
Pečovatelská služba Kostelec nad Černými Lesy 
Veřejný závazek 

 
Poslání sociální služby 

,, Pomáháme s láskou, vírou a nadějí.“ 
Posláním pečovatelské služby je poskytnout takovou míru podpory, aby uživatelé mohli i 
v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním 
postižením co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do 
běžného života společnosti.  
Našim cílem je umožnit těmto lidem a jejím blízkým důstojný a spokojený život s respektem 
k jejich jedinečnosti, důstojnosti a individuality. 

 

 
Čas a místo poskytování služby 

Diakonie ČCE – Středisko Střední Čechy zajišťuje pečovatelskou službu jako poskytovatel 
sociálních služeb občanům města Kostelce nad Černými Lesy a blízkého okolí - v obci 
Kozojedy, Vyžlovka, Nučice a na základě uzavřené dohody o partnerství i v obcích Krupá, 
Oleška 
Službu je poskytována profesionálními pracovníky  v rámci běžné pracovní doby, ve všedních 
dnech v časovém rozmezí: 

od  6:00 hodin do 14:30 hodin 
 

 
 

Základní činnosti služby 
- základní sociální poradenství 
- pomoc pro zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu 
- pomoc pro  osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
-poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- pomoc pro zajištění chodu domácnosti   
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 
Míra pomoci či podpory, tedy rozsah a četnost služeb, je s uživatelem sjednána individuálně 
na základě jeho žádosti a vychází z konkrétních potřeb uživatele, jeho schopností a 
dovedností, ale také z provozních a personálních možností poskytovatele a je uvedena ve 
smlouvě o poskytování sociální služby a v individuální dokumentaci uživatele.  
 
 

Principy poskytování služby  
Respekt – pracovníci služby respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho 
původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, 
náboženské či politické přesvědčení.  

Důstojnost - se všemi uživateli je zacházeno s taktem a pochopením, je respektováno jejich 
soukromí a intimita. Pracovníci se chovají vždy zdvořile a přistupují ke každému člověku jako 
k jedinečné lidské bytosti   s pochopením, úctou, empatií a trpělivostí.  

Vlastní vůle - při poskytování služby pracovníci vychází vždy z rozhodnutí a vůle uživatele 
služby. Každý uživatel je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně 
svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na naplňování individuálních plánů a 
vlastních aktivitách. 

Diskrétnost - pracovníci shromažďují o uživatelích pouze informace nezbytně nutné 
k poskytování služby. Pracovníci respektují důstojnost každého člověka, důvěrnost jeho 



sdělení a nezveřejňují žádnou  informaci bez jeho souhlasu, pokud by tím nedošlo k akutnímu 
ohrožení života nebo naplnění ohlašovací povinnosti. Uživatel je vždy s touto skutečností 
seznámen. 

Mlčenlivost - Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Informace o uživatelích a jejich rodinách 
nesdělují. Informace mohou poskytnout pouze Policii ČR, justičním orgánům a orgánům, které 
mají na tyto informace právo vyplývající ze zákonů ČR a to na základě písemné žádosti. 

 Odbornost - kvalita služby je zajišťována pracovníky s odborným vzděláním. Pracovníci 
služby si své vzdělání doplňují pomocí dalšího vzdělávání, jsou flexibilní a otevřeni novým 
postupům a změnám, které zkvalitňují službu. 

 
 

Cíle sociální služby 
1) Pomocí individuálního plánování poskytovat služby vedoucí k co největší možné míře    
podpory soběstačnosti uživatele 
Kritérium hodnocení: vyhodnocování IP.  
2) Podpora uživatelů v plnohodnotném životě v jejich vlastním domácím prostředí, podporovat 
vědomí jejich vlastní důstojnosti a umožnit jim tak zachovat  si svůj vlastní životní styl 
Kritérium hodnocení: statistické sledování využití základních činností služby a ukončení služeb 
z důvodu nedostatečného rozsahu poskytované služby. 
3) Spolupráce s uživateli a snaha vycházet maximálně vstříc jejich potřebám, přáním a 
požadavkům, aby se cítili ve službě příjemně a spokojeně 
Kritérium: hodnocení dotazníky spokojenosti + rozhovory s vedoucím pracovníkem 
4) Na základě vyhodnocení kritérií v bodech 1 - 3 rozšiřování nabídky služeb. 
 
Cíle krátkodobé  - rozvojové cíle na období :  2018 - 2020 
- kontrola smluvních vztahů s ohledem na určený okruh osob, kterým je služba ze     
  zákona určena 
- rozšíření nabídky výběru jídel pro uživatele 
- aktivní zapojení pracovníků PS na přípravě nových předpisů a revize stávajících           
- zajištění většího množství informačního materiálu pro veřejnost (letáčky, informační    
  tabule,  webové stránky) 
 
 Cíle dlouhodobé v r. 2018 – 2023 ( a více ) : 
-  zajištění rozšíření nabídky o fakultativní služby  
-  rozšíření časové flexibility služeb 
- zajištění ekonomické stability služby ( spolupráce s obcemi ORP ) 
-  zajištění dostatku kvalifikovaných pracovníků a odborníků 
Oblast vzdělávání: 
-  zajištění školení pečovatelek  v práci na PC 
-  zajištění školení pečovatelek v trénincích paměti 
-  spolupráce na aktivních programech pro cílovou skupinu pečovatelské služby    (klub  
   důchodců,  přátelská posezení s lidovou hudbou, humanitární sbírky,  naplňování    
   volného času )  
 
 

Cílová skupina uživatelů služby 
Cílovou skupinou uživatelů služby jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Věková struktura uživatelů: mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let. 
Osobám mladším je služba poskytována pouze v odůvodněných případech a o poskytnutí 
služby rozhoduje vedoucí služby se Správní radou střediska. 
Služba není určena osobám, které:  



- nespadají do cílové skupiny. 
- nedodržují smluvená pravidla (např. za služby nezaplatí, objednanou  službu  
  odmítnou, aniž by ji včas odhlásili). 
-trpí neléčenou závislostí na alkoholu nebo psychotropních látkách či  nekompenzovaným  
psych. onemocněním. 
- mají infekční onemocnění. 
 
Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace z internetových stránek Diakonie 
ČCE – středisko Střední Čechy, od vedoucí a sociální pracovnice sociální služby, 
z informačních materiálů střediska. 
 


