
 
Druh sociální služby:   Pečovatelské služby 

(§40 zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách) 

Název:    Charitní pečovatelská služba  

 

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Veřejný závazek (složený z níže uvedených částí) 

 

POSLÁNÍ: 

Posláním Charitní pečovatelské služby (CHPS) Náchod je poskytování pomoci, poradenství 
a podpory seniorům s omezenou soběstačností a dospělým osobám se zdravotním 
postižením, kteří si nemohou obstarat běžné úkony sami nebo za pomoci blízkého okolí. 
Pomáháme zůstat žít ve vlastním domácím prostředí, podporujeme stávající soběstačnost 
a samostatnost, napomáháme prožití aktivního a důstojného života.  
Služby jsou poskytovány ve vymezeném čase v domácnostech klientů na území města Náchod 
a v okolí do 20 km.   
Významnou součástí nabídky služeb CHPS je poskytování poradenství.  
 

CÍL: 

 napomoci klientům zůstat co nejdéle ve svém domácím – přirozeném - prostředí, co 
nejdéle si zachovat dosavadní způsob života a prožívat stáří aktivně 

 podporovat klienty v udržení si co nejdéle soběstačnosti a sebeobslužnosti (v rámci 
svého zdravotního stavu) 

  

CÍLOVÁ SKUPINA:  

Jedná se vždy o osoby žijící v Náchodě a v jeho okolních obcích do vzdálenosti cca 20 km, 
ve věku převážně nad 60 let (senioři). 

 osoby se zdravotním postižením 
 osoby s jiným zdravotním postižením 
 senioři 
 osoby dočasně nemocné, jejichž situace vyřaďuje pomoc jiné fyzické osoby 

 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: 

Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a etických norem. 

Respektujeme a podporujeme:  

 důstojnost (bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav)a soukromí  
 jednání na partnerské úrovni, možnost volby a aktivního zapojení klienta do veškerého 

dění 
 podpora soběstačnosti a seberealizace v maximální možné míře, aktivní způsob života, 

udržení smysluplnosti života 
 rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženské vyznání  
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Pracovníci při práci s klienty využívají schopnost empatie a trpělivého naslouchání. Posilují 
v nich vědomí, že jsou stále potřební, že je o ně zájem, že jsou hodnotnou součástí společnosti. 
Při návštěvách v jejich domácnostech se pracovníci snaží, aby zachovávali soukromí a místní 
letité zvyklosti. Chovají se převážně jako návštěva, přičemž slušnost, diskrétnost a poctivost je 
samozřejmostí. Se souhlasem klienta služeb spolupracují s rodinou klienta, s lékaři, 
s ošetřovatelskou službou, s úřady a dalšími osobami a institucemi. 

 
POPIS SLUŽBY:  

Služby CHPS jsou poskytovány podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a to 
na základě smlouvy uzavřené mezi CHPS a klientem. 

 
Základní činnosti pečovatelské služby (jejich ceny jsou stanoveny prováděcími vyhláškami 
k zákonu o soc. službách): 

 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  
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

 pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,  

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

 pomoc při použití WC  
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy  

 dovoz nebo donáška jídla,  

 pomoc při přípravě jídla a pití,  

 příprava a podání jídla a pití,  
 pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

 běžný úklid a údržba domácnosti,  

 údržba domácích spotřebičů,  

 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, 
úklidu po malování,  

 běžné nákupy a pochůzky,  

 velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezb. vybavení domác. 

 praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,  

 praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,  
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět  

 doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 
veřejné služby a doprovázení zpět.  

 bezplatné sociální poradenství  

 aktivizace, pořádání společenských setkání klientů, apod.  
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Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby:  
 tisk lístků 
 pronájem jídlonosičů 
 objednání přes terminál 
 Monitoring při užití léků – služba zpravidla navazuje na poskytování ošetřovatelských 

služeb. Pracovník pečovatelské služby pouze připomene klientovi, aby si léky vzal 
(přípravu a podání léků pečovatelská služba neposkytuje) 

 Monitoring – denní kontrola - Pracovník pečovatelské služby zjišťuje v domácnosti 
klienta, zda je klient v pořádku, eventuálně přivolá zdravotnickou pomoc, informuje 
rodinu apod. 

 

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU:  

Zájemce se telefonicky nebo osobně informuje o možnosti dané služby. Vedoucí pečovatelské 
služby provede zápis o tomto kontaktu a na jeho základě je zaslána Žádost o službu a Informace 
před přijetím. Žádost si může zájemce vyzvednout také osobně v kanceláři pečovatelek, nebo 
je volně k dispozici na internetu. Po vyplnění ji podá osobně (do kanceláře CHPS), poštou, 
nebo vhodí do schránky CHPS. Na jejím základě začne probíhat jednání (většinou telefonická 
dohoda o místě a čase, kdy se setkáme a budeme dál jednat). 
 

V případě zájmu o služby CHPS je pověřena jednat se zájemcem sociální pracovnice. Ta má 
připraven přehled služeb, které zařízení nabízí a podmínek poskytování nabízené služby.  

 
Na základě sociálního šetření a posouzení nepříznivé sociální situace dohodne sociální 
pracovnice se zájemcem o službu, co by mělo být poskytováním služby sledováno, jaké osobní 
cíle bude služba splňovat, jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah 
poskytovaných služeb. Výsledkem je Smlouva, která se uzavírá písemně. Podmínky sjednané 
ve Smlouvě, prochází s klientem sociální pracovnice popř. vedoucí CHPS  (pokud si to klient 
přeje, tak za přítomnosti jeho blízkých osob). Smlouva je součástí osobního spisu klienta.  
 
Pokud stav klienta neumožňuje uzavření smlouvy, zastupuje stranu klienta ve vyjednávání 
podmínek poskytování služby oprávněná osoba.                                                    
 
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních 
služeb (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění), pouze pokud:  

 neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá 
 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí soc. služby, o kterou osoba žádá  
 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců 

před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování 
povinností vyplývajících ze smlouvy 

 
Pro každého klienta služby je stanoven klíčový pracovník, který zodpovídá za koordinaci služeb 
a za rozhodnutí, která se vztahují k jeho situaci.  
 
Pečovatelskou službu neposkytujeme: 
 

 lidem, kteří nejsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost  
 lidem, jejichž zdravotní stav si vyžaduje hospitalizaci  
 lidem agresivním a ohrožujícím pracovníky Charitní pečovatelské služby  
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STÍŽNOSTI: 

Každý klient obdrží spolu se Smlouvou i Pravidla poskytování služby CHPS a Postup pro 
podávání a vyřizování stížností CHPS. Dokumenty jsou k dispozici i v kanceláři CHPS .  

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování služby lze podat písemnou 
nebo ústní stížnost oprávněnému pracovníkovi, vhodit ji do schránky přání a připomínek 
umístěnou v přízemí budovy CHPS, nebo ji předat přímo vedoucí zařízení. V případě 
nespokojenosti s jejím řešením se lze postupně obrátit písemně nebo osobně ke statutárnímu 
zástupci – řediteli organizace, tel. 604 996 135 nebo vyjádřit svůj podnět nebo stížnost řediteli 
Diecézní charity v Hradci Králové na tel. 495 063 135.  Klient se může obrátit také na kancelář 
veřejného ochránce práv Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888. 

Pokud se klient obrátí na vedoucí zařízení CHPS  Náchod, ta vždy na daný podnět či stížnost 
odpoví písemnou formou a dokument je předán klientovi k podpisu. Osoba podávající stížnost 
může zůstat v anonymitě, odpověď je v tomto případě vyvěšena na nástěnce CHPS. 

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:  

CHPS poskytuje terénní služby v domácnostech klientů na území města Náchod a v jeho 
okolních obcích do vzdálenosti cca 20 km  

 

KAPACITA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:  

55 osob 

 
ČASOVÝ ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Provozní doba terénní služby:  Po – Ne:   7:00 – 20:00 hod. 
V   pracovních dnech:   7:00 – 15:00 hod.  možnost telefonického kontaktu  

na tel. 491 424 166, 605 401 713 
 

DALŠÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

Právní forma:    evidovaná právnická osoba, IČO: 46524282 
Statutární zástupce:   Mgr. Ing. Marek Špelda Ph.D., tel.: 491 433 499 
Adresa OCHN:   Mlýnská 189, 547 01 Náchod 
E-mail:    charita@nach.hk.caritas.cz   www.nachod.charita.cz 
Telefon vedoucí služby:  605 401 713 

mailto:charita@nach.hk.caritas.cz

