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Pečovatelská služba města Desná je podporována Libereckým 

krajem, který poskytl dotaci pro rok 2022 ve výši 457 080,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĚSTO DESNÁ 
Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

§ 40 Pečovatelská služba 

Realizace pečovatelské služby. 

 

  

Cíle, cílové skupiny a poslání pečovatelské služby:  

Hlavním cílem a posláním pečovatelské služby je zvýšit kvalitu života uživatelů služeb a umožnit 

jim zůstat v přirozeném prostředí – ve svých domovech, na které jsou zvyklí. V tomto prostředí je 

zcela zachováno jejich soukromí.  

 

Okruh osob pečovatelské služby: osoby se zdravotním postižením  

                                                          senioři 

Věková hranice: dospělí 27 – 64 let,  

                             mladší senioři 65 – 80 let  

                             starší senioři nad 80 let.  

Pečovatelská služba se neposkytuje: 

občanům, kteří mají závislost na návykových látkách a nezvládají konfliktní situace 

občanům postiženým těžkými psychickými poruchami 

občanům, kteří vyžadují celodenní péči  

  

Nabízené úkony pečovatelské služby:  

Pečovatelská služba je terénní sociální službou a je poskytována v bytech uživatelů denně mimo 

sobot, nedělí a svátků v době od 6.45 hodin do 19.00 hodin dle potřeb uživatelů a harmonogramu 

práce pečovatelek. Základní pracovní doba 6.45 – 15.15 hodin. Ostatní pracovní doba na základě 

předem dojednané nezbytné péče pro uživatele. Okamžitá kapacita poskytovaných služeb jsou 4 

uživatelé. 

 

Pečovatelská služba poskytuje tyto úkony:  

běžné úkony osobní hygieny 

pomoc při sprchování nebo koupání, doprovod do koupelny, pomoc se svlečením, oblečením  

dovoz a donáška obědů 

dovoz a předání obědů do bytu uživatele, případně umytí nosičů na oběd 

nákupy a pochůzky 

nákupy -  běžné, týdenní, a nákup nezbytného vybavení domácnosti 

pochůzky - pošta, úřady, lékárna, lékaři 

práce spojené s udržováním domácnosti 

běžný týdenní úklid, vytření bytu, luxování, umytí nádobí  

praní a žehlení prádla 

praní a žehlení prádla denní potřeby a praní a mandlování ložního prádla 

velký úklid bytu 

sezónní úklid, úklid po malování, čištění oken 

 

 



Pečovatelské úkony jsou poskytovány dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů služeb. 

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  

 

Jednání se zájemcem o službu: 

Informace o pečovatelské službě lze získat na Městském úřadu v Desné, odbor sociálně správní, kde 

je zájemci o službu vše podrobně vysvětleno nebo telefonicky a pak následuje první setkání. Žádost 

vyplní zájemce sám nebo s pomocí sociální pracovnice, následně jí nechá potvrdit praktickým 

lékařem a je zapsána do pořadníků žádostí. Při jednání se zájemcem o službu může být přítomen 

rodinný příslušník nebo jiná osoba, kterou si zájemce zvolí.  

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby:  

při zavedení pečovatelské služby je s uživatelem sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby 

v písemné formě, kdy první výtisk obdrží uživatel a druhý výtisk je založen na odboru sociálně 

správním. Uživatel odebírá služby, které v současné době potřebuje. Pokud žadatel vyžaduje 

smlouvu předem, je tato smlouva dána k dispozici. Uživatel - klient rovněž podepisuje souhlas 

s používáním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.   

 

Úhrada za poskytování sociální služby:  

Každému uživateli je současně se Smlouvou o poskytnutí sociální služby předán Ceník 

pečovatelské služby, který je v souladu s Vyhláškou 505/2006 Sb. a je schválen radou města.  

Tento ceník je také předkládán při jednání se zájemcem o pečovatelskou službu.  

 

Stížnosti a jejich vyřizování:  

K podání stížností je oprávněn kdokoliv z uživatelů pečovatelské služby. Stížnosti jsou vyřizovány 

písemně a jsou evidovány.  Stížnost může být podána pečovatelce, vedoucí pečovatelce, sociální 

pracovnici, vedoucí sociálně správního odboru, případně tajemníkovi a starostovi. Stížnosti vyřizuje 

Město Desná a lhůta pro její vyřízení je stanovena do 30 dní od podání. 

 

Důvod ukončení poskytování sociální služby: 

Ze strany uživatele je možno vypovědět Smlouvu o poskytování sociální služby ihned, ze strany 

poskytovatele musí být uživateli předem oznámeno a upozorňováno na případné ukončení smlouvy 

to pouze z vážných důvodů např. neplacení poskytnutých služeb a hrubé, nevhodné chování 

k personálu pečovatelské služby.  

 

Územní působnost sociální služby:   

Sociální služba – pečovatelská služba je poskytována na území města Desná ve všech třech 

katastrálních územích v Desné I, v Desné II a v Desné III včetně okrajových částí města. 

Pečovatelská služba má k dispozici osobní automobil.  

 

                                                                                               Jaroslav Kořínek 

                                                                                                  starosta města 


