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Vnitřní pravidla k zajištění poskytované pečovatelské služby 

a pro uzavírání smlouvy 

 
 

Pečovatelská služba je poskytována podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách a podle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., obojí v platném znění, osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení        

a rodičům s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Sociální služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby 

uzavřené mezi klientem a OÚSS zastoupeným ředitelem. Ve Smlouvě formuluje uživatel 

spolu s odpovědným zaměstnancem pečovatelské služby svůj osobní cíl, který je závislý na 

jeho možnostech, schopnostech a přání. S ohledem na tento cíl je sjednán druh, rozsah 

služeb (počet prováděných úkonů, četnost návštěv zaměstnance pečovatelské služby) a výše 

úhrady za poskytované služby dle Předpisu pro úhradu za činnosti a úkony pečovatelské 

služby. 

 

Cílem této služby je zajistit uvedeným osobám za pomoci pečovatelských úkonů fyzickou       

a psychickou soběstačnost, co nejdelší setrvání v přirozeném domácím prostředí a zapojení se 

v co největší míře do běžného života společnosti, které zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení. 

 

 

1. Rozsah pečovatelské služby: 
 

a) základní činnosti  
- 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. 

 

b) fakultativní činnosti   
služby prováděné nad rámec základních činností podle přání uživatele a odborných   

schopností zaměstnanců poskytovatele 

 

c) další služby 

- základní sociální poradenství 

- odborné sociální poradenství 

 

OÚSS má tyto činnosti a služby včetně úhrady za ně podrobně zpracovány v Předpisu               

pro úhradu za činnosti a úkony pečovatelské služby, který je spolu s tímto dokumentem  

přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby. 
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Pokud se uživatel v průběhu platnosti smlouvy rozhodne po přechodnou dobu nevyužívat  

některou ze sociálních služeb ve smlouvě sjednaných, je povinen o tom neprodleně písemně 

informovat poskytovatele. Poskytovatel následně po dobu přerušení služby úhradu neúčtuje.  

O obnovení služby žádá uživatel rovněž písemně.   

 

Poskytovatel vede záznamy o všech přerušení, ukončení a obnovení smluvně sjednaných 

služeb ve spise uživatele. 

 

 

2. Úhrada za pečovatelskou službu 

 

Úhrada za poskytované sociální služby je podrobně uvedena v Předpisu pro úhradu               

za činnosti a úkony pečovatelské služby, který je spolu s tímto dokumentem přílohou 

Smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

 

 

3. Místní a časová dostupnost 
 

Pečovatelská služba je poskytována: 

 

- v  terénu (v domácnostech osob), 

- ambulantně (středisko osobní hygieny). 

 

Terénní pečovatelská služba je zajišťována denně v době od 7,00 hod do 19,00 hod včetně 

víkendů a svátků ve vymezeném čase. 

Ambulantní služba (středisko osobní hygieny) je zajišťována denně od 7,00 hod do 12,00 hod. 

 

 

4. Kontakty na OÚSS – poskytovatele pečovatelské služby 
 

O zřízení pečovatelské služby a její úpravy lze žádat na jednotlivých pracovištích                   

u okrskových sester v úředních hodinách vždy v pondělí a středu v době od 13,00 do 16,30 

hodin nebo na těchto adresách a telefonech: 

pečovatelská služba pro Karlín: Křižíkova 46, tel.: 224 815 878, 

pečovatelská služba pro Libeň, Bohnice, Čimice: Bulovka 10, tel.: 283 843 066 

pečovatelská služba pro Ďáblice, Staré Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves, Kobylisy: 

Burešova 12, tel.: 286 582 963 

 

Další informace o pečovatelské službě naleznete taktéž na internetových stránkách 

www.ouss8.cz a na informačních letácích, které mají jednotlivá pracoviště k dispozici. 

 

 

5. Jak si zajistit pečovatelskou službu: 
 

- telefonickým dotazem a podáním žádosti, 

- osobně na výše uvedených adresách v úředních hodinách, 

- prostřednictvím praktického lékaře nebo zdravotnického zařízení (nemocnice, LDN atd.). 

 

http://www.ouss8.cz/
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6. Za určitých okolností může být zájemce poskytovatelem odmítnut: 
 

- trvalé bydliště zájemce je mimo území MČ Praha 8, 

- kapacita zařízení je naplněna, 

- v případě akutního infekčního onemocnění žadatele. 

 

V prvních dvou případech poskytovatel pomůže vyhledat žadateli jiného poskytovatele 

v rámci návaznosti poskytované sociální služby na další dostupné zdroje. 

 

 

7. Ukončení poskytování pečovatelské služby 
 

Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. 

 

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů: 

- uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (např. opakované neplacení 

úhrady za poskytované služby), 

- uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají                    

z Vnitřních pravidel poskytovatele, 

- uživatel se chová k zaměstnanci poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede 

ke snížení lidské důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 

zneklidňujícího prostředí. 

 

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů výše uvedených činí 

nejméně 14 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dnu, v němž byla tato 

výpověď uživateli písemně doručena. 

 

 

8. Dokumentace o uživateli 
 

O poskytovaných službách je vedena spisová dokumentace. Každý uživatel má právo           

na požádání kdykoli do své dokumentace nahlédnout a požádat o opravu nebo odstranění 

svých osobních údajů. Je rovněž na jeho rozhodnutí, zda a které údaje o sobě pracovníkům 

OÚSS sdělí. V případě odmítnutí sdělení údajů nezbytných pro poskytnutí služby, nebude          

za určitých okolností služba poskytována. Žadatel musí být na tuto skutečnost včas                     

a srozumitelně upozorněn.  

OÚSS má vnitřním předpisem stanovena pravidla pro zacházení s dokumentací uživatelů 

k ochraně jejich osobních dat. 

 

 

9. Postup pro vyřizování stížností, připomínek a námětů 

 
OÚSS přivítá všechny náměty, připomínky, stížnosti. Uživatel má možnost vyjádřit svoji 

nespokojenost a podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb. Poskytovatel 

má pro tyto účely stanoven Postup pro vyřizování připomínek, námětů a stížností. Kontaktní 

osobou pro přijímání námětů, připomínek, stížností je osobně, písemně, telefonicky                  

a e-mailem nebo prostřednictvím zaměstnanců pečovatelské služby ředitel OÚSS                   

nebo vedoucí sestra sociálních služeb. 
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10. Ochrana práv a svobod uživatele 
 

Poskytovatel chrání základní lidská práva a svobody uživatelů služby a dbá na to,                    

aby nedocházelo ke střetu jeho zájmů se zájmy uživatele. 

 

 

11. Personální zajištění 
 

Pečovatelskou službu vykonávají kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách                        

dle stanovených náplní práce nebo dobrovolní zaměstnanci. Zaměstnanci OÚSS se dále 

průběžně vzdělávají a zvyšují tak svoji kvalifikaci za účelem poskytování kvalitních                

a odborných služeb. 

 

 

12. Materiální zajištění činnosti 
 

Poskytovatel má zajištěny materiální, technické a hygienické podmínky pro poskytování 

pečovatelské služby. 

 

 

13. Nouzové a havarijní situace 

 
V souvislosti s výkonem pečovatelské služby může dojít k nepředvídané nouzové nebo 

havarijní situace, v důsledku kterých může dojít po určitou dobu např. k omezení rozsahu 

poskytovaných služeb nebo k časové prodlevě. V této situaci budou přednostně poskytnuty  

služby zajišťující základní životní potřeby uživatelů. Pro tyto případy jsou vypracovány 

postupy řešení směřující k rychlé nápravě. 

 

 

14. Kontrola kvality pečovatelské služby 
  

OÚSS  prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců průběžně kontroluje a hodnotí způsob 

poskytovaných služeb a snaží se, aby poznatky o případných nedostatcích využil 

k optimalizaci poskytovaných služeb. 

 

 

Vnitřní pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby          

a obdrží je každý uživatel. Jsou závazným předpisem pro zaměstnance OÚSS. 

 

Jakákoli úprava Vnitřních pravidel vycházející ze závažných důvodů bude řešena jeho 

aktualizací s vyznačením data platnosti změny. Nové znění bude prokazatelně předáno 

v písemné podobě uživateli a budou s ním seznámeni zaměstnanci poskytovatele. 

 

Platnost a účinnost od 1. 1. 2017 

 
 

 

                                                                                                             Bc. Michal Souček 

                                                                                                                       ředitel                           


