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Pečovatelská služba města Sezimovo Ústí  (dále jen pečovatelská služba)  je podle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů, registrována 
odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích, rozhodnutím č.j. KUJCK 19950/2007 OSVZ, pod číslem 4402378, s účinností 
od 1.1.2007. 
 

Poskytovatel:        Město Sezimovo Ústí, IČ: 00252859 

Kontaktní údaje:      Dr. E. Beneše 21/6, Sezimovo Ústí, PSČ 391 01,  

Statutární zástupce:     Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 

Pracoviště (sídlo) pečovatelské služby:   Městský úřad, Dr. E. Beneše 21/6,  Sezimovo Ústí, 
              PSČ  391 01, tel. 381 201 111, 777 794 874 
              dat. schránka:  h76j9ss 
              pecovatelky@sezimovo-usti.cz  
   

Poslání, cíle, okruh osob a zásady poskytování pečovatelské služby 

 Posláním pečovatelské služby je podpora klienta v jeho nepříznivé sociální situaci, 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a osobám, které 
jsou po úrazech a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a kterou není 
schopen klient řešit sám. 

 Základním cílem pečovatelské služby je poskytování individuální podpory klientů, aby 
mohli co nejdéle zůstat doma v jejich přirozeném prostředí. 

 Cílovou skupinou (okruh osob), kterým je pečovatelská určena, jsou osoby: 
o senioři nebo osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku 
o osoby s chronickým onemocněním 
o osoby s mentálním postižením 
o osoby s tělesným postižením, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby 
o osoby se sluchovým postižením 
o osoby se zdravotním postižením 

 



 

 Pečovatelská služba není určena: 
o osobám, které jsou zcela soběstačné a nespadají do cílové skupiny 

(nepotřebují pečovatelskou službu, ale služby, které jsou běžně dostupné na 
území města) 

o osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení 
o osobám trpícím infekční chorobou 
o osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách. 

 Pečovatelská služba je schopna zajistit základní činnosti podle § 40 zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů, jako: 

o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
o poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
o pomoc při zajištění chodu domácnosti 
o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 Pečovatelská služba podřizuje veškerou svoji činnost zásadám (principům) etického 
kodexu, který je součástí vnitřních pravidel pro poskytování v těchto hlavních 
zásadách: 

o ctít a uznávat lidskou důstojnost 
o respektování individuálních potřeb klientů 
o poskytovat služby vždy v zájmu klientů, v náležité kvalitě s důsledným 

dodržováním základních lidských práv a svobod a respektování jejich 
zdravotního stavu 

o pečovatelská služba musí být vždy pro klienta partnerem 
o odpovědnost za poskytnuté služby.  

 Pečovatelská služba se poskytuje terénní formou v domácnostech klientů na území 
města Sezimovo Ústí, ve vymezeném čase, v pracovní dny:  
pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin.  

 Pečovatelská služba je poskytována v souladu s metodikou, kterou má za účelem 
poskytování sociálních služeb písemně zpracovanou v pravidlech pro poskytování 
terénní pečovatelské služby a které zahrnují: 

o Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 
o Etický kodex pracovníků pečovatelské služby 
o Standardy kvality sociální služby 

 
 
 

Zpracovala:   Helena Řežábková, referent oddělení sociálních služeb 
             Helena Hošková, vedoucí pečovatelské služby 

 
 
 


