
MĚSTYS  BRODEK U PŘEROVA 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

MĚSTYS Brodek u Přerova 
Masarykovo nám. 13 

751 03 Brodek u Přerova 
IČO 00301078 

tel: 581 741 004-5, fax: 581 741 004 

 

Dům s pečovatelskou službou 
Tovární 136 

751 03 Brodek u Přerova 
tel.: 581741529 

 

1  

Příloha č. 2: Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 

I. Základní informace 
 
 Kontakty 
 
- Úřad městyse Brodek u Přerova, Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova              
(t.č. 581 741 004),  
- Dům s pečovatelskou službou, Tovární 136, 751 03 Brodek u Přerova ( t.č. 739 801 711), 
kde sídlí sociální pracovnice a pečovatelky (provozní doba pondělí- pátek od 6:00 do 18:30 
hod.) 
Informace lze získat i u místních obvodních lékařek MUDr. Skopalové Marie ( t.č. 581 741 
489) nebo MUDr. Ježíkové Heleny (t.č. 581 741 528).  
 
Doba poskytování služby 

Pečovatelská služba je  zajišťována  na území městyse  Brodek u Přerova a v místní části 
Luková v pracovní dny v době od 6:00 do 18:30 hodin.  

Průběh služby je popsán v „Individuálním plánu uživatele“. O změnách, které by mohly 
ovlivnit průběh poskytování služby, uživatel včas informuje pečovatelskou službu a to osobně 
nebo telefonicky na tel. čísle  739 801 711. Změnu v dohodnutém termínu pro poskytnutí 
služby je nutno nahlásit den předem.  

Rozvoz obědů je od 10:30- 13:00 hod. Dle aktuálních potřeb každého uživatele je 
individuálně sjednán rozsah služeb, jejich četnost a tomu odpovídající časový rámec. 
V případě vzniku mimořádných situací, které nelze ovlivnit (vypnutí el. proudu, nevolnost 
jiného klienta,..) je ovšem nutné počítat s možnými časovými odchylkami od obvyklého 
příchodu pracovnice.  

 
II. Postup při jednání se zájemce o poskytnutí pečovatelské služby 
 
1.Zájemce o zavedení pečovatelské služby může přímo kontaktovat sociální pracovnici, 
pečovatelky(kancelář v DPS, Tovární 136, Brodek u Přerova), nebo se může informovat na 
Úřadu městyse Brodek u Přerova.  
2. Sociální pracovnice se žadatelem domluví na osobním setkání v jeho domácím prostředí 
(datum, čas a místo). 
3. Sociální pracovnice navštíví ve sjednaném termínu žadatele a prokáže se průkazem 
pracovníka pečovatelské služby.  
4. Následuje sociální šetření, během kterého jsou zjišťovány možnosti, schopnosti a přání 
žadatele. Sociální pracovnice žadateli sdělí, jaké  možnosti mu můžeme nabídnout v rámci 
pečovatelské služby. Výsledkem předávání informací je vyjednávání směřující k upřesnění 
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požadavků a potřeb žadatele a zjištění toho, zda žadatel spadá do naší cílové skupiny. Jestliže 
zjistíme, že žadatel nespadá do naší cílové skupiny, předáme mu kontakty na jiné 
poskytovatele služeb, kterých by spíše mohl využít.  
5. Jestliže žadatel spadá do naší cílové skupiny, seznámíme ho se Sazebníkem úhrad 
poskytovaných služeb. Následně s žadatelem vyplníme Žádost o poskytnutí pečovatelské 
služby, případně také Souhlas s poskytnutím údaje o výši příspěvku na péči. Žadateli je 
předán vzor smlouvy, informační leták, je seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování 
pečovatelské služby a s Pravidly pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo 
způsob poskytování sociální služby. 
6. Následuje projednání návrhu smlouvy, sepsání smlouvy a její podpis.    
 

III. Poskytování pečovatelské služby 

Individuální plánování 

Každý uživatel má přiděleného klíčového pracovníka (pečovatelku), se kterým společně 
sestavuje, hodnotí a obměňuje svůj individuální plán. Součástí individuálního plánu je 
zejména rozsah, způsob a průběh poskytovaných úkonů.  

Klíčový pracovník 

Klíčový pracovník je přidělen každému uživateli sociální pracovnicí. Tento pracovník je 
v blízkém kontaktu s uživatelem, hájí jeho zájmy, iniciativně si všímá jeho potřeb, přání a 
cílů. Klíčový pracovník podporuje klienta při uplatnění jeho svobodné vůle. Spolu 
s uživatelem sestavuje, hodnotí a obměňuje individuální plán péče a sleduje jeho naplňování.  

Kontaktní osoba 

Zájemce o službu uvádí při vyplňování Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby kontaktní 
osobu( případně kontaktní osoby). Poskytovatel pečovatelské služby je oprávněn  tuto osobu 
kontaktovat v případě, že dojde k nečekané události či zhoršení zdravotního stavu uživatele. 
Tato osoba je dále kontaktována i v situacích, kdy uživatel nereaguje na výzvu pracovníků 
pečovatelské služby k otevření dveří v době, ve které je s ním sjednána návštěva.  
Kontaktní osoba zajišťuje vyrovnání pohledávek v případě náhlé hospitalizace uživatele, nebo 
nemůže-li uživatel  osobně tyto záležitosti obstarat. 
 
Platby za poskytnuté služby 
 
Výše úhrady za poskytnuté služby je stanovena v souladu s platnou vyhláškou č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
Úkony poskytované za kalendářní měsíc jsou hrazeny dle aktuálního Sazebníku úhrad. Jednou 
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za měsíc předloží poskytovatel uživateli vyúčtování za poskytnuté služby. Úhrada za 
poskytnuté služby je splatná do 15. dne následujícího měsíce a je provedena způsobem 
dohodnutým ve smlouvě.  
 
Finanční hotovost 
 
Při poskytování služeb, které jsou hrazené v hotovosti, jako je například nákup, vyzvednutí 
léků, je zapotřebí předem předat pečovatelkám potřebnou hotovost. Pečovatelky při 
manipulaci s hotovostí uživatele používají peněžní sešit, kde zapisují předané a vrácené 
peníze, což uživatel potvrdí svým podpisem. Pečovatelky mohou provádět nákup pouze do 
výše svěřené hotovosti. 
 
Zajištění stravy 
 
Uživatel má možnost výběru dovozu obědů ze školní jídelny v Brodku u Přerova nebo 
z družstevní jídelny v Kokorách. Pečovatelky každému uživateli v terénu předají na konci 
týdne jídelníček na týden následující. Každý uživatel má ve svém vlastnictví dva jídlonosiče, 
oba podepsané. Uživatel je povinen předávat pečovatelkám jídlonosič vždy čistý. Přihlašování 
a odhlašování obědů je potřeba provádět nejpozději jeden pracovní den předem a to do           
14 hod.- v případě odběru obědů ze školní jídelny v Brodku u Přerova na tel. č. 581 741 352,      
u obědů odebíraných z družstevní jídelny v Kokorách na tel. č. 581 292 830 nebo přímo u 
pečovatelek osobně nebo na tel. 739 801 711. Pokud tuto povinnost uživatel nesplní, bude mu 
účtována celá částka za oběd. Pokud se nepodaří oběd předat, pak pečovatelky vezmou  
naplněný jídlonosič na DPS, kde si jej může uživatel vyzvednout v kanceláři pečovatelek do 
18:00hodiny. Pokud není jídlonosič s obědem ani do této doby vyzvednut, pak je oběd 
pečovatelkami odstraněn do směsného komunálního odpadu a jídlonosič umyt.  
Obědy hradí uživatel v jídelnách sám nebo prostřednictvím pečovatelky, ta vybírá úhradu za 
obědy dopředu, před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém uživatel dovoz obědů 
požaduje. Uživatel předá finanční hotovost podle počtu požadovaných obědů, případné 
přeplatky nebo nedoplatky jsou vyrovnány do jednoho týdne po předání hotovosti. 
 
 
Zabezpečení přístupu 
 
Pokud by zdravotní stav uživatele vyžadoval zajištění přístupu do domu/bytu pomocí 
náhradních klíčů, jsou tyto klíče zhotoveny na jeho náklady. V takovémto případě je sepsáno 
potvrzení o převzetí klíče, které se stává součástí osobní dokumentace uživatele. Po ukončení 
poskytování služby jsou klíče vráceny uživateli nebo uvedené kontaktní osobě (rodině). O 
vrácení klíče je proveden zápis v osobním spise uživatele.  
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Krizové situace 
 
Pokud uživatel neotevře pečovatelce ve smluveném termínu dveře, pokusí se pečovatelka 
kontaktovat nejprve samotného uživatele, dále sousedy, kontaktní osobu (rodinu) a také 
praktickou lékařku uživatele. Jestliže se pečovatelce nepodaří touto cestou zjistit, kde se 
uživatel nachází a přitom není důvodné podezření na mimořádnou situaci (ohrožení zdraví, 
života uživatele), pokusí se kontaktovat uživatele později ve stejný den. Pokud se pečovatelce 
ani podruhé nepodaří zjistit žádné informace o tom, kde se uživatel nachází, kontaktuje Policii 
ČR s podezřením na náhlou změnu jeho zdravotního stavu.  
 
Dlouhodobé nevyužívání služby 
 
Dlouhodobým nevyužíváním služby se rozumí doba tří po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců, ve kterých uživatel nevyužil žádnou ze sjednaných služeb. Dlouhodobé nevyužívání 
služby může být důvodem k výpovědi „Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby“ze strany 
poskytovatele s výpovědní lhůtou, která činí 30 kalendářních dnů.   
 
 
IV. Práva a povinnosti uživatelů služeb 
 
Uživatel pečovatelské služby má právo: 

1. na informace o jednotlivých úkonech pečovatelské služby a o možnostech a 
podmínkách poskytovaných služeb 

2. nahlížet do svého spisu, ve kterém je vedena dokumentace v souvislosti 
s poskytováním pečovatelské služby 

3. na ochranu osobních údajů- pracovníci pečovatelské služby jsou vázáni mlčenlivostí o 
všech skutečnostech, které se dozví v průběhu poskytování služby. Tato mlčenlivost 
trvá i po skončení jejich pracovního poměru.   

4. zvolit si svého zástupce pro jednání o pečovatelské službě- zástupce tuto skutečnost 
prokazuje plnou mocí 

5. na svého klíčového pracovníka, umožňují- li to provozní a kapacitní důvody, také na 
změnu klíčového pracovníka  

6. v oprávněných případech se domáhat opravy ve vyúčtování 
7. na bezplatné základní poradenství 
8. navrhnout způsob péče, který nejvíce vyhovuje jeho potřebám, žádat o změnu 

poskytovaných úkonů a o změnu svého individuálního plánu 
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Uživatel pečovatelské služby má povinnost: 

1. být ve sjednanou dobu pro poskytnutí služby doma, pokud předem (nejpozději 1 den 
předem) neohlásí zrušení služby. Výjimkou je situace náhlé hospitalizace.  

2. ohlásit změny (stačí telefonicky- 739 801 711), které by mohly ovlivnit průběh 
poskytované služby (změna bydliště, nahlášení hospitalizace, zhoršení zdravotního 
stavu, změna  kontaktní osoby či spojení na ni, lázně, dovolená, atp.) 

3. pro výkon pečovatelské služby poskytnout vhodné podmínky (pro ohřev jídla mít 
k dispozici mikrovlnou troubu, sporák nebo vařič, pro poskytování úklidu 
v domácnosti mít připravené čistící prostředky a bezpečné elektrické domácí 
spotřebiče, pro zajištění nákupu mít připravený seznam požadovaných položek a 
peněžní hotovost, atp.) 

4. dodržovat termíny splatnosti za poskytnuté služby (viz. Smlouva o poskytnutí 
pečovatelské služby) 

5. jednat s pracovníky pečovatelské služby s úctou a respektem 
 

 
 
Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu.  
 
 
 
 

 
 
                                   
 
 
 


