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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Tato vnitřní pravidla, zásady a povinnosti poskytování pečovatelské služby platí pro 
poskytovatele i klienta sociálních služeb a jsou vydávány spolu se Smlouvou o poskytování 
sociálních služeb – pečovatelská služba, Sociálními službami města Orlová, příspěvkové 
organizace, Adamusova 1269, Orlová-Lutyně. Vnitřními pravidly jsou povinni se řídit 
zaměstnanci i klienti sociálních služeb.  

Pečovatelskou službu poskytujeme na základě uzavřené smlouvy s klientem v rozsahu 

základních činností uvedených v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Nad rámec základních činností nabízíme klientům s uzavřenou smlouvou i činnosti fakultativní 
(doplňkové). Ceny fakultativních činností jsou uvedeny v ceníku za základními činnostmi. 

Cílová skupina a kapacita pečovatelské služby 

• Senioři starší 65 let a zdravotně postižení občané starší 26 let, kteří z důvodu věku, 
nemoci nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby a žijí na území města 
Orlová. 

• Kapacita pečovatelské služby je 200 klientů. 

Základní zásady Sociálních služeb města Orlová 

1/ poskytovat sociální službu podle individuálních potřeb klienta 

2/ spolupráce s rodinou 

3/ prožití důstojného stáří 

Pečovatelská služba nabízí úkony v těchto oblastech: 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 



• MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Služby sjednané podle smlouvy se poskytují obyvatelům žijícím na území Města Orlová. 
Terénní služba se poskytuje v domácnosti klienta, v případě poskytování doprovodů na 
veřejném prostranství. Nerozlišuje se, zda se domácnost klienta nachází v domě s 
pečovatelskou službou nebo v jiné oblasti.  

Ambulantní služba (klient do zařízení dochází nebo je dovážen) se poskytuje v zařízení 
poskytovatele, ve středisku osobní hygieny – SSMO  p. o., Adamusova 1269, 735 14 Orlová – 

Lutyně. Pečovatelská služba je klientům dostupná denně od 6:00 – 20:00 hodin.  

PODÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Zájemce podává žádost o zavedení pečovatelské služby na předepsaném tiskopise (žádosti) s 
vlastnoručním podpisem. K žádosti doloží platný průkaz totožnosti. Tiskopis žádosti o zavedení 
pečovatelské služby a další informace je možné získat přímo v sídle pečovatelské služby, tj. 
v Adamusově ul. 1269, v Orlové - Lutyni nebo na internetových stránkách www.ssmo.cz. 
Zájemce o pečovatelskou službu může o její zprostředkování požádat i telefonicky na čísle: 
603 100 778. Po obdržení žádosti či na základě telefonické domluvy sociální pracovník provede 
sociální šetření v domácnosti žadatele. Zjistí-li sociální pracovník, že žadatel má sníženou 
soběstačnost a potřebuje komplexní péči, sjedná s ním četnost a rozsah činností dle jeho 
potřeb, které budou uvedeny v individuálním plánu péče a ve smlouvě o poskytování služby. 
Vychází se vždy z konkrétních potřeb klienta, s ohledem na provozní a personální možnosti 
poskytovatele. Na základě těchto zjištění bude sepsána smlouva o poskytování pečovatelské 
služby, ve které bude stanovena, cena za tyto činnosti, informace o datu zahájení služby a další 
ujednání. Žadatel se před podepsáním smlouvy seznámí s jejím obsahem, ceníkem úhrad za 
služby, a s podáváním stížností. Po podepsání smlouvy se přistoupí k realizaci služby. V 
případě, že službu není možno zavést, poskytne sociální pracovník PS příslušné osobě kontakty 
na jiné, ve městě dostupné, poskytovatele sociálních nebo jiných služeb. Sociální pracovník 
zodpovídá za informovanost žadatelů a klientů o pravidlech poskytování pečovatelských 
úkonů. Klient pečovatelské služby nemůže práva, vyplývající ze smlouvy o poskytování 
pečovatelské smlouvy převést na jinou osobu. Smlouva o poskytování pečovatelské služby se 
uzavírá zpravidla na dobu neurčitou, popř. dle přání klienta pečovatelské služby na dobu 
určitou. V případě, že zájemce o pečovatelskou službu je omezen ve svéprávnosti, uzavírá za 
něho smlouvu o poskytování pečovatelské služby a podepisuje ji jeho soudem ustanovený 
opatrovník. V případech, že zájemce o pečovatelskou službu je plně svéprávný, uzavírá tuto 
smlouvu svým jménem. V případech, kdy uzavření a podepsání smlouvy může zájemci o 
pečovatelskou službu činit jisté potíže, může ji sjednat za přítomnosti osoby blízké či jiné 
určené osoby, vždy však vlastním jménem a také ji musí vlastnoručně podepsat.  

Kontaktní osoby 

Každý klient uvede při sjednávání pečovatelské služby minimálně jednu osobu, tzv. kontaktní, 
které je Pečovatelská služba oprávněna poskytnout základní informace vztahující se k průběhu 
poskytování služeb. Kontaktní osoby jsou: 

• ihned informovány, pokud klient při sjednané návštěvě neotevírá a je s nimi projednán 
další postup, hrozí-li nebezpečí, že je klient v ohrožení života nebo zdraví.  



• oprávněny převzít klíče, vyrovnat vzájemné pohledávky (vč. převzetí přeplatku) 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 v osobním spise 
uvedeno. 

 

REALIZACE SLUŽBY  

K zahájení poskytování služby dojde po podepsání smlouvy klientem a poskytovatelem. Ke 
klientovi dochází v souladu s individuálním plánem péče pravidelně pečovatelka, která 
vykonává po dohodnutou dobu činnosti domluvené smlouvou. Klient pečovatelské služby je 

povinen zajistit při jejím výkonu nezbytnou součinnost, a to včas oznamovat požadavky na 
pečovatelskou službu, resp. její změnu (omluvení se, změnu činností, apod,), vytvořit 
podmínky pro výkon pečovatelské služby a poskytovat potřebné prostředky vlastní 
domácnosti k provedení pečovatelské služby (čistící prostředky, úklidové prostředky, 
hygienické prostředky atd.). Pečovatelka zaznamenává provedené úkony pečovatelské služby 
ručně do Záznamové archu, který je vždy vytištěn na konkrétní měsíc konkrétnímu klientovi 

nebo pomocí elektronické čtečky čárových kódů. Každý klient má svoji sadu čárových kódů – 

dle rozsahu smluvených činností. Čárové kódy obdrží klient se smlouvou a budou umístěny na 
smluveném místě v domácnosti klienta.  

Klíčový pracovník je pečovatelka, která je klientovi přidělena sociální pracovnici při zahájení 
pečovatelské služby. Jejím hlavním úkolem je vést individuální plánování s klientem, 

iniciativně si všímat jeho potřeb a spokojenosti, hájit jeho zájmy. V době nepřítomnosti 

klíčového pracovníka (nemoc, dovolená) zajištuje poskytování služeb zastupující pečovatelka. 

Individuální plán péče je písemný dokument, v němž se zaznamenává dohodnutý průběh 
služby, který směřuje k dosažení osobních cílů klienta. V individuálním plánu péče každého 
klienta jsou zaznamenávány a zohledňovány jeho potřeby a přání a následný způsob realizace 
pomoci. Tento plán sestavuje s klientem sociální pracovník. Individuální plánování probíhá 
formou rozhovoru a jeho účelem je zjistit, co klient potřebuje (nezvládá). Individuální plán 
péče bude s klientem pravidelně hodnocen, aktualizován a doplňován, a to minimálně jednou 
za šest měsíců v případě, že klient využívá úkonů péče nebo dvanáct měsíců v případě že 
využívá jen dovážku obědů. Dále se individuální plán aktualizuje v případě změny zdravotního 
stavu nebo rozsahu poskytovaných služeb. 

ÚHRADA ZA PEČOVATELSKOU SLUŽBU  

Úhrada úkonů pečovatelské služby je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. a je 
dána ceníkem, který je vždy klientovi poskytnut při podávání žádosti o poskytnutí PS a při 
změně ceníku. Úkony uvedené v hodinové sazbě jsou hrazeny podle skutečně spotřebovaného 
času potřebného k provedení úkonu. Úkony neuvedené v hodinové sazbě jsou hrazeny sazbou 
za každý jednotlivý úkon. Úhradu platí klient vždy po ukončení měsíce, ve kterém byly služby 
poskytovány, nejpozději do 15. dne po dni, kdy Poskytovatel předložil klientovi měsíční 
vyúčtování čerpaných služeb. Pozn. Poskytovatel je povinen předložit klientovi vyúčtování 
úhrady za kalendářní měsíc nejpozději do desátého dne následujícího měsíce.  Úhradu může 
klient provést v hotovosti do pokladny poskytovatele nebo převodem z účtu. Bezplatně jsou 



služby poskytovány v rozsahu základních činností klientům, kteří předloží osvědčení podle § 
75 odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb. (účastníci odboje). 

 

ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Klient pravdivě a včas informuje vedení pečovatelské služby (dále jen PS) o změnách, které by 
mohly ovlivnit průběh poskytování služeb, a to osobně nebo telefonicky na tel. č. 603 100 778, 

nikoli mailem.  

V případě jednorázové změny se klient může domluvit přímo s pečovatelkou, která k němu 
dochází do domácnosti. 

Změnu v termínu sjednané služby je nutno nahlásit min. den předem, v nepředvídaných 
případech nejpozději do 7.00 hod téhož dne. V případě, že služba není zrušena včas a 
pečovatelka se ke klientovi dostaví, ten není-li přítomen nebo službu odmítne, je mu účtován 
úkon „pochůzka“ za 30,--Kč. 

O změnu činností pečovatelské služby uvedených, příp. o časovou změnu jejich poskytování 
nutno požádat předem. Změna může být provedena po vzájemné dohodě klienta a 
poskytovatele a podepsání dodatku ke smlouvě. Požaduje-li klient rozšíření činnosti, 
poskytovatel žádosti vyhoví, jakmile mu to dovolí provozní a personální možnosti.  

 

VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Zapůjčení klíčů 

Je-li potřeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, případně bytu, jsou klíče 
zhotoveny na náklady klienta. Souhlas klienta s předáním klíče pro účely poskytování služby 
bude založen v osobní dokumentaci klienta. Po ukončení služby se klíče předávají klientovi 

nebo jeho rodině, o předání se provede písemný zápis.  

Zajištění pomůcek a prostředků 

Klient zajišťuje pomůcky a prostředky, které nejsou součástí poskytované služby, a to 

z vlastních zdrojů. Jedná se o: 

• Pomůcky potřebné při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, 
např, lavor, žínka, tekuté mýdlo, toaletní papír, čistící pěna, vlhčené ubrousky, krémy na 
tělo a obličej, protiskluzová podložka, sedátko do vany, ručník, igelitové sáčky na 
znečištěné pleny, močová láhev, podložní mísa aj. Při zajištění péče o osoby na lůžku je 

potřeba, aby domácnost byla vybavena elektrickým polohovacím lůžkem. 
• Pomůcky potřebné při zajištění chodu domácnosti, např. nákupní taška, peněženka na 

finanční hotovost, igelitové sáčky na znečištěné prádlo, kbelík, smeták, mop, včetně 
příslušenství k němu, prachovka, mycí prostředky, vysavač a další domácí spotřebiče, 
schůdky, lopatka, aj.  

• Klient si je vědom, že pomůcky potřebné při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
a při osobní hygieně, pomůcky a domácí spotřebiče potřebné při zajištění chodu 
domácnosti podléhají opotřebení. Pracovníci neodpovídají za případné poškození. 



Nakládaní s penězi klientů 

Pracovníci pečovatelské služby zajišťují manipulaci s finanční hotovosti klientů při poskytování 
služby v rámci zajištění úkonů nutné pochůzky nebo nákupu.  

 

Postup: 

1/ Při domluvené návštěvě, která může být daný den, kdy klient chce nákup nebo po předchozí 
domluvě třeba o den dříve (při jiném úkonu např. dovozu oběda) pečovatelka převezme 
finanční hotovost společně se seznamem nákupu (popř. složenkou, kterou chce klient uhradit 
apod.) – obdrženou částku zapíše do „stvrzenky“ (dodacího listu), který řádně vyplní a potvrdí 
svým podpisem – originál předá klientovi (kopii si ponechá).  

2/ Provede nákup nebo uhradí složenku. 

3/ Nákup doveze klientovi do domácnosti – vyloží jej na stůl, společně s klientem překontrolují. 
Předá paragon od nákupu a zároveň opět vypíše dodací list (stvrzenku) – kde od finanční zálohy 
odečte cenu nákupu a výsledný zůstatek v hotovosti předá klientovi opět i s originálem 
stvrzenky.  

Za žádných okolností nesmí pracovníci Sociálních služeb města Orlová přebírat platební 
karty klientů za účelem výběru finančních hotovostí z bankomatů nebo provádění plateb. 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 
klientů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se 
zákonem č. 110/2009 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Klient, před započetím 
jednání o poskytování peč. služby stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely Sociálních služeb města Orlová, p. o.. Klient má možnost kdykoli svůj souhlas 
odvolat, dále má možnost nahlížet do své osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti 

s poskytováním služby. V souladu s archivačním řádem poskytovatele je veškerá dokumentace 
klientů archivována po dobu 5 let od ukončení služby. 

Poskytovatel je oprávněn sdělit rozsah a průběh poskytování služby těm fyzickým osobám či 
právnickým, které klient uvedl ve svém souhlasu, např.: kontaktním osobám, které klient uvedl 
a souhlasil s informovaností, příslušnému odboru sociální péče, ostatním poskytovatelům 
sociálních a zdravotních služeb, ošetřujícímu lékaři.  

Do dokumentace smí nahlížet sociální pracovník pečovatelské služby, ředitelka, kontrolní 
orgány. 

 

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 

Pečovatelka nepracuje v domácnosti klienta s vadnými elektrospotřebiči nebo vadným 
plynovým zařízením. 



Při provádění činností používá pečovatelka osobní ochranné pomůcky (obuv, oděv, rukavice, 
návleky na boty, dezinfekční prostředky, roušku při výskytu virových onemocnění apod.).  

V případě zajištění péče o osoby na lůžku je potřeba, aby domácnost byla vybavena 

elektrickým polohovacím lůžkem. 

Klient je povinen ihned nahlásit výskyt akutního infekčního onemocnění v domácnosti, v 
takovém případě nebude služba prováděna až do vyléčení. 

Chová-li klient v bytě domácí zvíře, je povinen, před vstupem pečovatelky do bytu, své zvíře 
zajistit tak, aby nemohlo dojít k napadení pečovatelky.  

Z bezpečnostních důvodů může pečovatelka odmítnout provedení úkonu v domácnosti 
z důvodu nevhodného chování klienta, případně jiné osoby nacházející se v domácnosti 
klienta, např. je-li fyzicky nebo vulgárně napadena, sexuálně obtěžována. (více v odstavci 

Ukončení a odmítnutí poskytování služeb). 

 

PODÁNÍ STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY  

Klient má možnost podat stížnost nebo připomínku sám nebo prostřednictvím svého zástupce. 
Stížnost může být podána: 

• Ústně – osobně na pracovišti Pečovatelské služby, Adamusova 1269, 735 11 Orlová – 

Lutyně. 
• Ústně - telefonicky (na tel. č. 603 100 778) 

• Písemně - stížnost předat pracovníkům poskytovatele nebo zaslat na adresu Sociální služby 
města Orlová, p. o., Adamusova 1269, 735 11 Orlová – Lutyně. 

• Písemně – elektronickou poštou na adresu: ssmo@ssmo.cz 

• Stížnost lze také podat anonymně prostřednictvím anonymní schránky důvěry, která je 
umístěna: Sociální služby města Orlová, Adamusova 1269, Orlová-Lutyně (zavěšená vedle 
branky u vchodu do areálu). Další schránky důvěry jsou umístěny v rámci Domů 
s pečovatelskou službou ve městě Orlová. 

Každá stížnost je řešena vedením Sociálních služeb města Orlová, p. o. a osoba, která stížnost, 
připomínku podala bude o výsledku informována do 30 dní od doručení stížnosti. 

Vyřízení stížnosti musí být objektivní. Stížnosti nesmí vyřizovat pracovník, proti kterému 
stížnost směřuje. Vůči stěžovateli nesmí být uplatněny žádné přímé ani nepřímé postihy.  

 

UKONČENÍ A ODMÍTNUTÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

V souladu se smlouvou o poskytování pečovatelské služby je služba ukončena dohodou nebo 

výpovědí ze strany klienta nebo poskytovatele. 

Pokud po dobu 6 měsíců nejsou využívány žádné služby, smlouva bez dalšího upozornění 
pozbývá platnosti.  

 

mailto:ssmo@ssmo.cz


Odmítnutí poskytování služby 

1. Výskyt akutního infekčního onemocnění v domácnosti klienta. 

2. Je-li klient pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 
3. Nejsou-li dostatečně zajištěny pomůcky pro poskytování péče, včetně elektrického 

polohovacího lůžka. 

4. Nejsou-li elektrické spotřebiče v souladu s bezpečnostními předpisy. 
5. Není-li dostatečně zajištěno zvíře, které je v domácnosti klienta. 

6. Je-li byt klienta mimořádně znečištěn – odpadky, zvířecími výkaly, zamořen hmyzem, 
štěnicemi, hlodavci anebo je jinak hygienický závadný. 

7. V případě problematického chování klienta nebo jeho rodinných příslušníků, které 
ohrožuje pracovníka na jeho důstojnosti, zdraví či životě. 

 

 

1. Výskyt akutního infekčního onemocnění v domácnosti klienta. 
V případě, že se v domácnosti klienta vyskytne infekční onemocnění, je klient povinen 
neprodleně o této skutečnosti informovat poskytovatele. Po dobu infekčního onemocnění 
je poskytovatel oprávněn omezit poskytování pečovatelské služby na úkony nezbytně 
nutné pro zajištění života a zdraví a ostatní úkony neposkytovat. Po ukončení onemocnění 
na základě informace klienta je služba obnovena v plném sjednaném rozsahu. 

 

2. Je-li klient pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

Pokud klient jeví známky intoxikace (alkohol, drogy), péče se neprovádí. Vzniklou 
skutečnost pečovatelka nahlásí nadřízené sobě, která určí další postup. V případě, že 
intoxikace ohrožuje klienta na životě je přivolána lékařská pomoc. 

 

3. Nejsou-li dostatečně zajištěny pomůcky pro poskytování péče, včetně elektrického 
polohovacího lůžka. 

Klient je povinen mít zajištěny pomůcky pro péči, zvláště pro péči potřebnou na lůžku. 
Klient (případně kontaktní osoba) obdrží při zahájení pečovatelské služby seznam 
potřebných pomůcek k provedení přímé péče. V případě, že tyto pomůcky (plenkové 
kalhotky, žínky, čistící pěna apod.) nejsou k dispozici, nelze úkony pečovatelské služby 
provést. 
V případě, že klient bude v rámci pečovatelské služby vyžadovat tzv. přímou péči na lůžku 
(hygienu, celkovou koupel, polohování, příjem stravy a tekutin apod.) je povinen si zajistit 

před zahájení pečovatelské služby z důvodu bezpečnosti práce pečovatelek elektrické 
polohovací lůžko. V případě, že klient je již odběratelem pečovatelské služby a jeho 
zdravotní stav se během poskytování pečovatelské služby zhorší natolik, že bude využívat 
úkony přímé péče již zavedené pečovatelské služby. Je povinen do 14 dnů elektrické 
polohovací lůžko zajistit od vzniklé situace. V případě potřeby mu bude nabídnuta podpora 
sociálního pracovníka pečovatelské služby. Poskytovatel je oprávněn z důvodu 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků službu (po uplynutí výše uvedené lhůty 14 

dnů) přerušit do doby, než bude elektrické polohovací lůžko klientem opatřeno. 
 

4. Nejsou-li elektrické spotřebiče v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Domácí spotřebiče, které jeví známky poškození, případně již neplní svou funkci, nesmí 
pečovatelky používat z důvodu bezpečnosti práce. Poskytovatel je oprávněn službu u 



klienta přerušit (případně nezahájit) do doby, než klient zajistí opravu domácího 
spotřebiče, případně zakoupí nový. 
 

5. Není-li dostatečně zajištěno zvíře, které je v domácnosti klienta. 

Pokud se v domácnosti klienta nachází domácí zvíře, je klient nebo jeho rodinní příslušníci 
povinen ho v době výkonu služby zajistit takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení 
pracovníka (např. uzavřením zvířete v jiné místnosti, uvázáním na vodítko). Pracovník z 
bezpečnostních důvodů nesmí vstoupit do bytu, na nádvoří rodinného domu atd., v 
případě, kdy nebude zvíře zajištěno. Nezajištění zvířete je považováno za velmi závažnou 
překážku, a tudíž není možné provést službu.  
 

6. Je-li byt klienta mimořádně znečištěny – odpadky, zvířecími výkaly, zamořen hmyzem, 
štěnicemi, hlodavci anebo je jinak hygienicky závadný. 
Při výše uvedeném zjištění je poskytovatel oprávněn službu přerušit (případně nezahájit) 
do doby, než budou překážky odstraněny. 
 

7. V případě problematického chování klienta nebo jeho rodinných příslušníků, které 
ohrožuje pracovníka na jeho důstojnosti, zdraví či životě. 
Chová-li se klient k pečovatelce či jinému pracovníkovi poskytovatele způsobem, jehož 
záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti pečovatelky nebo jiného pracovníka 
poskytovatele nebo chová-li se tak, že dochází k vytváření ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí, je poskytovatel oprávněn okamžitě ukonči provádění úkonu 
pečovatelské služby. 
Postup: Klient je vyzván pečovatelkou (pracovníkem) k odstranění nevhodného chování. 
V případě, že klient na upozornění pečovatelky nereaguje, může pečovatelka (pracovník) 
dle vlastního uvážení a po nahlášení svému nadřízenému opustit domácnost klienta. O 

vzniklé situaci učiní záznam, který je založen v jeho dokumentaci. Při dalším opakování této 
situace následuje neprodleně ústní projednání se sociálním pracovníkem. Klient obdrží 
písemný zápis z jednání včetně upozornění na možnost ukončení Smlouvy. V případě, že 
se jeho chování opakuje, je klientovi podána výpověď ze strany Poskytovatele. 
 

Pokud klient napadá pracovníka nebo přímo ohrožuje na životě, tak se pracovník snaží 
situaci řešit komunikací tak, aby zklidnil klienta. Upozorní klienta, že pokud bude jeho 
chování nadále agresivní, přivolá Policii ČR. V případě, že se agrese stupňuje a hrozí fyzické 
napadení, pracovník urychleně opustí domácnost klienta a službu neposkytne. Sociální 
pracovník navštíví klienta den poté a klienta upozorní na dodržování Vnitřních pravidel a 
zdůrazní, že pokud by se situace měla opakovat, dojde k okamžitému ukončení Smlouvy.  

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA 

 

Klient má právo na:  
• poskytnutí kvalitní a odborné pečovatelské služby, 
• důstojné zacházení a ohleduplné jednání, 
• osobní svobodu, rozhodování a možnost volby, 
• ochranu soukromí a zachování intimity, 



• ochranu před různými formami zneužívání a diskriminace ze strany pracovníků 
pečovatelské služby,  

• ochranu osobních údajů,  
• nahlížení do dokumentace, kterou o něm vede pečovatelská služba, 
• podání stížnosti,  

• informace o změnách týkajících se poskytování služby (ceník, pravidla atd.). 
 

Klient je povinen: 

• dodržovat ujednání ve smlouvě a v pravidlech pro pečovatelskou službu, 
•  jednat s pracovníky pečovatelské služby bez snižování hodnoty a významu jejich práce, 

zachovávat pravidla slušného chování k pracovníkům pečovatelské služby,  
• provádět úhradu za pečovatelskou službu ve stanovených termínech,  
• včas odhlašovat pečovatelskou službu,  
• podílet se společně s klíčovým pracovníkem na procesu Individuálního plánování,  
• využívat pečovatelskou službu v souladu s aktuálním individuálním plánem, 
• zajistit podmínky pro bezpečný a kvalitní výkon činnosti pracovníků pečovatelské služby v 

domácnosti klienta, v opačném případě má pečovatelská služba právo službu odmítnout, 
• informovat pracovníka (sociálního pracovníka nebo pečovatelku):  

o o změně v kontaktních údajích své osoby, příp. kontaktních osob (změna bydliště, 
telefonního čísla atd.),  

o o změně ve zdravotním stavu, které sebou nesou rizika pro bezpečí a zdraví klienta 

či pečovatelky (infekční nemoci, parazitárními onemocnění, aj.),  
• domlouvat s pečovatelkou jen takové úkony, které patří do činností pečovatelské služby 

(např. nevyžadovat úklid celého rodinného domu, žehlení prádla nebo nákup potravin pro 
celou rodinu, zaléváni květin v celé zahradě); 

 

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 

Pracovník má právo na:  
• dodržování pravidel slušného chování ze strany klienta i rodinných příslušníků,  
• odmítnutí provést úkon, který není v souladu se smlouvou, pravidly pro pečovatelskou 

službu a pracovní náplní pracovníka,  
• odmítnutí provést úkon, je-li ohrožen jeho život, zdraví nebo průběh výkonu služby (např. 

není zajištěna polohovací postel, volně se pohybující domácí zvíře, slovní nebo fyzická 
agrese klienta směrem k pracovníkům pečovatelské služby),  

• změnění termínu poskytnutí služby klientovi v případě mimořádné situace (např. zhoršení 
zdravotního stavu jiného klienta, pracovní úraz atd.).  
 

Pracovník je povinen:  
• zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se klienta, které se dozví v souvislosti s 

výkonem své práce, 
• respektovat svobodné rozhodnutí klienta a právo na soukromí, zachovávat jeho lidskou 

důstojnost a důvěrnost jeho sdělení,  



• poskytnout klientovi ochranu před různými formami zneužívání a diskriminaci ze strany 

pracovníků pečovatelské služby, 
• poskytnout službu odborně a kvalitně v souladu s metodickými postupy pečovatelské 

služby pro prováděni jednotlivých úkonů a s domluveným průběhem služby 

v individuálním plánu s klientem, 

• před vstupem do domácnosti klienta se předem ohlásit (zaklepáním na dveře nebo 
zazvoněním), ač má k dispozici klíče od klienta, 

• chovat se v domácnosti klienta s respektem, 

• informovat klienta o změně dohodnutého času provedení služby z důvodu mimořádné 
situace, 

• přijmout stížnost a dále postupovat v souladu s Pravidly pro podávání a vyřizování stížností, 
• pravidelně předkládat klientovi konečné vyúčtování za poskytnutou pečovatelskou službu,  

• používat osobní ochranné pracovní pomůcky při výkonu služby (např. jednorázové 
rukavice).  

 

 

MIMOŘÁDNÉ SITUACE 

 

 V průběhu poskytování služby mohou nastat mimořádné situace, kdy klient pracovníkovi 
přicházejícímu na službu, neotevírá dveře. Pokud existuje důvodné podezření ohrožení zdraví 
nebo života klienta, je nejdříve telefonicky kontaktován klient, poté kontaktní osoby. V 

případě, že se nelze spojit s žádnou kontaktní osobou, jsou pracovníci oprávněni zavolat 
k otevření bytu záchranné složky. Klient tímto bere na vědomí, že případný vznik škody na jeho 
majetku způsobený násilným vniknutím záchranných složek, je plně hrazen klientem.  

 

Mimořádná situace v případě sníženého počtu pracovníků pečovatelské služby z důvodu 
pracovní neschopnosti, je řešena po dohodě s klientem formou omezení rozsahu a průběhu 
služby na pomoc zabezpečující nejnutnější potřeby klienta po omezenou dobu. 

  

 

Pokud klient ohrožuje nebo napadá pracovníka, je postupováno tak jak je uvedeno v bodě 
„Ukončení a odmítnutí poskytování služeb“. Výjimka: v případě, kdy klient neprovedením 
úkonu pečovatelské služby by byl ohrožen na zdraví či životě (jídlo a pití), zajistí poskytovatel 
tyto úkony v nezbytném rozsahu a informuje neprodleně o vzniklé situaci kontaktní osobu. 
 

 

Pracovník je povinen při zjištění ztráty klíčů okamžitě nahlásit událost příslušné sociální 
pracovnici. Ta neprodleně informuje majitele bytu o ztrátě klíčů a na náklady Poskytovatele 

zajistí výměnu zámku. V případě krádeže klíčů je doložen Protokol od Policie ČR, která krádež 
vyšetřovala. O této skutečnosti je sepsán zápis 

 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  

Jedná se o poskytování informací o možných sociálních dávkách, o umístění do domova pro 
seniory či do domů s pečovatelskou službou (DPS) nebo o zprostředkování jiných sociálních 
služeb. Tyto činnosti poskytujeme zdarma. 



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Klient je s těmito pravidly pro pečovatelskou službu seznámen před uzavřením smlouvy a 
dále průběžně a opakovaně v rámci hodnocení služby klíčovým pracovníkem.  

• Klient se zavázal podpisem smlouvy dodržovat tato pravidla pro pečovatelskou službu a 
bere na vědomí, že porušování těchto pravidel muže být důvodem k vypovězení Smlouvy. 

Vypracoval: PhDr. Jaroslava Baselová, Bc. Jana Trvajová 

Tato pravidla jsou platná od 1. 12. 2021 

Schválil: Mgr. Jarmila Berná, MBA   

 

Telefonní kontakty:  

Mgr. Jarmila Berná, MBA – ředitelka organizace: 724 170 193 

Bc. Jana Trvajová – sociální pracovnice a koordinátorka peč. služby: 603 100 778 

PhDr. Jaroslava Baselová – sociální pracovnice: 770 159 695 

 

přílohy: 

Příloha č.1 Základní činnosti pečovatelské služby 
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Pravidla pro poskytování pečovatelské služby příspěvkové organizace Sociální služby města Orlová 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 
úkon popis (vysvětlení) základních činnosti povinnosti klienta povinnosti pečovatelky 

Pomoc a podpora při 
podávání jídla a pití 

Úkon znamená podpořit klienta k 

tomu, aby za pomoci pečovatelky si 
jídlo naservíroval na talíř, sám se pak 
najedl a napil. 

Aktivní spolupráce 
s pečovatelkou. 
Klient má připraveno nádobí 
na stravu, popř. je-li imobilní, 
naviguje pečovatelku, kde 

tyto nádoby nalezne. 

Pečovatelka dá stravu na talíř, popř. pití 
do sklenice a podá jí klientovi. Sousta i 

rychlost podávání stravy/pití přizpůsobí 
polykání klienta. Použité nádobí odloží na 
předem určené místo nebo nádobí 
umyje.  

Pomoc při oblékání a 
svlékání včetně speciálních 

pomůcek 

Pomoc při převlékání z nočního 
prádla do denního a naopak, oblékání 
při pomoci s hygienou a pomoc při 
manipulaci se speciálními pomůckami 
(ortéza, korzet, plenkové kalhotky). 
Pečovatelka dohlíží na správné 
provedení tohoto úkonu a podle 
potřeby s ním pomáhá. Vždy se klade 
důraz na to, aby v co největší míře 
vykonal úkon sám klient. 

Má nachystáno (např. 
rodinou) čisté oblečení 
popř. pomůcky, se kterými 
potřebuje pomoci (např. 
stahovací punčochy, protézu 

atd.).  

Pečovatelka vypomůže s oblékáním 
(svlékáním) oděvů a obutím (sezutím) 
obuvi. Svléknuté oděvy odloží na předem 
určené místo. Pokud klient nemá rodinu, 
provede pečovatelka úkon včetně 
nachystání čistého oblečení a úklidu 
špinavého.  

Pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním 

prostředí  

Pečovatelka je nápomocna při 
pohybu s využitím zachovaných 
schopností klienta, podporuje klienta 
při jeho pohybových aktivitách. 

Používá-li klient speciální 
pomůcky (např. francouzské 
hole, chodítko) je povinen je 
používat! 

Pečovatelka doprovodí klienta na WC, do 

koupelny atd. Poskytne mu potřebnou 
oporu. Jedná se o doprovod pouze v 

domácím prostředí.  
Pomoc při přesunu na vozík, 
lůžko 

Úkon zahrnuje pomoc při přesunech 
na lůžko nebo invalidní vozík za 
přítomnosti pečovatelky, klient se pod 

dohledem přesune sám nebo mu 
pečovatelka pomůže s přesunutím. 

Úkon je poskytován pouze u 
klienta, který je schopen 

aktivní spolupráce 
s pečovatelkou. 

Pečovatelka pomůže za aktivní 
spolupráce klienta (a popř. i rodiny), 
zvedáku při přesunu. Není možné 
vyžadovat po pečovatelce „přenesení“ 
neaktivního nebo velmi těžkého člověka. 
Jedná se pouze o „pomoc při přesunu“. 
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Pomoc při úkonech osobní 
hygieny 

Běžnými úkony se rozumí mytí rukou, 
obličeje, hrudníku, česání vlasů, 
čištění zubů či zubní protézy, péče o 
dutinu ústní. U imobilních klientů se 
úkon rozšiřuje na intimní hygienu a u 

inkontinentních klientů na výměnu 
hygienických pomůcek. Úkon 
zahrnuje též pomoc při celkové 
koupeli či sprchování a ošetření 
pokožky těla ochrannou kosmetikou. 
Koupel probíhá buď v domácnosti 

klienta nebo (není-li vlastní koupelna 
vyhovující) ve středisku osobní 
hygieny v Adamusově ul. 1269. Klient 

používá vlastní hygienické a 
kosmetické přípravky.  

Mytí ve sprše, vaně - 

Klient je povinen mít 
nachystáno k tomuto úkonu-

hygienické potřeby (mýdlo, 
tekutý gel, 2ks žínky-na 

obličej a tělo, popř. houbu, 
jednorázové vlhčené 
ubrousky atd.), 

protiskluzovou podložku 
(nebo sedačku do vany), 
osušku. Vhodné jsou madla. 
Při sprchování, a pokud je 

klient schopen - aktivně se do 
úkonu zapojí. Pokud mu 

zdravotní stav umožňuje- 

intimní části si myje sám. 
Mytí na lůžku – klient, resp. 

rodina zajistí dobrý přístup 
k lůžku, tzn. přístup min. ze 
tří stran. Úkon se poskytuje 
pouze na polohovacím lůžku. 
(Pečovatelka může předat 
kontakt na půjčovny.) 
Klient, který používá pleny, 

bude mít přichystán obal na 
ně, na předem určeném 
místě.  
Mytí v nafukovací vaně - 

klient má polohovací postel 
přístupnou min. ze tří stran. 

Pečovatelka doprovodí klienta do 

koupelny. Nastaví teplotu vody, pomůže s 
namydlením (pokud klient na určitá místa 
nedosáhne např. záda) a s opláchnutím. 
Pomáhá při osušení osuškou (ručníkem). 
Ukládá použité pleny, špinavé oblečení 
do předem připraveného obalu (koše) na 
určené místo. 

Mytí na lůžku a v nafukovací vaně – 

pečovatelka omyje nejdříve obličejovou 
část, poté tělo, nakonec intimní partie 
klienta-pokud toho sám není schopen. 
Osuší jej, natře tělovým mlékem, popř. 
mastí atd. Oblékne. Pleny dá na určené 
místo nebo u osamělého klienta vynese 

do popelnice.  Jsou-li na kůži patrné 
defekty (proleženiny), nemůže být klient 

okoupán v nafukovací vaně. Nutno poté 
řešit s lékařem nebo SOS službou. 
Při osobní hygieně klienta je pečovatelka 
povinna používat jednorázové rukavice. 
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Klient nesmí mít akutní 
infekční chorobu nebo 

otevřené rány na kůži. 
Pomoc při základní péči o 
vlasy a nehty 

Touto pomocí se rozumí mytí, 
případně vysoušení vlasů vlastními 

prostředky klienta a ostříhání nehtů 
včetně čištění, pokud toto nevyžaduje 
odbornou péči. NEPOSKYTUJEME 
PEDIKÚRU, je odborným úkonem, 
který lze zprostředkovat u odborníků. 

Klient dá k dispozici své 
nůžky, pilník atd.  
Klient zváží a bere na sebe 

případná rizika spojená s jeho 

zdravotním stavem. 
(Diabetici-možnost ranky a 
špatného hojení) 

Pečovatelka není profesionálka v tomto 

oboru, proto provede pouze základní 
péči o vlasy (mytí, česání, foukání, po 
domluvě s klientem i např. zastříhnutí) a 
nehty (stříhání, pilování) na rukou i 

nohou. Pečovatelka může odmítnout 
úkon provést, pokud usoudí, že by úkon 
mohl ohrozit klienta na zdraví, poté může 
pomoc zajistit odbornou péči (pedikúra, 
manikúra) 

Pomoc při použití WC  Tímto úkonem se rozumí všechny 

doprovodné činnosti, které použití 
WC zahrnují: pomoc s doprovodem 

na toaletu, pomoc při svlékání a  

oblékání, usedání a vstávání z WC, 
očista nebo pomoc při  
očistě, pomoc při použití WC křesla, 
podložní mísy nebo  

močové láhve, pomoc s výměnou 
hygienických pomůcek,  
spláchnutí, vynesení a omytí nádoby 
toaletní židle, podložní  
mísy nebo močové láhve. 

Úkon zahrnuje i použití WC pomocí 
zvedáku 

Klient dojde s pomocí 
pečovatelky na WC, popř. 
použije jinou pomůcku k 
vyprázdnění. Má dezinfekční 
prostředky na umytí toalety 
nebo nádoby. Má přichystané 
pomůcky na očistu těla. 

Pečovatelka doprovodí klienta na WC 

nebo jej usadí na toaletní křeslo, 

případně mu pomůže použít jinou 
pomůcku na vyprázdnění.  Obsah poté 
vyleje do WC, nádobu umyje a 
vydezinfikuje, vrátí na původní místo. 

V případě potřeby mu pomáhá s očistou 
těla po vykonané potřebě, taktéž 
s oblékáním (svlékáním).  

Dovoz nebo donáška jídla 

 

 

 

V době rozvozu obědů se 

klient zavazuje být doma a 

Pečovatelka doveze oběd v 
termojídlonosiči a předá jej klientovi 
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tento úkon je poskytován 
společně s úkonem „zajištění 
stravy odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního 
stravování“ 

 osobně oběd převzít. 
Klient předá klíče od vchodu, 

popř. i bytu oproti protokolu, 

pokud není schopen reagovat 

na zvonek nebo klepání. Dále 
je povinen zabezpečit domácí 
zvířata, tak aby nebyla 

pečovatelka v ohrožení. Má 
nachystaný, umytý a 
sestavený (ze všech částí)  
termojídlonosič z předešlého 
dovozu. Pokud má přihlášen 
oběd a nebude zastižen ve 
své domácnosti a předem 
nenahlásí, kde oběd zanechat 

(u sousedů atd.), oběd bude 
do 15hod. ponechán na 
budově SSMO k vyzvednutí 
poté bude na náklady klienta 

zlikvidován. Při nutnosti 
pomoci s otevřením 

jídlonosiče nebo nachystáním 

jídla na talíř - nutno sjednat 

úkon „pomoc při podání 
stravy“ 

osobně u dveří bytu (popř. má-li klíče tak 
v bytě) a převezme od něj čistý 
termojídlonosič z předešlého dovozu.  

Neotvírá-li klient při příjezdu pečovatelky, 
ta kontaktuje rodinné příslušníky, popř. 
nemocnici. Nezjistí-li, kde se klient 

nachází a vyhodnotí-li situaci za krizovou 

- přivolá záchranné složky, které 
domácnost klienta na jeho náklady 
otevřou.  

Pomoc při přípravě jídla a 
pití 

Tento úkon zahrnuje malé úkony 
pomoci – ohřátí a podání jídla nebo 
ohřev hotového pokrmu, ale i uvaření 
jednoduchých, časově nenáročných 
jídel v čase vyhrazeném pro 

Klient má nakoupené 
potřebné suroviny, má 
nádobí na vaření a bezpečný 
vařič. 

Pečovatelka pomáhá při přípravě jídla na 
talíř, tácek nebo pití k okamžité spotřebě. 
Použije připravené produkty k ohřátí 
nebo jednoduché úpravě (např. snídaně).  
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poskytování služby. S úkonem souvisí 
i umytí a úklid pomůcek a nádobí. 

Běžný úklid a údržba 

domácnosti 
Úklid je poskytován v nezbytném 
životním prostoru klienta, tj. tam, kde 

uživatel tráví denně svůj čas. Úklid se 
neprovádí v nevyužívaných a 
neobydlených částech domu či bytu, v 
místnostech užívaných rodinnými 
příslušníky, v přítomnosti rodinných 
příslušníků nebo v nepřítomnosti 
klienta. Pracovníci PS neprovádějí 
úkony bez umožnění dostatečného 
zabezpečení ze strany klienta a 

neprovádějí úkony ve výškách, kde 

hrozí riziko pádu či poranění. 

Klient zajistí mycí a čisticí 
prostředky (kbelík, hadry, 
smeták atd.) elektrické 
spotřebiče (vysavač) musí být 
funkční a v souladu s 

bezpečnostními předpisy. Je-li 

domácnost velmi zanedbaná 
(např. jestliže klient schraňuje 
staré a nepotřebné věci, 
odpadky, zdržují-li se zde 

domácí zvířata, která se 
vyměšují v domácnosti atd.) 

toto klient sám odstraní, 
popř. nebude mu tento úkon 

poskytnut.  

K běžnému úklidu patří - vyluxování, 
utření prachu, umytí nádobí, dřezu, 
umyvadla, vany, úklid různých předmětů 
(šatstva, letáků atd.), vytírání, ustlání a 
převlečení postele, zametání, vše v jedné 
místnosti, kterou klient běžně užívá. 
Nepřesahuje 60 min. Dále úklid kuchyně, 
WC a koupelny. Běžný úklid není možné 
zaměňovat za velký úklid ani ho 
zaměňovat za úklid velmi zanedbaných 
prostorů. Velký úklid pečovatelka může 
zprostředkovat přes úklid. firmu 

Údržba domácích spotřebičů Nejčastěji provádíme odmrazení 
a vymytí lednice, mytí vařiče, varné 
konvice. Při práci dodržujeme 
bezpečnost práce. Domácí spotřebiče 
neopravujeme, při viditelné závadě 
údržbu domácího spotřebiče 
odmítneme, popř. zprostředkujeme 

odborníka. 

Klient přichystá čisticí 
prostředky. 
El. spotřebiče musí být v 
souladu s bezpečnostními 
předpisy. 

Zajištění el. spotřebičů, vyzkoušení 
provozuschopnosti, omytí povrchu 
(sporák, varná konvice, mikrovlnná 
trouba atd.), zajištění opravy při poruše 
servisem. 

Donáška vody Nanošení vody do zásoby z nejbližšího 
vodovodního zdroje v  

případě není-li v domácnosti Klienta 

zaveden vodovod nebo v  

případě přerušení dodávky vody z 

Klient nachystá uzavíratelné 
nádoby o obsahu maximálně 
10 l. 

Pečovatelka donese vodu do bytu, kde 

voda není, z nejbližšího zdroje, 

vyhovujícím hygienickým předpisům, 
min. na jeden den 
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důvodu havárie, údržby či  
opravy vodovodního řádu. Používají 
se výhradně čisté nádoby  

klienta o obsahu maximálně 10 l. 
Donášeno je nezbytné  

množství vody pro pokrytí pitného 
režimu, vaření, opláchnutí  
nádobí, základní hygieny a 

splachování WC. 

Topení v kamnech Rozdělání ohně v kamnech, přiložení 
do kamen a zajištění  
kamen. Přípravou topiva se rozumí 
donesení uhlí a dříví do  

bytu klienta z jejich úložiště v rámci 
obydlí (nikoliv skládání uhlí  
a štípání dřeva), vymetení a vynesení 
popela v kovové nádobě,  
nanošení zásob uhlí a dříví na celý 
den nebo víkend. Používané nádoby  

na donášku topiva musí být bezpečné 
a přiměřeně velké do 10 kg. 

Úkon je poskytován pouze 
klientům žijícím osaměle a po 
prošetření nutnosti úkon 

poskytnout (např. v domě 
není topení plynovým, el. 

kotlem nebo přímotopy). 

Klient - musí mít zásobu 
otopu, dále musí mít a doložit 
řádně revidované spalinové 
cesty a musí zaškolit 
pečovatelku, jak s topným 
zařízením zacházet. 

Pečovatelka zatopí v kamnech a připraví 
otop (vše za účelem zahřátí místnosti, 
kde se klient nachází) popř. přiloží otop 
v již rozdělaném ohništi. Popř. přichystá 

otop klientovi, který si topí v kamnech 

sám (tzn. donese kbelík dřeva, uhlí či 
jiného otopu do místnosti, nikoli úklid 
otopu ze zahrady do sklepních prostor).  

Velký nákup Nákup potravin do 10 kg na jeden 

uskutečněný nákup,  
nákup alkoholu, nákup ošacení, 
nezbytného vybavení  
domácnosti, potřeby pro domácí 
zvířata. 

Klient předá seznam nákupu 
pečovatelce. Není-li toho 

schopen vytvoří jej společně. 
Předá jí odpovídající finanční 
hotovost. Poté si nákup a 

zůstatek hotovosti přebere. 

Pečovatelka nakoupí nanejvýš ve dvou 
obchodech nejbližších domácnosti 
klienta (není možné nakupovat podle 

akčních letáků). Jedná se o nákup od 5-10 

kg (pití, konzervy, brambory, ovoce, 
mléka) nebo o vybavení domácnosti, či 
nákup drogérie, textilu. Přesáhne-li 

nákup hranici 10 kg bude účtován jako 

druhý úkon.  Nákupy přesahující 20 kg 
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není možné poskytnout. 

Běžné nákupy a pochůzky Je nákup zboží běžné denní spotřeby 
a věcí osobní spotřeby v obvyklém 
množství, max. 5 kg. Nezahrnuje celá 
balení minerálek, mouky, cukru, 

konzerv. 

Nákup - klient předá seznam 
nákupu a finanční hotovost. 
Poté si nákup a zůstatek 

hotovosti přebere.  

Pochůzky – klient sdělí 
pečovatelce, kam má jít a co 
potřebuje vyřídit. Např. má 
objednaný recept u svého 
lékaře, potřebuje zaplatit 

inkaso na poště-nachystá 
složenku a hotovost, 

potřebuje, vyzvednou léky 
v lékárně – nachystá recept a 
hotovost atd.  

NÁKUPY-zajištění potravinami na 1-3 dny 

(nákup do 5 kg). Pečovatelka převezme, 

popř. pomůže se sepsáním seznamu 

nákupu a finanční hotovost. NENÍ 
MOŽNÉ NAKUPOVAT MIMO MĚSTO 
NEBO DLE AKČNÍCH NABÍDEK! Nákup je 
proveden v nejbližším obchodě 
vzdáleném od bydliště klienta, popř. od 
budovy SSMO. 

POCHŮZKY-pečovatelka zajde k lékaři, na 

poštu, úřad, pro lékař. recepty nebo 

pomůcky atd.  

Praní a žehlení ložního 
(osobního prádla) 

Prádlo je vyzvednuto i předáno 

v domácnosti klienta. Je účtována 
pochůzka. Neručíme za mechanické 
poškození staršího prádla. Jedná se o 
běžné praní prádla, nikoliv 
odstraňování skvrn. 

Klient připraví prádlo do pytle 
nebo tašky. Doporučujeme si 
prádlo označit (speciálním 
fixem na prádlo nebo 
výšivkou) rovněž k prádlu 

přiloží seznam. 
Z hygienických důvodů se 
pere prádlo klientů 

samostatně. Prádla k praní 
musí být. min. 3 kg. 

Vyprané a vyžehlené prádlo je vraceno 

klientovi nejpozději do 10 dnů od jeho 

převzetí. Pere se v pračkách dle etiket 
uvedených na prádle, nejedná se o 

chemické čištění, to je třeba si zajistit 
v čistírně. 

Doprovod do škol, k lékaři, 
na orgány veřejné moci a 
instituce veřejné služby a 
doprovázení zpět 

Úkon zahrnuje doprovázení Klienta na 

vybraná místa: do školy,  
školského zařízení, zaměstnání, k 
lékaři, na orgány veřejné  

moci a instituce poskytující veřejné 

Nutno zažádat min. s 
týdenním předstihem. 
Dopravu zajistí a hradí klient 

(např. taxi). Pečovatelka 
pouze doprovází klienta na 

Možnost odmítnutí úkonu z technických, 
časových a personálních důvodů. 
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služby, a zpět  

Úkon zahrnuje podporu při chůzi, 
převoz na invalidním vozíku,  
pomoc při posazení, vstávání, 
zajištění opory. Součástí úkonu i  
pomoc s oblékáním, svlékáním i 
obouváním a pomoc  

s uzavřením bytu či domu. 

území města Orlová. 

Zajištění stravy odpovídající 
věku, zásadám racionální 
výživy a potřebám dietního 
stravování  
 

tento úkon je poskytován 
společně s úkonem „dovoz 
nebo donáška jídla“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obědy odpovídají svou skladbou a 
způsobem výroby  

potřebám klientů pečovatelské 
služby. Jsou přizpůsobeny věku  

a v případě diety i potřebám dietního 

stravování.  
 

 

 

 

Klient musí být v době 
rozvozu přítomen ve své 
domácnosti, aby si mohl 
převzít jídlonosič se stravou 

nebo musí zabezpečit 
převzetí jinou osobou 

(sousedem, rodinou atd.). 

Bude-li mu oběd doručován 
podruhé-bude mu účtován 
poplatek za druhý dovoz. 
Vyplněný jídelníček (výběr ze 
dvou jídel a diet) je nutné 
doručit nejpozději do 9 hod. 
dne před prvním 
požadovaným obědem, jinak 

je automaticky přihlášena 

strava č. 1 Odhlášení obědů 

lze taktéž provést nejpozději 
den předem do 9 hod. (v 

případě odhlášení víkendu a 
pondělka - v pátek do 9 hod.) 

telefonicky, osobně nebo 

Strava je zajišťována dodavatelskou 

firmou CK Dakol s.r.o. z Petrovic u 

Karviné. 
Je možné zvolit kromě klasické stravy 
ještě stravu diabetickou nebo 

žlučníkovou. Rovněž je možnost stravu 

rozmělnit. U racionální stravy a 

diabetické je možnost výběru ze dvou 
jídel ve všední dny. 
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prostřednictvím pečovatelky. 

NEODHLAŠUJTE STRAVU 

PROSTŘEDNICTVÍM MAILU! 

Neodhlášený oběd (v 
případě, kdy si jej klient 

nemůže v domácnosti 

převzít-např. hospitalizace) 
lze do 15 hod. převzít na 
budově SSMO (např. 
rodinou).  

Pomoc při zajištění velkého 
úklidu domácnosti 

Znamená pomoc při zprostředkování 
úklidové firmy pro mytí oken, sezónní 
úklid, úklid po malování, úklid 

zanedbaných prostor atd. 

Klient si sám nebo ve 
spolupráci s pečovatelkou 
zajistí úklidovou službu.  

Předá kontakty na komerční úklidové 
služby, případně dopomoc při komunikaci 
s úklidovou službou nebo 
zprostředkování úklidové služby  

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI 

Úkon  Povinnosti klienta Povinnosti pečovatelky 

Denní péče dohled Zajištění nezbytné podpory spojené s 
prováděním základních  

pečovatelských úkonů dle 
individuálních potřeb klienta. 

Je vhodné zvážit, zda klient 

nepředá klíče od domácnosti, 
aby bylo možné v případě, 

kdy neotevře, se do 

domácnosti dostat. Jedná se 
o krátkou návštěvu, ke 

kontrole stavu klienta i jeho 

domácnosti. Využívá se 
převážně u klientů trpících 
určitou formou demence.  

Jedná se o krátkou návštěvu 

v domácnosti klienta. Pečovatelka 

provede pochůzku ke klientovi, 

zkontroluje jeho aktuální stav, připomene 
užití léků, popř. pitný režim, snězení jídla, 

hygienu atd.  

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich netrvá celou hodinu (jednotka uvedená v ceníku), výše úhrady se poměrně 
krátí. Cena stravy se odvíjí a mění v rámci smlouvy s dodavatelem obědů (Firma CK Dakol s.r.o.).  

 


