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POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY 

Poskytovatel: 

Statutární město Ostrava 

městský obvod Slezská Ostrava 

odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb 

Těšínská 35 

710 16 Slezská Ostrava 

 

IČO: 00845851 

Kontakty: 

Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Zdeněk Matýsek 

Tel.: 599 410 026, E-mail: zmatysek@slezska.cz 

Vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková 

Tel.: 596 245 502, 602 369 430, E-mail: dkolkova@slezska.cz 

Sociální pracovník: Veronika Janotová, DiS., Mgr. Kateřina Tvardková 

Tel.: 596 613 711, 725 533 227, E-mail: pecovatelskasluzba@slezska.cz 

 

Popis poskytované služby 

 

Městský obvod Slezská Ostrava nabízí prostřednictvím oddělení sociálních služeb seniorů, a 

zdravotně postiženým občanům terénní pečovatelskou službu dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Služba je zajišťována v rozsahu základních činností dle vyhlášky č. 

505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Uživatelům 

pečovatelské služby jsou nabízeny rovněž fakultativní úkony. 

Základní poslání  

 

Posláním pečovatelské služby městského obvodu Slezská Ostrava je poskytování potřebné 

pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům při zvládání péče o vlastní osobu a 

domácnost, která nabídne možnost setrvání v jejich domácím prostředí, zachová přirozený 

životní styl, individualitu jednotlivce a jeho společenský život. 

Cílová skupina 

 

Pečovatelská služba je určena seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.  
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Služba se neposkytuje: 

- osobám s mentálním postižením vyjma osob s lehkou mentální retardací,  

- osobám závislým na omamných látkách a alkoholu,  

- osobám, které nejsou schopny zajistit bezpečné prostředí a podmínky pro výkon 

činnosti pečovatelské služby tak, jak je stanoveno v metodickém pokynu č. 20 

(např. osoby s infekčním či jiným nakažlivým rizikovým onemocněním, rizikovým 

chováním, dekompenzovaným psychickým stavem apod.). 

 

Poskytovatel pečovatelské služby je oprávněn si v odůvodněných případech vyžádat lékařský 

posudek uživatele pečovatelské služby, pokud zde existují důvodné pochybnosti o tom, zda-li 

uživatel pečovatelské služby spadá do cílové skupiny pečovatelské služby. 

Cíl pečovatelské služby 

- Udržet uživatele v jeho přirozeném domácím prostředí. 

- Poskytnout přiměřenou podporu a pomoc, která povede k zachování soběstačnosti 

uživatele. 

- Překonat nebezpečí sociálního vyloučení. 

 

Zásady (principy) poskytování pečovatelské služby:  

 

1. Respektování volby uživatele – pečovatelskou službu poskytujeme na základě 

vlastního rozhodnutí uživatele, v souladu s vnitřními pravidly oddělení sociálních 

služeb. 

2. Dodržování práv uživatele – respektujeme a podporujeme individualitu, práva a 

odpovědnost uživatele služby. 

3. Cíle pečovatelské služby- prostřednictvím pečovatelské služby se snažíme uživateli 

pomoci udržet jeho místo ve společnosti a chránit ho před nebezpečím sociálního 

vyloučení. 

4. Individuální přístup – dbáme na individuální přístup ke každému, a to od počátku 

jednání, plánování služby až k individuálnímu poskytování služeb pečovatelem. 

5. Individuální plánování služby – pečovatelskou službu poskytujeme dle individuálních 

potřeb uživatele v souladu s vnitřními předpisy oddělení sociálních služeb. 

6. Zaměření na všechny stránky osobnosti – na uživatele služby pohlížíme komplexně, 

podporujeme jeho dovednosti a schopnosti (zaměření na celistvost). 

7. Spolupráce s institucemi, organizacemi a ostatními osobami – poskytování 

pečovatelské služby je založeno na vzájemné spolupráci mezi námi a uživatelem, 

lékařem, rodinou a dalšími účastníky. 

8. Jasná pravidla- pečovatelskou službu poskytujeme v souladu se standardy kvality 

sociálních služeb tak, aby vzbuzovala důvěryhodnost a dosahovala úrovně profesionální 

péče (profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků). Jsou stanovena jasná pravidla 

pro uživatele a poskytovatele. 

9. Diskrétnost – zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěryhodnosti sdělení uživatelů, 

dbát na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o uživateli služby. 
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Místo a doba poskytování PS, materiálně a technické zabezpečení  

 

Pečovatelská služba se poskytuje na území městského obvodu Slezská Ostrava                                    

a Michálkovice. Veškeré úkony pečovatelské služby jsou zajišťovány terénní formou 

v přirozeném domácím prostředí uživatelů služby. Ambulantní formou v prostorách středisek 

osobní hygieny v DPS Hladnovská 119a, Ostrava-Muglinov a DPS Heřmanická 19a, Slezská 

Ostrava  nabízíme poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.   

 

 
Provozní doba terénní a ambulantní pečovatelské služby: 
 

Pondělí - pátek      od 07.00 hodin do 19.00 hodin  (15:30 – 19:00 hodin v rozsahu  1,00 

úvazku pracovníka v sociálních službách) 

So, Ne, ve svátek  od 07.00 hodin do 15.30 hodin - v rozsahu 1,00 úvazku pracovníka 

v sociálních službách  

 

Kapacita terénní a ambulantní pečovatelské služby: 
 

Kapacita terénní a ambulantní pečovatelské služby je stanovena v rozsahu 8,30 

přepočteného úvazku pracovníků vykonávajících pečovatelskou činnost.        

 

Terénní dovoz jídla - 45 uživatelů/denně  - dovoz jídla 

 

Okamžitá kapacita ambulantní pečovatelské služby -  2 uživatelé (středisko osobní hygieny) 

 

 

 

Personální zajištění pečovatelské služby 01.01.2017                                          
 

Pečovatelská služba – Identifikátor:  3297508 

 

Počet 

pracovníků  

Přepočet na úvazky  

1. Pracovníci v přímé péči  20 9,30 

1.1 Pracovníci v sociálních službách          

(vykonávající pečovatelskou činnost)   

18 8,30 

      1.2 Sociální pracovník  2 1,00 

2. Ostatní pracovníci  4 1,20 

      2.1.  vedoucí pracovníci  1 0,45 

      2.2   administrativní pracovníci  0 0 

      2.3   ostatní pracovníci   

 

              - řidič 

              - ostatní pracovník 

              -  metodik kvality sociálních služeb 

3 

 

1 

1 

1 

0,75 

 

0,50   

0,05     

0,20    
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Vstup uživatele do služby, pravidla pro poskytování pečovatelské 
služby, výpověď smlouvy 

 

Před zahájením poskytování sociální služby je s uživatelem sepsána smlouva o poskytování 

pečovatelské služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smlouva musí 

obsahovat přesné vymezení smluvních stran, rozsah poskytování pečovatelské služby, místo    a 

čas poskytování, výši úhrady za služby a způsob jejího placení, výpovědní důvody a lhůty    a 

dobu platnosti.  

Výše uvedené skutečnosti jsou s uživatelem konkrétně sjednány dle jeho individuálních potřeb 

a daných požadavků. Pověřený zaměstnanec oddělení prostřednictvím sociálního šetření zjistí 

nepříznivou životní situaci uživatele, jeho potřeby, příčinu omezení či ztráty soběstačnosti, 

případně důvod sociálního vyloučení. Je povinen poskytnout základní poradenství, navrhnout 

možnosti řešení dané situace a sjednat v případě zájmu poskytovaní služby.  

Pro potřeby uzavření písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby a stanovení výše 

úhrad uživatel umožní poskytovateli ověření potřebných údajů a předá písemný souhlas se 

shromažďováním, zpracováváním, archivováním  a předáváním  osobních údajů a zvláštních 

kategorií osobních údajů třetím osobám (osobní údaje, kontakty rodinných příslušníků, 

individuální plán uživatele, osobní cíle atd.). Jedno vyhotovení výše zmíněného souhlasu, jehož 

součástí jsou i informace ke zpracovávaným osobním údajům a poučení o právech subjektu 

údajů – uživatele, je ponecháno uživateli.  Pověřený zaměstnanec oddělení dále vyplní 

s uživatelem Žádost o zavedení pečovatelské služby a osobní kartu. Výše uvedenou 

dokumentaci poskytovatel užívá výlučně pro potřeby poskytování sociální služby. Nakládat 

s údaji mohou pouze pověření zaměstnanci oddělení sociálních služeb. Při vedení dané 

evidence postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

O uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi poskytovatelem a uživatelem 

rozhoduje na základě návrhu oddělení sociálních služeb vedoucí odboru sociálních věcí ÚMOb 

Slezská Ostrava. Smlouva je vypracována ve trojím vyhotovení. Na základě uzavřené smlouvy 

je zahájeno poskytování sjednaných úkonů pečovatelské služby. Při jejich provádění se 

zaměstnanci řídí písemně zpracovanými metodickými postupy, které jsou součástí interních 

standardů kvality sociálních služeb. Zavedení pečovatelské služby a její následné poskytování 

je v souladu s požadavky a individuálními potřebami uživatelů. Při sjednávání konkrétních 

úkonů se klade důraz na aktivní účast uživatelů a jejich zapojení do rozhodování. 

 

 

Uzavření smlouvy se zájemcem, který není schopen samostatně jednat:  

 

 V případě, že žadatel ke své žádosti doloží lékařské vyjádření, ve kterém je uvedeno, že není  

zdravotně způsobilý samostatně jednat ve věci uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské 

služby  dle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník podá 

na oddělení sociální práce odboru sociálních věcí ÚMOb Slezská Ostrava podnět v podobě 

„Žádosti o zastoupení při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby“. Na základě této 

žádosti provede sociální pracovnice oddělení sociální práce sociální šetření za účelem ověření, 
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že žadatel skutečně není schopen samostatně jednat a je možné, aby jej dle § 91 odst. 6 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách při uzavírání smlouvy zastupoval obecní úřad 

s rozšířenou působností. Podpisem smluv je pověřen vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany 

dětí a podnět k podpisu smlouvy činí sociální pracovník oddělení sociální práce odboru 

sociálních věcí ÚMOb Slezská Ostrava.  

 

Individuální práce s uživatelem služby – je nejpodstatnější částí poskytované služby. 

Pracovníci vykonávající pečovatelskou činnost poskytují uživateli potřebnou pomoc při 

zajištění péče o jeho osobu a domácnost, podporují jeho soběstačnost a individualitu. Během 

celého průběhu služby klíčový pracovník doprovází uživatele při řešení jeho problémové 

situace formou individuálního plánování. Klíčový pracovník napomáhá uživateli stanovit 

jednotlivé kroky k dosažení osobního cíle a s jeho následnou realizací. Uživatel spolupracuje 

při sestavování svého individuálního plánu. 

 

Poskytování služeb je zajišťováno vyčleněnými zaměstnanci pro činnost v DPS a terénní 

péči. Podmínky vícesměnného provozu neumožňují vyčlenění stálého pracovníka pro 

provádění úkonů pečovatelské služby u konkrétního uživatele.  

 

Ukončení platnosti služby 

 

Platnost smlouvy zaniká: 

1. výpovědí 

2. uplynutím sjednané doby 

3. úmrtím uživatele 

 

Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou 

osobou činí 5 dní. 

 

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

 

a) jestliže uživatel opakovaně porušuje hrubým způsobem své povinnosti vyplývající ze 

smlouvy a poskytovatel pečovatelské služby již bezvýsledně vyčerpal všechny 

způsoby nápravy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení 

úhrady za poskytnuté sociální služby za dobu delší než 1 kalendářní měsíc, 

b) jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu 

vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby. 

Opětovným napomenutím se rozumí: 

V případě porušování povinností bude uživatel postupně 2x ústně napomenut ze 

strany sociálního pracovníka a o tomto napomenutí bude evidován písemný záznam, 

se kterým bude uživatel srozuměn a bude mu také v písemné podobě předán. 

Současně s napomenutím budou uživateli sděleny důsledky jeho nežádoucího jednání 

(např. že takové jednání může vést k omezení poskytovaných služeb či v krajním 

případě až k ukončení smlouvy o poskytování pečovatelské služby). Jestliže klient 

potřetí hrubě poruší povinnosti po předešlém opětovném napomenutí, bude to již 

důvod k vypovězení smlouvy. 
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c) Jestliže se uživatel pečovatelské služby chová k pracovníkovi poskytovatele zvlášť 

hrubým způsobem, jehož záměr vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby, 

k dehonestaci naplnění základního poslání pečovatelské služby, k vytváření 

nepřátelského, ponižujícího či zneklidňujícího prostředí. Za zvlášť hrubý způsob je 

považováno zejména napadení pracovníka poskytovatele pečovatelské služby, 

verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může 

důvodně vzbudit obavu u pracovníka poskytovatele pečovatelské služby o svůj život, 

toxikomanie, alkoholismus, infekční či jiné nakažlivé a rizikové onemocnění.  

d) Jestliže uživatel odvolá souhlas se zpracováním nezbytných osobních údajů. 

e) Jestliže dojde k naplnění stanoveného osobního cíle uživatele služby (odpadnutí 

důvodů poskytování pečovatelské služby). 

f) Jestliže uživatel nespadá do cílové skupiny stanovené pro poskytování  pečovatelské 

služby.   

g) Jestliže osoba během poskytování pečovatelské služby vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu potřebuje specializovanou psychiatrickou péči.  

 

Poskytovatel pečovatelské služby je oprávněn si v odůvodněných případech vyžádat lékařský 

posudek uživatele pečovatelské služby, pokud zde existují důvodné skutečnosti o uživatelově 

zdravotním stavu, které by mohly být relevantním důvodem pro vypovězení smlouvy                       

o pečovatelské službě. Uživatel pečovatelské služby souhlasí s poskytnutím informací o jeho 

zdravotním stavu. 

 

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činní 10 dní počíná běžet prvním dnem 

následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli doručena. 

 

 

Úkony pečovatelské služby  
 

Uživatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon ze  základních činností při 

poskytování pečovatelské služby podle § 40 zákona o sociálních službách. Dále poskytujeme 

uživatelům základních úkonů pečovatelské služby níže uvedené fakultativní služby. 

 

Za poskytování terénní pečovatelské služby hradí osoby úhradu za poskytované úkony 

v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou. Při stanovení konkrétní výše úhrad u jednotlivce 

postupujeme dle § 75 odst. 2, písm. b) až e) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

v platném znění, který stanovuje okruh osob, kterým je pečovatelská služba poskytována bez 

úhrady (zdarma); v případě ostatních osob dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, a dle platného a účinného sazebníku úhrad 

schváleného Radou městského obvodu Slezská Ostrava. 
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Sazebník úhrad – úkony pečovatelské služby 
 

Úkon   

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč/hod 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/hod 

Pomoc při prost. orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/hod 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/hod 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu: 

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hod 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/hod 

Pomoc při použití WC 120 Kč/hod 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

Dovoz jídla – terén  12 Kč/úkon 

Donáška jídla do domácnosti -DPSHladnovská 119a, O. Muglinov 

                                                     - DPS Heřmanická 19, Sl. Ostrava 

12 Kč/úkon 

 

Pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč/hod 

Příprava a podání jídla a pití  120 Kč/hod 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

Běžný úklid a údržba domácnosti 130 Kč/hod 

Údržba domácích spotřebičů  130 Kč/hod 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, úklidu sezónního, po 

malování 

130 Kč/hod 

 

Donáška vody 130 Kč/hod 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zař. 130 Kč/hod 

Běžné nákupy a pochůzky  120 Kč/hod 

Velký nákup    115 Kč/úkon 

Praní a žehlení osobního prádla  60 Kč/kg 

Praní a žehlení ložního prádla  60 Kč/kg 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

Doprovod dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující služby a doprovázení zpět  

 120 Kč/hod 
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Fakultativní služby:  

Dohled nad užitím léků dle rozpisu ošetřujícího lékaře  

(uživatelům, kterým je poskytována základní péče) 

  120 Kč/hod 

Zapůjčení tonometru + asistence   120 Kč/hod 

Zapůjčení glukometru + asistence   120 Kč/hod  

Dohled nad uživatelem služby (krátkodobě, nepravidelně je možné 

poskytnout dohled nad osobou, které je poskytována základní péče) 

 120 Kč/hod 

Doprava uživatele služby v rámci zajištění kontaktu se společenským 

prostředím   

10 Kč/km 

Koupel ve středisku osobní hygieny (spotřeba vody, energie) 20 Kč/ úkon  

Zapůjčení kompenzačních pomůcek (francouzské hole, toaletní křeslo, 

podpažní berle, čtyřbodové chodítko, tříkolové chodítko) – fakultativní 

služba 

10,- Kč/denně 

nebo 150,- 

Kč/měsíc 

 

Způsob vyřizování stížností     
 

Uživatel či jiná fyzická osoba má možnost podat stížnost ústně, písemně nebo anonymně. O 

podané stížnosti je vždy proveden zápis s uvedením osoby, která stížnost podala, předmětem 

stížnosti, výsledkem šetření a uvedením přijatých opatření. V případě požadavku uživatele o 

zachování anonymity je vždy vyhověno.    

 

Stížnost může být rovněž podána nezávislému orgánu (Policie ČR, Veřejný ochránce práv, 

Český helsinský výbor atd.) Stížnost na kvalitu a způsob poskytování pečovatelské služby 

vyřizuje vedoucí oddělení sociálních služeb. Stížnost řeší bezodkladně, nejdéle do 28 dnů ode 

dne, kdy byla doručena organizaci. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech a se 

souhlasem vedoucího odboru sociálních věcí. Důvody musí být stěžovateli dány na vědomí. 

 

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná 

k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom vyrozuměn. O vyřízení stížnosti musí být 

stěžovateli podána písemná zpráva i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná,            

a to s dodržením výše uvedených lhůt. Podala-li za uživatele stížnost jiná osoba, je                            

o výsledku prošetření stížnosti informován ten, jehož jménem je stížnost podaná. V tomto 

případě jsou stěžovateli předány stručné informace z důvodu ochrany osobních údajů. 

V případě anonymního podání stížnosti bude její vyřízení v dané lhůtě provedeno formou 

vyvěšení na nástěnce v DPS Hladnovská - O. Muglinov, DPS Heřmanická – O. Slezská 

Ostrava, nebude – li tím zasaženo do práva na ochranu osobních údajů nebo do osobnostních 

práv třetích osob. V takovém případě informace o vyřízení stížnosti zveřejněna být nemusí nebo 

může být zveřejněna ve zobecněné podobě. Není li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, 

má právo na prošetření způsobu vyřízení. Prošetření zajišťuje vedoucí odboru sociálních věcí. 

 

Při vyřizování stížností, návrhů a podnětů, které nesouvisí s kvalitou a způsobem poskytování 

sociálních služeb a stížností ze strany zaměstnanců na spolupracovníky či nadřízené se 

postupuje dle „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí Statutárního města 

Ostravy.“  
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Adresy  a tel. kontakty pro možnost podání stížnosti: 

 

Mgr. Darina Kolková  – vedoucí oddělení sociálních služeb 

Dům s pečovatelskou službou 

Hladnovská  119 

712 00 Ostrava Muglinov 

Tel.: 596245502, 602369430 (Po, St od 8.00 hodin do 17.00 hodin, Út, Čt od 8.00 hodin do 

14.00 hodin) 

E mail: dkolkova@slezska.cz 

 

 

Mgr. Zdeněk Matýsek  - vedoucí odboru sociálních věcí 

Městský obvod Slezská Ostrava 

Odbor sociálních věcí 

Těšínská 35 

710 16 Slezská Ostrava 

Tel.: 599410026 

E mail:zmatysek@slezska.cz 

 

 

Další adresy: 

 

Krajský úřad   Veřejný ochránce práv Český helsinský výbor 

Odbor sociálních věcí  Údolní 39   Jelení 5 

28. října 117   602 00 Brno   118 00 Praha 1 

702 18 Ostrava 

 

 

 

mailto:dkolkova@slezska.cz

