
Vnit řní pravidla MSSS Boskovice pro poskytování pečovatelské služby 
v DPS „Penzion“, středisko 1, Mánesova 47, Boskovice 

 
 

 
Pracovníci pečovatelské služby MSSS Boskovice denně svojí prací a aktivitou usilují o 
naplňování cílů a poslání této služby, zejména v  pomoci zachovat klientům, kterým pokročilý 
věk nebo zdravotní stav přinesl sníženou soběstačnost v  základních životních dovednostech, 
možnost dalšího setrvání v soukromí domácího prostředí a prostřednictvím kvalifikovaného, 
ohleduplného a vstřícného personálu jim umožnit nadále prožívat plnohodnotný a spokojený 
život, to vše s ohledem na jejich sociální a individuální potřeby a za aktivní spolupráce jejich 
rodiny. Pracovníci pečovatelské služby ve své činnosti respektují základní lidská práva 
uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a 
pravidel občanského soužití.  
 
1. Pečovatelská služba je  dle § 40 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  terénní 

nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v 
domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Obsahuje tyto 
základní činnosti:  
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 

2. Rozsah činností a výše úhrady za poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny v 
Seznamu úhrad MSSS Boskovice na základě § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pečovatelská služba se 
poskytuje bez úhrady v případech vymezených § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. 

 
3. Kromě těchto základních činností poskytuje MSSS Boskovice fakultativní činnosti nad 

rámec základních činností dle § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, 
poskytované dle provozních možností MSSS Boskovice. Úhrada za fakultativní činnosti 
může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. Dle seznamu úhrad poskytovaných 
fakultativních činností v DPS „Penzion“ se jedná o tyto činnosti: 
a) pomoc při úkonech osobní hygieny v hygienickém středisku DPS 
b) tísňová péče /24 hodin denně/ 
c) použití hostinského pokoje pro přespávání návštěv klientů DPS.   

 
4. Žádost o nájem bytu v DPS „Penzion“ Boskovice se podává písemně na předepsaném 

formuláři na Městskou správu sociálních služeb /MSSS/, Havlíčkova 19, Boskovice a 
podmínky přijetí upravují Pravidla poskytování bydlení v domech s pečovatelskou službou. 
Nájemce uzavírá s MSSS Boskovice smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou. Práva a 
povinnosti spojené s nájmem bytu jsou upraveny v občanském zákoníku v platném znění. 
Nájemce se zavazuje k trvalému užívání pečovatelské služby v úklidu společných prostor 
DPS, k pronájmu tísňového hlásiče systému „HELP 230“ a dále nejméně ke dvěma 
volitelným pečovatelským úkonům. Nájemce je povinen dodržovat Domácí a provozní řád 
DPS.  

 



5. Poskytování pečovatelských služeb je zákonem o sociální službách nově založeno na 
smluvním principu mezi MSSS Boskovice a uživatelem služby. Smlouva je uzavírána vždy 
písemně a obsahuje rozsah služby a výši úhrady, místo a čas poskytování služby, způsob 
placení, platnost smlouvy, vnitřní pravidla MSSS pro poskytování pečovatelské služby, 
výpovědní důvody a výpovědní lhůty. 

 
6. MSSS Boskovice shromažďuje a vede osobní data včetně zdravotních údajů na základě 

souhlasu žadatelů o poskytnutí dat  osobám, odpovědným za zpracování a posouzení žádostí 
o pronájem bytu v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat v platném 
znění. Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí. Dokumentace o poskytovaných službách 
jednotlivým uživatelům je dle vnitřních pravidel MSSS Boskovice archivována. 

 
7. Práva a povinnosti uživatele pečovatelské služby: 

a) Den, ve kterém uživatel poskytnutí služby požaduje, je povinen oznámit pracovníkům 
sociální péče nejpozději jeden den před dnem, ve kterém o poskytnutí služby žádá.  

b) Požadavky pro zajištění nákupů a pochůzek je třeba nahlásit 1 den dopředu službu 
konající pečovatelce, případně poznačit čitelně na lístek a ten předat pečovatelce nebo 
vedoucí sociální péče. Platí pro následující činnosti ve všední dny: běžný nebo velký 
nákup potravin, nákup jiný /např. ošacení, vybavení domácnosti atd./, vyzvednutí léků 
v lékárně, pochůzky při vyřizování na poště, městském úřadě, u lékaře a jiné.  

c) Požadavky budou vyřízeny následující den v dopoledních hodinách /záleží na množství 
požadavků/ v době od 7.00 – 10.00 hodin. V případě nutného zajištění léků /v době 
nemoci/, budou tyto zajištěny ve stejný den, kdy byl přijat požadavek. O sobotách, 
nedělích a svátcích je nutné se domluvit přímo se službu konající pečovatelkou. 

d) Úhradu za nákup provede uživatel při převzetí nákupu na základě předloženého 
pokladního dokladu z prodejny. 

e) Pro zajištění pomoci při běžném nebo velkém úklidu domácnosti, praní a žehlení prádla 
pro jednotlivé obytné bloky v DPS „Penzion“  je určen dle ročního rozpisu vždy 
konkrétní pracovník pečovatelské služby na čtvrtletní období. 

f) Provedení úkonu a správné vyúčtování dle dokladů stvrdí uživatel služby svým 
podpisem na denním výkaze pečovatelky. 

g) Přihlašování nebo odhlašování obědů a vydávání stravenek pro zajištění stravy provádí 
vždy službu konající pečovatelka. Odhlášení nebo přihlášení oběda je nutno nahlásit 
jeden den předem. Obědy jsou vydávány denně v jídelně v době od 11.00 – 11.30 hodin. 

h) Vyúčtování provedených úkonů pečovatelské služby a stravného celkem za měsíc 
předloží MSSS Boskovice jednotlivým uživatelům nejpozději do 15. dne následujícího 
měsíce. Uživatel je povinen platit úhradu zpětně, a to nejpozději do poslední dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla pečovatelská služba poskytována. 

 
8. Postup při podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské 

služby upravuje vnitřní předpis MSSS Boskovice. 
 

9. MSSS Boskovice má stanovenou strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, 
kvalifikační požadavky a osobnostní a morální předpoklady zaměstnanců. MSSS Boskovice 
má definovanou organizační strukturu, z níž jsou patrná oprávnění a povinnosti jednotlivých 
pracovníků a zajišťuje profesní rozvoj pracovníků. Základní pravidla chování pracovníků 
sociální péče upravuje Etický kodex pracovníka MSSS Boskovice. 

 
10. Tato vnitřní pravidla jsou součástí smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi 

uživatelem a MSSS Boskovice. 
 
V Boskovicích, leden 2007 


