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Pečovatelská služba - § 40

 Pečoovatelskas službaoba je žbaaskladní ters teresnní ters sočiaslní ters službaobou poskytovanou na čelesm usžbaemí ters Pardubičkesho kraje.

 Pečoovatelskas službaoba se žbaameorouje na soirokou čí terslovou skupinu - osoby omežbaenes v sobeostačonosti žba duvvodu veoku, čhroničkesho onemočneoní ters 
nebo žbadravotní tersho  stavu,  osobasm s fyžbaičkysm,  psyčhičkysm čoi  mentaslní tersm postižbaoení tersm bežba  veokovesho  omežbaení ter s a  rodinasm s deotmi,  jejičh 
situače  vyžbaoaduje  pomoč  jine s fyžbaičke s osoby.  Pečoovatelska s službaoba  nabí tersžbaí ter s podporu  minimaslne o v  rožbasahu  potroeb  beožbaonesho  žbaoivota  dle 
Regionaslní ters karty Pardubičkesho kraje. Poskytovateles pečoovatelskes službaoby žbajisoťují ters potroeby osob v rožbasahu Regionaslní ters karty Pardubičkesho 
kraje,  poskytují ter s poradenství ter s a  odpoví tersdají tersčí ter s pesčoi  doplnoují tersčí ter s proirožbaene s žbadroje a veroejne s službaoby v rožbasahu,  ktery s vyplynul  žbae žbajisoťovasní ters  
potroeb.

 Pečoovatelskas službaoba je poskytovasna dle potroeb užbaoivateluv optimaslneo od 7 do 20 hodin včoetneo ví terskendu a svastku. Mas navasžbaasnu spoluprasči se  
žbadravotničkysmi službaobami (žbaejmesna home čare, domasčí ter s hospičova s pesčoe) a službaobami križbaovesho čoi  tí terssnoovesho volasní ter s v proí terspade o nenadasles  
udaslosti.

 Podporuje  žbaoivot  v  proirožbaenesm  prostroedí ters,  využbaoí tersvasní ter s beožbaone o dostupnysčh  veroejnysčh  službaoeb,  včoetne o udržbaoení ter s beožbaonysčh  važbaeb  v  komuniteo.  
Doplnouje  pesčoi  rodiny  a  podporuje  ji  proi  počhopení ter s potroeb  užbaoivatele  a  nastavení ter s pesčoe  včoetne o žbavlasdasní ter s jednotlivysčh  uskonu v pesčoe  
(žbaprostroedkuje nasčvik pesčoe, pomashas se žbaajisoteoní tersm tečhničkysčh podmí tersnek pro pesčoi v rodinnesm prostroedí ters).
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Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli – Pečovatelská služba

Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

Osoba pečuje 
o svou 
hygienu podle  
svých potřeb 
a zvyklostí

Osobní 
hygiena

Denní hygiena

Úkony běžné denní 
hygieny 

Ranní ters hygiena
Mí terst možbaonost provesst vsoečhny uskony osobní ters hygieny a pesčoe o teolo s 
fyžbaičkou podporou, nebo s dohledem (nebo s obeoma druhy 
podpory) v tempu, kteres je osobeo proí tersjemnes, a kteresho je osoba 
sčhopna, duvstojneo a v soukromí ters

Mytí ters beohem dne (rukou, obličoeje atd.)
Večoerní ters hygiena
Vysmrkasní ters se 
Použbaoití ters intimspreje

Péče o ústa

Vyčoisoteoní ters žbaubuv
Pesčoe o žbaubní ters nashrady – očoisoteoní ters
Nasažbaení ters nashrady
Oholení ters se

Česání a mytí vlasů 

Čeesasní ters 
Mytí ters vlasuv a dalsoí ters pesčoe o vlasy (balžbaasm atd.)

Péče o nehty
Ostroí tershasní ters si nehtuv na rukou
Nalakovasní ters nehtuv
Ostroí tershasní ters nehtuv na nohou

Péče o oči

Umysvasní ters očoí ters
Nasažbaení ters bryslí ters
Čeisoteoní ters bryslí ters
Aplikače kontaktní tersčh čoočoek a pesčoe o neo

Péče o uši 

Čeisoteoní ters usoí ters

Čeisoteoní ters nasloučhadla
Vysmeona baterií ters v nasloučhadle

Mytí a 
koupání Mytí těla a koupání 

Poskytnutí ters podmí tersnek pro osobní ters hygienu
Mytí ters čelesho teola
Sprčhovasní ters 
Koupasní ters 

Použbaoití ters WČ
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Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

Výkon 
fyziologické 
potřeby

Výkon fyziologické 
potřeby

Použbaoití ters toaletní tersho kroesla
Vysmeona inkontinenčoní tersčh pomuvček
Vypusoteoní ters sbeornesho sasčoku na močo
Vysmeona menstruačoní tersčh vložbaoek

Osoba o sebe 
pečuje podle 
svých potřeb 
a zvyklostí

Zvládání 
běžných 
úkonů péče o 
vlastní osobu

Oblékání 

Oblékání, svlékání 

Volba vhodnesho oblečoení ters a doplnokuv (počoasí ters, proí tersležbaoitost a vhodnes 
vrstvení ters)

Mí terst možbaonost nadasle udržbaoovat 
s fyžbaičkou podporou, nebo 
dohledem (nebo s obeoma typy 
podpory) svuvj styl v obleskasní ters a 
čelkoves uspraveo vžbahledu, byst 
respektovasn proi volbeo svesho 
vžbahledu

Obleskasní ters a svleskasní ters jednotlivysčh čoasstí ters oblečoení ters, popro. s využbaoití tersm 
vhodnysčh pomuvček

Obouvání, zouvání
Volba vhodnes obuvi s 
ohledem na počoasí ters, 
proí tersležbaoitost a čelkovys 
vžbahled

Nažbaouvasní ters a žbaouvasní ters obuvi, popro. s využbaoití tersm vhodnysčh pomuvček

Celková úprava 
vzhledu

Upprava vžbahledu (napro. proed odčhodem ven, proed žbarčadlem)
Lí tersčoení ters/odlí tersčoení ters
Použbaoití ters parfesmu

Posouzení, co je třeba 
nakoupit 
v souvislosti s péčí o 
vlastní osobu

Zhodnočení ters, žbada mas osoba k dispožbaiči vhodnes oblečoení ters, obuv, 
kosmetiku, doplnoky

Osoba se 
pohybuje 
podle svých 
potřeb a 
zvyklostí

Osoba 
kontroluje 
prostor kolem 
sebe, je 
v optimální 
poloze 
s ohledem na 
své potřeby a 
zdravotní stav

Samostatný 
pohyb

Změna polohy 

Změna polohy na 
lůžku

Zmeona polohy teola na luvžbaoku

Mí terst informače o pomuvčkasčh/ 
postupečh, kteres usnadnoují ters 
pohyb, čoi žbameonu polohy na 
luvžbaoku, vstasvasní ters žba luvžbaoka

Posažbaení ters na luvžbaoku 
Manipulače s dekou a polsotasroem
Podasní ters veočí ters žbae stolku (pití ters, kniha, kapesní tersk atd.)
Manipulovasní ters s polohovatelnysm luvžbaokem

Vstávání a uléhání na 
lůžko

Vstasní ters žba luvžbaoka 
Ulehnutí ters na luvžbaoko  
Proesun na vožbaí tersk a na luvžbaoko

Stání a sezení
Stoupnutí ters
Sežbaení ters mimo luvžbaoko

Polohovací a fixační 
pomůcky

Použbaoití ters polohovačí tersčh a fixačoní tersčh pomuvček

Manipulace s 
předměty

Přemísťování a 
manipulace s 
předměty denní 
potřeby 

Proemí terssťovasní ters proedmeotuv denní ters potroeby 
Mí terst kontrolu nad svysmi proedmeoty denní ters potroeby, byst respektovasn 
v rožbahodnutí ters, jak se s nimi mas manipulovat
Manipulače se žbaasveosy, žbaoalužbaiemi, roletami apod.

Pohyb ve vlastní 
domácnosti  

Bežbapečonys pohyb po mí tersstnosti, v domasčnosti
Mí terst k dispožbaiči 
pomuvčky/informače/fyžbaičkou 
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Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

Pohyb ve 
vlastním 
prostoru

podporu pro bežbapečonys pohyb 
ve vlastní tersm prostoru, pro 
proižbapuvsobení ters vlastní tersho 
prostoru svysm potroebasm

Mí terst informače o pomuvčkasčh, 
kteres usnadnoují ters manipulači se 
žbaasmky, otví tersrasní ters dveroí ters

Otevroení ters a žbaamčoení ters dveroí ters, manipulače s klí tersčoi a domovní tersm žbavonkem

Chůze

Čhuvžbae po rovineo

Mí terst informače o pomuvčkasčh, kteres usnadní ters pohyb mimo domov, 
event. o možbaonysčh stavební tersčh uspravasčh

Byst informovasn o rižbaičí tersčh pasdu proi pohybu mimo domov
Čhuvžbae po sčhodečh

Pohyb mimo vlastní 
domácnost  
Pohyb po domeo a vyjití ters 
žba domu

Pohyb mimo duvm

Osoba se 
stravuje podle  
svých 
zvyklostí a 
potřeb, má 
zajištěnou 
stravu

Zajištění 
stravování

Příprava a 
příjem stravy

Příprava stravy

Proí tersprava teplysčh naspojuv 
Mí terst informače o tom, jakes pomuvčky mohou usnadnit konžbaumači 
jí tersdla, pití ters

Mí terst informače o tom, jak jí tersdlo upravit, aby je osoba mohla dobroe 
konžbaumovat

Mí terst možbaonost využbaoí terst odbornes/fyžbaičkes podpory proi proí terspraveo stravy

Mí terst možbaonost nasčviku proí terspravy stravy, event. vhodnes pomuvčky 
usnadnoují tersčí ters proí terspravu stravy

Ohroí tersvasní ters stravy

Podasní ters jí tersdla na talí tersro (serví tersrovasní ters)

Přijímání stravy
Napití ters

Najedení ters
Porčovasní ters stravy

Zajištění potravin Posoužbaení ters, jakes potraviny je potroeba nakoupit
Zajištění stravy Dovožba stravy

Udržování Umytí ters nasdobí ters 
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Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

Osoba pečuje 
o svou 
domácnost 
podle svých 
potřeb a 
zvyklostí/má 
zajištěnou 
péči o svou 
domácnost 
podle svých 
potřeb a 
zvyklostí

Péče o 
domácnost

domácnosti

Úklid a údržba 
domácnosti 

Mí terst možbaonost, s event. fyžbaičkou 
podporou uklasdat veoči na 
mí terssto podle vlastní tersho uvasžbaoení ters, 
nebo projevit vuvli, jak mají ters byst 
uložbaoeny

Mí terst možbaonost rožbahodovat o tom, 
jak a kdy bude provedena 
usdržbaoba a usklid vlastní ters 
domasčnosti

Mí terst možbaonost rožbahodovat o 
žbapuvsobu stlaní ters luvžbaoka, o dobeo 
proevleskasní ters luvžbaokovin, o vysbeoru 
luvžbaokovin

Uložbaoení ters potravin
Upklid ledniče a mražbaničoky
Beožbaones udržbaoení ters poroasdku – dasvasní ters veočí ters na sves mí terssto
Beožbaonys usklid domasčnosti (vytroení ters podlah, usklid koupelny, WČ, 
setroení ters pračhu…) 
Udržbaoení ters vnitroní tersho poroasdku ve skroí tersní tersčh a v kučhyni
Zajisoteoní ters a použbaoití ters usklidovysčh prostroedkuv a jinesho vybavení ters 
domasčnosti 
Pesčoe o kveotiny – žbaalesvasní ters, proesažbaovasní ters

Péče o lůžko

Stlaní ters

Proevleskasní ters luvžbaokovin

Péče o 
oblečení, boty

Péče o prádlo, 
oblečení a boty

Praní ters prasdla
Mí terst možbaonost, s event. fyžbaičkou podporou, pečoovat o oblečoení ters, obuv

Mí terst možbaonost rožbahodovat o pesčoi o oblečoení ters a obuv
Proepí tersrasní ters drobnesho prasdla
Susoení ters prasdla
Zeehlení ters prasdla
Uložbaoení ters prasdla
Drobnes opravy prasdla
Čeisoteoní ters bot

Udržování 
tepelného 
komfortu, 
obsluha 
spotřebičů

Udržení tepelné 
pohody a zajištění 
vody v domácnosti 

Veotrasní ters 
Mí terst možbaonost ovlivnoovat 
tepelnou pohodu ve vlastní tersm 
prostoru, rožbahodovat o ní ters

Zajisoteoní ters vody a topení ters, včoetneo žbaajisoteoní ters topiva 
Obsluha karmy, radiastoruv, čoi jinysčh spotroebičouv pro žbaajisoteoní ters tepla a 
teples vody

Obsluha domácích 
spotřebičů

Obsluha pračoky, trouby, ledniče, mikrovlnnes trouby atd.

Možbaonost využbaoí terst podporu proi 
nasčviku obsluhy domasčí tersčh 
spotroebičouv

Možbaonost využbaoí terst pomuvček, 
kteres usnadní ters samostatnou 
obsluhu domasčí tersčh spotroebičouv 
(napro. jednodučhes, grafičkes 
nasvody, vyžbanačoení ters na 
spotroebičoí tersčh, atd.)

Nakládání 
s odpady

Nakládání s odpady
Troí tersdeoní ters odpadu (v proí terspadeo žbaasjmu)
Odnassoení ters odpadu
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Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

Osoba je 
v kontaktu se 
společenským 
prostředím 
podle svých 
potřeb a 
přání

Zajištění 
kontaktu se 
společenským 
prostředím

Společenské 
kontakty

Navazování a 
udržování 
přátelských, 
sousedských a jiných 
společenských 
vztahů 

Uskutečoneoní ters kontaktu s rodinou nebo blí tersžbakysmi Mí terst k dispožbaiči podporu 
potroebnou k uskutečoneoní ters 
kontaktu s rodinou (napro. 
možbaonost nadiktovat dopis, 
žbaí tersskat žbanalost navažbaovasní ters 
kontaktu proes Skype), s 
blí tersžbakysmi lidmi 

Mí terst informače o možbaonostečh a 
žbapuvsobečh sežbanamovasní ters, 
podporu/informače proi 
hledasní ters partnera a udržbaoení ters 
partnerskesho vžbatahu

Mí terst podporu proi navažbaovasní ters 
sousedskysčh 
vžbatahuv/kolegiaslní tersčh vžbatahuv 
v žbaameostnasní ters – mí terst informače 
o tom, čo je ve společonosti 
obvykles, jakas pravidla platí ters 
v kontaktečh mežbai lidmi 
v prasči, v sousedství ters, ve 
společonosti, mežbai partnery

Znalost společoenskysčh norem

Navažbaovasní ters a udržbaoení ters partnerskysčh vžbatahuv

Orientace 
Orientace  v čase, 
v místě, v osobách

Orientače v čoase (beohem dne, v tysdnu, ročoní tersm období ters) Mí terst možbaonost využbaoí terst odbornes 
podpory (fyžbaičkes, slovní ters) proi 
event. oslabení ters orientače

Mí terst k dispožbaiči nabí tersdku 
pomuvček/informačí ters, kteres 
orientači usnadní ters

Orientače ve vlastní ters domasčnosti (naležbaení ters WČ, kučhyneo apod.)
Orientače mimo domov (uliče, žbaahrada, občhod apod.)

Orientače v osobasčh (požbanasvasní ters blí tersžbakysčh, pračovní terskuv službaoby, leskarouv 
apod.)

Komunikace
Schopnost 
srozumitelně se 
vyjádřit

Dostatečonas slovní ters žbaassoba pro vyjasdroení ters vlastní tersčh potroeb a navasžbaasní ters 
kontaktu
Sčhopnost alternativní ters komunikače, kterou lžbae vyjasdroit potroeby a 
navasžbaat kontakt

Mí terst podporu proi rožbaví tersjení ters 
sčhopnosti komunikovat, – 
rožbasoiroovat slovní ters žbaassobu, 
vyjadroovat se žbapuvsobem, kterys 
je usmeornys veoku a ve 
společonosti obvyklys

Mí terst podporu proi nasčviku a 
rožbaví tersjení ters optimaslní ters formy 
alternativní ters komunikače
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Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

Využívání 
běžných 
veřejných 
služeb

Využívání veřejných 
služeb a zapojování 
do sociálních aktivit 
odpovídajících věku

Nasvsoteova a orientače v občhodeo (vysbeor a žbaaplačení ters žbabožbaoí ters)
Využbaoí tersvasní ters posoty 
Využbaoí tersvasní ters banky
Navsoteovovasní ters obeční tersho usroadu, čoi jinysčh institučí ters
Navsoteovovasní ters klubuv, napro. duvčhodčuv, knihovny
Nasvsoteova čoistí tersrny, opravny, servisu atd.
Nasvsoteova sportovisoť, bažbaesnu, hroisoteo
Nasvsoteova restaurače, kina, divadla

Mí terst možbaonost s event. fyžbaičkou 
podporou dasl využbaoí tersvat veroejnes 
službaoby, mí terst informače o teočhto 
službaobasčh a jejičh možbaonesm 
využbaoití ters

Mí terst informače o dalsoí tersčh 
subjektečh, kteres mohou 
žbaprostroedkovat nasvsoteovu 
sočiaslní tersčh aktivit (poradenství ters 
– kontakty na dobrovolničkes a 
jines subjekty)

Osoba se 
realizuje 
v práci/ ve 
smysluplné 
činnosti

Osoba tráví 
volný čas 
podle svých 
přání a 
potřeb

Seberealizace

Vzdělávání
Získání znalostí a 
dovedností

Navsoteovovasní ters sokolskesho nebo jinesho vžbadeolasvačí tersho žbaaroí tersžbaení ters, 
univeržbaity troetí tersho veoku 

Mí terst podporu proi osvojovasní ters 
bežbapečones česty do 
vžbadeolasvačí tersho žbaaroí tersžbaení ters, nebo 
doprovod

Mí terst podporu proi žbavlasdasní ters učoiva, 
nebo informače o možbaonostečh 
podpory žba jinysčh žbadrojuv (napro. 
dobrovolní tersk)

Mí terst informače o možbaonostečh 
vžbadeolasvasní ters, vžbadeolasvačí tersčh 
institučí tersčh, subjektečh 
nabí tersžbaejí tersčí tersčh poradenství ters 
v oblasti vžbadeolasvasní ters

Zvlasdasní ters učoiva

Pracovní 
uplatnění

Příprava na 
zaměstnání

Volba a proí tersprava na pračovní ters uplatneoní ters 
Mí terst proí tersstup k informačí tersm 
(poradenství ters, internet) o 
možbaonostečh pračovní tersho 

Uplatnoovasní ters prasva na pomoč usroadu prasče proi hledasní ters žbaameostnasní ters
Zí tersskasní ters nasvykuv souvisejí tersčí tersčh s pračovní tersm uplatneoní tersm
Pokračoovasní ters pračovní ters čoinnosti
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Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

Pracovní a jiné 
uplatnění

uplatneoní ters osoby, nebo 
dobrovolničkes čoinnosti

Mí terst informače o subjektečh, 
kteres pomohou osobeo s volbou 
pračovní tersho uplatneoní ters

Mí terst možbaonost využbaoí terst 

Doprovod do žbaameostnasní ters 

Oblíbené 
činnosti

Oblíbené činnosti 

Plasnovasní ters volnesho čoasu
Znalost možbaoností ters naplneoní ters volnesho čoasu
Sport
Kluboves aktivity 
Rekreače/regenerače
Četení ters
Poslečh hudby a mluvenesho slova
Sledovasní ters TV, videa, DVD
Použbaoí tersvasní ters internetu
Ručoní ters prasče, vystvarnes čoinnosti
Uspokojení ters dučhovní tersčh potroeb – nasvsoteova kostela, farní tersho 
společoenství ters
Sportovní ters aktivity
Jines oblí tersbenes čoinnosti – napro. pesčoe o žbaví tersroe, sbeoratelství ters

Mí terst informače/podporu proi 
hledasní ters možbaoností ters, jak trasvit 
volnys čoas

Mí terst podporu proi dočhasžbaení ters do 
mí tersst, kde je možbaones trasvit volnys 
čoas

Mí terst informače o tom, kde je 
možbaones si 
žbaí tersskat/vypuvjčoit/knihy, 
videokažbaety, ČD, atd.

Mí terst informače o tom, jak 
oblí tersbenes čoinnosti vykonasvat, 
mí terst podporu proi nasčviku teočhto 
čoinností ters

Osoba ví, jak 
pečovat o své 
zdraví a 
bezpečí

Péče o zdraví a 
bezpečí 
(rizika)

Zdravotní 
prevence

Znalost opatření pro 
zajištění bezpečí

Proivolasní ters pomoči Mí terst k dispožbaiči bežbapečonou 
pomuvčku, napro. mobilní ters 
telefon/mí terst informače o 
žbapuvsobu, jak proivolat pomoč

Prevenče pasdu a žbadravotní tersčh rižbaik spojenysčh s onemočneoní tersm 

Rožbapožbanasní ters žbahorsoují tersčí tersho se žbadravotní tersho stavu (napro. ataky dusoevní ters 
nemoči)
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Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

Mí terst dostatek informačí ters o tom, 
jak omežbait rižbaika pasdu a 
žbaraneoní ters, mí terst dostatek 
informačí ters o rižbaičí tersčh 
vyplysvají tersčí tersčh žba onemočneoní ters a o 
žbapuvsobečh, jak jim 
proedčhasžbaet/jak je 
minimaližbaovat

Mí terst podporu proi hledasní ters a 
využbaoí tersvasní ters kompenžbaačoní tersčh a 

Pomuvčky, kteres žbavyssoí ters bežbapečoí ters/omežbaí ters rižbaika pasdu, nebo rižbaika 
spojenas s onemočneoní tersm

Zdraví

Provedení 
jednoduchého 
ošetření

Použbaoití ters leukoplasti, obvažbau, pružbaonesho obinadla, dežbainfekče atd. Mí terst informače o postupečh 
drobnesho osoetroení ters

Mí terst podporu/informače o tom, 
čo je troeba k drobnesmu 
osoetroení ters

Zassobovasní ters leskasrničoky prostroedky k žbaaskladní tersmu osoetroení ters

Návštěva lékaře a 
dodržování 
léčebného režimu 

Nasvsoteova leskaroe Mí terst možbaonost rožbahodnout se, 
žbada k užbaoí tersvasní ters leskuv potroebuje 
osoba asistenči, dohled

Mí terst dostatek informačí ters 
k rožbahodnutí ters o nasvsoteoveo 
leskaroe/dodržbaoovasní ters lesčoebnesho 
režbaoimu

Mí terst dostatek informačí ters 
(poradenství ters) o žbadraves vysžbaoiveo, 
vhodnes dietní ters straveo

Zajisoteoní ters potroebnysčh leskuv
Užbaoí tersvasní ters leskuv v leskaroem stanovenes dobeo 
Rehabilitače – napro. dodržbaoení ters doporučoení ters fyžbaioterapeuta včoetneo 
pravidelnesho čvičoení ters 
Pití ters tekutin v dostatečonesm množbaoství ters 
Dodržbaoovasní ters diety

Zdravá výživa
Znalost zásad zdravé 
výživy

Znalost potravin, kteres prospí tersvají ters/sokodí ters 
Znalost optimaslní tersho množbaoství ters určoitesho jí tersdla

Znalost potravin vhodnysčh pro dietu proedepsanou leskaroem 

Osoba ví, jak 
uplatňovat 

Rožbavržbaoení ters proí tersjmu tak, aby byly pokryty vsoečhny platby Mí terst informače o tom, kdo by 
mohl osobeo pomoči Provasdeoní ters ushrad spojenysčh s bydlení tersm



Zpracovatel: QQT, s.r.o., kontaktní osoba PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA, ctvrtnik@qqt.cz, tel. 603 454 450
Nositel  projektu:  Pardubický  kraj.  Výstup  v rámci  realizace  veřejné  zakázky  „Karty  sociálních  služeb  a  kritéria 
financování  sociálních  služeb“,  která  je  součástí  projektu  Pardubického  kraje  s názvem  „Podpora  dostupnost 
sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji“ a je financována z prostředků ESF a státního rozpočtu České 
republiky.

Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

svá práva, jak 
předcházet 
riziku 
zneužití

Uplatňování 
práv a 
oprávněných 
zájmů a 
obstarávání 
osobních 
záležitostí

Finanční a 
majetková 
oblast

Hospodaření 
s finančními 
prostředky 

s hospodaroení tersm s finančoní tersmi 
prostroedky, mí terst nabí tersdku 
žbaaskladní tersho poradenství ters, mí terst 

Provasdeoní ters ushrady daneo žba nemovitosti
Provasdeoní ters ushrady poplatkuv žbaa telefon
Provasdeoní ters ushrady žbadravotní tersho a sočiaslní tersho pojisoteoní ters

Provasdeoní ters ushrady – jines

Řešení dluhů, 
exekuce

Jednasní ters s veoroiteli Mí terst podporu proi odpoveodnesm 
roesoení ters dluhuv, hledasní ters 
optimaslní tersho rožbavržbaoení ters 
finančoní tersčh prostroedkuv tak, aby 
dluhy mohly byst uhražbaeny

Mí terst informače o spečiaslní tersčh 
službaobasčh, kteres se dluhovou 
problematikou žbaabysvají ters

Proijetí ters opatroení ters k minimaližbaači rižbaik plynoučí tersčh žba dluhuv (žbatrasta 
majetku, bytu apod.)

Jednasní ters s orgasnem, kterys naroí tersdil exekuči

Uzavírání smluv

Užbaavroení ters smlouvy o nasjmu Mí terst informače/podporu proi 
užbaaví tersrasní ters smluv

Mí terst informače/kontakty na 
subjekty žbaabysvají tersčí ters se
touto oblastí ters (notasro, advokastní ters 
kančelasro, občoanskas poradna)

Užbaavroení ters kupní ters smlouvy (jines nežbao beožbaonys naskup v občhodeo)

Nakládání 
s majetkem

Proevedení ters majetku Mí terst k informače/kontakty na 
subjekty v oblasti sprasvy 
majetku, mí terst podporu 
v rožbahodovasní ters o svesm majetku

Pronasjem nemovitosti (bytu, nebo jeho čoassti, domu, žbaahrady, 
čhalupy atd.)
Darovasní ters majetku

Využití sociálních 
dávek a jiných výhod

Uplatneoní ters nasroku na nasrokoves dasvky + vyshody, napro. pruvkažba ZTP, 
proí tersspeovek na pesčoi 

Mí terst možbaonost využbaoí terst nabí tersdky 
žbaaskladní tersho poradenství ters, mí terst 
informače o jednotlivysčh 
dasvkasčh a vyshodasčh, o 
podmí tersnkasčh proižbanasní ters

Mí terst podporu proi vypračovasní ters 
žbaoasdostí ters o dasvky a vyshody, proi 
jednasní ters s proí tersslusonysmi 
institučemi

Požbaoasdasní ters o nenasrokoves dasvky

Uplatneoní ters prasva na hmotnes žbaabežbapečoení ters ve stasroí ters, v invaliditeo 
(duvčhod)

Základní 
doklady

Platné osobní 
doklady

Zajisoteoní ters platnysčh dokladuv (napro. občoanskys pruvkažba, pas, rodnys list, 
pruvkažba žbadravotní ters pojisoťovny)

Mí terst podporu, dojde-li ke žbatrasteo, 
čoi vyprsoí ters-li platnost 
dokumentuv

Uplatňování 
politických práv

Upčoast na žbaasedasní ters žbaastupitelstva
Uplatneoní ters prasva volit
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Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

Účast na 
veřejném 
životě

Mí terst k dispožbaiči informače o 
možbaonostečh realižbaače 
političkysčh prasv

Mí terst psyčhičkou podporu proi 

Uplatneoní ters petičoní tersho prasva

Uplatnoovasní ters prasva byst čolenem političkes strany

Ochrana práv
Ochrana před 
zneužíváním

Očhrana prasv v oblasti sousedskysčh/občoanskysčh vžbatahuv Mí terst možbaonost využbaoí terst informače, 
event. podporu, proi očhraneo 
svysčh prasv, mí terst informače o 
subjektečh, kteres pomashají ters 
prasva hasjit, mí terst podporu proi 
nasvsoteoveo institučí ters hasjí tersčí tersčh 
prasva, event. proi jednasní ters s nimi

Mí terst informače o možbaones formeo a 
rižbaičí tersčh žbaneužbaoí tersvasní ters a žbapuvsobu, 
jak se mu brasnit

Mí terst informače o subjektečh, 
kteres se očhranou proed 
žbaneužbaoí tersvasní tersm žbaabysvají ters

Mí terst informače/kontakty na 
subjekty, kteres se žbaabysvají ters 
pomočí ters v proí terspadeo domasčí tersho 
nassilí ters

Uplatnoovasní ters pomoči ombudsmana (proti rožbahodnutí ters orgasnu veroejnes 
sprasvy)
Znalost kontaktuv na pomashají tersčí ters subjekty v proí terspadeo žbaneužbaoití ters, nebo 
ohrožbaoení ters žbaneužbaoití tersm

Znalost kontaktuv na pomashají tersčí ters subjekty v proí terspadeo domasčí tersho nassilí ters, 
nebo ohrožbaoení ters domasčí tersm nassilí tersm

Osoba 
zajišťuje péči 
o děti 
odpovídající 
jejich věku a 

Podpora 
rodičovských 
kompetencí

Péče o děti Zajištění plnění 
školních povinností 
dětí

Dočhasžbaka do sokoly Mí terst možbaonost využbaoí terst 
informače/podporu proi 
kontaktu se sokolou, kterou dí tersteo 
navsoteovuje

Proí tersprava do sokoly

Kontakt se sokolou

Využbaoití ters navažbaují tersčí tersčh službaoeb
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Výsledná 
kompetence 

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba např. zahrnuje Vysvětlivky

zdravotnímu 
stavu

Mí terst informače o možbaonosti 
využbaoí terst nasvažbanysčh službaoeb, o 
kontaktečh na neo, mí terst podporu 
(doprovod) proi jejičh nasvsoteoveo 
(napro. pedagogičko-psyčh. 
poradna, SVP, SPČ, logoped, 
Ranas pesčoe, SAS pro rodiny 
s deotmi, atd.)

Doučoovasní ters

Zajištění péče o dítě 
v domácím prostředí

Zajisoteoní ters odpoví tersdají tersčí ters stravy Mí terst fyžbaičkou podporu proi pesčoi 
o dí tersteo/deoti v domasčí tersm 
prostroedí ters

Mí terst informače/kontakty na 
poradenskes subjekty, 
nasvažbanes/spečiaslní ters službaoby 
(napro. Ranas pesčoe)

Mí terst informače o možbaonostečh 
trasvení ters volnesho čoasu deotí ters, 
kontakty na organižbaače, kteres 
se aktivitami pro deoti žbaabysvají ters

Osobní ters hygiena
Pesčoe o males dí tersteo

Zajisoteoní ters smysluplnesho trasvení ters 
volnesho čoasu deotí ters

Udržování 
uspokojivého 
zdravotního stavu 
dítěte a předcházení 
rizikům spojeným 
s onemocněním, 
nebo zdravotním 
znevýhodněním

Registrače u leskaroe, nasvsoteova ordinače
Absolvovasní ters leskaroskysčh vysoetroení ters
Identifikače proí tersžbanakuv onemočneoní ters
Užbaoí tersvasní ters leskuv
Dodržbaoovasní ters diety
Sčhopnost proedčhasžbaení ters infekčoní tersm onemočneoní tersm 
Využbaoití ters kompenžbaačoní tersčh pomuvček (hole, berle, protesžbay, brysle, 
nasloučhadla apod.)

Mí terst možbaonost využbaoí terst informače/ 
kontakty na subjekty, kteres 
poskytují ters odbornes poradenství ters 
v oblasti pesčoe o žbadraví ters dí tersteote, 
v oblasti spečiaslní tersčh 
pomuvček/mí terst podporu proi 
nasvsoteoveo leskaroe s dí tersteotem, proi 
nasvsoteoveo dalsoí tersčh odbornysčh 
službaoeb


