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Základní veřejné prohlášení 

 

Název organizace: Pečovatelská služba Slatiňany 

 

Adresa poskytovatele: 

Město Slatiňany 

T. G. Masaryka 36 

537 21 Slatiňany 

www.slatinany.cz 

 

Adresa pracoviště: 

Dům s pečovatelskou službou města Slatiňany 

Farská 765, 538 21 Slatiňany 

Telefon: 469 682 555, 721 101 332 

e-mail: dps@slatinany.cz 

 

Vedoucí pečovatelské služby (sociální pracovnice): Mgr. Ilona Čápová 

Tušicová 

Pracovnice v sociálních službách: Bolechová Sylvie, Kadeřábková Jana, 

Štveráková Jana 

 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat svým klientům služby, které 

vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí. Tím chce umožnit 

lidem přes nepříznivou zdravotní a sociální situaci setrvávat v jejich domovech, 

zachovávat vazby na své přirozené prostředí, rodinu, přátele, blízké a využívat 

místní instituce, které poskytují služby veřejnosti. 

Místo poskytování pečovatelské služby: 

Slatiňany a jejich místní části (Kunčí, Kochánovice, Škrovád, Presy, Trpišov, 

Podhůra) 

Pokud to ekonomické, technické a provozní možnosti dovolí obce dle 

delimitačního protokolu: Orel, Svídnice, Lukavice a jejich místní části. A obec 

Zaječice. 

 

Cílová skupina:  

- osoby s chronickým onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé 

osoby 

- senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby 
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- osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé 

osoby 

 

Věková kategorie cílové skupiny: 

- starší senioři (nad 80 let) 

- mladší senioři ( 65-80 let) 

- dospělí (27-64 let) 

 

Pečovatelská služba nemůže být poskytnuta pokud: 

 Pečovatelská služba Slatiňany neposkytuje sociální službu, o kterou osoba 

žádá 

 žadatel nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena 

 kapacita pečovatelské služby je vyčerpána 

 je možné odmítnout službu osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, 

pokud Pečovatelské služba Slatiňany vypověděla v době kratší než 6 

měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z 

důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

 

Cílem pečovatelské služby je: 

 poskytovat služby tak, aby bylo naplňováno poslání pečovatelské služby, tj. 

aby klienti, za předpokladu, že spadají do okruhu osob, kterým je služba určena, 

neukončovali smluvní vztah: 

a) z důvodu nedostatečnosti služby 

b) z důvodu nespokojenosti s poskytovanou službou 

 

 poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory potřebnou pro zachování 

pocitu samostatnosti a nezávislosti, podporovat jejich sebevědomí a pocit 

sounáležitosti s veřejností (tj. poskytovat služby v rozsahu odpovídajícím 

reálným potřebám klientů, tzn. nepřepečovávat, tudíž nevytvářet návyk na 

sociální služby).   

 

Ctít zásadu „podpory“, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem 

(zásadní rozdíl mezi komerční a sociální službou) 

 

Cíl služby je naplňován formou podpory, která je klientům poskytována 

v zájmu: 

 udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy 

 udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci zajištění chodu 

vlastní domácnosti 

 obstarávání osobních záležitostí 



 uplatňování práv a zájmů  

 udržení sociálních kontaktů 

 

Hlavní principy (zásady) Pečovatelské služby Slatiňany:  

 individuální přístup  

 respekt k zachovaným dovednostem a schopnostem  

 spolehlivost  

 odbornost, profesionalita 

 dostupnost  

 efektivita, kvalita  

 odpovědnost  

 jistota  

 spolupráce s rodinou 

 partnerství, rovné podmínky  

 mlčenlivost  

 pružnost  

 respekt k právům uživatele  

 podpora v zachovávání vazeb na přirozené prostředí 

 

Časový rozsah: služba se poskytuje v pracovní dny v domácnostech uživatelů 

od 6,00 hod. do 16,00 hod. 

 

Další informace: 

- pečovatelská služba je poskytována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., 

o sociálních službách, v platném znění a s vyhláškou MPSV č. 505/2006 

Sb., v platném znění 

- zájemci se mohou informovat osobně nebo prostřednictvím jiné osoby 

(rodinný příslušník, lékař, soused apod.), telefonicky, e-mailem na výše 

uvedené adrese a telefonním čísle 

- o poskytování pečovatelské služby se uzavírá Smlouva o poskytnutí 

sociální služby, uzavření smlouvy předchází osobní jednání o rozsahu 

nabízené služby, způsobu poskytování pečovatelské služby, úhradách, 

projednání požadavků, očekávání a osobních cílů 

 


