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Kritérium dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.

a)Poskytovatel  má  písemně  definováno  a  zveřejněno  poslání,  cíle  a  zásady poskytované  sociální  
služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem a stanovenými základními zásadami 
poskytování  sociálních  služeb,  druhem  sociální  služby  a  individuálně  určenými  potřebami  osob, 
kterým je sociální služba poskytována.
b)Poskytovatel  vytváří  podmínky,  aby osoby,  kterým poskytuje  sociální  službu,  mohly uplatňovat 
vlastní vůli při řešení své nepříjemné sociální situace.
c)Poskytovatel  má  písemně  zpracovány  pracovní  postupy  zaručující  řádný  průběh  poskytování 
sociální služby a podle nich postupuje.
d)Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla ne pro ochranu osob před předsudky a negativním 
hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.

Poslání, cílová skupina, cíle a zásady poskytování sociální služby
Název organizace a základní údaje:

            Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. 
                                 Adresa: Raduň, Poštovní 239, 74761

Telefon: 553 796 226, mobil: 608 350 501
e-mail: pavla.vculkova@agentura-oasa.cz  

                                    e-mail: sekretariat@agentura-oasa.cz     
e-mail: petr.slany@seznam.cz
www.agentura-oasa.cz

 registrační číslo: 3941485    ze dne: 1.1. 2005

Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

1. Poslání poskytované služby
• Posláním Pečovatelské služby OASA je poskytnout  uživatelům komplexní sociální 

služby v oblasti  bio-psycho-sociálních  a  spirituálních  potřeb  s důrazem na  kvalitu, 
dostupnost a zamezení sociálního vyloučení.

• Cílem pečovatelské služby je v rámci komplexu služeb sociální péče zmírnit důsledky 
zdravotního omezení uživatelů, jejich pasivity a osamocení a podpořit psychickou a 
fyzickou  soběstačnost  se  zaměřením  na  rozvoj  jejich  schopností  a  zachování 
plnohodnotného života v jejich domácím, přirozeném prostředí.

• Podporu v běžném životě jim poskytujeme jak v jejich domácnostech, tak v bytových 
jednotkách Seniorcentra OASA v Litultovicích.

• Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány ve vymezeném čase.

1.1 Sociální služba je poskytována
• Sociální služba je poskytována v bytových jednotkách Seniorcentra OASA v Litultovicích na 

adrese: Litultovice 202, 747 55 Litultovice. 
• Dále je služba poskytována v domácnostech uživatelů v rámci  Statutárního města  Opava a 

okresu Opava,  včetně okolních obcí. 
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• Sociální službu poskytujeme 7 dní v týdnu od 7.00 hodin do 20.00 hodin.
• Plánujeme  zvýhodněné  podmínky těch  obyvatel  obcí,  se  kterými  provozovatel  uzavře 

dohodu o zajištění sociální služby v rámci komunitního plánu regionu.
• Sídlo,  kontaktní  místo  a  dispečink  Pečovatelské  služby  OASA je  umístěno  v malé  obci 

Raduň, okres Opava, dostupné z Opavy MHD linka č. 218. 
• Kontaktní údaje ředitelky pečovatelské služby OASA:

Pavla Včulková
Telefonický kontakt: 553 796 226
Mobil: 608 350 501
E-mail: pavla.vculkova@agentura-oasa.cz 

• Kontaktní údaje sociálního pracovníka pečovatelské služba OASA:
Mgr. Eva Novotná
Telefonický kontakt: 775 853 650
E-mail: socialnipracovniceoasa@seznam.cz

Celková kapacita 
S ohledem na personální a provozní zajištění je maximální kapacita pečovatelské služby 40 

uživatelů. Okamžitá kapacita pečovatelské služby je 15 uživatelů.

2. Cíle poskytované sociální služby

Krátkodobé cíle služby:
• udržení dostupnosti a zvyšování kvality terénní pečovatelské služby uživatelům Statutárního 

města Opava a okolních obcí;
• aktivní přístup k řešení nepříznivé situace uživatelů bez ohledu na barvu pleti, rasu, politické 

či náboženské přesvědčení a společenské postavení uživatele služby;
• zajistit  a  udržet  spokojenost  uživatelů  s kvalitou  poskytované  služby,  vytvořit  a  rozvíjet 

důvěryhodný vztah mezi uživatelem a pracovníkem pečovatelské služby, navázat spolupráci 
s rodinou uživatele a zajistit individuální přístup k uživateli na základě jeho aktuálních potřeb;

• podporovat uživatele služby v činnostech, které zvládá sám tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve 
svém přirozeném prostředí;

• informovat  veřejnost  o  poskytované  sociální  službě  formou  reklamy  na  služebních 
automobilech;

• vypracovat plán vzdělávání pracovníků v pečovatelské službě;
• rozvíjet spolupráci s praktickými lékaři, prohlubovat jejich informovanost o sociální službě.

Střednědobé cíle služby:
• zajišťovat aktivní účast zaměstnanců pečovatelské služby na vzdělávání;
• udržovat  a  stále  zvyšovat  kvalitu  poskytované  sociální  služby  s ohledem  na  pravidelnou 

aktualizaci standardů sociální služby v souladu s platnými zákony a vyhlášky;
• navázat spolupráci s představiteli okolních obcí, jejímž obyvatelům je sociální služba nabízena 

a poskytována;
• navázat  a stále  více  prohlubovat  spolupráci  se  sociálně-zdravotními  pracovníky lůžkových 

zařízení.

Rozvojové dlouhodobé cíle služby 
Zajišťovat poskytování služeb sociální péče prostřednictvím:
• prohlubovat  týmovou spolupráci všech pracovníků terénní  služby,  včetně předávání  zpětné 

vazby od pracovníků – prosazení změny v myšlení, chování personálu;
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• podporovat dobrovolnictví v bytových jednotkách Seniorcentra OASA;
• vytvořit stabilní kádr kvalifikovaných pracovníků, profesní rozvoj zaměstnanců.

Vize
• K dalšímu  zkvalitnění  služby napomůže  navázání  spolupráce  s  dobrovolníky,  kteří  budou 

odborně vedeni tak, aby smysluplně vyplnili volný čas uživatelů.

3. Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů služby tvoří:
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s tělesným postižením
• senioři

Věková kategorie uživatelů:
• Dospělí (27 – 64 let) – platnost změny od 1.9. 2011
• mladší senioři (65 – 80 let)
• starší senioři (nad 80 let).

Negativní vymezení cílové skupiny:
• osoby  s projevy  agresivity,  alkoholismu,  závislostí  na  návykových  látkách,  pokud  osoba 

ohrožuje svým chováním a jednáním sebe i okolí
• osoby s poruchou chování ohrožující sebe i okolí 
• osoby s poruchou chování znemožňující soužití v kolektivu
• osoby s dekompenzovaným zdravotním stavem
• osoby trpící infekčním onemocněním
• osoby mladší 27 let. – platnost změny od 1.9. 2011.

Pravidla  pro  přijetí  zájemce  do  Seniorcentra  OASA  v  Litultovicích  ve 
výjimečných případech

• Stav zájemce je natolik vážný, že může dojít k ohrožení jeho zdraví či života, jeho sociální 
situace je bezvýsledná, rodinní příslušníci nemají dostatečný prostor k zajištění potřebné péče.

• Služby poskytované v jiných zařízeních nemají volnou kapacitu pro danou cílovou skupinu 
nebo je nedostatek služeb pro danou cílovou skupinu.

4. Základní principy pečovatelské služby
• garance dodržování základních lidských a občanských práv a svobod u všech uživatelů služeb;
• uplatňování  stejných  práv  a  povinností  všech  uživatelů  vůči  sobě  navzájem.  Partnerství 

uživatele ve vztahu ke službám s respektem k jeho důstojnosti,  osobnosti  a akceptaci jeho 
volby; 

• individuální přístup ke každému uživateli na základě jedinečnosti jeho potřeb a zájmů;
• poskytování  služeb  v  rozsahu  a  intenzitě  oprávněných  sociálních  a  zdravotních  potřeb 

uživatele;
• celostní přístup (bio-psycho-sociální-spirituální) při poskytování sociálních služeb;
• podpora návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou;
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• aktivní  podíl  uživatele,  využití  vlastní  soběstačnosti  a  zodpovědnosti  při  naplňování  svých 
oprávněných zájmů a potřeb, na účelném a plnohodnotném využívání služeb v závislosti na 
jeho zdravotním a psychickém stavu;

• odborná a profesionální úroveň všech pracovníků;
• zajištění týmové spolupráce;
• vytvoření  důvěryhodného  vztahu  a  pocitu  bezpečí  mezi  uživatelem  a  pracovníkem 

pečovatelské služby;
• respektování soukromí uživatele;
• podpora socializace uživatelů, zamezení sociálního vyloučení;
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
• pomoc při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv, oprávněných zájmů;
• ohleduplný, laskavý a vstřícný přístup k uživatelům;
• zamezit  diskriminaci  uživatele  z důvodu  vyznání,  přesvědčení,  pohlaví,  sociálního  a 

ekonomického postavení;
• dodržování etického kodexu sociálních pracovníků.

5. Příležitost k uplatnění vůle uživatelů
• Pečovatelská služba OASA vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní 

vůli,  jednat  na  základě vlastního  rozhodnutí,  aby mohli  být  sami  sebou,  pokud to  není  v 
rozporu s platnou legislativou a metodikou Vnitřních pravidel mající vztah k jejich potřebám 
při zajišťování služby, připomínkují a schválené respektují (fakultativní služby).

• Uživatelé mohou nabízenou službu kdykoliv odmítnout nebo ji přerušit.  Pokud o ní znovu 
požádají, bude poskytnuta ve stejné kvalitě.

• Uživatelé rozhodují o svém volném čase.
• Zaměstnanci pracují v týmu.
• Potřeby a přání uživatelů řeší jejich klíčový pracovník.
• Podpora vztahu uživatel s uživatelem, uživatel - personál, uživatel – kolektiv.
• Opora a péče v terminálním stadiu – intimita prostředí, spolupráce s rodinou.

6. Druhy poskytovaných sociálních služeb
V domácnostech uživatelů a v bytových jednotkách Seniorcentra  OASA v Litultovicích je 

poskytovaná sociální služba podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: 
• Pečovatelská služba (§40) 

7. Metody sociální práce s uživatelem

Při poskytování sociální služby jsou uplatňovány přístupy a metody sociální práce - 
případová práce, práce s jednotlivcem
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Příloha č. 1 - Ceník služeb 
Ceník služeb (platnost od 1.5.2015)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu

Cena za 1 hod úkonu/
 SC OASA v Litultovicích

Cena za 1 hod úkonu/ 
Opava a další obce

Po - Pá So, Ne, 
svátky Po - Pá So, Ne, svátky

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč 130,- Kč

Pomoc při oblékání a svlékání, včetně 
speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu

Cena za 1hod úkonu/
SC OASA v Litultovicích

Cena za 1 hod úkonu/
Opava a další obce

Po – Pá So,Ne,
svátky Po - Pá So,Ne

svátky
Pomoc při úkonech osobní hygieny

100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč 130,- KčPomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při užití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
Zajištění oběda – Psychiatrická nemocnice 
v Opavě

DIETA č.3 60,- Kč 60,- Kč

DIETA č. 2, 4, 6, 9, 9s a jiné 62,- Kč 62,- Kč
Zajištění oběda – školní kuchyně Slavkov DIETA č. 3 62,- Kč -
Dovoz nebo donáška oběda 
(Opava a okolní obce) Cena za 1 úkon 20,- Kč

Dovoz nebo donáška oběda 
(Opava a okolní obce) společná domácnost
Platí pouze při odběru dvou obědů

Cena za 1 úkon 10,- Kč

Dovoz nebo donáška oběda
(Penzion Via Lucis v Litultovicích) Cena za 1 úkon 6,- Kč

Seniorcentrum OASA v Litultovicích – 
zajištění celodenní stravy

DIETA č. 3 152,- Kč
DIETA č. 2,4,6,9,11 a 
ostatní 160,- Kč

Cena za 1hod úkonu/
SC OASA v Litultovicích

Cena za 1 hod úkonu/
Opava a další obce

Po - Pá So,Ne, 
svátky Po - Pá So,Ne,

svátky
Pomoc při přípravě jídla a pití (dohled) 100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč 130,- KčPříprava a podání jídla a pití

7



         
STANDARD č.1

       Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Cena za 1hod úkonu/
SC OASA v Litultovicích

Cena za 1hod úkonu/
Opava a další obce

Po - Ne So,Ne,
svátky Po-Pá So,Ne, 

svátky
Běžný úklid a údržba domácnosti

100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč 130,- Kč
Pomoc při zajištění velkého úklidu 
domácnosti (sezónní, po malování)

Běžný nákup a pochůzky

Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím

Cena za 1hod úkonu/
SC OASA v Litultovicích

Cena za 1 hod úkonu/
Opava a další obce

Po - Pá So,Ne,
svátky Po - Pá So,Ne,

svátky
Doprovod uživatele k lékaři, na úřady, 
na nákup a zpět 100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč 130,- Kč

Neodhlášená návštěva ze strany uživatele jeho zapříčiněním
á 1 neodhlášená návštěva 50,- Kč

Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu (příprava pracovníka, doprava ke klientovi, apod.)
- paušální poplatek - 

Opava 20,- Kč
Obce do 5 km 40,- Kč
Obce 6 - 9 km 60,- Kč
Obce 10 – 15 km 80,- Kč

Fakultativní služby 
( lze zajistit jen s ohledem na organizační a provozní možnosti poskytovatele )

Dohled nad dospělou osobou 1 hodina
Dle ceníku 

základních služeb 
(100/120/130,- Kč)

Dohled nad užitím léků 1 úkon 20,- Kč
Pronájem termojídlonosičů měsíčně 40,- Kč
Zapůjčení antidekubitní vzduchové matrace 1 den 10,- Kč
Pronájem mechanické/elektronické polohovací postele 1 den 10,-/20,- Kč
Zapůjčení kompenzačních pomůcek (např. chodítko, sedačka na 
vanu, apod.) měsíc 50,- Kč

Úhrada za poskytované úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času, včetně 
času nezbytného k zajištění úkonů a naúčtována je vždy za každých započatých 

5minut poskytování péče nahoru. 
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Ceník služeb v SENIOCENTRU OASA v Litultovicích 
(platnost od 1.3. 2015)Ceník za jeden den služeb

Terénní pečovatelská služba v bytech Seniorcentra OASA

Charakter ubytování
Celodenní strava Ubytovací 

služby*
(nájem, energie, 

praní prádla)

Úhrada za péči
(dle rozsahu poskytnutých 

služeb v individuálním 
plánu)Diabetická a 

ostatní diety
Racionální 

dieta
1-lůžkový pokoj
(WC + sprcha pro 2 pokoje)

160,- Kč 152,- Kč

200,- Kč
100,- Kč/

hodina péče

Maximálně
330,- nebo 400,-

Kč/den

2-lůžkový pokoj
(WC + sprcha pro 2-4 pokoje) 180,- Kč

3-lůžkový pokoj
(WC + sprcha pro 2-4 pokoje) 150,- Kč

1-lůžkový apartment
(WC + sprcha pro 1 pokoj + kuch. 
kout)

295,- Kč

* Cena za ubytovací služby v bytových jednotkách Seniorcentra OASA v Litultovicích je účtována 
paušálně a to dle typu pokoje bez ohledu na počet dní v měsíci.

1-lůžkový pokoj – 6.000 Kč/měsíčně, 2-lůžkový pokoj – 5.400 Kč/ měsíčně, 3-lůžkový pokoj – 
4.500 Kč

Terénní pečovatelská služba v bytech Seniorcentra OASA 
– přechodný pobyt

(přechodný pobyt min. na 5 dní až max. 90 dní)

Charakter ubytování

Celodenní strava Ubytovací 
služby
(nájem, 

energie, praní 
prádla)

Úhrada za péči
(dle rozsahu 

poskytnutých služeb v 
individuálním plánu)

Diabetická a 
ostatní diety

Racionální 
dieta

1 nebo 2-lůžkový pokoj
(WC + sprcha pro 2 pokoje) 160,- Kč 152,- Kč 150,- Kč 270,- Kč

Ostatní služby

Užívání vlastních elektrických 
spotřebičů

Televizor
Měsíčně

70,- Kč
Lednice, chladnice 70,- Kč
Rychlovarná konvice 70,- Kč

Zapůjčení pomůcek

Polohovací postel mechanická za 1 den 10,- Kč
Polohovací postel elektrická 20,- Kč
Chodítko

měsíčně 50,- KčKlozetové křeslo
Mechanické křeslo
Hole, berle

9



         
STANDARD č.1

       Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s.

Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí pečovatelské služby

Žádost o poskytnutí terénní sociální služby

I. Žadatel (osoba, které má být služba poskytována):
Příjmení:
     

Jméno:
  

Titul:
     

Datum narození: 
       
Trvalý pobyt: (adresa a PSČ)
 
     
Místo současného pobytu: (adresa místa nebo zdravotnického zařízení, kde žadatel pobývá)

     
Telefon: E-mail:

Ošetřující lékař: (jméno a telefonní kontakt)
     
      

II. Zástupce žadatele – kontaktní osoba
Příjmení:
     

Jméno:
     

Titul:
      

Rok narození: Vztah k žadateli:

Trvalý pobyt: (adresa a PSČ)

     
Telefon:
     

E-mail:
      

III. Sociální služba, o kterou má žadatel zájem: 
A)  Zavedení terénní pečovatelské služby v bytových jednotkách 

Seniorcentra OASA Litultovice – dlouhodobý pobyt  ano  -   ne

B) Zavedení terénní pečovatelské služby v bytových jednotkách 
Seniorcentra OASA Litutovice – přechodný pobyt  ano  -   ne

C) Zavedení terénní pečovatelské služby v místě trvalého bydliště  ano  -   ne

Pečovatelská služba poskytována OD, V OBDOBÍ
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IV. Žádám  o  uzavření  smlouvy  na  poskytování  níže  vyznačených  úkonů 
pečovatelských: (uveďte, kdy a jak pravidelně tuto službu požadujete, např. denně, 1x  
týdně,  každá středa, …. do sloupce „Četnost“.)

Základní nabídka služeb
Úkon Požadavek Jak často? (den, dieta...)

 A. Pomoc pří zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc a podpora při podávání jídla a  pití       
 pomoc při oblékání a svlékání  vč. spec. pomůcek    
 pomoc při prostorové orientaci, pohybu ve vnitřním  prostoru  
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  
 B. Pomoc při osobní hygieně
 pomoc při úkonech osobní hygieny  
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty (koupání)  
 pomoc při použití WC, výměna inkontinentních pomůcek  
C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění  stravy
zajištění oběda ze ŠJ Slavkov       
zajištění oběda z Psychiatrické nemocnice Opava
dovoz nebo donáška oběda   
 pomoc při přípravě jídla a pití
 příprava a podání jídla a pití
 D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 běžný úklid a údržba domácnosti      

     
     

 pomoc při zjištění velkého úklidu domácnosti
 běžné nákupy a pochůzky
 E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 doprovázení tam a zpět k lékaři, na orgány veřejné moci...

     
     

Fakultativní služby
(lze zajistit jen s ohledem na organizační a provozní možnosti poskytovatele)
Dohled nad dospělou osobou
Dohled nad užitím léků
Pronájem termojídlonosičů
Zapůjčení antidekubitní vzduchové matrace
Pronájem mechanické/elektronické polohovací postele
Zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítko apod.)

Popř. jiné přádní a potřeby zájemce:
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Vyberte, prosím, některou z možností, pokud se Vás týká:

 a) rodina, ve které se narodilo současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
 b) účastník odboje
 c) osoba, která je účastna rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci ve znění

zákona č. 47/1991 Sb., nebo u které bylo odsuzující rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.  
119/1990  Sb.,  ve  znění  zákona  č.  47/1991  Sb.,  zrušeno  přede  dnem jeho účinnosti,  anebo  byla  účastna 
rehabilitace podle § 22 písm.  c) zákona č. 82/1968 Sb.,  o soudní rehabilitaci,  jestliže neoprávněný výkon 
vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců

  d) osoba, která byla zařazena v táboře nucených prací nebo v prac. útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto  
zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních     rehabilitacích, anebo ve  
vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jejím zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 
1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním  
klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila  
12 měsíců

        e) pozůstalým manželům/manželkám po osobách uvedených v odstavci b) a d) starším70 let

Podle § 75 odst. 2 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách se pečovatelská služba výše 
uvedeným osobám poskytuje bez úhrady s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základních 
činností uvedené v § 40 odst. 2 písm. c).

IX. Prohlášení žadatele: 

Prohlašuji, že poskytnu pověřenému sociálnímu pracovníkovi veškeré údaje potřebné k objektivnímu posouzení 

žádosti o zavedení pečovatelské služby. Každou důležitou změnu neprodleně nahlásím pracovníkovi v sociálních  

službách. Dále poskytnu pracovníkovi v sociálních službách veškeré prostředky potřebné k  provedení sjednaného 

úkonu. 

Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a úplné. Podpisem rovněž dávám svůj výslovný souhlas k tomu, aby 

státní orgány a další právnické a fyzické osoby sdělily příslušné sociální službě údaje potřebné pro poskytování  

sociální služby včetně informací o mém zdravotním stavu. Podpisem této žádosti dávám poskytovateli souhlas se 

zpracováním a uchováním mých osobních údajů uvedených v této žádosti a potřebných pro zavedení pečovatelské 

služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
 
   …………………………………

V                    dne:       

                      podpis žadatele nebo jeho zástupc
Přílohy:

1. Vyjádření lékaře, že žadatel není schopen podpisu:  ANO  -   NE

2. Usnesení soudu o ustanovení opatrovníka žadateli:  ANO  -   NE

3. Zplnomocnění jiné osoby žadatelem k podání žádosti:  ANO  -   NE
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Příloha č. 3 – Směrnice Etický kodex

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA

ÚVOD
Etický kodex je základním dokumentem principu morálky a chování zaměstnance. Tento 

kodex navazuje na platné právní předpisy.  Účelem kodexu je stanovit etické jednání zaměstnanců 
Pečovatelské služby OASA Opava, o.p.s. a informovat uživatele a veřejnost o minimálním standardu 
chování a přístupu zaměstnanců.

Etické zásady
1. Sociální  práce  a  poskytování  sociálních  služeb  je  založeno  na  hodnotách  demokracie  a 
lidských  práv.  Všichni  zaměstnanci  jednají  v souladu  s těmito  zásadami  a  dbají  na  dodržování 
lidských práv uživatelů
2. Zaměstnanci respektují  jedinečnost každého uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou 
příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou 
situaci, náboženství a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě společnosti
3. Zaměstnanci respektují právo každého uživatele na seberealizaci v takové míře, aby současně 
nedocházelo  k omezování  práva  ostatních  uživatelů  a  k narušování  vnitřního  řádu  poskytování 
sociální služby
4. Zaměstnanci poskytují sociální služby na profesionální úrovni a dávají přednost profesionální 
odpovědnosti před vlastními soukromými zájmy

Pravidla etického chování ve vztahu k uživateli
1. Zaměstnanci projevují opravdový zájem o uživatele služby, chrání jeho důstojnost a lidská 
práva. Vedou uživatele i jeho nejbližší rodinné příslušníky k vědomí odpovědnosti za důstojné stáří
2. Zaměstnanci poskytují uživateli všechny služby, na které má nárok, a to bez ohledu na 
národnost,  rasu,  víru,  věk,  pohlaví,  politické  přesvědčení,  ekonomickou  situaci  a  společenské 
postavení.
3. Zaměstnanci  podporují   soběstačnost  uživatele,  respektují  jeho  individuální  potřeby 
s vědomím jejich ochrany před sociálním vyloučením a maximální integrace uživatele do společnosti
4. Při poskytování využívají maximálně své odborné znalosti a dovednosti 
5. Zaměstnanci nepřijímají od uživatele dary (věcné nebo finanční) pro osobní potřebu, 
nenechají si od uživatele sloužit, a to ani bezplatně, ani za úplatu, a nezneužívají své postavení
6. Zaměstnanci nezanášejí do profesionálního vztahu s uživateli své osobní problémy,  nesdílí 
s nimi své soukromí, snaží se vyvarovat citové závislosti k uživateli a nepřipouští jakýkoliv náznak 
intimity
7. Zaměstnanci  se  k uživateli  chovají  s úctou,  empatií  a  trpělivostí,  reagují  na  jeho aktuální 
potřeby a nesnižují jeho důstojnost a postavení ve společnosti a v kolektivu
8. Zaměstnanci  k uživateli  přistupují  jako  k rovnocennému  partnerovi,  který  podle  svých 
fyzických a psychických možností spolurozhoduje a spolupodílí se na poskytování sociální služby
9. Zaměstnanci  respektují  právo uživatele  na  soukromí  a  jsou  vázáni  mlčenlivosti  ve  všech 
věcech, které se od uživatele dozví. Zvlášť citlivě přistupují k osobním údajům uživatele a ohlašovací 
povinnost uplatňují pouze v případech, které jim ukládá zákon
10. Zaměstnanci poskytují informace pouze se souhlasem uživatele a to výhradně osobám, které 
uživatel určí. V ostatních záležitostech postupují podle platného právního předpisu
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11. Zaměstnanci  poskytují  uživateli  základní  sociální  poradenství  a  dbají  na  to,  aby uživatel  
obdržel takové služby a dávky sociálního zabezpečení, na které má nárok, a to nejen od instituce, ve  
které jsou zaměstnáni, ale i z ostatních zdrojů
12. Zaměstnanci poučí uživatele o povinnostech, které z poskytnutých služeb a dávek vyplývají. 
Pomáhají řešit problémy, týkající se také jiné sféry života uživatele a snaží se zapojit uživatele do  
procesu řešení jejich problémů.

Pravidla etického chování ve vztahu ke svému zaměstnavateli
1. Zaměstnanec se v pracovní době výlučně věnuje plnění pracovních úkolů v souladu s náplní 
práce a dalšími vnitřními předpisy. Podílí se na zvyšování úrovně poskytované služby.
2.   Pokud si zaměstnanec není jist, zda je činnost, kterou má vykonat slučitelná s jeho výkonem 
práce v organizaci, projedná tuto záležitost se svým nadřízeným. Vždy upřednostňuje profesionální 
zodpovědnost před soukromými zájmy
3. V případě  ztráty  nebo  poškození  svěřené  věci,  tuto  skutečnost  okamžitě  ohlásí  svému 
nadřízenému
4. Zaměstnanci  reprezentují  svoji  organizaci  svým  zevnějškem,  vystupováním  a  postojem  ke 
kvalitnímu poskytování služby směrem k uživateli služby. V mimopracovní době vystupuje tak, aby 
nesnižoval důvěru zaměstnavatele v očích veřejnosti.

Pravidla etického chování ve vztahu ke svým kolegům a odbornosti
1. Zaměstnanci respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, 
dodržují zásady týmové práce
2. Respektují  rozdíly  v názorech  a  praktických  zkušenostech  svých  kolegů  a  ostatních 
odborných a dobrovolných pracovníků.  Kritické připomínky k nim vyjadřují  na vhodném místě  a 
vhodným způsobem – na pracovišti, nikdy ne před uživatelem služby nebo před zájemcem o sociální 
službu
3. Zaměstnanci  pracují  na  zvyšování  své  odbornosti.  Účastní  se  školení  poskytovaných  a 
doporučených zaměstnavatelem. Aktivně vyhledávají  možnost zvyšovat své odborné znalosti, které 
určují kvalitu poskytované služby.
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