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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK  

Poskytovatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p.o. 

Druh služby: Pečovatelská služba  

Identifikátor služby: 3554399 

Název a adresa: středisko Pečovatelská služba, Brodská 100, 261 01 Příbram VIII 

(dále PS) 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

  

POSLÁNÍ PS 

Posláním PS je poskytovat soubor pečovatelských činností, který klientům sociální 

služby umožňuje zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, 

kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost ústavního zaopatření. 

Služba je určena občanům, jejichž soběstačnost je z důvodu věku nebo zdravotního 

stavu trvale či dočasně omezena a vyžaduje pomoc jiné osoby.    

CÍLE PS 

1. Prostřednictvím úkonů PS v souladu se zjištěnými individuálními potřebami, 

podporovat klienty služby v těch oblastech, kde jsou jejich schopnosti 

z důvodu věku nebo zdravotního stavu sníženy a tím napomáhat k tomu, aby 

mohli žít ve svých domovech.  

2. Rozvíjet činnost služby dle potřeb klientů s důrazem na rostoucí kvalitu služby, 

odbornost personálu, rostoucí úroveň zázemí a technického vybavení. 

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA 

Cílovou skupinou PS jsou občané se sníženou soběstačností (viz kategorie uvedené 

v registru), kteří přechodně či dlouhodobě potřebují pomoc a podporu při péči o svoji 

osobu, domácnost, zajištěním stravy či kontaktu se společenským prostředím. 

Situace klienta je vyhodnocena na základě odborného názoru sociálního pracovníka 

PS. 

Okruh osob, dle vymezení v Registru poskytovatelů sociálních služeb:    
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• osoby s chronickým onemocněním  

• osoby s jiným zdravotním postižením  

• osoby s kombinovaným postižením  

• osoby s tělesným postižením  

• osoby se zdravotním postižením  

• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let)  

• dospělí (27 – 64 let) 

• mladší senioři (65 – 80 let) 

• starší senioři (nad 80 let) 

   

PRINCIPY PS 

 

Partnerství – pracovat společně, ne odděleně. 

Kvalita sociální služby – záruka kvality poskytuje ochranu uživatelům sociální 

služby - zranitelným lidem. 

Flexibilita služby – přizpůsobování se měnícím se potřebám klientů 

Odbornost poskytované služby – podpora vzdělávání personálu 

 

OBSAH SLUŽBY 

Služba se poskytuje v předem domluveném čase v domácnostech klientů a 

v ambulantních pracovištích dle stanovené provozní doby. Zahrnuje základní činnosti 

podle § 40 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a úkony podle § 6, vyhlášky 

505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  

Klienti mají také možnost využít fakultativní činnosti dle platné nabídky a za úhradu 

dle platného ceníku, a to pouze tehdy, využívají-li alespoň jednu ze základních 

činností služby. 

Naše služba akcentuje tzv. nezastupitelné úkony - zejména zvládání běžné péče o 

svoji osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti a 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Podporuje klienty ve 

využívání běžně dostupných veřejných i komerčních služeb, které mohou zastávat 

úkony, jako např. zajištění a dovoz stravy, úklid. 
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V Příbrami 1.6.2021 

Zpracovala: Bc. Jana Klímová, metodik 

 

Mgr. Tomáš Cipra, DiS. ředitel CSZS 
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