
Zásady poskytování služby Pečovatelské služby  
 
Transparentnost 
Prokazatelnost: Individuální plán klienta (dále jen IP), kde jsou záznamy při naplňování osobních cílů 
klienta, realizace sociálních úkonů dle stanoveného plánu s klientem. 
Lidskost  
Prokazatelnost: spojenost se sociální službou, počet uzavřených smluv, počet ukončených smluv, 
počet stížností a pochval. 
Respektování přání a potřeb uživatele – uživatel je odborníkem na své problémy a potřeby. Jedině 
on sám je zná dokonale. 
Prokazatelnost: stanovení osobního cíle klienta v rámci IP a jeho naplňování v rámci realizace 
sociálních úkonů dle přání klienta. 
Svobodná vůle – každý uživatel se může sám svobodně a bez nátlaku rozhodnout, jaké služby bude 
využívat, kdy a jak dlouho. 
Prokazatelnost: sociální šetření sociálního pracovníka a zjišťování bio psycho sociálních potřeb, 
stanovení osobního cíle a IP a jeho realizace. Sociální šetření v závěru shrnuje sociální  situaci klienta 
a jeho potřeby a nabídku dalších služeb, které je možné realizovat v budoucnu, pokud si je bude 
klient přát. 
Individuální přístup – pracovníci respektují, že je každý člověk jiný a má tedy i jiné potřeby. Proto 
jsou její služby vždy šity na míru konkrétnímu uživateli. Součástí služby je individuální plánování 
průběhu služby s uživatelem. 
Prokazatelnost: stanovení IP a osobního cíle klienta a jeho naplňování, záznamy a revize IP klientem a 
sociálním pracovníkem ve spolupráci s vedoucí Pečovatelské služby (dále jen PS) a klíčovým 
pracovníkem.  
Rovnoprávnost – služby jsou všem jednotlivcům z cílové skupiny poskytovány stejně, bez ohledu na 
původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či 
pohlaví. 
Prokazatelnost: počet odmítnutých klientů a důvody odmítnutí. 
Etika – dodržujeme práva uživatelů a řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Listinou 
základní práv a svobod. 
Prokazatelnost: etický kodex je součástí dokumentů při přejetí pracovníka, jsou nastavené kontrolní 
mechanismy plnění etického kodexu od vedoucí PS, sociálního pracovníka pracovníků v sociálních 
službách. 
Profesionalita – všechny činnosti jsou pracovníky poskytovány na nejvyšší možné úrovni, pracovníci 
svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním. 
Prokazatelnost: pracovníci v sociálních službách se pravidelně vzdělávají v akreditovaných kurzech 
(záznamy v písemné podobě), dle potřeb pracovníků je vytvořen na každý rok vzdělávací plán dle 
konzultace s vedoucí pečovatelské služby dle konzultace s pracovníky v sociálních službách a jejich 
požadavků na vzdělávání. Zápisy z porad vedení a týmu PS. 
Nezávislost – základem práce s uživatelem je neustálé budování jeho co největší nezávislosti na péči 
druhého člověka (tj. na péči rodiny, sousedů, pečovatelky apod.). 
Prokazatelnost: IP klienta se stanovení osobního cíle, sociální šetření za přítomnosti osoby blízké a 
zápis sociálního pracovníka, který v závěru shrnuje potřeby klienta, které zabezpečí rodina a PS. 
Pokud, je klient sám zápis obsahuje další zabezpečení sociálních a zdravotních služeb, pokud je klient 
vyžaduje ve spolupráci s MČ Praha 15. 
Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením – pracovníci služby se podílí na 
pěstování dobré pověsti služby. Zároveň dbají na zásady mlčenlivosti a chovají se diskrétně v místě 
bydliště uživatele služby. Vyzdvihují přednosti a dovednosti uživatele. 
Prokazatelnost: IP klienta a jeho realizace, kontrolní mechanismy zaměřené a dodržování etického 
kodexu, porady týmu PS, vzdělávání pracovníků v sociálních službách (záznamy). 
 


