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Kontakty:    

 

vedoucí odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby :   

Mgr. Darina Kolková   

Adresa: DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava Muglinov 

Tel.: 596 245 502, 602 369 430 

E-mail: dkolkova@ssso.cz   

                      

sociální pracovnice:  

Bc. Marta Sojová  

Adresa: DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava Muglinov 

Tel.: 596 613 711, 725 533 227  

E-mail: pecovatelskasluzba@ssso.cz  

 

Základní poslání  
Posláním pečovatelské služby 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.  

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. 
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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. 

 

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  
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Kapacita terénní a ambulantní pečovatelské služby: 
Kapacita terénní a ambulantní pečovatelské služby je stanovena v rozsahu 9,00 

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 01.01.2022                                          
 

                               

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby 
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 

Pečovatelská služba Počet 

pracovníků 

Přepočet na úvazky 

Pracovník v sociálních službách  10 9,00   

Sociální pracovník  1 1,00   

Ostatní zaměstnanci  

(řidič, vedoucí OSS, ostatní 

pracovník) 

6 1,80 celkem  

- 0,50 vedoucí oddělení OPS a PS  

- 0,50 metodik oddělení OPS a PS  

- 0,2 vedoucí ekonomického a 

personálního oddělení  

- 0,2 účetní 

- 0,2 manažer projektů  

- 0,2 referent agendy platové a 

personální  

 

Celkem  17 11,80 
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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 odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby  

ředitelka organizace Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace.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, 

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 odboru sociálních věcí městského 

obvodu Slezská Ostrava 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. 
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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.  

 

V případě, že pro některý den uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je povinen tento den 

oznámit poskytovateli nejpozději 1 den před tímto dnem.  

 

V případě, že pro některý den osoba poskytnutí dovozu či donášky jídla nepožaduje, je povinna 

tento den oznámit Poskytovateli nejpozději jeden den před tímto dnem do 08:00 hodin.  

Uživatel je povinen poskytovat součinnost pracovníkům vykonávajícím pečovatelskou činnost 

tak, aby mohl být sjednaný úkon pečovatelské služby opravdu proveden. U úkonů prováděných 

mimo domácnost to znamená např. dostavit se ve smluvený čas na smluvené místo, u úkonů 

prováděných v domácnosti zajistit bezpečný přístup pracovníka do této domácnosti (otevřením 

vchodových dveří bytového domu, zamezením volného pohybu psů po zahradě rodinného 

domu) apod. Uživateli nepřísluší náhrada za neprovedený úkon pečovatelské služby v případě, 

že k provedení takového úkonu nedošlo pro nedostatek součinnosti na straně uživatele. 

 

 

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. 

 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

01.01.2023 

Úkon   

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč/hod 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135 Kč/hod 

Pomoc při prost. orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 

135 Kč/hod 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135 Kč/hod 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu: 

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč/hod 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135 Kč/hod 

Pomoc při použití WC 135 Kč/hod 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 

 

Dovoz jídla – terén  25 Kč/úkon 
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Donáška jídla do domácnosti -DPS Hladnovská 119a, O. Muglinov 

                                                - DPS Heřmanická 19, Sl. Ostrava 

25 Kč/úkon 

 

Pomoc při přípravě jídla a pití 135 Kč/hod 

Příprava a podání jídla a pití  135 Kč/hod 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 

 

Běžný úklid a údržba domácnosti 135 Kč/hod 

Údržba domácích spotřebičů  135 Kč/hod 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, úklidu sezónního, 

po malování 

135 Kč/hod 

 

Donáška vody 135 Kč/hod 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 

zař. 

135 Kč/hod 

Běžné nákupy a pochůzky  135 Kč/hod 

Velký nákup    140 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  

 135 Kč/hod 

Fakultativní služby: 

 

 

Dohled nad užitím léků dle rozpisu ošetřujícího lékaře  

(uživatelům, kterým je poskytována základní péče) 

  135 Kč/hod 

Zapůjčení tonometru + asistence   135 Kč/hod 

Zapůjčení glukometru + asistence   135 Kč/hod  

Dohled nad uživatelem služby (krátkodobě, nepravidelně je možné 

poskytnout dohled nad osobou, které je poskytována základní péče) 

 135 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 

 

Tento sazebník úhrad byl schválen ředitelkou příspěvkové organizace Sociální služby Slezská 

Ostrava s účinností od 01.01.2023.  
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Výše úhrad a postup při účtování 
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 ředitelkou příspěvkové organizace Sociální 

služby Slezská Ostrava. 

 

Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to 

nejpozději do 10 dne následujícího kalendářního měsíce. Uživatel se zavazuje platit úhradu 

zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc v kanceláři zaměstnance oddělení odlehčovací 

pobytové služby a pečovatelské služby, případně v domácnosti v době návštěvy zaměstnance 

oddělení či bezhotovostně nejpozději do desátého dne po dni, kdy poskytovatel předložil 

měsíční vyúčtování čerpaných služeb.  

Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem je povinen poskytovatel 

vyúčtovat a písemné vyúčtování uživateli předat nejpozději do konce měsíce následujícího po 

měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit v hotovosti 

nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat vyúčtování tohoto přeplatku. 

 

Při zajištění dovozu či donášky jídla upozorňujeme, že úhradu na stravu je nutno zaplatit 

zálohově a to nejpozději do 1. dne kalendářního měsíce, za který má být zaplacena. Finanční 

prostředky jsou příjmem společnosti Hana Lisníková – Vitalita, Horní 1471/57, 700 30 

Ostrava, IČ: 73315486, která je dodavatelem stravy.   Uživateli je vystaveno dodavatelem jídla 

potvrzení o převzetí zálohy. Přeplatky na poskytnutých zálohách na jídlo jsou společností Jan 

Lisníková – Vitalita vyúčtovány a osobě v hotovosti vyplaceny nejpozději do konce měsíce 

následujícího po měsíci, za nějž přeplatek vznikl.  

 

Provedení nákupu oddělení odlehčovací pobytové služby                            

a pečovatelské služby zajišťuje pouze na základě předem poskytnuté 

zálohy finanční hotovosti, jejíž převzetí se stvrzuje podpisem. Po 

zajištění úkonu se provede celkové vyúčtování a předání předmětné 

věci nákupu. Uživatel je povinen správnost odsouhlasit podpisem.  

 

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. 

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.vscr.cz/client_data/1/document_img/2801/140x140/penize.jpg&imgrefurl=http://www.vscr.cz/veznice-ostrov-nad-ohri-88/vykon-vezenstvi-893/uhrada-pohledavek-vs-cr-po-propusteni-z-vykonu-tre-2801&usg=__xAtrSA44H9A8OEyRtyiTU6SaXuY=&h=105&w=140&sz=13&hl=cs&start=42&zoom=1&tbnid=iN5wsjou3pEd0M:&tbnh=70&tbnw=93&prev=/images?q=%C3%BAhrada&start=40&hl=cs&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.asistentka.cz/files/dokumenty.jpg&imgrefurl=http://www.asistentka.cz/node/7802&usg=__tKn-O2fexUmIMW6JLjaTQhj5Vgc=&h=336&w=342&sz=20&hl=cs&start=70&zoom=1&tbnid=VKSCcATjegOpNM:&tbnh=118&tbnw=120&prev=/images?q=ukon%C4%8Den%C3%AD&start=60&hl=cs&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) jestliže Osoba 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 Osoba 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 Osoba 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 Osobě 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 Osoba  potřetí hrubě 

poruší povinnosti po předešlém opětovném napomenutí, bude to již důvod 

k vypovězení smlouvy. 

c) Jestliže se Osoba 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 Osoba  odvolá souhlas se zpracováním nezbytných osobních údajů. 

e) Jestliže dojde k naplnění stanoveného osobního cíle Osoby (odpadnutí důvodů 

poskytování pečovatelské služby). 

f) Jestliže Osoba 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.  

h) Jestliže činnosti pečovatelské služby nejsou bez udání důvodů využívány po dobu 

delší  6 měsíců a Osoba byla pracovníkem pečovatelské služby vyzvána k jejich 

využití. 

i) Jestliže činnosti pečovatelské služby nejsou bez udání důvodů využívány po dobu 

delší 6 měsíců a Osoba není dohledatelná.  

j) Jestliže dojde k zrušení Poskytovatele služeb nebo je zrušena poskytovaná služba. 

S touto skutečností je Osoba seznámena, jakmile se Poskytovatel o této skutečnosti 

dověděl.  

 

Poskytovatel pečovatelské služby je oprávněn si v odůvodněných případech vyžádat lékařský 

posudek Osoby, pokud zde existují důvodné skutečnosti o uživatelově zdravotním stavu, které 

by mohly být relevantním důvodem pro vypovězení Smlouvy. Osoba 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. 
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Pravidla při zajištění dovozu jídla a výdeji pokrmů v DPS  
 

Bez ohledu na způsob vydání jídla uživateli platí, že poskytovaná 

pečovatelská služba zahrnuje pouze dovoz či donášku jídla od dodavatele 

k uživateli. Veškeré reklamace kvality jídla a reklamace vyúčtování úhrady 

za jídlo dodavatelem jídla uživatel musí řešit přímo s dodavatelem jídla, 

kterým je provozovna Vitalita, Hana Lisníková, Horní 1471/57, 700 30 

Ostrava, IČ: 73315486. Neodhlášené obědy dodavatel jídla přitom 

obvykle účtuje uživateli jako spotřebované, zaplacenou úhradu za ně nevrací ani za ně 

neposkytuje náhradu.  

 

Poskytovatel neposkytuje náhradu za uživatelem objednané a neodebrané obědy v případě, že 

k odebrání oběda nedošlo z příčiny na straně uživatele (nevyzvednutý oběd v DPS, nedostatek 

součinnosti při přebírání oběda v domácnosti uživatele apod.). 

 

Při rozvozu, přepravě a uvádění do oběhu musí být produkty chráněny před mikrobiální 

kontaminací, znečištěním nebo jiným narušením zdravotní nezávadnosti. K rozvozu, přepravě 

a výdeji produktů lze použít jen čisté a takové přepravní obaly a výdejní obaly, které po dobu 

rozvozu, přepravy či výdeje uchovávají pokrmy při stanovených teplotách, ochrání je před 

kontaminací a jsou snadno čistitelné a omyvatelné (termojídlonosiče).Jeden termojídlonosič je 

uživateli služby zapůjčen bezplatně příspěvkovou organizací Sociální služby Slezská Ostrava. 

Druhý termojídlonosič musí být zakoupen uživatelem pečovatelské služby.  

 

 K rozvozu a přepravě produktů se užívají jeden dopravní prostředek pečovatelské služby 

s omyvatelnou a dezinfikovatelnou ložnou plochou. Přepravní prostory musí být udržovány 

v čistotě. Pravidelně se provádí řádná desinfekce a čistění. 

 

Dovoz jídla do domácnosti uživatelů  
Jídlo je zaměstnanci provozovny Hana Lisníková – Vitalita uloženo do speciálních 

termojídlonosičů,  které jsou určeny pro dovoz. Dovoz je uskutečněn tak, aby jídlo bylo 

strávníkovi dodáno bezprostředně po výrobě, nejdéle však do 7 hodin od dokončení tepelné 

úpravy. Teplý pokrm musí mít v době převzetí od dodavatele teplotu min. + 60 stupňů C. 

Teplota studeného pokrmu při převzetí od dodavatele musí dosahovat max. +8 stupňů C.  

Strávník stvrzuje podpisem smlouvy a vnitřních pravidel, že jídlo spotřebuje 

bezprostředně od převzetí jídlonosiče, a že byl seznámen s možností mikrobiální 

kontaminace v případě nedodržení stanovených podmínek. 

 

Práva a povinností uživatelů 
Uživatel má právo: 

- právo na ochranu osobních údajů 

- právo na volný pohyb a soukromí  

- právo na nedotknutelnost osoby 

- právo na důstojné zacházení 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.eradlegal.cz/img/v__hy.jpg&imgrefurl=http://www.eradlegal.cz/index.php?cid=3&lng=1&usg=__la80Q6IhKwmvYgPXmN29BVXlBSk=&h=337&w=255&sz=34&hl=cs&start=4&zoom=1&tbnid=f6TjNljnr4Vq8M:&tbnh=119&tbnw=90&prev=/images?q=pr%C3%A1vo&hl=cs&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.abecedazdravi.cz/pictures/zpravodajstvi/2006-05-09_1_6UEYI5HA36.jpg&imgrefurl=http://zdrava-vyziva.abecedazdravi.cz/voda-co-o-ni-vime&usg=__SQns9iej-LhghqU1W92E0HpNTek=&h=332&w=400&sz=16&hl=cs&start=50&zoom=1&tbnid=w4Jjxdmn-IOAYM:&tbnh=103&tbnw=124&prev=/images?q=zdravotn%C3%AD+nez%C3%A1vadnost+j%C3%ADdla&start=40&hl=cs&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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- právo na svobodnou volbu a přiměřené riziko (právo volby na řešení své nepříznivé 

životní situace a při sjednávání konkrétní služby, volbu četnosti poskytování sjednaných 

úkonů pečovatelské služby v souladu s provozní dobou zařízení a kapacitou 

poskytovatele) 

- právo na poskytnutí pečovatelské služby dle § 6 vyhlášky č.505/2006 Sb. 

- právo na informace o podmínkách a způsobu poskytování pečovatelské služby 

- na základní poradenství 

- právo na ukončení poskytování pečovatelské služby 

- právo na podání podnětů, návrhů, případně stížností týkající se činnosti pečovatelské 

služby 

- právo na přiměřenou péči 

- právo na výběr klíčového pracovníka 

- právo na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání 

- právo nahlížet do osobní spisové dokumentace vedené na oddělení sociálních služeb  

- a další práva vyplývající ze smlouvy 

 

Uživatel má povinnost: 

- poskytnout informace nezbytné pro potřeby ověření nepříznivé životní situace                    

a posouzení potřebnosti poskytnutí pečovatelské služby, 

- poskytnout informace nezbytné k uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby 

a vytvoření individuálního plánu klienta, 

- předat souhlas k nakládání s osobními údaji pro potřeby pečovatelské služby (v 

nezbytném rozsahu pro potřebu uzavření písemné smlouvy), 

- spolupracovat s klíčovým pracovníkem při sestavování a naplňování individuálního 

plánu, který vychází z osobních cílů uživatele, 

- informovat poskytovatele o své nepřítomnosti v bytě z důvodu náhlého odchodu 

k rodině, do nemocnice apod. v čase sjednaném pro poskytování pečovatelské 

služby. V případě neohlášení odchodu se uživatel vystavuje nebezpečí, že bude byt 

otevřen policií spolu s hasičským sborem. 

- Informace je možné podat telefonicky:     

Tel.: 596242257 – DPS Hladnovská 119, O-Muglinov,  

Tel.: 596243018 – DPS Heřmanická, Sl. Ostrava  

Tel.: 596613711 -  Bc. Marta Sojová – sociální pracovnice (po-pá 8:00 – 14:00 hod.) 

Tel.: 725 533 227 

Tel: 724 676 272 -  řidič pečovatelské služby  

(po-pá 7:00 – 15:30 hodin.) 

- bezodkladně informovat o změnách zdravotního stavu majících vliv na poskytování 

pečovatelské služby (infekční onemocnění, nutnost dietního stravování atd.), 

- poskytnout součinnost k provedení úkonu pečovatelské služby, 

- pro poskytnutí pečovatelské služby ve vlastní domácnosti poskytovat potřebné 

prostředky a vytvořit vhodné podmínky pro možný výkon služby 

- respektovat práva ostatních uživatelů pečovatelské služby, 

- plnit další povinnosti vyplývající mu ze smlouvy. 
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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 odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby.  Stížnost řeší 

bezodkladně, nejdéle do 28 dnů ode dne, kdy byla doručena organizaci. Tuto lhůtu lze překročit 

jen ve výjimečných případech a se souhlasem ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby 

Slezská Ostrava. 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 ředitelka příspěvkové organizce 

Sociální služby Slezská Ostrava.  

 

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 příspěvkové organizace Sociální 

služby Slezská Ostrava.  

 

Adresy  a tel. kontakty pro možnost podání stížnosti: 

 

Mgr. Darina Kolková  – vedoucí oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby  

Dům s pečovatelskou službou 

Hladnovská  757/119a 

712 00 Ostrava Muglinov 

Tel.: 596245502, 602369430  

E mail: dkolkova@ssso.cz 

 

 

 

 

mailto:dkolkova@ssso.cz
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tepelna-izolace.cz/data/mod_redaction_adv/55/pic/small-pise_na_stroji.jpg&imgrefurl=http://www.tepelna-izolace.cz/otazky-a-odpovedi-na-nasem-webu.html&usg=__xV9p1vxHS9LV48BGrlP6Iu5LTkM=&h=261&w=250&sz=11&hl=cs&start=59&zoom=1&tbnid=fMqvRozxbk8wMM:&tbnh=112&tbnw=107&prev=/images?q=st%C3%AD%C5%BEnost&start=40&hl=cs&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.posta.sk/subory/918/predtlacena_obalka_rukou_pisana_adresa.jpg&imgrefurl=http://www.posta.sk/potrebujem/spravne-napisat-adresu&usg=__-t705HFTqW39BCFH8Fd74R0QRx0=&h=802&w=1124&sz=74&hl=cs&start=14&zoom=1&tbnid=3dv_i7gNNJ2vwM:&tbnh=107&tbnw=150&prev=/images?q=adresa&hl=cs&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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Bc. Dagmar Macháčková, MPA – ředitelka 

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace  

Stará cesta 125/4 

711 00  Ostrava-Hrušov 

Tel.: 608819502 

E mail: dmachackova@ssso.cz 

 

Další adresy: 

 

Krajský úřad   Veřejný ochránce práv Český helsinský výbor 

Odbor sociálních věcí  Údolní 39   Štefánikova21 

28. října 117   602 00 Brno   115 00 Praha 5 

702 18 Ostrava 

 

 

 

Zpracovali:  Mgr. Darina Kolková, vedoucí oddělení odlehčovací pobytové služby  

                         a  pečovatelské služby  

                        

Schválil:           Dagmar Macháčková, MPA, ředitelka  

   

 

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby účinná od 01.01.2023 byla schválena dne 

07.12.2022 ředitelkou organizace Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace.  

 

                      . 

……………………………………… 

Bc. Dagmar Macháčková, MPA   

ředitelka   

 

                    . 
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         Příloha č. 1 

Čas výroby, doba spotřeby a způsob ohřevu obědů 

Dodavatelem obědů je společnost Hana Lisníková – Vitalita, Horní 1471/57, 700 

30 Ostrava, IČ: 73315486 (dále jen dodavatel), pečovatelská služba zajišťuje 

pouze dovoz a donášku jídla od dodavatele k uživateli. 

Teplé obědy: 

• jsou uživatelům do domácností rozváženy pracovníky pečovatelské služby 

v termojídlonosičích v pracovních dnech a jsou určeny k okamžité 

spotřebě. 

• musí být spotřebovány do 7 hodin od dokončení výroby, tj. do 14 hodin.   

• výroba a tepelná úprava teplých obědů je dodavatelem dokončena cca v 

7.00 hod. příslušného dne výdeje.  

 

Zchlazené obědy v jednorázových fóliových obalech: 

• výroba je dodavatelem dokončena cca v 7.00 hod. příslušného dne 

výdeje, doba spotřeby je 72 hod. 

• uschovejte v chladu při teplotě do +3 ° C 

• dodržujte způsob ohřevu stanovený dodavatelem: folii sejměte nebo 

několikrát propíchejte vidličkou, 1-2 minuty ohřívejte na plný výkon 

v mikrovlnné troubě, výrobek není určen k ohřevu v pečící troubě.  

 

Přílohou tohoto doporučení je i seznam alergenů poskytnutý dodavatelem. 

V jídelníčku poskytovatele jsou vždy uvedeny u jednotlivých jídel čísla odkazující na alergeny 

obsažené v konkrétním jídle. 
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Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby včetně přílohy č.1  
uživatel převzal  dne: ………………………….    
 
Jméno a příjmení uživatele: …………………………………………………………… 

 

Podpis uživatele:…………………………………… 
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