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PŘÍLOHA SMLOUVY 
 

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 
 

 
1. Poslání pečovatelské služby 
Posláním je pomáhat seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi zůstat 
v jejich domácím prostředí, podporovat je v soběstačnosti, pomáhat jim s běžnými domácími 
pracemi, s osobní hygienou, nákupy a doprovázet je podle jejich potřeb i mimo domov. Při 
práci respektujeme vůli a potřeby klientů a dbáme o jejich důstojnost.  
 
2. Principy, kterými se řídí pracovníci organizace: 

 respektují právo na soukromí klienta, na jeho lidskou důstojnost 
 chrání zjištěné osobní údaje, zachovávají mlčenlivost o sdělených informacích 
 pracovníci si předávají potřebné informace o poskytovaných službách tak, aby byla 

zajištěna vzájemná zastupitelnost 
 respektují jedinečnost klienta, jeho přání a konečné rozhodnutí 
 ke klientovi přistupují citlivě a s respektem k jeho zdravotnímu stavu 
 podporují spolupráci s funkční rodinou uživatele 
 dodržují loajalitu vůči organizaci a sobě navzájem 
 dodržují Etický kodex organizace 
 vedení organizace poskytuje svým pracovníkům podporu při výkonu povolání a dbá 

na jejich odbornost 
 
3. Jednání se zájemcem 
Poskytnutí pečovatelské služby předchází jednání se zájemcem. Jednání provádí sociální 
pracovnice nebo koordinátorka PS nejčastěji v domácnosti zájemce. Nejprve pracovník zjistí 
jeho požadavky, nabídne vhodné úkony a seznámí s pracovními postupy a cenami 
požadovaných úkonů. Dále je společně zpracován návrh individuálního plánu péče, tj. rozsah, 
četnost, průběh, podmínky, zvláštnosti v poskytování služby dle individuálních potřeb 
zájemce. Po sepsání Žádosti je, nejdéle do týdne, vyhotovena písemná Smlouva. 
 
4. Ochrana osobních údajů  
Uživatel je seznámen s důvody pro zjišťování, shromažďování a uchovávání osobních a 
citlivých údajů souvisejících s poskytováním sociální služby. Svým podpisem na žádosti o 
službu uděluje s tímto souhlas. Uživatel má možnost na požádání nahlédnout do své osobní 
dokumentace.  
Zaměstnanci organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a 
jimi určených osob a o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce.  
 
5. Určené osoby  
Uživatel může určit jemu blízké osoby a poskytnout jejich osobní údaje (zpravidla telefonní 
číslo), tyto osoby s tímto musí písemně souhlasit (viz dokument – Souhlas určené osoby). 
Svůj souhlas mohou dotyčné osoby kdykoli odvolat. Tito lidé se zpravidla kontaktují v 
případě náhlého zhoršení zdravotního stavu uživatele nebo v případě závažného problému 
souvisejícího s poskytováním služby. 
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6. Personální požadavky na pracovníky 
Podmínkou výkonu činnosti v sociálních službách je způsobilost k právním úkonům, 
bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle zákona o sociálních službách. 
 
7. Pracovní doba 
Pracovní doba organizace je od 6.30 do 19.00 hodin, 7 dní v týdnu. V době od 15 do 19 hodin 
jsou poskytovány pouze úkony nezbytné pro život, zejména péče o vlastní osobu, osobní 
hygiena, podání jídla a pití, pomoc při použití WC. Poskytování služby v této době je nutné 
domluvit minimálně 2 pracovní dny předem. 
 
8. Klíčový pracovník 
Každý uživatel má tzv. klíčového pracovníka, se kterým spolupracuje na individuálním plánu 
péče. Pracovník si všímá potřeb uživatele, jedná v jeho zájmu a podle potřeby společně 
hodnotí, popř. mění způsob a rozsah sjednaných služeb. Uživatel může požádat o změnu 
klíčového pracovníka.  
 
9. Zajištění vstupu 
Pokud uživatel nemůže zajistit pro poskytování služby vstup do svého domu nebo bytu, jsou 
zhotoveny klíče na náklady uživatele. Písemně je vzájemně dohodnuto, v jakých případech 
lze klíč použít. Pracovník zodpovídá za převzaté klíče a chrání je před ztrátou. 
 
10. Náhlé změny v poskytování služeb  
Změnu nahlásí uživatel telefonicky na číslo 311 533 181 nebo 775 595 205 popř. osobně 
pracovnici pečovatelské služby. Zrušení sjednané služby musí být ohlášeno, nejlépe den 
předem. V případě, že tak klient včas neučiní a bude k němu zbytečně vyslán pracovník, 
uhradí uživatel částku 30,-Kč (storno poplatek). Toto ujednání neplatí v případě náhlého 
zhoršení zdravotního stavu uživatele. 
 
11. Vyúčtování a platba za poskytnuté služby 
Vyúčtování služeb se provádí na základě výkazu práce pečovatelek (Měsíční přehled 
poskytnutých služeb), jehož správnost uživatel potvrdí na konci měsíce svým podpisem. 
Minimální doba účtování a poskytování jednotlivého úkonu činí 10 minut. Úhrada za služby 
se platí zpětně. Vyúčtování je provedeno poskytovatelem nejpozději do 5. dne měsíce 
následujícího. Platbu může uživatel uhradit osobně v kanceláři DPS Žebrák nebo může 
hotovost vybrat pracovnice pečovatelské služby v bytě uživatele nebo se lze dohodnout na 
platbě převodem na účet. Uživatel obdrží stvrzenku s výší úhrady za poskytnuté služby, s 
rozpisem provedených úkonů. Kopii výkazu tzv. Měsíční přehled lze na vyžádání přiložit. 
 
12. Finanční hotovost  
Pokud uživatel požaduje službu, kde je potřeba finanční hotovost (nákup, platba za léky, za 
složenky), je nutné poskytnout hotovost předem. Následně bude provedeno vyúčtování. Výběr 
peněz na zajištění obědů se provádí také předem (z důvodu včasného předání hotovosti dané 
vývařovně). Pracovník nikdy nemanipuluje s platební kartou nebo bankovním účtem klienta 
(výběr peněz, platba v obchodě apod.). Klientovi může nabídnout doprovod k bankomatu 
nebo do příslušného bankovního domu. 
 
13. Zahájení dovozu stravy a hlášení změn  
Zahájení dovozu obědů je dohodnuto nejlépe vždy od začátku měsíce. Uživatel může změnu v 
poskytnutí stravy oznámit prostřednictvím pracovnice nebo telefonicky. Stravu je možné 
přihlásit a odhlásit v průběhu daného měsíce (nejpozději do 14té  hodiny) den předem. 
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Neodhlášenou stravu musí uživatel uhradit v plné výši i v případě, že ji neodebere. Změnu 
vývařovny lze uskutečnit vždy jen od následujícího měsíce. 
 
14. Krizové události 
V případě náhlých zdravotních potíží nebo zhoršení zdravotního stavu uživatele je povinností 
pečovatele přivolat lékařskou pomoc a událost ohlásit svému vedoucímu. Pokud uživatel 
neotvírá a ani není předem nahlášena jeho nepřítomnost, kontaktují se jím určené osoby, 
zdravotnická zařízení popř. i Policie.  
 
15.Bezpečný prostor 
Uživatel je povinen ve vlastní domácnosti zajistit pracovníkovi vhodný a bezpečný prostor 
pro poskytování služeb. Zabezpečit také svá domácí zvířata, tak aby nedošlo k ohrožení 
pracovníka.  
 
16.Stížnosti 
V případě nespokojenosti uživatele s poskytovanými službami má uživatel právo podat 
stížnost, a to osobně, telefonicky, písemně nebo anonymně. O způsobu podávání stížnosti 
informuje předpis, který každý klient obdrží jako součást Smlouvy.  
 
17. Služba se neprovádí 
Služba se neprovádí u uživatele, který svým vědomím chováním ohrožuje pracovníky 
organizace, chová se agresivně nebo trpí neléčenou infekční chorobou. Služba také nebude 
prováděna v domácnostech, kde špatné hygienické podmínky překračují pro zaměstnance 
únosné riziko. 
 
18. Návaznost na jiné zdroje pomoci: 
Pracovníci organizace vhodně podporují klienta v nezávislosti na službě. Snaží se, aby 
nenahrazovali služby, které si klient může sám zajistit. Popřípadě mu pomáhají požadované 
služby obstarat (pedikúra, masáž, kadeřnictví, taxislužba aj.).       
Se souhlasem klienta pracovníci spolupracují s rodinou, snaží se podporovat dobré vztahy 
mezi příbuznými a známými. Přiměřeně pomáhají se začleněním mezi vrstevníky. Respektují 
přání klienta, nevnucují vlastní představy řešení životních situací.  
 
19. Ambulantní péče 
Jedná se o pomoc při osobní hygieně ve středisku osobní hygieny v sídle organizace (celková 
koupel, sprchování nebo omytí těla, péče o vlasy – mytí, vysušení). 
 
20.Dovětek: 
Tato pravidla pro poskytování služby je povinen dodržovat jak poskytovatel, tak uživatel 
služby a jsou vždy nedílnou součástí Smlouvy. Platnost od 1. ledna 2021. 
 
 
 
 
 


