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Úvod

V absolventské práci jsem zaměřila svou pozornost na cílovou skupinu uživatelů 

seniory a osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována terénní pečovatelská 

služba v jejich domácnostech.

K výběru tématu práce a cílové skupiny mne motivoval zájem o práci se seniory a 

snaha prozkoumat a pochopit metodiku stanovování a naplňování standardů kvality v 

praxi  v  prostředí  střediska  pečovatelské  služby.  Soustředím  se  na  problematiku 

individuálního plánování, určování osobních cílů uživatelů, jejich naplňování a následně 

na vyhodnocení činností, které napomáhají uživatelům plnit jejich osobní cíle. 

V  teoretické  části  definuji  pojmy související  s  poskytováním sociálních  služeb, 

popisuji  práva  a  povinnnosti  poskytovatelů  sociálních  služeb,  nahlížím  do  historie 

poskytování  sociální  pomoci  v  terénu,  pozornost  věnuji  také  standardům  kvality, 

zejména  standardům,  které  vymezují  kriteria  individuálního  plánování  služby  a 

standardům souvisejícím se zvyšováním kvality poskytování služby. V dalších kapitolách 

se snažím charakterizovat cílovou skupinu uživatelů pečovatelské služby  a zamyslet se 

nad  etikou  poskytování  sociálních  služeb  a  přiblížit  etický  kodex  konkrétního 

poskytovatele. 

V  praktické  části  se  prostřednictvím  dlouhodobějšího  pozorování  pokusím 

zmapovat  spokojenost  uživatelů  s  pečovatelskou  službou  a  vymezit  a  pojmenovat 

případné  problémy  a  praktická  dilemata,  která  se  v  rámci  každodenní  práce  v 

domácnostech  uživatelů  mohou  vyskytnout.  Výsledky  dotazníkového  šetření  použiji 

jako výstup pro vymezení  kriterií  pro hodnocení  služby z  hlediska uživatele a  jejich 

aplikaci do individuálního plánování a zapracování do dokumentace.
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 1 Cíle práce   

 1.1 Hlavní cíl

Vymezit kriteria průběžného hodnocení terénní pečovatelské služby  z hlediska

uživatele

 1.1.1 Dílčí cíle

Zmapovat aktuální stav spokojenosti uživatelů s terénní pečovatelskou službou 

Vytvořit systém průběžného hodnocení služby a zavést ho do praxe 

 1.2 Vedlejší cíl 

Popsat specifický charakter sociální služby poskytované církevní organizací a zjistit zda 

se odráží v kvalitě služby 
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 2 Teoretická část

 2.1 Sociální služby 

 2.1.1 Pojem sociální služba 

          Pojem služba označuje práci nebo činnost vykonávanou někým pro někoho, v něčí 

prospěch nebo jde  o organizovanou činnost  zaměřenou na určitý,  zpravidla  obecně 

prospěšný  úkol.  Organizace  vykonávající  takovou  činnost  mívá  často  termín  služba 

uveden i  ve  svém názvu.  Pojem  sociální mimo jiné  označuje i  souhrn opatření  pro 

osoby potřebující společenskou pomoc a podporu. [ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ,  2011]

Pojem  sociální  služby  označuje  činnost  nebo  soubor  činností,  které  jsou 

poskytovány  občanům  veřejnoprávní  nebo  soukromoprávní  institucí.  Sociální  služby 

jsou  určeny osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a jsou společensky 

znevýhodněny.  Cílem  poskytování  služby  je  zlepšit  kvalitu  života   cílových  osob  a 

zamezovat tak jejich sociálnímu vyloučení. Sociální služby chrání občana před sociálním 

vyloučením tím, že v jeho prospěch něco konají. [Česko, Zákon č.108/2006 Sb.] 

 2.1.2  Sociální služby ochrana občana i společnosti 

       V historii zemí evropské civilizace proběhly společenské změny, během kterých se 

změnilo  uspořádání  většiny  zemí  směrem  k  republikám,  kde  v  současnosti  funguje 

zastupitelská demokracie. Předzvěstí těchto změn byl nový pohled na člověka v období 

renesance a myšlenky humanismu. Do popředí zájmu se dostal  člověk jako jedinec, 

ideálem se stal člověk svobodný a autonomní. Lidé už si byli více vědomi své hodnoty, 

hodnoty  každého  člověka  a  zjistili,  že  mohou  kvalitu  a  směřování  svého  života  a 

podmínky, ve kterých žijí více ovlivnit. Pojmy „ rovnost, volnost, bratrství“ nebyly jen 

prázdnými hesly, ale vyústily  během 18. a 19. století v revoluce, které vedly  ke vzniku 

republik. Většina  monarchií  postupně  zanikla  a  v  republikách  se  dostala  ke  slovu 

demokracie a zastupitelský způsob uspořádání států.  Demokratické společnosti začaly 

projevovat zájem o lidská práva, jejich naplňování, ale také jejich zakotvení v právním 
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systému společnosti. Na lidi se začalo pohlížet jako na rovnoprávné bytosti, které mají 

svá práva a každý jednotlivec má svou hodnotu. Po 2.sv. válce byla v roce 1948 v New 

Yorku  deklarována  Všeobecná deklarace  lidských práv,   kde  se  k  právům na život, 

svobodu, osobní bezpečnost, vzdělání, důstojné pracovní podmínky, přiměřenou životní 

úroveň přidala také  práva sociální, k nimž patří  i  právo na systémovou ochranu při 

určitých sociálních událostech.

             Moderní společnost došla k poznání, že je nutné se zabývat potřebami všech lidí, 

 i těch  společensky  znevýhodněných,  protože  v  případě  dlouhodobých  sociálních 

problémů hrozí nespokojenost obyvatelstva, narušení sociálního smíru a destabilizace. 

V českém prostředí je systémová ochrana občana při sociálních událostech nazývána 

sociálním zabezpečením.  Sociální  zabezpečení  je  prostředkem k naplňování  sociální 

politiky státu směrem k občanovi. [MATOUŠEK a kol., 2007]                      

             Rozvoj průmyslu přinesl změny životních podmínek obyvatelstva, změny ve způsobu 

a charakteru práce a pracovních podmínek, nárůst pracovního tempa. Doprovodným 

jevem industrializace byl výrazný nárůst sociálních rizik – sociálních událostí, které se 

různí co do kvality i kvantity. Člověk moderní doby není schopen zcela nést všechna 

tato rizika a proto odkládá část  své současné spotřeby a platí si  pojištění / zdravotní, 

sociální, nemocenské/, aby se tak předem připravil na budoucí nejisté sociální situace. 

Jiné důležité sociální události v životě člověka/ např. narození dítěte, péče o dítě/ jsou 

považovány za hodné podpory ze strany státu na základě společenského koncensu v 

rámci celospolečenské solidarity / hrazeno z daní tedy  ze státního rozpočtu / Pojištění a 

státní sociální podpora jsou  příjmovou formou sociálního zabezpečení. Druhou formou 

sociálního zabezpečení jsou právě sociální služby / např. pečovatelská/  a další formou 

jsou sociální azyly/ např. domovy pro seniory/ . 

           Sociální služby  jsou  formou sociální pomoci a lze je  poskytovat i mimo státní 

sociální pomoc na základě smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem. Poskytovatelem 

může  být  i  nestátní  subjekt.  Služby  mohou  poskytovat  veřejnoprávní  i 

soukromoprávní / nestátní/ organizace. Stát  ale zůstává i v případě poskytování služeb 

organizací  soukromoprávní  povahy  garantem  dodržování  lidských  práv 
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a   organizátorem  přidělování  registrací  a  prověřovatelem  kvality. [  ČÁMSKÝ, 

SEMBDNER, KRUTILOVÁ, 2011]

 2.1.3 Služby před a po r. 2006 – Zákon o sociálních službách č.108/2006 
Sb. 

    V 50.  letech minulého století  začal  v Československu fungovat model sociálního 

zabezpečení  inspirovaný  sovětským  vzorem.  Systém  sociálního  zabezpečení  byl 

jednotný,  plně  organizovaný  a  financovaný  státem.  Postupně  byl  tento  systém 

upravován a doplňován navazujícími zákony a prováděcími předpisy. Sociální služby byly 

tedy  řízené a organizované státem , institucionální model služeb dával přednost ústavní 

péči.  Klienti  sociálních  služeb  byly  kategorizováni  a  stigmatizováni  do  uniformích 

cílových skupin obyvatelstva, které je třeba zařadit, umístit a kdesi stranou v ústavním 

zařízení na ně hromadně působit . Celoživotní pobyt v ústavu v té době nebyl ničím 

vyjímečným. Až do roku 2006 zde platila  právní  úprava  č.100/1988 Sb.,  která nijak 

neupravovala možnost poskytování sociálních služeb nestátními poskytovateli, sociální 

péče  nebyla  definována  jako  individuální,  kategorie  potencionálních  klientů  služeb 

neodpovídaly skutečnosti.  Terénní alternativy služeb kromě pečovatelské nebyly vůbec 

k dispozici. Alternativní služby začaly nabízet až nestátní poskytovatelské subjekty, které 

vznikaly po roce 1989, ale pro fungování těchto subjektů nebyl žádný právní rámec, 

protože  předrevoluční  právní  úprava  existenci  nestátních  poskytovatelů  vůbec 

nepředpokládala. [ ČÁMSKÝ, SEMBDNER, KRUTILOVÁ, 2011]

         Zákon o sociálních službách  č.108/2006 Sb. přinesl mnoho změn do procesu 

poskytování  sociálních  služeb.  Příprava  zákona  trvala  dlouho,  podíleli  se  na  něm 

odborníci ze státního i neziskového sektoru a to z toho důvodu, že u většiny nových 

druhů služeb byli  pracovníci  neziskového sektoru průkopníky a měli  s  poskytováním 

širšího spektra služeb své praktické zkušenosti.  Předchozí  právní  úprava byla již  pro 

změněnou  situaci  ve  společnosti  a  v  resortu  sociálních  služeb  nevhodná.   Systém 

sociální  péče  a  ochrany  byl  z  předrevoluční  doby  vypracovaný  tak,  že  o  potřebné 

občany bylo postaráno. Měli  zajištěnou a zorganizovanou obvykle tzv. celodenní péči, 

ale  většinou ústavní  formou někde mimo dosah  běžného rytmu a koloběhu života. 
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Klienti pobytových služeb byli často celoživotně stavěni do role svěřenců či chovanců 

ústavů, kteří  jsou někam „zařazeni“. Názor klienta na jeho vlastní  situaci nebyl  příliš 

brán v potaz. [MATOUŚEK a kol., 2007]

      

     Cílem zákona o soc. službách bylo hlavně zakotvit do zákona zásadní otázku lidských 

práv  klientů ,  respekt  k  jejich  právům  a  zachování  důstojnosti  každého  jedince a 

upravit  právně a správně vztahy mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb. 

      Klíčovým principem,  který  je  obsažen v  celém zákoně je  princip  individuality. 

Paternalistický přístup byl nahrazen individuálním přístupem. Z pacienta nebo svěřence 

se  zákonem stává  klient  nebo jinak  řečeno  zákazník.  Vztah  mezi  poskytovatelem a 

uživatelem sociální služby je založen na principu smluvním,  obě strany, které uzavírají 

smlouvu mají rovnoprávné postavení  a smlouva je uzavírána vždy  dobrovolně. Obě 

strany se podepsáním smlouvy zavazují k dodržení dohodnutých postupů a pravidel.

Cílem   poskytování  všech  služeb  je  snaha  udržet  osoby  nějakým  způsobem 

znevýhodněné co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, zabraňovat jejich sociálnímu 

vyloučení  a mobilizovat jejich síly, eliminovat jejich závislost na službě a podporovat 

jejich samostatnost. [ KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008]

      

      Obecnými zásadami obsaženými v Zákoně o sociálních službách jsou 

• individuální přístup k uživateli

• podpora jeho samostatnosti 

• respekt k jeho právům, zachovávání jeho důstojnosti 

• podpora co nejdelšího zachování přirozeného prostředí a sociálních kontaktů 

      Z těchto východisek také vychází Standardy kvality, které jsou uvedeny v zákoně a 

většina  z  nich  jsou  zásadními  kriterii  pro  posuzování  kvality  při  inspekci  sociálních 

služeb. [Česko, Zákon č.108/2006 Sb.]
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     Do zákona byla zapracována nejen nová pravidla a postupy , ale také nové pojmy a 

instituty jako jsou : 

• příspěvek na péči

• registrace poskytovatele 

• standardy kvality sociálních  služeb 

• aktivizace 

• podpora samostatnosti 

• smlouva o poskytování sociálních služeb

• inspekce poskytování  sociálních služeb 

• možnost poskytování sociální služby fyzickou osobou

        

       Příspěvek na péči na rozdíl od dřívějšího příspěvku na bezmocnost  je poskytován ze 

státního  rozpočtu  přímo osobám,  které  z  důvodu  nepříznivého  zdravotního  stavu 

nejsou schopny samy o sebe postarat a peníze z příspěvku na péči mohou použít na 

úhradu za  služby.  Mohou  je  také  poskytnout  rodinnému příslušníkovi,  který  o  ně 

pečuje a pečující osoba již nemusí dokladovat  řádnou celodenní péči o blízkou osobu a 

tím, že pracuje neztrácí  nárok na příspěvek.  Zřízením institutu příspěvku na péči  se 

otevřel prostor pro to, aby občané s různými handicapy mohli požívat práva, která pro 

ostatní populaci jsou samozřejmostí jako právo na život v přirozeném prostředí, právo 

účastnit se společenského života, právo volby a vlastního názoru, právo na přiměřené 

riziko. [ KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ , 2008]

      V minulosti byla často lidem s postižením upírána práva na osobní svobodu, na 

svobodu pohybu, na možnost volby a také právo na ochranu soukromí. Často v různých 

ústavních  zařízeních  převládal   tzv.  zdravotnický  přístup ke  klientům,  kdy  personál 

vstupoval  do  pokojů  bez  ohlášení,  klepání,  předchozí  domluvy  a  v  době  své 

nepřítomnosti si klienti nemohli pokoj zamykat. 

       Detailní pohled na kvalitu poskytování sociálních služeb byl zapracován přímo do 

Zákona o sociálních službách  č. 108/2006 Sb.  v podobě  Standardů kvality. Přímo v 

zákoně  jsou  uvedena  jasná  kriteria,  podle  kterých  je  možné  posoudit  kvalitu 

                                                                    11



poskytované služby. Standardy  kvality  jsou přínosem pro poskytovatele, uživatele i 

inspekci sociálních služeb.

• Pro poskytovatele jsou určitým  návodem jak by měla služba vypadat, za jakých 

podmínek ji lze poskytovat, co je všechno třeba dodržet a zpracovat, aby služba 

byla kvalitní a obstála při inspekci kvality.

• Pro inspekci jsou zdrojem informací, návodem na co se při inspekci zaměřit.

• Pro uživatele jsou zárukou kvality služby, která vyplývá přímo ze zákona.

• Pokud služba nedosahuje určitého stupně kvality,  nemůže být registrována a 

provozována. [ČÁMSKÝ, SEMBDNER, KRUTILOVÁ, 2011]

 2.2 Pečovatelská služba – nejstarší terénní služba

Pečovatelská  služba je  službou sociální  péče.  Poskytuje  se  dětem,  osobám se 

zdravotním  postižením  a  seniorům,  kteří  potřebují  pomoc  jiné  osoby  při  péči  při 

běžných úkonech péče o vlastní osobu, pomoc s poskytováním nebo zajištěním stravy, 

se zajištěním chodu domácnosti nebo se zprostředkováním kontaktu se společenským 

prostředím, také pomoc při prosazování práv a zájmů. Je to služba poskytovaná až na 

výjimky za úhradu. Pečovatelská služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů 

nebo v rezidenčních zařízeních.[KRÁLOVÁ, RÁŹOVÁ, 2008]

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou nejčastěji senioři.

 2.2.1 Charakteristika cílové skupiny 

Seniorské období života a zejména pozdní stáří  /  nad 75 let věku / přináší  do 

života člověka mnoho změn. Především se zhoršuje fyzická i psychická kondice. Stáří 

samo o sobě není nemocí, ale v populaci starých lidí je mnohem více nemocných než v 

jiných  skupinách  obyvatelstva.  Staří  lidé  trpí  často  více  chronickými  nemocemi 

najednou/polymorbidita/ a k tomu se mohou přidat ještě psychické potíže, které bývají 

skryté a lidé žijící v blízkosti starého člověka si je ani nemusí uvědomovat. Zhoršuje se 

zrak  i  sluch,  časté  jsou  problémy  s  pamětí,  zhoršuje  se  koncentrace  a  schopnost 

rychlého rozhodování. 
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V průběhu stárnutí dochází k nerovnoměrnému úbytku rozumových schopností. 

Ubývá  schopnost  analýzy  a  zpracování  nových  informací  /  fluidní  inteligence/,  už 

naučené  teoretické  postupy  a  praktické  schopností   a  dovednosti  přetrvávají  déle 

   /krystalická inteligence/ . Emoční prožívání se mění tak, že některé emoce jsou méně 

intenzivní,  dochází  k  určitému  zklidnění,  na  druhé  straně  může  vzrůstat  citová 

podrážděnost.   Celkově  míra  zvládání  změn,  které  ve  stáří  nastávají  závisí  na  míře 

kognitivní resilience. Kognitivní resilience je postupný proces, kdy člověk plně využivá 

schopností  a  kompetencí,  které  během  života  získal  a  kompenzuje  tak  některé 

nedostatky, které se během stáří objevují. Schopnost vyrovnání se se změnami v životě 

při stárnutí a ve stáří je ovlivňována osobností člověka, zdravotním stavem i postojem 

okolí. 

Aktivní,  flexibilní  osobnost  se  pokouší  i  ve  stáří  hledat  cestu,  jak  si  zachovat 

maximum kompetencí a vytváří různé osobní strategie pro adaptaci na nastalé životní 

situace.  Např. při selektivní strategii člověk rozumně posoudí své možnosti a zvolí pro 

sebe takové činnosti, na které stačí, případně změní své cíle do budoucna tak, aby bylo 

reálné je naplnit. Další formou možné adaptační strategie  je optimalizace, kdy člověk 

plně  využívá  toho,  co  umí,  rozdělí  si  práci  na  kratší  úseky,  častěji  odpočívá  .  Při 

kompenzačním způsobu adaptace zase člověk využívá i  dílčích schopností,  které mu 

zůstaly a nahrazuje jimi ty, které se vytrácejí, např. dělá si podrobné poznámky, píše si 

deník, aby si mohl přečíst, co se který den odehrálo apod. [ VÁGNEROVÁ, 2007] 

S  přibývajícím  věkem  a  kumulujícími  se  zdravotními  obtížemi  a  postupným 

ubýváním psychických sil starší člověk postupně redukuje své zájmy a aktivity a jeho 

potřeby a nároky se přizpůsobují možnostem. 

 2.2.2 Vymezení pojmu ADL - každodenní činnosti

Pro seniory v období pozdního stáří i pro osoby s tělesným postižením je velmi 

důležitá míra soběstačnosti, jinak řečeno schopnost zvládat každodenní běžné činnosti. 

Tyto činnosti  jsou souhrnně označovány pojmem ADL/Activity of daily  living/.  Jde o 

zastřešující  termín vztahující  se k  péči  o  vlastní  osobu,  domácí  i  komunitní  aktivity. 

Pojem ADL byl poprvé zmíněn v časopise Zdraví a tělesná výchova v roce 1935 v USA. 
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Činnosti každodenního života jsou rozlišovány ve dvou úrovních:

• základní  činnosti

•  instrumentální činnosti  

Základní aktivity každodenního života /Basic activity of daily living/  jsou rutinní 

činnosti  jako   mytí,  koupání,  čištění  zubů,  holení,   stravování,  použivání  toalety, 

schopnost chůze nebo samostatného přesunu na vozík. 

Instrumentální aktivity  denního života /Instrumental activity of daily living/ jsou 

složitější  činnosti,  které  vyžadují  určitou  fyzickou  obratnost,  zdravý  úsudek  a 

organizační  dovednosti.  Za  instrumentální  denní  aktivity   je  považována  například 

schopnost používat telefon a další  komunikační  prostředky,  schopnost připravovat si 

jídlo, udržovat domácnost, spravovat domácí finance, nakupovat, cestovat, pohybovat a 

orientovat se  venku. [SENIORHOMES.COM, 2012 ]

Každodenní  kompetence  jsou  souborem  dovedností  i  zkušeností,  které  člověk 

využívá k udržení nezávislosti v běžném životě. 

Míra zvládání každodenních kompetencí je  ukazatelem schopnosti žít nezávisle a 

být soběstačný v maximální možné míře. 

Rozsah těchto kompetencí se postupem času s přibývajícím věkem a zhoršováním 

zdravotního stavu  /nebo náhle po úrazu nebo následkem nemoci/ snižuje a člověk je 

nucen  se  přizpůsobit   novým  okolnostem.  Běžné  denní  aktivity  se  mohou  stát 

problémem a je nutné změnit životní styl. Starý nebo nemocný člověk  si musí přiznat, 

že potřebuje něcí pomoc k tomu, aby zvládl zcela „obyčejné“ věci, které dříve pro něj 

byly  samozřejmostí  a  zvládal  je  automaticky  bez  větší  námahy.  Pomoc  mohou 

poskytovat blízcí, příbuzní , sousedé ,ale také profesionálové a je možné tuto pomoc 

kombinovat. Právě pečovatelská služba je nejčastější volbou starších seniorů nebo jejich 

příbuzných, hledají- li pomoc, která  vhodným způsobem doplní chybějící kompetence a 

umožní seniorovi žít navyklým způsobem života v domácím prostředí a zachovat si tak 

co nejdéle alespoň část soběstačnosti. [ VÁGNEROVÁ, 2007] 
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 2.2.3 Vývoj organizované terénní pomoci v ČR a jeho význam pro 
současnost 

Organizovaná   pomoc  potřebným  na  území  ČR  má  bohatou  tradici.  Prvními 

historickými  zřizovateli  a  poskytovateli  služeb   byly  církve a  řeholní  řády.  Církve 

zřizovaly různá zařízení   podle cílových skupin – chudobince, starobince,  sirotčince, 

chorobince,  kde  byla  poskytována  pomoc  těm,  kteří  neměli  rodinu,  která  by  jim 

pomohla.  Kromě církve pomoc organizovali  také   bohatí  měšťané,  jejich manželky i 

potomci. Města zřizovala špitály pro nemocné, zmrzačené, slepé a osamělé osoby. Do 

těchto  zařízení  se  ale  nedostali  všichni,  kdo  potřebovali  pomoc  a  na  základě 

papežského rozhodnutí na konci 13.století byla řádovým a řeholním sestrám zakázána 

práce ve špitálech. A sestry proto začaly docházet přímo do příbytků potřebných lidí a 

poskytovaly pomoc v místě jejich pobytu. To byly prvopočátky terénní péče. [ Kolektiv 

autorů, VÍTOVÁ, 2010,  ] 

 Později v období renesance se dostávalo chudým většinou naturální pomoci ze 

sbírek organizovaných potomky bohatých měštanů a šlechticů zavázaných dědickými 

odkazy  předků.  Významným  zdrojem  obživy  pro  chudé  bylo  žebrání,  ale  to  bylo 

umožněno jen na vyhrazených místech a jen někomu. Většina chudých , nemocných, 

zbídačených a postižených lidí žila v trvalém sociálním vyloučení, ale tento termín měl 

tehdy zcela jiný obsah než v současnosti. Jednotlivci nebo skupiny lidí  bez příslušnosti k 

rodině , k panstvu,byli vyhánění za hranice měst, pořádaly se na ně hony, byli vystaveni 

trvalé represi. [ MATOUŠEK, 2007 ]

 Pravý  rozvoj  terénní  pomoci  nastal  až  ve  druhé polovině 19.století,  kdy bylo 

území rozděleno na chudinské okrsky kopírující v podstatě jednotlivé farnosti.  V roce 

1863  byl  zaveden  institut  „domovského  práva“  a  povinnost  postarat  se  o  staré, 

nemohoucí  a  postižené  bez  rodiny  a  zajistit  jim  nutnou  obživu  a  přístřeší  připadla 

obcím,  ze  kterých  tyto  osoby  pocházely.  Pokud  nebylo  možné  zjistit,  odkud  osoba 

potřebující pomoc pochází, připadala tato povinnost jednotlivým Zemím – tehdejším 

vyšším územně správním celkům.[ MATOUŠEK, 2007] 

Celé  19.století  bylo  ovlivněno  vědecko-technickou  revolucí,  industrializací a 

urbanizací,  což  mělo  za  následek  nárůst  sociálně  negativních  jevů  jako  je   bída, 
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zneužívání  dětské  práce,  tuláctví,  nové  druhy  kriminality.   Lidé  se  houfně  začali 

přesouvat do měst za prací do továren s vidinou lepších výdělků, přetrhávali své vazby 

na širší rodinu, rodnou obec , místní společenství a v případě problémů se ocitali bez 

pomoci.  Nové  formy  nouzových  situací  v  životě  člověka  v  období  industrializace  si 

vyžádaly  také novou podobu  pomoci  sociálního charakteru.  Sociální  péče měla do 

konce 19. století převážně donucovací a represivní charakter. Přesto na konci 19.století 

vznikla laická domácí ošetřovatelská péče a v Praze byla založena první ošetřovatelská 

škola. [ Kolektiv autorů, VÍTOVÁ, 2010, ] 

Samostatný Československý stát ponechal platnost rakouských právních norem v 

oblasti  chudinské  a  sociální  péče  a  tak  na  našem  území  už  tehdy  byl  naplněn 

doplňkový /subsidiární/ princip sociální péče. Pomoc z veřejných zdrojů byla možná až 

tehdy, když nemohla postiženému pomoci rodina ani soukromoprávní subjekty a fondy. 

Snaha poskytovat pomoc účinněji a cíleněji se projevila zkoumáním míry potřebnosti a 

objektivním hodnocením situace žadatele o pomoc. [ MATOUŠEK, 2007 ] 

Milníkem  v  procesu  vývoje  terénní  péče  bylo  založení   organizace 

Československého červeného kříže v roce 1919, kde pod vedením Alice Masarykové 

začala  fungovat  pečovatelská   služba  a  domácí  ošetřovatelská  péče  vykonávaná 

dobrovolnými pracovníky a  financovaná z  veřejných sbírek.  Rozvoj  služeb si  vyžádal 

nutnost  odborného  vzdělání  pracovníků  a  ke  Státní  ošetřovatelské  škole  přibyla  i 

Masarykova státní škola zdravotní a sociální, kde se nové odbornice připravovaly už i na 

sociální poradenství a preventivní působení. [ Kolektiv autorů, VÍTOVÁ, 2010]

Druhá světová válka přerušila slibně se rozvíjející systém sociální péče i činnost 

ČsČK.   Po válce Československý červený kříž  svou činnost v oblasti  terénních služeb 

obnovil, pracovníci vypomáhali v domácnostech klientům s osobní hygienou, vařením 

apod.  V  roce  1948  při  komunistickém  převratu  byly  všechny  prostředky  a  zdroje 

znárodněny, stejně tak majetek církví a spolků a celá oblast sociální politiky se zařadila 

do systému centrálně plánovaného hospodářství.V socialistické společnosti se existence 

sociálních problémů nepředpokládala, všechny výrobní prostředky vlastnil stát . Proto 

také v 50. letech byla  v terénu poskytována   pouze zdravotní péče osamělým starým 

občanům, ale sociální péče nebyla považována ve „spravedlivé“ společnosti za nutnou.  
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 Reálná situace si ale v 60. letech  a 70. letech vynutila změny v sociální politice 

státu. Byla obnovena sociální péče a znovu nastartováno  vzdělávání v sociálním oboru. 

Rozvinuly  se  nové  vědní  obory  související  se  stárnutím  a  stářím  -   gerontologie a 

medicinský  obor  specializovaný  na  nemoci  ve  stáří   -  geriatrie. Všichni  lidé 

produktivního věku museli  podle zákona pracovat a  bylo nutné se postarat o jejich 

rodiče a prarodiče, kteří potřebují zajistit nějakou formu pomoci v době, kdy oni jsou v 

zaměstnání.  Tyto  situace  byly  časté  a  poptávka  po  pečovatelské  službě  vzrůstala. 

Pečovatelská služba byla poskytovaná jako  tzv. doplňková péče a řízena a prováděna 

prostřednictvím  sociálních  odborů  okresních  národních  výborů.  Pečovatelky  byly 

vedeny vrchními sestrami pečovatelské služby podle územního principu a nebylo  u nich 

požadováno  odborné  vzdělání.  V  70.  letech  začala  výstavba  domů  s  pečovatelskou 

službou,  v 80.  letech přibyly tzv.  domovinky fungující  na principu dnešního denního 

stacionáře.[Kolektiv autorů , VÍTOVÁ, 2012]

Po roce 1989 se  sociální služby začaly prudce rozvíjet, pečovatelská služba byla 

nejrozšířenější a v té době vlastně jedinou terénní sociální službou. Otevřel se prostor 

pro poskytování sociálních služeb nestátními organizacemi a církevními poskytovateli. 

Podmínky se zcela změnily a vyvstala potřeba nové právní úpravy, která však vznikala 

velmi dlouho. Po roce 2000 byl zcela zreorganizováno zřizování sociálních služeb. Zánik 

okresních  úřadů  byl  důvodem  přesunu  zřizovatelských  povinností  na  kraje  a  obce. 

Klíčové změny pro poskytování nejen pečovatelské služby nastaly po roce 2006, kdy od 

1.1.2007 platí nový Zákon o sociálních službách.[ MATOUŚEK, 2007] 

    

     Pečovatelská služba je v zákoně vymezena jako terénní  služba. Pro pečovatelskou 

službu  platí  stejná  pravidla  jako  u  ostatních  služeb  jmenovaných  v  zákoně,  jako 

registrace, povinnost  uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, zpracování vnitřních 

pravidel  a  dodržování  standardů  a  kvalifikační  úrovně  zaměstnanců.[  Česko,  Zákon 

č.108, 2006 ]

Účinností  zákona  došlo  také  ke  změně  financování  pečovatelské  služby 

vícezdrojovým způsobem.[ Kolektiv autorů, VÍTOVÁ, 2010 ]
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 2.2.4  Specifika terénní pečovatelské služby 

         Úkony pečovatelské služby jsou jasně dány a pojmenovány v zákoně, pečovatelské 

služby v pobytových zařízeních, domech s pečovatelskou službou nebo v domácnostech 

provádějí podobné úkony  ale v různých prostředích a podmínkách.

Pečovatelská služba poskytovaná klientům přímo v jejich domácnostech má svá 

specifika.  Pečovatelky docházejí  ke klientovi  do jeho domova,  do jeho prostředí,  do 

prostředí, kde je klient doma. Každý klient je jiný, každá domácnost je v něčem jiná. 

Individuální přístup ke klientovi je základním pravidlem poskytování sociální služby,  ale 

v případě terénní pečovatelské služby má toto pravidlo ještě další rozměr. Pečovatelka 

zde  pracuje  „  na  vlastním  území  klienta“   a  svým  způsobem  „vpadá“  zvenčí  do 

zaběhnutého chodu činností , událostí a rituálů dané domácnosti. Obvykle se klient ve 

svém prostředí cítí silný a jistý a příchod pečovatelky do domácnosti bere zpočátku jako 

jisté  narušení  soukromí.  Za  specifický  rys  u  terénní  PS  lze  také  považovat  fakt,  že 

pečovatelka pečuje o klienta obvykle v době, kdy nemohou pečovat příbuzní nebo jiné 

osoby a je tedy s klientem často delší dobu sama v jeho domácnosti. Mohou vzniknout 

problémy,  potíže,  náhlé  situace,  konflikty,  na  které  musí  pečovatelka  adekvátně 

zareagovat a na druhou stranu musí  stále dodržovat vymezené hranice, respektovat 

práva  a osobní cíle klienta a zároveň ctít vnitřní pravidla organizace, která jí ke klientovi 

posílá.  Navíc  musí  být  schopna  sama  sebe  kontrolovat  a  dávat  si  pozor,  aby 

nezaměňovala pomoc s uplatňováním moci. [ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, 2012, 3]  

Pečovatelka musí být odborně, osobnostně i lidsky dobře na práci  připravena. 

Její  práce  vyžaduje  nejen  vykonat  správně  požadovaný  úkon,  ale  také  schopnost 

naslouchat, komunikovat a vcítit se do druhého. Klient se potřebuje na poskytovanou 

službu plně spolehnout a je třeba si získat jeho důvěru a také důvěru blízkých osob, 

které  o klienta spolupečují . [ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA  PRAHA, 2012, 4]
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 2.3 Standardy kvality 

      V transformačním období po roce 1989 vznikl prostor pro poskytování sociálních 

služeb  nestátními  poskytovateli.  Pravidla  pro  poskytování  sociálních  služeb  těmito 

subjekty nebyla ale zakotvena v žádné právní úpravě. Situace vyžadovala úpravu práv a 

povinností  poskytovatelů,  uživatelů  a  stanovení  kriterií  kvality  sociálních  služeb. 

Zákonnou formou byla kriteria kvality sociálních služeb- standardy kvality -  upravena až 

v  Zákoně  o  sociálních  službách  č.108/2006  Sb.  §99 a   podrobněji  rozpracována  v 

příloze č. 2  vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto 

zákona.   [ MATOUŚEK a kol., 2007]

         Standardy kvality jsou kriteria daná zákonem z oblasti personálního, provozního a  

administrativního  zabezpečení  sociálních  služeb.  Upravují  také  vztahy  mezi  

poskytovatelem  a  uživatelem  sociální  služby.  Standardy  kvality  platí  pro  všechny  

kategorie sociálních služeb a pokrývají různé okolnosti, situace, podmínky, vztahy, které  

mohou v rámci poskytování sociální služby nastat. Poskytovatelé sociálních služeb mají  

zákonem uloženu povinnost dodržovat standardy kvality. [ WWW. MPSV.CZ, 2012]

Standardy  kvality  plní  funkci  kontrolní pro  inspekci  kvality  služeb  a  funkci 

informativní pro  poskytovatele  služeb.  Podle  míry  naplňování  standardů  kvality 

inspekční orgán určí míru naplnění zákonných podmínek pro poskytování služby/ plnění 

standardů  se  boduje/  a  pro  poskytovatele  služby  jsou  standardy  kvality   nejen 

důležitým zdrojem informací, vodítkem, na co se zaměřit, čemu věnovat pozornost, ale 

také  pomocným  ukazatelem  při  dokládání   jeho  zákonného  postupu.[  ČÁMSKÝ, 

SEMBDNER, KRUTILOVÁ,2011 ]

      

     Ve  vyhlášce  č.505/2006  Sb. je  uvedeno  15  standardů kvality, každý  standard 

popisuje  jinou  oblast.  Jednotlivé  standardy  jsou  rozděleny  na  zásadní  a  nezásadní 

kriteria k posuzování kvality. 

Standard  č.  1  ukládá  poskytovateli  písemně  definovat  poslání  a  cíle  služby, 

označit  cílovou skupinu osob ,  které je služba určena,  vytvořit  podmínky pro řádné 

poskytování služby, zpracovat pracovní postupy činností.
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Standard  č.2  ukládá poskytovateli  chránit  práva  osob,  kterým je  poskytována 

služba  a  zpracovat  vnitřní  pravidla  pro  případ,  kdy  dojde  k  porušení  těchto  práv, 

vymezit situace kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů.

Standard č.  3 ukládá poskytovateli   dodržet předepsaný postup při  jednání se 

zájemcem  o  službu,  zpracovat  závazná  vnitřní  pravidla  pro  informování  zájemce  o 

službu,  projednat  se  zájemcem  jeho  požadavky  a  možnosti  dosažení  osobních  cílů 

prostřednictvím sociální služby, vypracovat postup pro odmítnutí zájemce o službu. 

Standard č.  4 ukládá poskytovateli  zpracovat  pravidla  při  uzavírání  smlouvy  o 

poskytování sociální služby, přizpůsobit komunikaci schopnostem zájemce, aby všemu 

rozuměl, předem projednat způsob a rozsah poskytované služby.

Standard č. 5  ukládá poskytovateli písemně zpracovat vnitřní pravidla, kterými se 

řídí  plánování  a  vyhodnocování  procesu  poskytování  služby  a  zohlednit  při 

individuálním  plánování  služby  možnosti  a  osobní  cíle  klienta,  společně  s  klientem 

službu plánovat a vyhodnocovat. 

Standard č. 6  ukládá poskytovateli mít zpracovaná vnitřní pravidla pro vedení a 

zpracovávání dokumentace, evidovat a vést dokumentaci o osobách, kterým je služba 

poskytována. 

Standard  č.7 upravuje  povinnosti  poskytovatele  v  oblasti  podávání  stížností, 

ukládá mu povinnost  vypracovat  vnitřní pravidla pro podávání a zpracovávání stížností 

na kvalitu služby, informovat klienta o způsobech a  postupech při podávání stížnosti, 

lhůtách pro vyřízení stížností a místech podání odvolání. 

Standard č.8  řeší návaznost služby na další dostupné zdroje a veřejné služby.

Standard č. 9 ukládá poskytovateli stanovit písemně strukturu a počet pracovních 

pozic,  kvalifikační  a osobnostní  požadavky na zaměstnance, tak, aby byly přiměřené 

druhu služby a  kapacitě a potřebám osob, kterým se poskytuje.

Standard  č.  10 stanovuje  nezásadní,  ale  velmi  důležitá  kriteria  zabývající  se 

profesním rozvojem zaměstnanců, jejich hodnocením a  vzděláváním. 

Standard č. 11 ukládá poskytovateli stanovit místo, dobu a cílový okruh osob u 

poskytované služby 

                                                                    20



Standard č.  12 řeší  informovanost  veřejnosti  a potencionálních cílových osob 

nebo jejich příbuzných o nabízené službě 

Standard  č.13 ukládá  poskytovateli  služby  technicky  zajistit  podmínky 

odpovídající druhu služby a typu cílové skupiny uživatelů 

Standard  č.  14  se  věnuje  nouzových  a  havarijním  situacím,  které  mohou  při 

poskytování sociální služby nastat,  poskytovatel si zpracovává písemnou formou vnitřní 

pravidla pro zvládání nouzových a havarijních situací a vede si spisovou dokumentaci k 

těmto událostem,  zaměstnanci  jsou  s  pravidly  řešení  nouzových  situací  seznámeni, 

postupy se typově předem upravují pro jednotlivé možné situace 

Standard  č.15 ukládá  poskytovateli  věnovat  pozornost  průběžnému 

vyhodnocování kvality poskytované služby a zpracovat vnitřní  pravidla pro zjišťování 

spokojenosti osob  se službou.[ KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008]

Podmínky  ve  kterých  jednotliví  provozovatelé  sociálních  služeb  vykonávají  své 

služby  se    navzájem  mohou  lišit,  stejně  tak  cílové  skupiny.  Nelze  proto  vytvořit 

jednotný  vzor  standardů,  který  by  platil  pro  všechny  služby.  Proto  jsou  zákonné 

standardy  kvality   obecným  rámcem, podle  kterého  jednotliví  registrovaní 

poskytovatelé služby rozpracují vnitřní pravidla, metodiky a postupy pro různé situace, 

které  mohou  při  poskytování  služby  nastat   a   přizpůsobí  je  tak,  aby  odpovídaly 

zaměření,  cílům,  činnostem  a  podmínkám  konkrétní  služby.  [ČÁMSKÝ,  SEMBDNER, 

KRUTILOVÁ, 2011]

 

                                                                    21



 2.3.1 Jednání se zájemcem jako výchozí bod  pro individuální plánování 

Povinnost  individuálně  plánovat  a  vyhodnocovat  průběh  sociální  služby  je 

odrazem procesu  individualizace  v prostředí sociálních služeb a konkrétním projevem 

prosazení  přístupu orientovaného na člověka -   klienta  /client-  centred approach/ . 

[ KUBALĆÍKOVÁ, 2011]

Princip   přístupu  orientovaného  na  člověka  vnesl  do  sociální  práce  a  dalších 

pomáhajících profesí americký psycholog a myslitel Carl Ransdom Rogers (1902 - 1987). 

„ Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, jaké problémy je třeba 

řešit „ [ ROGERS, 1961]

Podle  Rogerse  každý  člověk  disponuje  vlastním potenciálem  moudrosti  a  síly, 

tzv. sebeaktualizační tendence , který může při splnění určitých podmínek napomoci k 

jeho osobnostnímu rozvoji a konstruktivnímu řešení problémů. Ve vztahu pomáhajícího 

a  klienta  jsou  těmito  podmínkami  důvěra a  nedirektivní  přístup  ke  klientovi, 

bezpodmínečné pozitivní přijetí, empatické porozumění a opravdovost (kongruence). 

[WWW. PCA Institut Praha, 2012]

       Odraz Rogersova  pojetí přístupu k člověku lze nalézt v Zákoně o sociálních službách 

č.108/2006  Sb.,  kde  je  pomoc  zaměřená  přímo  na  klienta  zakotvena.  Pomoc, 

poskytovaná s ohledem  na potřeby a možnosti klienta, respektující jeho osobní cíle a 

specifické  životní  podmínky  je  také  prostředkem  kvalitativního  rozvoje  služeb.

[ KUBALČÍKOVÁ, 2011]

V České republice je princip indivualizované pomoci v sociálních službách uváděn 

v Zákoně o sociálních službách v § 2 kde se uvádí, že pomoc musí vycházet z indivuálně  

určených  potřeb  osob,  musí  na  tyto  osoby  působit  aktivně,  podporovat  rozvoj  

samostatnosti cílových osob a posilovat jejich sociální začleňování. Podle § 88 Zákona o  

sociálních službách je poskytovatel průběh sociální služby  povinen plánovat a to podle  

osobních cílů a schopností osob, kterým je služba poskytována.[ČR,Zákonč.108,2007,§2] 
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        Individuální plánování se řídí kriterii Standardu č. 5, kde  jsou uvedena převážně 

zásadní kriteria – poskytovatel plánuje průběh poskytování sociální služby  společně s 

cílovou  osobou dle  jejích  možností  a  schopností. Společně  s  cílovou  osobou  také 

později hodnotí, zda poskytované činnosti přispívají k naplňování cíle nebo cílů, které si 

cílová  osoba  sama  stanovila.  Poskytovatel  má  pro  proces  individuálního  plánování 

určeného zaměstnance pro každou osobu, nezásadním kriteriem je stanovení způsobu 

předávání  informací  mezi  zaměstnanci  o průběhu poskytování  služby.[  Česko,  Zákon 

č.108, Vyhláška č.505, Příloha č.2,  2006] 

     Postup při jednání se zájemcem o poskytování sociální služby je zásadním kriteriem 

obsaženým  ve  Standardu  č.  3  . K  tomu,  aby  poskytovatel  průběh  sociální  služby 

naplánoval, zaznamenal a vyhodnocoval  je nejprve nutné cíle , potřeby, možnosti a 

schopnosti  potencionálního  klienta  zjistit,  pojmenovat,  specifikovat.  K  tomu  také 

potřebuje znát celkovou životní situaci klienta a další podmínky a okolnosti poskytování 

služby. Sociální pracovník vyslaný poskytovatelem k zájemci o službu přichází k člověku, 

kterého nezná a musí nějak jeho situaci „přečíst“ , porozumět mu, co ho trápí, čeho se 

obává, co si přeje, co nebo kdo  jeho situaci ovlivňuje. [ KUBALĆÍKOVÁ, 2011]

 2.3.1.1 Modely posuzování klientovy situace 

Podle  toho,  jakou  měrou  se  podílí  klient  na  posuzování  své  vlastní  situace  byly 

vymezeny tři modely posuzování: výměnný, dotazovací a procedurální. 

      Výměnný  model spočívá  v  setkávání  a  oboustranné  výměně  informací  mezi 

sociálním  pracovníkem  a  klientem  a  společném  zpracovávání  těchto  informací, 

společném posuzování situace klienta a společném zpracování nabídky poskytovatele. 

Klient sám nejlépe zná  své potřeby a přání a proto se musí na nastavení služby podílet, 

ve  spolupráci  se  sociálním  pracovníkem  vyslaného  poskytovatelem  spoluvytváří 

podobu sociální služby, která mu má pomoci řešit jeho problém, nikoli problém řešit za 

něj.  Tato  forma  posuzování  situace  klienta  je  časově  náročnější,  ale  pro  klienta 

nejvýhodnější. Podrobnějším zkoumáním situace klienta lze nastavit službu způsobem, 

který posílí klienta v jeho silných stránkách, zachová jeho samostatnost kde je to jen 

možné a dopomáhá jen s činnostmi, které klient už sám nezvládne. 
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Dotazovací model je podstatně rychlejší, nepočítá už tolik s podílem klienta na 

vytváření  podoby služby.  Sociální  pracovník  zde  vykonává posouzení  situace  klienta 

formou  diagnostickou, kdy  klade  otázky,  klient   odpovídá  a  pracovník  dle  svých 

zkušeností a vlastního náhledu na věc odpovědi zpracuje, definuje problém  a navrhne 

opatření k řešení . 

Procedurální  model posuzování  nepříznivé  situace  klienta  spočívá  v  přesné 

interpretaci  „politiky“  organizace,  která  nabízí  službu.  Sociální  pracovník  v  tomto 

modelu posuzuje potřebnost služby u klienta podle předem nadefinovaného systému 

problém-řešení. Organizace vysílající sociálního pracovníka centrálně definuje  obtíže a 

situace, které „opravňují  „  klienta k využití  služby a systém nápravných opatření  na 

řešení  těchto situací.  V tomto modelu není  příliš  prostor  pro zapojení  klienta  a   k 

využití jeho silných stránek. Ani sociální pracovník zde nemá prostor pro  iniciativu, je 

dáno předem, jak ten který problém řešit. [ MUSIL, NAVRÁTIL, 2007]

Pro  seniora,  který  plánuje  využívat  pečovatelskou  službu  je  nejvýhodnějším 

modelem  posuzování  jeho  situace  výměnný  model,  protože  během  přirozeného 

rozhovoru,  kdy  probíhá  výměna  informací  se  sociálním  pracovníkem  má  dostatek 

prostoru sdělovat vše, co on považuje pro posouzení své situace za důležité – jak žil 

dříve, jak žije teď, v čem potřebuje pomoci, co je pro něho důležité, jeho zájmy, priority, 

pomoc  z  rodiny  apod.  Sociální  pracovník  má možnost   se  při  setkáních  s  klientem 

dovědět,  jak  klient  vidí  svou  vlastní  situaci  a  jaké   preferuje  strategie,  čeho lze  do 

budoucna využít pro přiměřené nastavení služby tak, aby se minimalizovala závislost 

klienta na službě. [ KUBALĆÍKOVÁ, 2011]

       Cílem služby je zachování dosavadní kvality života v maximální možné míře.

Kvalitní  život  obecně  vede  člověk,  kterému  fungují  rodinné  vazby,  je   zdravý,   má 

přátele,  dobře  bydlí,  udržuje  své  zájmy,  má  přiměřené  příjmy  ,  ale   každý  jeden 

konkrétní  člověk  má  jiné  priority,  možnosti,  zkušenosti  ,  názory  a  uznává  vlastní 

hierarchii hodnot. Z toho vyplývá, že nelze předem objektivně stanovit, jaké potřeby a 

osobní  cíle  bude chtít  klient  naplnit.  Jako u každé lidské činnosti  se  ideální  stav  a 

ideální průběh konání liší od skutečnosti.
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 Uplatnění   ideálních  postupů  v  každodenní  pracovní  praxi  je  omezeno  hranicemi 

organizačních , finančních  i personálních podmínek rovněž tak dilematy, která sociální 

práce přináší.     

Tato  dilemata  jsou   shrnuta  do  konceptu  dilemat  pracovníků  organizací 

poskytujících  sociální  pomoc .  Snaha co  nejvíce  respektovat  individuální  specifickou 

situaci  klienta se dostává do rozporu se standardizací  a pečlivou proorganizovaností 

činnosti poskytovatelských organizací, může nastat rozpor mezi snahou o rychlé řešení 

problému klienta  a   úsilím vést klienta k samostatnosti a vyzývat ho k návrhům na 

vlastní  řešení.  Snaha o rychlou pomoc může pracovníka svést  z  cesty  partnerského 

přístupu tak, že navrhne rychlé řešení dle vlastního úsudku nebo ho omezené kapacitní 

zdroje  nutí  redukovat  osobní  cíle   a  různorodá  očekávání  klienta  a  jeho  okolí. 

Organizačním dilematem je pak  souboj pojetí kvantitativního a kvalitativního způsobu 

organizace služeb – zda službou pokrýt co největší počet klientů a poskytovat jim jen 

krátké služby s nutným omezením kvality nebo zajistit kvalitní službu menšímu počtu 

uživatelů. [  NAVRÁTIL, 2007]

 2.3.1.2 Péče versus podpora

V praxi  poskytování sociálních služeb také může nastat problém  rozlišení mezi 

péčí a podporou. Pracovník poskytovatelské organizace by měl umět zjistit přání, cíle a 

potřeby  uživatele  a  sladit  je  s  posláním  a  možnostmi  služby,  vyvážit  míru  péče  a 

podpory o klienta tak, aby se  předešlo závislosti klienta na službě. Poskytování přemíry 

péče  vede  k  pasivitě  klienta  a  zvyšování  jeho  závislosti  na  službě,  podpora   nabízí 

možnost zachování části klientových kompetencí  a udržuje tak  v rámci možností jeho 

samostatnost . Cíle, které si klient stanoví za pomoci služby naplnit musí být reálné a 

měly  by  souviset  s  realizací  služby,  pečovatel  není   osobou,  která  splní  všechna 

klientova přání,  ale pomocníkem, který pomáhá s nějakou činností,  kterou klient už 

nezvládá, v ideálním případě pouze doplňuje mezery v klientově sebeobluze nebo v 

péči o jeho domácnost.[Kolektiv autorů , BICKOVÁ, 2010,]
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 2.3.2 Dokumentace o poskytování sociální služby – Standard č. 6

Podle Standardu č.6 musí mít poskytovatel zpracována vnitřní pravidla pro vedení 

dokumentace  o osobách, kterým je sociální služba poskytována. Tato pravidla upravují 

způsoby   evidence  osobních údajů,  postupy  při  vedení  dokumentace,  délku  vedení 

dokumentů,   způsoby  uložení  a  zajištění  proti  zneužití.  Vedení  dokumentace  a 

nakládání  s  osobními  údaji  je  důležitou  součástí  poskytování  sociální  služby  a 

poskytovatelé jsou povinni v této oblasti  dodržovat lidská  a občanská práva uživatelů a 

zajistit ochranu osobních údajů uvedenýc v dokumentaci. [KRÁLOVÁ,RÁŽOVÁ,2008]

Dokumentace o poskytování sociální služby je souborem všech písemností, které 

se vztahují  k  tomu, jakým způsobem, v  jakém rozsahu,  kdy a komu je poskytována 

sociální  služba.  Za  dokumentaci  jsou  považovány  i  záznamy,  dokumenty,  doklady 

vedené  v  elektronické  podobě.  Postupy  při  práci  s  dokumenty  má  poskytovatel 

zpracovány  ve  vnitřních  pravidlech  organizace.  Vedle  administrativní  a  účetní 

dokumentace  je součástí dokumentů vedených poskytovatelem také dokumantace o 

individuálním plánováním služby.

V dokumentech o individuálním plánování jsou zaznamenány osobní cíle klienta, 

sledování naplňování těchto cílů,  případně změny v situaci klienta a z nich vyplývající 

redukce případně úplná výměna cílů. [ ČÁMSKÝ, SEMBDNER, KRUTILOVÁ, 2011]

 2.3.2.1 Smlouva o poskytování sociální služby 

Nejdůležitějším dokumentem procesu poskytování sociální služby je  Smlouva o 

poskytování  sociální  služby,  která   je  uzavírána mezi  poskytovatelem a uživatelem. 

Postavení obou smluvních stran je rovnocenné, uzavření smlouvy z pohledu uživatele je 

dobrovolné, smlouva by měla být srozumitelná oběma účastníkům, přehledná a měla 

by reflektovat všechny možné situace, které mohou ve smluvním vztahu nastat. Pro 

poskytovatele je smlouva zásadním dokumentem, který je závazný, respektuje základní 

lidská a občanská práva a sleduje oprávněné zájmy uživatele, nesmí být  rozporu se 

zákonem  ani  s  vnitřními  pravidly  poskytovatele.  [ČÁMSKÝ,  SEMBDNER,  KRUTILOVÁ, 

2011]
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Člověk  pověřený  poskytovatelem k uzavření  smlouvy s  uživatelem by měl  být 

schopen  druhé  smluvní  straně  vysvětlit každé  jednotlivé  ustanovení  a  to  takovým 

způsobem, aby tomu zájemce o službu,  potencionální  uživatel  porozuměl. Pověřený 

pracovník  musí   dobře znát   nejen vnitřní  pravidla poskytovatele upravující  proces 

uzavírání  smluv,  ale   měl  by také být  schopen komunikaci  přizpůsobit  schopnostem 

zájemce. Ve smlouvě musí být dle zákona uvedeno, kdy, kde a v jakém rozsahu bude 

služba poskytována. 

Smlouva o poskytování sociální služby je základním právním dokumentem, musí 

mít tedy  potřebné právní náležitosti a obsahovat požadované   údaje. Není ale možné 

ve  smlouvě  uvádět  dopodrobna  konkrétní  praktické  informace  nutné  pro  zdárný 

průběh  služby.  Pečovatelská  služba  je  poskytována  cílové  skupině  osob,  které  jsou 

obvykle vyššího věku, mají spíše vážnější zdravotní problémy a to včetně problémů s 

pamětí a  to vyžaduje  přesné nastavení služby, podrobný a přesto srozumitelný záznam 

toho, co si  klient přeje a co od služby očekává. Tyto podrobnosti, konkrétní údaje a 

popisy není možné uvádět  ve smlouvě, proto by měly být  podrobnější  informace o 

procesu  poskytované  služby  dojednány  s  klientem  a  zaznamenány  v  dalších 

dokumentech. ( Příloha č.4  ) 

 2.3.3 Standard č. 15 – Zvyšování kvality sociální služby 

Podle  Standardu č.  15 poskytovatel  sociálních služeb průběžně kontroluje zda 

způsob poskytování sociální služby odpovídá stanovenému poslání služby, definovaným 

cílům a  osobním cílům jednotlivých  uživatelů  a  má zpracovaná vnitřní  pravidla  pro 

zjišťování  spokojenosti  osob  se   službou.  Zaměstnanci  poskytovatele  se  podílejí  na 

hodnocení  poskytované  služby.  Poskytovatel  přistupuje  k  případným  stížnostem  na 

kvalitu poskytované služby jako k podnětům a námětům k  rozvoji a zvyšování kvality 

služby.  Kriteria  uvedená  ve  Standardu  č.  15  jsou  všechna  nezásadní  a  nejsou  tedy 

rozhodující  pro  základní  posouzení  kvality  poskytované  sociální  služby.  Přesto  s 

ohledem na velký počet poskytovatelů sociálních služeb na trhu je pro poskytovatele 

výhodné průběžně kontrolovat kvalitu služeb a dále jí zvyšovat.[ČÁMSKÝ, SEMBDNER, 

KRUTILOVÁ, 2011]
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Poskytovatel, který má zájem o zvyšování kvality svých služeb provádí průběžná 

hodnocení  a  kontroly  kvality  podle  metodiky,  kterou  má  pro  hodnocení  písemně 

zpracovánu. Způsoby hodnocení kvality jsou různé a  lze je kombinovat – pravidelná 

setkávání  pracovního  týmu,  zpětná  vazba  od  uživatelů  a  jejich  rodiny,  dotazníková 

šetření , rozhovory s uživateli, zpětná vazba od pracovníků poskytovatele.

 Zdrojem  interní zpětné vazby mohou být sami uživatelé, personál poskytovatele, 

spolupracující  intstituce ,  zřizovatel.  Připomínky a poznatky pracovníků, kteří  pracují 

přímo s klienty jsou důležitým zdrojem informací o tom, jak se daří klientům za pomoci 

služby naplňovat jejich cíle. 

Zdrojem  externí  zpětné  vazby jsou  závěry  inspekcí  kvality,  výsledky  kontrolní 

činnosti  zřizovatele,  připomínky  externích  spolupracovníků,  ohlasy  na  službu  ve 

veřejnosti.   Významným nástrojem, který by mohl naznačit, co je možné ještě zlepšit je 

také vyhodnocování stížností na kvalitu či způsob poskytované služby. 

Poskytovatelé mohou při snaze o zkvalitnění a rozvoj služeb využít tzv. vodítek k 

dobré  praxi, které  naznačují,  zda  se  pracovníci  poskytovatele  vydávají  na  cestě  za 

kvalitou  služby  správným  směrem.  Vodítky  k  dobré  praxi  mohou  být  pravidelná 

zjišťování  souladu  praxe  s  veřejným  závazkem  deklarovaným  poskytovatelem  a 

následné  hodnocení  zavedené  praxe,  zpracování  pravidel  zjišťování  spokojenosti 

uživatelů,  bezpečná  možnost  uživatelů  způsob  poskytování  služby  ovlivnit,  zapojení 

pracovníků do hodnocení  služby,  pravidelné vyhodnocování  stížností  a  konstruktivní 

přístup k jejich řešení.

Standard  č.15  je  propojen  se  všemi  předchozími  standardy  a  uzavírá  proces 

sebehodnocení  organizace  poskytující  sociální  službu.  [MPSV,  Standardy  kvality, 

výkladový sborník pro poskytovatele, 2008]

 2.3.4 Druhové standardy

Další možností zvyšování kvality sociálních služeb je využití  druhových standardů 

kvality. Druhové standardy jsou nepovinné,  pokud nejsou podmínkou pro členství  v 

odborných  asociacích  a  vztahují  se  vždy  k  jednomu  druhu  sociální  služby. 

Poskytovatelský  subjekt  vychází  při  tvorbě  druhových  standardů  z  definice  svého 

poslání, cílů služby a z potřeb cílového okruhu osob, kterým službu poskytuje a  rovněž 
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ze  základních  standardů  kvality.  Druhové  standardy  popisují  tzv.  dobrou  praxi při 

poskytování  sociální  služby  a  dávají  prostor  pro inovaci  a  rozvoj  konkrétního druhu 

služby.  Druhové  standardy  jsou  podporou  pro  jednotlivé  druhy  služeb  a  podporují 

týmovou spolupráci v organizacích poskytovatelů. [WWW.SOCIALNISLUZBY.ORG]

 2.4 Poskytovatel sociální služby

Poskytovatelem sociální služby  může být fyzická i právnická osoba, která splňuje 

zákonné podmínky pro poskytovatelskou činnost v oboru sociálních služeb. 

Základní  podmínkou k  zahájení  činnosti  poskytovatele  je  registrace  v  Registru 

sociálních služeb. Poskytovatel musí  pro zápis v Registru sociálních služeb prokázat, že 

splňuje  podmínky  z  oblasti  technického,  materiálního,  hygienického,  personálního  i 

odborného  zabezpečení  do  té  míry,  která  mu  umožní  poskytovat  sociální  služby  v 

požadovaném rozsahu a kvalitě. Registrujícími orgány jsou krajské úřady, nebo MPSV. . 

[WWW.IREGISTR.MPSV.CZ]

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb jsou vyjmenovány  přímo v Zákoně o 

sociálních službách č.108/2006 Sb.  v   §  88 a  § 89  .  Povinnostem poskytovatelů  je 

věnována velká pozornost zákonodárců, protože sociální služby jsou vždy poskytovány 

osobám, které jsou určitým způsobem znevýhodněny, oslabeny a často nejsou schopny 

samy svá práva zastávat. Z toho důvodu všechny povinosti poskytovatele jsou namířeny 

k ochraně lidských a občanských práv uživatelů.  Poskytovatelé musí  vytvářet takové 

podmínky, aby uživatelé na svých právech nebyly kráceni a nejlepší způsob, jak tuto 

skutečnost dokládat je  zpracovat písemně přehledná a srozumitelná vnitřní pravidla 

pro činnost poskytovatelské organizace. 

Poskytovatelská organizace nemůže z různých důvodů vyhovět všem zájemcům o 

sociální  službu. Je ale zákonnou povinností poskytovatele vést evidenci  odmítnutých 

žadatelů písemnou formou, aby bylo možné zpětně dohledat, kdo byl kdy odmítnut a 

proč. Tím by se mělo předcházet třídění uživatelů např. na žádoucí a nežádoucí klienty 

nebo výhodné a nevýhodné klienty. [ ČÁMSKÝ,SEMBDNER,KRUTILOVÁ, 2011]
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 2.5 Charita  jako poskytovatel sociálních služeb 

 2.5.1 Charakteristika organizace

Nezisková humanitární  organizace Charita  Česká  republika  je   prostřednictvím 

všech  svých  složek  největším nestátním poskytovatelem sociálních  služeb  na  území 

České republiky. Provozuje na všech svých úrovních kolem 500 sociálních a zdravotních 

služeb, které ročně pomohou kolem 200tisicům klientů. Hlavní činností Charity ČR je 

pomoc potřebným na domácím území, významný podíl činnosti zaujímá také zahraniční 

humanitární a rozvojová pomoc.  Pracovníci Charity navazují na dlouholeté zkušenosti 

svých předchůdců v poskytování sociálních  a zdravotních služeb a to jak ve službách 

terénních, ambulantních i pobytových. Odborníci z Charity mají přímý podíl na vzniku 

Zákona o sociálních službách a zavedení   Standardů kvality do procesu poskytování 

sociálních služeb.[ KOLEKTIV AUTORŮ, HOFMANOVÁ, 2010] 

Charitní  služba  vychází  z  křesťanských  etických  hodnot  a  sociálního  učení 

katolické  církve.  Je  založena   na  respektu  k  lidským  právům  ,  jejich  ochraně  a 

přirozeném rozvíjení přirozených práv každého člověka.

Charitní služba je poskytována lidem, kteří jsou ohrožení nebo v nouzi a to bez 

ohledu na jejich věk, pohlaví,  politické smýšlení,  rodinné uspořádání,  zdravotní  stav, 

sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a bez ohledu na jejich příslušnost k 

etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Služby poskytované v 

zahraničí respektují místní kultury, zvyky, náboženská vyznání. [ADCH OLOMOUC, 2009]

 2.5.2 Arcidiecézní charita Praha –  organizace, služby

Arcidiecézní charita ( dále ADCH ) Praha  je veřejnou církevní právnickou osobou, 

působí na území pražské arcidiecéze, pomáhá  i v zahraničí. Zřizovatelem ADCH Praha je 

Arcibiskupství  pražské.  ADCH   Praha  provozuje  průměrně  20  druhů  služeb,  které 

pomáhají seniorům, lidem se zdravotním postižením,  matkám v nouzi, cizincům, lidem 

bez  domova,  obětem  domácího  násilí  i  dalším.  Převážně  je  pomoc  klientům 

poskytována dlouhodobě prostřednictvím různých typů sociálních služeb.  Jednotícím 

prvkem  všech  typů  služeb  je  snaha   dopomáhat  klientům  k  větší  soběstačnosti  a 
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pomáhat jim s integrací  mezi  většinovou společnost.  V zahraničních misích je  cílem 

práce pomáhat celým komunitám nastartovat svépomocný proces zlepšování životních 

podmínek.[ ADCH PRAHA, 2011] 

 2.5.3 Etický kodex pracovníků Charity ČR

Etický kodex je určen všem pracovníkům Charity i osobám, které se podílejí na 

činnosti Charity jako dobrovolníci. Na pracovníky Charity jsou kladeny vysoké nároky a 

Etický  kodex organizace jim má napomoci   identifikovat  se  s  posláním,  zásadami  a 

hodnotami  Charity  a  poskytnout  základní  orientační  body  pro  náročnou  práci.  Pro 

uživatele  služeb  Charity  je  kodex  informativním  a  orientačním  dokumentem  při 

posuzování kvality služby.

 Poslání Charity na poli sociálních služeb vychází z pověření katolické církve šířit  

ve světě  lásku, dobro, spravedlnost a naději. Činnost Charity ( Caritas = Boží láska) je  

praktickým naplněním církevního poslání pomáhat trpícím, chudým, potřebným  všeho  

druhu. Charita uskutečňuje své poslání různými formami praktické pomoci – materiální,  

humanitární, sociální, rozvojové, psychické i duchovní . Charita na poli sociální pomoci v  

porevolučním  období  působí  už  20  let  a  svým  úsilím  o  spravedlivější  podmínky  ve  

společnosti ovlivňuje a spoluvytváří sociální politiku, upozorňuje na existující formy a  

rozsah nouze mezi lidmi. [ADCH Olomouc, Etický kodex, s.5 ]

Kodex  Charity  vede  a  směruje   všechny  charitní  zaměstnance k  vytváření 

společného postoje k práci, klientům, organizaci. 

Pracovníci  Charity  se  řídí  při  práci  konkrétními  zásadami, vyznávají  konktrétní 

hodnoty,  respektují specifický charakter charitní služby, mají profesionální, odborné a 

osobnostní kvality , mají  svá práva,  plní povinnosti a závazky a respektují omezení. 

 2.5.3.1 Rozměry kvality

Kvalita  sociální  práce  v  Charitě  nemá  jen  rozměr  odborný, ale  také  etický a 

duchovní. Odborný rozměr kvality  spočívá především v  odbornosti  a profesionalitě 

pracovníků  kvalifikovaných  dle  potřeby  v  různých  oborech  činnosti.Kvalita  není 

formálním  požadavkem,  étos  kvality  musí  být  přítomen  v  každém  okamžiku 

profesionálních vztahů protože kvalitativní orientace organizace je výrazem křesťansko-
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etického závazku vůči uživatelům. 

Pracovníci  Charity  se  snaží  o  dosažení  maximální  možné  kvality  služby  a  k 

dosažení  tohoto  cíle  vedou  předpoklady  :  profesní  odbornost ,  lidskost  ve  smyslu 

laskavého přístupu a pozornosti věnované druhému člověku a to nejen ve vztahu ke 

klientovi ale i ve vztahu ke spolupracovníkům,  odpovědnost, poctivost,  dobré vztahy 

na pracovišti, vlastní aktivita a tvořivý přístup k práci.  [ ADCH Olomouc, 2009]

 2.6  Ochrana práv osob

Ochrana práv osob  je obsahem Standardu č.2, kde je vymezeno jedno zásadní 

kriterium  - povinnost poskytovatele předcházet situacím, kdy by mohlo v souvislosti s 

poskytováním sociální služby dojít k porušení práv osob a mít pro tyto nastalé situace a 

jejich řešení vypracován písemný soubor pravidel. 

Ochrana  práv  osob  při  poskytování  sociálních  služeb  vychází  ze  základních 

právních norem státu zabývajících se lidskými právy : Ústavy a  Listiny základních práv 

a svobod a ze  Zákona o sociálních službách č.108 / 2006 Sb., kde se práva uživatelů 

služeb odvíjejí od hlavního cíle poskytování všech sociálních služeb , kterým je sociální 

začlenění  osob do běžného života  společnosti.  Významným vodítkem pro vymezení 

pravidel v oblasti  lidských práv jsou i  etické kodexy, závazné pro pracovníky různých 

profesí  a  členy  profesních  asociací  a  také  charty  a  deklarace práv  určitých  cílových 

skupin. [ KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008]

 2.6.1 Význam etických pravidel

Etická  pravidla nejsou  vymahatelná  zákonem,  přesto  jejich  dodržování  vypovídá  o 

kvalitě činnosti – poskytování sociální služby. Pro oblast poskytování sociálních služeb 

je otázka dodržování lidských práva a etických pravidel velmi důležitá a klíčová proto, 

že   velká část uživatelů sociálních služeb si svá práva neuvědomuje a  s ohledem na 

svou  situaci  zdravotní  nebo  sociální  je  jejich  schopnost  bránit  svá  práva  značně 

omezena. [ ČÁMSKÝ, SEMBDNER, KRUTILOVÁ, 2011]
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 3 Praktická část 
     Pro plnění cílů AP jsem zvolila  tento výzkumný postup: 

 3.1 Příprava  + výzkumné nástroje :
➢ studium dokumentace střediska pečovatelské služby 

➢ studium metodiky individuálního plánování 

➢ náslechy jednání se zájemci a klienty 

➢ dotazníkové šetření / dotazník Příloha č. 4/ 

➢ polostrukturované rozhovory s klienty 

 3.1.1 Popis konkrétního postupu při poskytování služby  - Casuistika 

Uživatelka A 

 3.1.1.1 První kontakt se zájemcem ( Evidence kontaktů )

Koordinátorka  střediska  pečovatelské  služby  byla  kontaktována  telefonicky  dcerou 

zájemkyně o poskytování pečovatelské služby. 

       Ve formuláři  Evidence kontaktů / Příloha č. 1 / koordinátorka zaznamenala :

Zájemkyně  o službu paní A  potřebuje doprovod na pochůzky mimo domov. 

Koordinátorka zaznamenala datum telefonátu, kontaktní údaje osob, adresu zájemkyně 

a uvedla datum a formu dohodnutého dalšího kontaktu – setkání. 

Domluvila se s dcerou zájemkyně, že koordinátorka se setká s paní A a její dcerou v 

bytě paní A  asi za týden od prvního telefonátu. 

      Při prvním  kontaktu se zájemcem nebo osobou jednající za zájemce se pracovníci 

střediska PS řídí pracovním postupem pro Jednání se zájemcem o poskytování sociální 

služby,   který stanovuje kompetence zaměstnanců při vstupních jednáních a definuje, 

kdo je vnímám jako zájemce o službu a jakým způsobem se informace o zájemcích 

zaznamenává a kam. Odmítnutí zájemci jsou  evidováni. 
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První kontakt se zájemcem nebo osobou jednající za zájemce je klíčový pro primární 

posouzení situace a rozhodnutí, zda právě pečovatelská služba může zájemci pomoci v 

tom, co on potřebuje.

 3.1.1.2 Jednání se zájemcem o službu -  sociální šetření 

                                                

Výsledek  jednání  se  zájemcem  o  službu  –  sociálního   šetření  je  zaznamenán  ve 

formuláři    Záznam z jednání se zájemcem o službu  / Příloha č. 2 / 

Koordinátorka  se  sešla  se  zájemkyní  paní  A  a  její  dcerou  v  bytě  zájemkyně. 

Koordinátorka při rozhovoru představila svou úlohu v procesu vyjednávání o službě, a 

popsala  roli  přítomné  pečovatelky  v  tom  smyslu,  že  pečovatelka  bude  v  případě 

uzavření smlouvy klíčovým pracovníkem pro poskytování služby u paní A. Při sociálním 

šetření  v  bytě  zájemkyně  použily  koordinátorka/i  pečovatelka/výměnný  model pro 

získání informací k posouzení situace zájemkyně o službu. Rozhovor byl  veden takovým 

způsobem, aby mu rozuměly všechny zúčastněné ,především budoucí klientka.

Koordinátorka  ústně seznámila zájemkyni  i  kontaktní  osobu se službou ,  popsala  a 

vysvětlila vše důležité, zodpověděla dotazya předala zájemkyni informační dokumenty: 

• Informace pro zájemce o službu

• Nabídku a ceník úkonů

• Vnitřní pravidla pro poskytování PS

• Vzor Smlouvy o poskytování PS 

• Vzor Dohody o konkrétním způsobu poskytování sociální služby 

• Předpis o úhradách PS 

• Pracovní postupy pro poskytování činností Poskytovatele

     Po seznámení s nabízenými činnostmi zájemkyně projevila přání prostřednictvím 

služby  si splnit své přání : „ chodit zase na procházky do parku“ . Koordinátorka  při 

dalším vyjednávání podrobností  služby vycházela již  z  tohoto osobního cíle,  který si 

potencionální klientka naplánovala. 
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Pro  účely  sepsání  Dohody  o  konkrétním  způsobu poskytování  sociální  služby 

koordinátorka zaznamenala další fakta, údaje a okolnosti  :      

      *     z důvodu zhoršeného zdravotního stavu  paní A nemůže už dobře chodit 

• paní A žije sama a dcera za ní může chodit až večer po práci 

• paní  A  má  zájem  o  doprovod  na  vycházky  zatím  2  x  týdně  v  odpoledních 

hodinách 

• koordinátorka bude volat klientce předem kdy a kdo přijde na službu 

dále v dohodě  poznamenala další podrobnosti :

• popis cesty k domu 

• způsob vstupu do domu a bytu 

• způsob pohybu pečovatelky po bytě 

• popsala dle sdělení  klientky a její  dcery /  kontaktní  osoby / rizikové situace, 

které by mohly při poskytování služby nastat  a způsoby jejich řešení 

• popsala  další  podrobná  ujednání  ohledně  plateb,  speciální  podmínky  a 

zacházení, data , kontakty, údaje.

Koordinátorka dohodla s budoucí klientkou termín dalšího setkání. 

Záznam z jednání se zájemcem o službu si přečetly a podepsaly všechny zúčastněné 

osoby  tj.  zájemkyně,  přítomná  kontaktní  osoba,  za  poskytovatele  koordinátorka  a 

pečovatelka.

 3.1.1.3 Podepsání  klíčových dokumentů :  

Smlouvy o poskytování sociální služby   

Dohody o konkrétním způsobu  poskytování sociální služby / Příloha č. 3  / 

    V mezidobí mezi setkáními nedošlo ke změně a tak na další setkání  koordinátorka 

přinesla  k podpisu vyhotovenou Smlouvu o poskytování sociální služby a  Dohodu o 

konkrétním způsobu poskytování sociální služby .  Se všemi body Smlouvy a Dohody 

klientku  podrobně  seznámila  tak,  aby  jim  klientka  rozuměla  a  obě  dokumenty 

podepsaly.  Po jednom vyhotovení od každého dokumentu si ponechala klientka, totéž 

si odnesla koordinátorka k uložení na středisku PS.
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Dohodu  o  konkrétním  způsobu  poskytování  sociální  služby  u  paní  A  rozeslala  po 

podepsání  koordinátorka  elektronicky  všem  pečovatelkám  k  nastudování.  Zároveň 

pověřila  klíčovou  pracovnici  pro  klientku  paní  A,  aby  podle  Dohody  vypracovala 

Stručnou kartu klientky/ paní A/ a rozeslala jí ostatním kolegyním.

Stručná  karta  klienta   slouží  jako  pomocný  dokument  při  prvních  návštěvách 

pečovatelek u klientů a obsahuje zestručněné údaje z Dohody v rozsahu jedné strany 

A4 , aby jí snadno mohly pečovatelky nosit s sebou.

 3.1.1.4 První služba ( informace o první službě)

                              Druhá služba ( informace o druhé službě)

Pečovatelka, která  vykonala u paní A první službu sepsala o průběhu této služby zprávu 

a  zaslala  ji  neprodleně  koordinátorce  mailem  ,  koordinátorka    poté  zprávu  i  s 

komentářem rozeslala  na vědomí ostatním pečovatelkám.  V případě potřeby se celý 

proces opakuje i u druhé služby i třetí služby, došlo-li k nějakým změnám v průběhu 

služby nebo nastaly nějaké potíže, problémy, nejasnosti.

 3.1.1.5 Pravidelné běžné poskytování služby 

     Pečovatelky dle plánu docházejí do domácnosti klientky a doprovází jí na krátkých 

procházkách v blízkém parku. Do výkazu o službě, který je uložen u klientky každou 

službu zapisují, od kdy do kdy se  služba konala a co se během služby událo – zejména 

mimo rámec služby, to znamená něco neobvyklého. /např. „ paní se dnes necítí dobře, 

procházely jsme se  jen po bytě“  nebo „  klientka  začala používat druhou  hůl“  nebo 

„ klientka sděluje, že by potřebovala pomoci s ohříváním oběda..“/

     Koordinátorka klienty  pravidelně navštěvuje.  V  případě změny v  situaci  klienta 

kdykoliv dle potřeby ,  nejméně však jednou za 2 až 6 měsíců v závislosti na frekvenci 

poskytovaných  služeb  a  druhu  poskytovaných  činností  u  jednotlivých  klientů  a 

projednává s nimi průběh poskytované služby, spokojenost se službou nebo vyjednává 

případně potřebné změny v nastavení služby. 
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V případě klientky paní  A došlo u ní  ke změně situace – zhoršil  se jí  zdravotní  stav 

natolik, že potřebovala kromě dohodnutých doprovodů při vycházkách pomoc ještě s 

ohříváním oběda. Pečovatelka, které paní A sdělila tuto svou potřebu aktuálně zapsala 

požadovanou  změnu  do  výkazu  o  poskytování  služby  a  neprodleně  o  požadavku 

klientky infomovala koordinátorku. 

 3.1.1.6 Záznam a realizace změn v poskytování služby  

      Koordinátorka paní A znovu navštívila a projednaly potřebné změny v nastavení 

služby.  Protože  šlo  o  podstatnou  změnu  služby,  sepsaly  rovnou  novou  Dohodu  o 

konkrétním způsobu o poskytování sociální služby, kde kromě vycházek dvakrát týdně 

je podrobně popsán způsob každodenního ohřívání poledního jídla s výjimkou neděle.

Průběh setkání s klientem/kou zaznamenává koordinátorka, případně klíčový pracovník 

do Zápisu z jednání s klientem . 

V případě, že situace klienta/ky se změní podstatným způsobem uzavře koordinátorka  

s  klientem/kou  novou  Dohodu  o  konkrétním  způsobu  poskytování  sociální  služby. 

Dohody, uzavřené s jednotlivými klienty se číslují  za sebou a staré dohody se archivují 

ve  spisových  složkách  klientů   pro  potřeby  zpětného  vyhodnocení  postupu  při 

individuálním plánování. 

 3.1.1.7 Pravidelné poskytování již přenastavené služby 

       Od té doby probíhá služba u paní A každý den s výjimkou neděle a je jí poskytována 

pomoc při podávání stravy a doprovod při vycházkách. 
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    Schema dokumentace – postup při individuálním plánování 

      

                                             Evidence kontaktů

                                                                                                                       Odmítnutí zájemce

                                      Jednání se zájemcem  A)  První kontakt 

                                     

                                      Jednání se zájemcem B) Sociální šetření 

                                    

       Záznam z jednání se zájemcem                              Informace pro zájemce 

                                                                                           

                                           Smlouva o poskytnutí sociální služby 

                                 Dohoda o konkrétním způsobu poskytování sociální služby 

                                                       Zápis ze setkání s klientem                             

                         Dohoda o konkrétním způsobu poskytování sociální služby č.2

                         

     Zdroj: Středisko pečovatelské služby ADCH, Praha 2, Jugoslávská 27

     Zpracování: vlastní  
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 3.2 Vymezení kriterií pro průběžné hodnocení služby 
      Oblasti pro posuzovaná kriteria jsem zvolila záměrně tak, aby byly zmíněny všechny 

oblasti procesu poskytování terénní sociální služby. 

      Při vymezování kriterií jsem vycházela především z hodnot a  zásad Etického kodexu 

Charity ČR ve snaze co nejvíce do dotazování zapracovat etický rozměr poskytování 

sociální služby: 

       Základní hodnoty pro charitní práci jsou  pravda, svoboda, spravedlnost  a láska.

Výrazem naplnění hodnoty pravdy je úsilí o transparentnost komunikace i práce. 

Svoboda  je  znamením  vysoké  důstojnosti  každé  osoby.  Výrazem  naplnění 

hodnoty svobody je závazek Charity k podpoře svých pracovníků i klientů v uplatňování 

sociálně zodpovědné svobody a ve využívání svých vlastních schopností.

Naplnění hodnoty  spravedlnosti je důležité zejména v současnosti,  kdy důstojnost a 

práva  osob  jsou  ohroženy  společenskou  tendencí  preferovat  hledisko  užitečnosti  a 

majetku.  Naplněním  hodnoty  spravedlnosti  na  subjektivní  úrovni  charitní  práce  je 

postoj,   který  respektuje  druhého  člověka  a  jeho  osobnost. Uplatnění  a  rozvoj 

vlastních schopností klientů je otázkou spravedlnosti.

     Předpokladem  naplnění  zmíněných  hodnot  je  praktické  dodržování  zásad: 

důstojnost osoby, společné dobro, solidarita, subsidiarita , kvalita.

Každá  lidská  bytost  má svou  jedinečnou hodnotu,  důstojnost a  je  obdařena  i 

právy i  povinnostmi.  Respekt k důstojnosti osoby vyžaduje podporu jejích vlastních 

schopností a odpovědnosti k sobě samé. Charitní pracovník  přistupuje ke klientovi jako 

k rovnocennému partnerovi,  respektuje jeho soukromí a vždy jedná tak, aby chránil 

lidská práva a důstojnost svých klientů. 

Společné dobro je souhrn podmínek ve společnosti, za kterých je možný  rozvoj 

jednotlivce i sociální skupiny. 

Solidarita  zde není výrazem soucitu, ale trvalým úsilím o dobro všech, protože 

všichni jsme odpovědni za všechny. Solidarita je výrazem empatie, snahou  o vcítění se 

do situace chudých a potřebných. Na pomoc Charity mají nárok všichni i ti nejchudší a 

nejpotřebnější  a  především  ti,  kteří  nenalezli  v  systému  sociálního  zabezpečení 

dostatečnou nebo žádnou pomoc. 
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Respektování principu  subsidiarity  – pomáhat tam, kde vlastní síly klientů už nestačí 

zavazuje  pracovníky  Charity  k  aktivní  podpoře  vlastních  schopností  klientů, k 

podněcování klientů v aktivním přístupu k řešení jejich  obtížné situace,  k dopomoci 

klientům zvyšovat  jejich  šance  na  zapojení  do  přirozeného běhu a  prostředí  života 

společnosti. [ Arcidiecézní charita Olomouc, 2009]

Za účelem plnění hlavního cíle AP jsem vymezila kriteria průběžného hodnocení služby 

z hlediska uživatele:  

 3.2.1 Oblast dokumentace 

➢ v oblasti dokumentace:    srozumitelnost

                                                           přehlednost 

                                                           vyváženost /práva a povinnosti smluvních stran/

V oblasti dokumentace bylo cílem dotazování dovědět se, jestli klienti čtou dokumenty, 

které podepisují, zda jsou pro ně dokumenty srozumitelné a do jaké míry jim vyhovoval 

postup  osob jednajících za  poskytovatele při sjednávání služby. 

 3.2.2 Oblast organizace 

➢ v oblasti organizace služby :   celkové nastavení služby

                                                                  plánování / jednotlivých služeb/ 

                                                                  informování o změnách  

                                                                  komunikace s koordinátorkou  

V oblasti  organizace služby bylo cílem dotazování zjistit nakolik jsou klienti spokojeni s 

organizací a vedením služby, zda mají dostatek informací, jestli jim vyhovuje rozsah a 

způsob komunikace s poskytovatelem.

 3.2.3 Oblast pečovatelky 

➢ v oblasti pečovatelky :     chování a vystupování 

                                                          kvalita činností 

                                                          ochota, spolehlivost, empatie

                                                          zastupitelnost 
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V oblasti  pečovatelky bylo cílem získat informace o tom, jak jsou klienti spokojeni s 

činností zaměstnanců poskytovatele, kteří pracují přímo v jejich domácnostech, zjistit, 

do jaké míry se pečovatelky v každodenním styku s klientem řídí  etickými zásadami 

zaměstnavatelské organizace.

 3.2.4 Etická pravidla 

➢ v oblasti etických pravidel:  individuální přístup 

                                                              respekt k právům klienta 

                                                              poctivost 

                                                              podpora nezávislého života /přínos pro klienta/ 

                                

V oblasti základní zásady jsem zjišťovala zda a do jaké míry  klienti pociťují naplňování 

základních etických zásad deklarovaných poskytovatelem v informačních dokumentech, 

předávaných zájemcům o službu na počátku poskytování.

 3.2.5 Celková spokojenost 

➢ v oblasti celkové spokojenosti se službou :  naplňování klientových cílů

                                                                                          možnosti zlepšení 

V oblasti  celková spokojenost se službou se klienti vyjádřili  k otázce, zda jim služba 

skutečně pomáhá plnit jejich cíle a v čem by se mohla zlepšit.

Ve všech oblastech jsem spolu s klienty zkoumala hlavně naplnění zásad: 

➢ úsilí o transparentnost  komunikace a práce

➢ respekt k právům a důstojnosti  osob

➢ klient  rovnocenným partnerem 

➢ aktivní podpora vlastních schopností klientů

/ Dotazník  spokojenosti - Příloha č.  4  / 
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 3.3 Metodika hodnocení 
Systém hodnocení platí pro všechny tabulky a grafy :

Zdroj : vlastní 

  

Vysvětlení metodiky hodnocení: 

Klienti použili ve více případech při hodnocení jednotlivých oblastí služby formulaci: 

„ Toto funguje výborně, na jedničku ..ale tady bych měl/a  jednu připomínku...“ 

Proto jsem jako stupnici zvolila školní klasifikaci + slovní pojmy v systému:  

• 1 připomínka – 1 stupeň dolů 

• 2 připomínky – 2 stupně dolů 

• 3 a více připomínek – nespokojenost klienta 

• vyjádření zvláště pochvalné – označeno slovem  pochvala
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Metodika hodnocení
bez připomínek, spokojenost výborně 
klient má 1 připomínku chvalitebně 
klient má 2 připomínky dobře 
klient má 3 a více připomínek nespokojen/a
klient vyslovil pochvalu pochvala 



 3.4 Výsledky dotazování, vyhodnocení 

 3.4.1 Oblast Dokumentace 

Tabulka č. 1 

            Zdroj : vlastní 

Graf č. 1     

                  Vyhodnocení : Většina klientů se k oblasti dokumentace vyjádřila kladně, 

dokumenty  četli,  byly  pro  ně  srozumitelné  a  jejich  obsah  jim  byl  dostatečně  před 

podepsáním vysvětlen. Klienti, kteří uvedli 1 až 2 připomínky k oblasti  dokumentace 

jsou jak sami uvedli dlouholetými klienty pečovatelské služby a považují současný počet 

podepisovaných dokumentů v rámci poskytování služby za přehnaný, spokojili by se s 

ústní dohodou.  
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Dokumentace 
výborně chvalitebně dobře 

vysvětlení podmínek služby 19 1 1
přehlednost 18 2 0

transparentnost 19 1 0

vysvětlení podmínek služby 

přehlednost

transparentnost

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Dokumentace

výborně
chvalitebně 
dobře 



 3.4.2 Oblast Organizace služby 

Tabulka č. 2

         Zdroj : vlastní 

Graf č.2 

 

     Zdroj: vlastní 

            Vyhodnocení :  Oblast organizace služby byla klienty hodnocena jednoznačně 

nejlépe, 5 klientů se vyjádřilo pochvalně o úrovni komunikace s koordinátorkou  služby 

a pečovatelkami, do té míry, že použili slovo „ pochvala „ nebo „ zvláštní pochvala“ . 

Většina klientů hodnotila  oblast  organizace služby pochvalně nebo výborně,  oceňují 

především fakt, že jsou pravidelně informováni o tom, kdo a kdy přijde službu vykonat 

a také se s předstihem dovídají,  kdy a  komu budou za službu platit a přesnou částku.
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Organizace služby 
výborně chvalitebně dobře pochvala 

celkové nastavení 18 0 1 1
plánování služeb 16 1 1 2
info o změnách 17 1 0 2

komunikace 12 2 1 5
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 3.4.3 Oblast Pečovatelky 

Tabulka č. 3 

          Zdroj : vlastní 

Graf č. 3 

         Zdroj: vlastní 

        Vyhodnocení :  V oblasti pečovatelky se od klientů objevilo nejvíce připomínek. Do 

hodnocení byly započítány jakékoliv připomínky, které se pečovatelek týkaly .  K oblasti 

zastupitelnosti/ tedy střídání / pečovatelek měli připomínky ti, klienti, kteří by byli rádi, 

aby k nim chodila jen jedna pečovatelka, pravidelné střídání je jim nepříjemné.V oblasti 

kvality služby byly  připomínky od klientů spíše drobného rázu, například k ukládání 

nádobí, způsobu mytí podlahy nebo skládání prádla při žehlení apod. 
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Pečovatelky 
výborně chvalitebně dobře

chování pečovatelek 18 1 0
kvalita služby 13 6 1

empatie 15 5 0
zastupitelnost 16 4 0
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 3.4.4 Oblast Zásady 

Tabulka č. 4 

          Zdroj: vlastní 

Graf č.4 

           Zdroj: vlastní 

       Vyhodnocení: Oblast dodržování  etických zásad služby byla téměř všemi klienty 

hodnocena výborně a pečovatelskou službu v takové podobě, jak je jim v současnosti 

Arcidiecézní  charitou poskytována považují  za jednoznačný přínos pro svůj nezávislý 

život a soběstačnost. . Většinu připomínek k této oblasti vyslovila jedna klientka, která 

jak sama uvedla „  není dosud vyrovnána s tím, že byla okonostmi donucena využívat 

sociální službu „.  
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Etické zásady   
výborně chvalitebně dobře

individuální přístup 19 1 0
respekt 19 1 0

poctivost 19 1 0
přínos pro klienta 18 1 1
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 3.4.5 Oblast Celková spokojenost 

Tabulka č. 5

          Zdroj: vlastní 

Graf č.5 

           Zdroj: vlastní 

       Vyhodnocení: Celkově je s poskytovanou službou  bez připomínek spokojeno 

18 z 20 dotázaných klientů, 3 z nich vyslovili pochvalu při celkovém hodnocení služby. 
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Celková spokojenost 
výborně chvalitebně dobře pochvala 
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 4 Diskuse 
          Ústředním tématem AP je kvalita a etický rozměr poskytování sociální služby 

uživatelům v jejich domácím prostředí. Cílová skupina sledované pečovatelské služby 

jsou senioři,  kteří během života nashromáždili  mnoho vědomostí a zkušeností,  ale v 

pozdním  věku  jim  ubývá  sil  k  jejich  využívání  a   jsou  často  ve  svých  přáních  a 

požadavcích  velmi  nároční.  Proto  jsem  se  soustředila  na  proces  individuálního 

plánování  sociální  služby  ,  abych  zjistila,  jak  v  každodenní  praxi  funguje  a  jak  se  v 

procesu IP a pravidelného poskytování sociální služby cítí klienti. 

         K definování základních pojmů jsem na začátku AP použila jazykovědný výklad 

slov. Pro  širší vhled a obohacení tématu jsem v prvních kapitolách  AP provedla krátký 

exkurz do historie poskytování sociálních služeb a pomoci osobám v nepříznivé situaci. 

MATOUŠEK  (2007)  i  KRÁLOVÁ,  RÁŽOVÁ  (2008)  považují  určité  dějinné  události  za 

příznivý  společenský  kontext  pro  změnu  pohledu  společnosti  na  osoby  nějakým 

způsobem  znevýhodněné  -  především  úspěch  humanistických  myšlenek  Velké 

francouzské  revoluce,  odklon  od  feudalismu,  vznik  republik,  průmyslovou  revoluci, 

světové  války  a  Všeobecnou  deklaraci  lidských  práv.   Průmyslovou  revoluci  a  s  ní 

související vědecko-technický rozvoj vidí oba zdroje v jejích důsledcích kladně i záporně 

zároveň. Sdílím tento rozporný pohled na vliv rychlého rozvoje moderní kapitalistické 

společnosti na životy lidí a domnívám se, že tehdy nastalé problémy se s odstupem 

času prohlubují a ovlivňují i současné dění. 

           ĆÁMSKÝ, SEMBDNER, KRUTILOVÁ (2011)  v kolektivní monografii rozkrývají 

legislativní a právní podstatu poskytování sociálních služeb.Systém sociální péče před 

rokem 1989 považují za fungující a dobře využitelný pro všechny potřebné osoby, ale s 

deficitem respektu k lidským právům a důstojnosti uživatelů služeb.       

          Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  autoři považují za zásadní zlom v 

této právní oblasti: „ Zákon  č. 108/2007 Sb. opustil dosavadní paternalisticko-direktivní  

praxi a vytvořil prostředí pro rozvoj vztahů mezi poskytovateli sociálních služeb a jejich  

uživateli založený na rovnoprávnosti, dobrovolnosti, na důsledně individuálním přístupu 

a  na  úsilí  o  nevyčleňování  adresátů  služeb  z  jejich  přirozeného  prostředí  a  ze  

společnosti.“  [ ČÁMSKÝ, SEMBDNER, KRUTILOVÁ, 2011, str.16] 
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       Souhlasím s názorem autorů [ ČÁMSKÝ a kol.,2011], že zdrojem ochrany lidských 

práv v oblasti poskytování sociálních služeb jsou nejen právní dokumenty jako Ústava 

České republiky a Listina základních práv a svobod a další dokumenty, ale také soubory 

etických  pravidel, jejichž dodržování není  povinné ani vymahatelné, přesto ovlivňuje 

kvalitu poskytované sociální služby.  Při psaní AP i při tvorbě dotazníku byl pro mne 

důležitým zdrojem inspirace  a  informací  Etický  kodex Charity  ČR.  Při  rozhovorech s 

klienty  Charity jsem zaměřila svou pozornost  mimo jiné i na dodržování etických zásad 

služby, výsledky dotazování jsem byla příjemně překvapena. 

      Před započetím studia odborné literatury a pracovních postupů užívaných v praxi 

jsem se  domnívala,  že  proces  individuálního  plánování  sociální  služby  začíná  až  po 

podepsání  všech  dokumentů  a  jeho  začátek  je  v  celkovém  časovém  horizontu 

poskytování služby  zařazen někam „ doprostřed“ , když už se služba poskytuje delší 

dobu. V rámci práce na AP jsem při náslechu jednání se zájemci o službu poznala, že v 

praxi individuální plánování sociální služby začíná už při  prvním rozhovoru sociálního 

pracovníka s potencionálním klientem a výstupy z jednání se zájemcem jsou klíčové pro 

nastavení prvních služeb. Dověděla jsem se také, že i běžné, každodenně pečovatelkami 

používané  dokumenty,  výkazy  činnosti  ,  jsou  neopomenutelnou  součástí  systému 

individuálního  plánování,  protože  v  nich  pečovatelky  zaznamenávají  stručně,  jak 

probíhají  služby  a  zejména  změny,  ke  kterým  během  služby  došlo.  Tyto  údaje  o 

změnách jsou  pro koordinátora  služby  vodítkem při  projednávání  změn v  nastavení 

služby , ale také pomocnými údaji při řešení stížností. 
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  Závěr
          Hlavní cíl práce  jsem  vymezením kriterií průběžného hodnocení služby splnila. 

     Kriteria,  která  jsem pro  průběžné  hodnocení  služby  vymezila  jsem zanesla  do 

dotazníku  a  prostřednictvím   polostrukturovaných  rozhovorů  s  klienty  střediska 

pečovatelské služby ADCH Praha , Jugoslávská 27 jsem zmapovala aktuální stav jejich 

spokojenosti  s pečovatelskou službou poskytovanou jim církevní právnickou osobou. 

Prostudováním systému individuálního plánování pečovatelské služby i dokumentace s 

ním související  a osobní účastí na jednáních a setkáních koordinátorky služby s uživateli 

jsem zjistila,  že systém pravidelného běžného hodnocení  kvality poskytované služby 

uživateli  již funguje a je v praxi využíván. Koordinátorka služby  se s klienty střediska 

pravidelně setkává  ve 2 až 6 až 12 měsíčních intervalech. Četnost návštěv se odvíjí dle 

potřeby a v závisloslosti na rozsahu a druhu pomoci, která je konkrétním uživatelům 

poskytována. Koordinátorka společně s uživateli vyhodnocuje vždy aktuálně dosavadní 

průběh a kvalitu poskytované služby, případné změny  zaznamenává do dokumentace 

a  neprodleně je společně zavádějí do každodenní praxe. Cenná jsou pro mne osobně v 

oblasti  individuálního  plánování  zjištění,  že  proces  indiviálního  plánování  při 

poskytování  sociální  služby  probíhá  neustále,  je  živý,  běží  kontinutálně  na  několika 

úrovních a i každodenní zápisy pečovatelek ve výkazech klientů v něm mají své místo. 

Naplánovaný záměr dílčího cíle – vytvořit systém průběžného hodnocení služby  se mi 

podařilo splnit jen částečně  a to až v kontextu  s vedlejším cílem práce:      Do souboru 

hodnotících  kriterií  v  dotazníku  pro  uživatele  jsem  zapracovala   i  kriteria  z  oblasti 

etických zásad  a  podařilo   mi na toto téma s respondenty pohovořit.  V obou částech 

AP jsem popsala specifický charakter  sociální  služby poskytované církevní  organizací 

prostřednictvím  popisu  etické  filosofie  poskytovatelské  organizace  /ADCH/  a   v 

rozhovorech s  klienty  této organizace  jsem zjistila,  že  se etická pravidla  stanovená 

poskytovatelem prakticky projevují v každodenní práci zaměstnanců a klient tento jev 

pozitivně vnímá a oceňuje. 

        Vedoucí střediska pečovatelské služby plánuje využití dotazníku vyhotoveného pro 

účely této AP pro pravidelné  zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanou službou , 

pravděpodobně 1x  za 6 až 12 měsíců. 
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 S U M M A R Y

Domiciliary Care from the View of Its Users 

The final assignment deals with domiciliary care which is provided in the client´s home. 

Seniors and persons with disability represent the target group of provided services. 

The  first  part  of  the  final  assignment  is  focused  on  the  description  of  the  basic 

principles and concepts associated with provision of social services.  The terms quality 

standards,  individual  planning,  client´s  personal  goals,  activity of  daily  living,  client-

centred approach are defined. In other chapters the target group of domiciliary care is 

characterized, problems that these persons have and some reasons why these persons 

need help of social services.

Seniors and persons with disability use social services because their capabilities in the 

area of personal care and household care are limited. They want to stay in their own 

natural environment and need help from other persons. The clients of domiciliary care 

have their own personal goals and a service manager must respect their goals in the 

process of individual planning of social services.

The main aim of the final assignment is to create the system of continuous assessment 

of social services provisions and their implementation into practice.

The  practical  part  of  the  final  assignment  contains  the  questionnaire  survey  and 

interviews with clients with the aim to detect how they are satisfied with services 

provided  to  them  by  religious  organization  and  how  to  improve  social  services 

individual planning.
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According  to  expectations  the  results  of  the  survey  show  that  most  clients  of 

domiciliary care centre are satisfied with services that are provided  to them.

Key words: 

user  of  social  services,  provider  of  social  services,  target  group,  domiciliary  care, 

elderly, activities of daily living, quality standards, client – centred approach, individual 

planning, personal goals 
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Přílohy

   Příloha č. 1 :  Evidence kontaktů -  Formulář č. 1 /zmenšeno / 

                                      Evidence kontaktů (2013)
        (Vyplňuje koordinátorka během prvního kontaktu se zájemcem o službu)

Jméno zájemce, 
adresa 
pobytu,věk 
zájemce, kontakt 
Jméno osoby 
jednající za 
zájemce

Datum 
setkání+forma 
(tel.,osobní 
apod.)+další 
přítomné osoby

Požadovaná 
služba
(přibližně)

Co jsme 
dohodli?
(např. 
termín 
setkání, 
kdo komu 
zavolá, 
dokdy)

Pracovník, 
který 
rozhovor 
vedl

Zdroj: Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelské služby Jugoslávská  
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Příloha č. 2 :   Záznam z jednání se zájemcem – Formulář č. 2
                            / zmenšeno / 

Záznam z jednání se zájemcem o službu
(Vyplňuje koordinátorka během sociálního šetření u zájemce o službu)

Jméno a příjmení zájemce: 
Adresa: 
Datum narození: 

o datum setkání + forma 
(tel.,osobní apod.)

o přítomné osoby

o Co jsme dohodli?
o informace předané zájemci 

koordinátorkou

Prohlašuji, že jsem převzal tyto dokumenty v písemné podobě:
o Informace pro zájemce o službu
o Nabídka a ceník úkonů
o Vnitřní pravidla pro poskytování PS
o Vzor Smlouva o poskytování PS 
o Předpis o úhradách PS

Souhlas s evidováním a zpracováváním osobních údajů prováděných, v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Dávám  svým podpisem  souhlas  k  zjišťování,  shromažďování  a  uchovávání  osobních  
a citlivých údajů a to až  do doby jejich skartace, dle platné směrnice poskytovatele.
S  osobními  a  citlivými  údaji  zaznamenanými  ve  formulářích  „Záznam  z  jednání  se 
zájemcem o službu“ a „Dohoda o konkrétním způsobu poskytování pečovatelské služby“, 
je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů,  a  to  během celé  fáze  jednání  se  zájemcem o službu,  až  do jejich 
archivace a skartace dle spisového a skartačního řádu poskytovatele.
Pokud  se  zájemce  stane  klientem  služby  přecházejí  tyto  údaje  do  jeho  dokumentace  
o poskytování sociální služby.

V Praze dne ………… Podpis zájemce...................... 

Další přítomná osoba:
Jméno, příjmení podpis

Zdroj: Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelské služby Jugoslávská 
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Příloha č. 3  :  Dohoda o konkrétním způsobu poskytování sociální            
                          služby  - Formulář č. 3  / zmenšeno, upravený formát/

Dohoda o konkrétním způsobu poskytování pečovatelské služby (PS)
(Vyplňuje koordinátorka během sociálního šetření u zájemce o službu, a během 

poskytování služby klíčový/á pracovník/ice  zaznamenává případné změny)

Klient/ka: 
- jak si přeje být oslovován/a:

Datum narození:

Datum setkání:

Proč se klient/ka rozhodl/a využívat pečovatelskou službu: 
(zakroužkovat zvolenou/é možnost/i, popř. vypsat další důvod/y) 

• potřeby pravidelné podpory a pomoci jiné osoby, aby i nadále mohl/a zůstat doma 

a být v blízkosti rodiny a přátel 

• abych se necítil/a osamocen

• zhoršení  zdravotního  stavu,  kdy  rodina  (manželka,  dcera,  apod.)  nezvládne 

vlastními silami zajistit potřebný rozsah pomoci

• nezvládnutí vlastními silami zajistit si běžné denní činnosti bez občasné podpory 

a pomoci další osoby 

• potřeby trvalé pravidelné pomoci při zajištění běžných denních úkonů

• potřeby občasné (nebo pravidelné) pomoci s náročnými pracemi v domácnosti 

• ……..

Jaký  je  cíl  poskytování  služby  (proč  byla  oslovena  naše  služba,  v čem můžeme 
pomoci):

Časový harmonogram PS:

• které dny klient/ka preferuje

• kolikrát týdně 

• v kolik hodin (přibližný časový rozsah – délka služby)

• jak  bude  koordinátorka  postupovat  při  změně  dohodnutého  časového 
harmonogramu
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Bydliště:
• adresa

• popis cesty / autobus, pěšky /

• byt, domek (podle čeho poznám?)

• vstup do bytu / klíče, zvonění aj./

• samostatná domácnost

• Spolubydlící či jiné osoby:
o (budou přítomny  v bytě  při  výkonu  služby  -  popis  toho  co  tam 

budou dělat)

• do  kterých  prostor  může  pečovatel/ka  vstupovat  (v  doprovodu  klienta  nebo 
samostatně? Může využít koupelnu (myšleno umyvadlo)  a WC pro vlastní potřebu?

• domácí zvíře, míra případného ohrožení pečovatele/ky

• jaké elektropřístroje bude pečovatel/ka používat

• bude se pečovatel/ka převlékat, používat vlastní domácí obuv

• místo na uložení os. věcí pečovatele/ky   

Kontakt:

• používání pevné linky nebo mobilu

• používání e-mailu

•  koho kontaktovat v nutném případě  (pokud si to klient/ka přeje uvést)

Zdravotní stav

• chce klient/ka něco sdělit ke svému zdravotnímu stavu (co by ovlivnilo poskytování 
služby – např. mdloby, epilepsie apod.)

• dieta, léky (bude pečovatelka u toho, když si bude připravovat a brát léky)

Osobní profil klienta/ky

• zvyklosti, denní rituály (co ovlivní poskytování PS)
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Podpora potřeb klienta/ky, co si udělá sám, co s pomocí, s čím budeme pomáhat a 
popis toho, jak to budeme společně dělat 

• Sebeobsluha

• pomoc s přesuny

• pomoc s chůzí

• jízda na vozíku

• denní hygiena

• koupání

• pomoc při vyprazdňování

• pomoc s oblékáním

• příjem potravy / budeme nosit oběd, pomůžeme s vařením, jedením apod. /

Chod  domácnosti
• pomoc s drobným/velkým úklidem (jak často?)

• pomoc při nakupování (malý/velký nákup; kde nakupuje)

Společenská komunikace
• doprovod dle potřeby klienta/ky

Vyřizování osobních záležitostí (např. lékárna, úřad, lékaři)

Fakultativní služby

Speciální podmínky a zacházení

Průběh péče (např. časový sled, klient/ka si řekne, apod.)

Další ujednání
(Vyjímky, komunikace, apod.)
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Rizikové  situace  –  existují  nějaká  rizika,  která  by  mohla  ohrozit  vaše  zdraví  
a chcete nám je sdělit?

Pokud nastane riziková situace, zapisuje se stručně do výkazu do kolonky průběh služby.

1. jaká riziková situace může nastat
např. pád, zapomenutí léků, nedodržení diety při cukrovce, mdloby, zapomenutí vypnutí plynu,  
elektrického přístroje, vody, agresivní pes, aj..

           

2. co se může stát
např. zlomení končetiny, nevolnost, vysoký tlak, hypoglyk. koma, úraz,požár, pokousání psem..

      3. už se něco takového někdy stalo?

 
4. jak můžu riziko snížit+postup při rizikové situaci

např. vhodná obuv, doprovod pečovatele/ky, dohled nad užíváním léků a stravy, připomínání diet.  
návyků.

V Praze dne 

……………………………….                                               .………………………..
         Klient/ka                                                                       Poskytovatel

Další přítomná osoba:
Jméno, příjmení podpis

Zdroj: Arcidiecézní charita Praha, Středisko pečovatelské služby Jugoslávská 
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Příloha č. 4 :  Dotazník spokojenosti ( zmenšeno, upravený formát)

Hodnocení terénní  pečovatelské služby poskytované ADCH Praha 
Možno ohodnotit jednotlivé body školní klasifikací 1-5, možno i připsat oblast/téma/ 

dle vlastního uvážení a ohodnotit 

Ohodnoťte prosím poskytovanou službu v těchto oblastech: 

1. Postup při sjednávání služby

    podání úvodních  informací o službě
    vysvětlování podmínek  poskytování služby ..

2. Dokumentace / smlouva, dohoda, další dokumenty.../

   2a, transparentnost 
        přehlednost 
        jasné vymezení práv a povinností obou stran 
        vysvětlení obsahu smlouvy

   2b, srozumitelnost / vysvětlení podmínek a pravidel poskytování služby/

3. Organizace služby 

   3a,   celkové nastavení 
   3b,  plánování jednotlivých služeb 
   3c,   informování o změnách 
   3d,   komunikace s koordinátorkou 

4. Pečovatelky 

   4a, chování a vystupování pečovatelek 
   4b, kvalita prováděných činností 
   4c, ochota, spolehlivost, vstřícnost, empatie
   4d,střídání pečovatelek, zastupitelnost

5. Jsou naplňovány základní zásady služby? 
- ctíme hodnotu jednotlivce?

je přístup ke klientovi dostatečně individuální?
- respekt?

jsou respektována práva klienta po celou dobu procesu poskytování služby?
- poctivost? 
- podpora nezávislého života?

je služba pro klienta přínosem, co umožňuje, co by se mohlo ještě zlepšit?
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6. Celková spokojenost se službou
      pomáhá služba naplňovat cíle individuálně  stanovené klientem?
      v čem by se mohla zlepšit?

Zdroj: vlastní 
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