
 

 Centrum sociálních služeb Nebušice  

K Šedivce 406, Praha 6 - Nebušice, 164 00 

 Příloha č.3 

 
Vnitřní směrnice č. 3/2021 

platná od 01.12.2021 

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby 

 
Centrum sociálních služeb Nebušice /dále jen Centrum SSN/, poskytuje pečovatelskou 

službu pro klienty Nebušic, jako jediný subjekt v této lokalitě. Považujeme za nezbytné 

zachovat a nadále rozvíjet stávající rozsah, úroveň i kvalitu služeb. Pravidla jsou 

vypracována s úmyslem nabízet i nadále finančně dostupné sociální služby všem 

potřebným občanům Nebušic. 

 

Pečovatelská služba je od 1.1.2007 poskytována dle nového zákona o sociálních službách 

108/2006 Sb. a dle vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. Péče je zaváděna na žádost 

klienta nebo jeho rodiny a vychází z individuálních potřeb klienta, pro kterého bude 

sestaven osobní plán poskytovaných úkonů pečovatelské služby. Poskytuje se na základě 

uzavřené smlouvy, podepsané klientem. 

Klíčový pracovník zpracovává individuální plán klienta. 

 

O poskytování pečovatelské služby u každého klienta bude vedena potřebná 

dokumentace včetně individuálního plánu klienta. 

 

Dle vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění je vypracován ceník úkonů PS Centra SSN, 

který dle zákona 108/2006 Sb. udává současně podrobný rozsah poskytovaných úkonů. 

Pečovatelská služba bude hrazena klientem zpětně jednou měsíčně do 10 dnů od 

předložení vyúčtování klientovi, buď v hotovosti nebo na účet Centra SSN. Ceník úkonů 

PS je nedílnou součástí Smlouvy pro poskytování pečovatelské služby – příloha č.2.  

 

-účet pro hrazení pečovatelské služby:              0169880349/0800 

-účet pro hrazení stravného:                  30015- 0169880349/0800 

 

Pro každodenní kontakt klienta s Centrem SSN je možno použít tyto telefonní čísla: 

Ředitelka  Centra SSN          - 220 19 94 12 

provozní kancelář                  - 220 19 94 13 

pečovatelky                             - 220 19 94 11  

Po telefonu možno řešit veškeré změny a připomínky k pečovatelské službě. Stížnosti 

nutno podat písemně k rukám ředitelky na adresu Centra SSN, ústní formou, případně 

do Schránky stížností. Stížnosti jsou upraveny vnitřní směrnicí číslo 6/2008 ze dne 5.4. 

2008 „Pravidla pro podávání stížnosti na kvalitu poskytované služby“. 

  

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování 

pečovatelské služby pokud: 

a) neposkytuje službu, o kterou klient žádá 

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou klient žádá 

c) nespadá do cílové skupiny dané v registraci organizace 

 

 

 

V Praze, dne     

   

                                                                                                          Eva Čapková 

Převzal:                                                                                     ředitelka Centra SSN 

 


