní situaci. Nabízíme každodenní podporu při péči 

o vlastní osobu, pomoc při péči o domácnost, zajištění stravy a běžných záležitostí při jednání 

s úřady či lékařem.  

Klienty podporujeme v soběstačnosti, kontaktu s rodinou i veřejností a snažíme se 

neprohlubovat jejich závislost na naší službě. 

 

CÍLEM SLUŽBY je: 

1. Podporovat uživatelé dle jejich zachovaných schopností tak, aby oni i jejich blízcí 

zvládli složitou životní situaci a naši uživatelé mohli co nejdéle setrvat ve svém 

domácím prostředí. 

2. Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli pečovatelské služby, denního stacionáře a 

domova pro seniory. 

3. Poskytovat službu odborným personálem. 

4. Spolupracovat s dalšími organizacemi v Pelhřimově, zvyšovat povědomí veřejnosti o 

místních poskytovatelích sociálních služeb a podporovat provázanost jednotlivých 

služeb.  

 

FORMA SLUŽBY: 

ambulantní a terénní 

 

KAPACITA SLUŽBY:  

terénní služba – během dne zajištění 110 obědů a poskytnutí dalších služeb, okamžitá kapacita 

služby činí 5 klientů 

ambulantní služba – okamžitá kapacita služby je 2 klienti 

 

 

http://www.dpsp.cz/
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SLUŽBU POSKYTUJEME: 

 lidem starším osmnácti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického 

onemocnění, chronického duševního onemocnění, zdravotního postižení nebo věku a 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 

 rodinám, které pečují o tři a více dětí ve věku do tří let, žijí v Pelhřimově nebo místních 

částech a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při péči o domácnost 

 služby poskytujeme na území Pelhřimova, v jeho místních částech a okolních obcích a 

ve městě Červená Řečice a jeho místních částech 

 místní části jsou ty osady, které administrativně spadají pod Pelhřimov, tj. nemají 

vlastního starostu, ale osadní výbor 

 

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME:  

 osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou přítomnost pečovatelek 

 osobám, které potřebují nepřetržitou péči zdravotních sester 

 osobám trpícím halucinacemi, bludy, alkoholismem či závislostí na omamných látkách 

 osobám, u nichž během sociálního šetření vyšlo najevo, že nejsou nijak omezeni 

v soběstačnosti a naši službu nepotřebují 

 

Zásady naší služby: 

 respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů 

 podpora aktivity a nezávislosti uživatelů 

 individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů 

 podpora v kontaktu s blízkými i veřejností 

 zajištění pocitu bezpečí 

 podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků 

 

 

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Pečovatelská služba je služba poskytována v domácnosti klienta (terénní služba) nebo 

ve středisku osobní hygieny (ambulantní služba na adrese Dolnokubínská 1931, Pelhřimov) 

v předem dohodnutém rozsahu úkonů a v předem dohodnutém čase. Ambulantní služby 

probíhající v bezbariérových prostorách střediska osobní hygieny umožňují zajištění péče 

klientům, jejichž domácí podmínky jsou vzhledem k míře jejich zachovaných fyzických 

schopností nevhodné. 

Základní poskytované úkony 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

b) pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Nabídka základních služeb je doplněna o fakultativní úkony: 

 doprava 
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 dohled nad dodržováním léčebného režimu 

 

3. PRŮBĚH SLUŽBY 

3 A) Uzavření smlouvy o poskytovaných službách PS 

Pečovatelská služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi uživatelem služby 

(klientem) a Domovem pro seniory Pelhřimov, p. o., Pečovatelská služba.  

Uzavření smlouvy předchází jednání, při kterém zjišťuje sociální pracovník organizace potřeby 

a možnosti zájemce o službu. Společně stanoví cíle, kterých chce zájemce za pomoci služby 

dosáhnout. Domlouvají se na podmínkách poskytování služby (požadované úkony, jejich 

rozsah, cena služeb, způsob platby, hodinu návštěv pečovatelek apod.) na základě, kterých se 

uzavírá smlouva o poskytovaných soc. službách, plánuje se rozsah péče, sestavuje se 

individuální plán. Dále pracovník organizace spolu s klientem průběžně hodnotí, zda služba 

splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu. 

 

3 B) Pravidla pro ukončení služeb Pečovatelské služby: 

Klient může ukončit čerpání služby osobně, písemně nebo telefonicky bez udání důvodu. Jeho 

povinností je však toto rozhodnutí oznámit poskytovateli alespoň 2 pracovní dny dopředu.  

Poskytovatel služeb může ukončit poskytování služby písemnou výpovědí: 

o pokud klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy -  především prodlení 

s úhradou ceny za poskytnutí soc. služby trvající déle než 30 dnů (klient je povinen 

uhradit jím podepsanou službu i v případě, že tuto bez udání důvodu nezrušil, a to 

nejpozději 48 hodin před jejím dohodnutým čerpáním. Výjimkou je nečerpání této služby 

z vyšší moci, např. náhlá hospitalizace apod.). 

o jestliže se klient chová k zaměstnancům PS nebo dalším klientům PS způsobem, jehož 

záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření 

nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. 

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem služeb z výše uvedených důvodů činí  

14 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď klientovi 

doručena. 

Poskytování služeb ze strany Pečovatelské služby je klientovi ukončeno bez písemné výpovědi 

v případě zajištění trvalé péče ve službách pobytového typu, v případě úmrtí klienta, v případě 

nevyužívání nasmlouvaných služeb klientem nepřetržitě minimálně 6 měsíců (s výjimkou 

přerušení služeb z důvodu dlouhodobé hospitalizace ve zdravotnickém zařízení).  

3 C) Doba poskytování služby 
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Četnost a rozsah služeb (případně čas) jsou sjednány s klientem individuálně, podle jeho 

aktuální potřeby. Požadavky jsou uvedeny v individuálním plánu-plánu péče. Do svého plánu 

má klient možnost kdykoli nahlédnout. Vychází se z potřeb klienta, ale vždy s ohledem na 

možnosti poskytovatele. Čas dovozu stravy v plánu péče je stanoven pouze orientačně a může 

být zpožděn vzhledem k dopravní situaci, výběru plateb, zdržení na trase z důvodu 

nepřítomnosti jiného strávníka, nebo jeho ohrožení na zdraví či životě apod. Plánované změny 

času dodávky jsou klientovi včas oznámeny.  

Provozní doba organizace: 

pracovní dny  7.00 – 19.00 hod. 

so, ne, svátky  7.00 – 19.00 hod. 

 

3 D) Vykazování provedené péče 

Provedení úkonu (případně času potřebného k provedení úkonu-péče) je zaznamenáno do 

výkazu úkonů, který slouží pro přehled skutečně provedených činností. Klient potvrzuje 1x 

měsíčně podpisem výkazu úkonů, že mu byly úkony provedeny a v náležité kvalitě. Klienti, 

kteří využívají službu – dovoz nebo donáška jídla – potvrzují odebrání obědů 1x měsíčně 

podpisem na dokladu „Stvrzenka – pokladní doklad“ při úhradě služby.  

 

3 E) Změny v poskytování služeb 

Klient pravdivě a včas informuje vedoucí Pečovatelské služby o změnách, které by mohly 

ovlivnit průběh poskytování služeb, a to osobně nebo telefonicky na čísle 770 111 783. 

V případě jednorázové změny se klient může domluvit přímo s pečovatelkou. Změnu v termínu 

sjednané služby je nutno nahlásit 1 pracovní den předem, v nepředvídaných případech 

nejpozději do 8.00 hodin téhož dne.. Každý klient má stanoveného tzv. klíčového pracovníka. 

S ním projednává změnu svého individuálního plánu-plánu péče – tj. času, četnosti a rozsahu 

doposud sjednaných úkonů (případně se sociálním pracovníkem). Pokud požadovaná změna 

neodpovídá objektivním potřebám klienta nebo kapacitním možnostem poskytovatele (např. 

poskytnutí služby mimo provozní dobu ve večerních hodinách), projedná sociální pracovnice 

s klientem možnosti řešení situace, a to i za využití jiných sociálních nebo komerčních služeb. 

 

3 F) Vyúčtování úhrad za poskytnuté služby PS a způsob platby  

Úhrady za poskytnuté služby jsou klientům vyúčtovány na základě měsíčního výkazu úkonů a 

přehledu odebraných jídel (obědů), vždy nejpozději 15. den následujícího měsíce od čerpání 

služeb. Výše úhrad za jednotlivé služby je uvedena v Sazebníku úkonů – Pečovatelská služba 

Pelhřimov. Úkony jsou zde rozděleny na základní a fakultativní. Výše stravného za oběd pro 
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klienty PS je uvedena v ceníku dodavatele oběda (např. Domov pro seniory Pelhřimov, 

Nemocnice Pelhřimov apod.)   

Úhrada za poskytnutou stravu a služby je vybírána zpětně. Předpis platby je klientovi předán 

na dokladu „Stvrzenka – pokladní doklad“ a je zde uveden přesný rozpis úkonů. Částku je třeba 

uhradit nejpozději do konce měsíce, následujícího po čerpání služeb. 

Úhrada za poskytnutou a stravu a služby PS je možné provést: 

1)   v hotovosti oproti dokladu (stvrzence), prostřednictvím pověřeného pracovníka do 

pokladny Pečovatelské služby nebo Domova pro seniory Pelhřimov  

- v domácnosti klienta 

- v kanceláři Pečovatelské služby na adrese Dolnokubínská 1931, Pelhřimov 

2)   bezhotovostním převodem na účet DpSP na základě vystaveného dokladu (stvrzence) – 

platební údaje jsou uvedeny na stvrzence.  

V případě platby klienta v hotovosti stvrdí převzetí částky pracovník služby podpisem na 

stvrzence.  

 

3 G) Finanční hotovost na nákupy 

Pokud klient požaduje po pečovatelce nákup, nebo jinou službu, kde je nutná úhrada 

v hotovosti, je povinen předat předpokládanou finanční hotovost před započetím služby. 

Pečovatelka po provedeném úkonu provede vyúčtování, předloží klientovi účetní doklad (byl-

li vydán), případně vrátí zbytek peněz.  

Ve výjimečných případech vybere pečovatelka hotovost potřebnou k provedení úkonu platební 

kartou klienta v bankomatu – pečovatelka předá klientovi lístek, kde je vyznačený provedený 

výběr hotovosti a finanční zůstatek na účtu po výběru. 

 

3 H) Trvanlivost stravy  

Strava dovážená v jídlonosičích byla vyrobena týž den a musí být zkonzumována nejpozději 

do 24 hodin od jejího dovozu ke klientovi.  

 

3 I) Přihlašování a odhlašování obědů a péče 

Obědy je nutno odhlašovat a přihlašovat nejpozději jeden pracovní den předem do 12.00 

hodin telefonicky v kanceláři PS na čísle 778 702 721, u vedoucí PS na čísle 770 111 783, 

u sociálního pracovníka na čísle 777 724 480 nebo předáním písemného požadavku (lístečku) 

pečovatelce při donášce oběda. Neodhlášená porce propadá bez náhrady.  

Klient musí mít při příjezdu pečovatelky nachystaný jídlonosič na výměnu. Pečovatelka je 

při předávání jídla s klientem vždy v osobním kontaktu – zkontroluje, zda je v pořádku, zeptá 

se případně, jak se mu daří péče o domácnost, zda něco nepotřebuje apod.  
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Čistotu jídlonosičů zajišťuje dodavatel stravy – ruční mytí plastových obalů a mytí nerezových 

kastrůlků v myčce stravovacího úseku Domova pro seniory Pelhřimov, Nemocnice Pelhřimov. 

Ve výjimečných případech, kdy poskytovatel zajišťuje stravu od jiných dodavatelů (např. 

komerční vývařovny), zajišťuje čistotu jídlonosičů klient sám. 

 

3 J) Úklid 

Před započetím práce se pracovník domluví na jejím rozsahu. Úklidové prostředky a nástroje 

dodává klient a musí odpovídat hygienickým a bezpečnostním předpisům (v Domě s PS 

„Zámeček“ může pracovník při úklidu použít po domluvě s klientem vysavač PS). Úklid je 

prováděn pouze v nezbytném životním prostoru klienta, tj. kuchyně, ložnice, obývací pokoj, 

sociální zařízení, spojovací chodby.  

Pokud využívá klient pravidelně službu – běžný úklid od PS, případně jiné základní služby, 

provede mu po domluvě pečovatelka také tzv. velký úklid – úklid společných prostor domu 

(chodby, schody, sklepy) nebo mytí oken (max. 2x ročně). 

Klientovi, který pravidelně službu – běžný úklid nebo jiné základní služby nevyužívá, budou 

předány v případě potřeby kontakty na komerční úklidové služby.  

 

3 K) Zabezpečení přístupu 

Klient je povinen zajistit pro pracovníky PS bezpečný přístup do domu a prostředí pro 

bezpečný výkon práce. Na žádost pečovatelky je povinen zajistit domácí zvíře tak, aby 

nebylo ohroženo její bezpečí při výkonu činnosti. Opakované problémy se zajištěním 

bezpečného prostředí mohou vést k ukončení Smlouvy. 

Pokud chce klient zapůjčit pečovatelce klíče od vstupů do domu/bytu, zajistí je na vlastní 

náklady. Zapůjčení klíčů je zaznamenáno v individuálním plánu klienta. Pokud není klient 

delší dobu přítomen (např. hospitalizace), předá pečovatelka klíče sociální pracovnici (vedoucí 

PS). Klíč je po dobu přerušení služby uložen v trezoru v kanceláři PS. Toto opatření se týká 

pouze klíčů od bytu.  

Dojde-li k situaci, že pečovatelka nemá klíč od bytu klienta zapůjčený, poskytuje domluvenou 

službu v bytě a je náhle nutná hospitalizace klienta – nelze klientovi klíč po uzamčení bytu 

předat (např. bezvědomí) – odevzdá pečovatelka klíče sociální pracovnici (vedoucí PS), která 

je uloží do trezoru v kanceláři PS. O nastalé situaci je informována kontaktní osoba klienta. 

4. KONTAKTNÍ OSOBY 

Každý klient uvede při sjednávání pečovatelské služby alespoň jednu osobu, tzv. kontaktní, 

které je Pečovatelská služba oprávněna poskytnout základní informace vztahující se k průběhu 

poskytování služeb. Kontaktní osoba je: 
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 ihned informována, pokud klient při sjednané návštěvě neotevírá a je s nimi projednán 

další postup, hrozí-li nebezpečí, že je klient v ohrožení života nebo zdraví, 

 oprávněna převzít klíče (pokud je má PS od klienta zapůjčené), vyrovnat pohledávku 

v situaci, kdy je klient náhle hospitalizován, nebo je ukončeno poskytování služby a 

klient nemůže tyto náležitosti vyřídit osobně. 

Pokud si klient nepřeje, aby kontaktní osoba měla výše uvedená práva, je to poznamenáno 

v individuálním plánu klienta. 

 

5. ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 

V případě, že klient při předem sjednané návštěvě neotevírá (případně nereaguje na telefonní 

kontakt) a pracovníci pečovatelské služby mají podezření, že by mohlo být ohroženo zdraví 

nebo život klienta a není možno spojit se s žádnou kontaktní osobou, je vznesen dotaz na 

informacích Nemocnice Pelhřimov. Pokud není prokázáno, že by byl klient hospitalizován, jsou 

pracovníci oprávněni zavolat složky záchranného systému. Klient si je vědom, že tento postup 

může znamenat násilné vniknutí záchranných složek do bytu s případnou škodou na 

bytovém zařízení a je proto v jeho zájmu ohlašovat změny telefonních čísel a oznámit 

pečovatelce nebo telefonicky v kanceláři PS možnou nepřítomnost v bytě.   

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 

klientů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce. Zaměstnanci zjišťují 

pouze ty informace, které nezbytně potřebují k výkonu své práce. Klient má možnost na 

požádání nahlédnout do své osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním 

služby. 

Poskytovatel je oprávněn sdělit rozsah a průběh poskytování služeb 

 kontaktní osobě, kterou klient uvedl a souhlasil s informovaností 

 příslušnému odboru sociální péče 

 ostatním poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb 

 ošetřujícímu lékaři 

 orgánům činným v trestním řízení 

Pouze orgánům činným v trestním řízení je poskytovatel oprávněn sdělit ostatní údaje, např. 

telefonní číslo klienta, nebo jeho kontaktní osoby. 

 

7. PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Klient si může stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služby ústně nebo písemně. Stížnost 

může být také anonymní. Pro vyřizování stížnosti si může klient zvolit zástupce. Stížnosti 
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klientů jsou evidovány a jsou vyřizovány vedoucím Pečovatelské služby písemnou formou 

do 30 dnů ode dne doručení stížnosti. 

Stížnost může klient vložit do Schránky stížností a připomínek, která se nachází na zdi vedle 

nástěnky PS v přízemí Domu s PS na adrese Dolnokubínská 1931.   

V případě, že je klient nespokojený s průběhem vyřízení stížnosti, může se obrátit na: 

o ředitele Domova pro seniory Pelhřimov, Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 

o Městský úřad Pelhřimov, vedoucí odboru sociálních věcí, Pražská 127, 39301 

Pelhřimov 

o Krajský úřad Jihlava, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Tolstého 

1914/15, 586 01 Jihlava 

o sídlo Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno 

 

 

 

revize: 20.12.2016, 25.1.2018, březen 2022 

schválila: Mgr. Bc. Petra Kratochvílová, DiS. 


