
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU 
 

Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. je registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb – pečovatelské služby. 

 
Tato pečovatelská služba je poskytována na území Města Boskovice a jeho částech – 
Mladkov, Bačov, Hrádkov, Vratíkov. 
Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby: 

� splnění definované cílové skupiny 
� bydliště v Boskovicích a jeho částech – Mladkov, Bačov, Hrádkov, Vratíkov. 
� souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cílů 

v individuálním plánu 
� aktivní spolupráce uživatele při poskytování služeb 

 
Vymezení pečovatelské služby dle zákona 
 
Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách.  
Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších novel) 
 
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v 
přirozeném sociálním prostředí osob.  
Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška 505/2006, ve znění 
pozdějších novel. 
 
Základní činnosti pečovatelské služby: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

� Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
� Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 
� Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 
� Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

� Pomoc při úkonech osobní hygieny 
� Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
� Pomoc při použití WC 

 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

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

� Dovoz nebo donáška jídla 
� Pomoc při přípravě jídla a pití 
� Příprava a podávání jídla a pití 

  



 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

� Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne 
� Údržba domácích spotřebičů 
� Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po 

malování 
� Donáška vody 
� Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 
� Běžné nákupy a pochůzky 
� Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti 
� Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 
� Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

  
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
� Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 
� Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 
 

 
Smlouvu o poskytování pečovatelské služby sjednává vedoucí pečovatelské služby. Uživatel 
sociální služby je povinen respektovat ustanovení smlouvy. 
 

Pečovatelskou službu poskytují pečovatelky v domácnosti uživatele. 
 
Pečovatelská služba bude zahájena nejdéle do 30 dnů od podání písemné žádosti, a pokud 
bude volná kapacita. 
 
 
 
V Boskovicích dne 1. 1. 2012            Bc. Marie Sáňková 

           Ředitelka MSSS 
            


