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Pečovatelská služba se řídí zákonem 
č. 108/2006 Sb., o  sociálních služ-
bách a  prováděcí vyhláškou MPSV Č. 
505/2006 Sb.

Pečovatelskou službu finančně podpo-
ruje Ministerstvo práce a sociálních věcí 
a  Královéhradecký kraj. Pečovatelská 
služba byla zaregistrována u  Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého kraje dne 
1. 6. 2007.

Vydalo město Rtyně v Podkrkonoší 
v roce 2021.

JAK ZAŽÁDAT 
O PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Zájemce o  pečovatelskou službu se 
může obrátit na pečovatelky nebo na 
správní odbor městského úřadu, a  to 
bud‘ osobně, e-mailem, písemně nebo 
telefonicky. Sociální pracovnice navštíví 
zájemce v  jeho domácnosti. Společně 
si domluví potřebný rozsah péče, aby 
i  nadále mohl zůstat v  domácím pro-
středí, kde se cítí bezpečně. Vyhotoví 
„Záznam z jednání se zájemcem“, který 
slouží jako podklad prd sepsání Smlou-
vy o poskytování pečovatelské služby.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI  
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
• základní sociální poradenství

• pomoc při zvládání běžných úkonů

• pomoc při osobní hygieně  
nebo poskytnutí podmínek  
pro osobní hygienu

• poskytnutí stravy nebo pomoc  
při zajištění stravy

• pomoc při zajištění chodu 
domácnosti

• zprostředkování kontaktu  
se společenským prostředím

• fakultativní (doplňkové) úkony



POSLÁNÍ A CÍLE 
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Posláním pečovatelské služby je umož-
nit lidem se sníženou soběstačností 
z  důvodu věku, chronického onemoc-
nění nebo zdravotního postižení a oso-
bám, které jsou po úrazech a  jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby, zůstat co nejdéle ve svém do-
mácím prostředí. 

Cílem pečovatelské služby je zajistit zá-
kladní životní potřeby uživatelů, podpo-
rovat samostatný a nezávislý způsob ži-
vota v domácnosti, zachovat dosavadní 
sociální kontakty, případně pomoc při 
budování a vytváření vztahů nových. 

Pomoc a podpora vychází z individuál-
ních potřeb uživatelů. Respektuje a za-
chovává jejich důstojnost.

PRO KOHO  
JE SLUŽBA URČENA
Pečovatelská služba je určena lidem 
se sníženou soběstačností z důvodu:

• věku

• chronického onemocnění

• zdravotního postižení

• osobám, které se ocitly v  nepříznivé 
sociální situaci následkem úrazu a ne-
jsou schopny situaci řešit vlastními si-
lami

CÍLOVÉ  
SKUPINY
• dospělí (27 - 64 let)

• mladší senioři (65 - 80 let)

• starší senioři (nad 80 let)

ZÁSADY  
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Služby jsou poskytovány na profesio-
nální úrovni. Zaměstnanci splňují kvali-
fikační i morální předpoklady pro výkon 
své funkce. 

Při poskytování služby respektují lidská 
práva uživatelů, ochranu lidské důstoj-
nosti a jedinečnost každého člověka.

Služba je poskytována podle osobních 
přání, zájmů a  cílů uživatelů. Je uplat-
ňován partnerský a osobní přístup. Re-
spektujeme jedinečnost každého člově-
ka bez ohledu na jeho původ, etnickou 
příslušnost, barvu pleti, národnost, se-
xuální orientaci, náboženské nebo poli-
tické přesvědčení. 

Pečovatelská služba je poskytována za 
úplatu, dle platného Ceníku úkonů po-
skytovaných pečovatelskou službou. 

Pečovatelskou službu lze zavést pou-
ze za předpokladu, že jedinec takové 
služby potřebuje, tzn., že není scho-
pen se o  svou domácnost postarat 
sám, ani s pomocí své rodiny.

MÍSTO A ČAS  
POSKYTOVÁNÍ 
Pečovatelská služba je poskytována: 

• v domácnostech uživatelů na území 
města Rtyně v Podkrkonoší, 

• v bytech pečovatelské služby nachá-
zejících se v přízemním patře domu 
čp. 616, ulice K Jídelně, 

• v domě s podporovanými byty v ulici 
Nad Lipkou čp. 902 

• ve vymezeném čase, a to v pracov-
ních dnech (tj. pondělí až pátek) od 
7.00 do 15.30 hod. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
A VOLNÝ ČAS 
Zaměstnanci pečovatelské služby kaž-
doročně připravují a organizují pro své 
uživatele kulturní a společenské akce. 
Jsou to setkání s představiteli města, 
výlety, návštěva Domova důchodců 
Tmavý Důl, účast na Olympiádě pro 
starší a dříve narozené, oslava Dne ma-
tek nebo Mikulášská besídka. 

Každoročně organizují výtvarné díl-
ny, kde mají uživatelé možnost vyrobit 
si zajímavé předměty pro radost svou 
nebo svých blízkých.


