
Pečovatelská služba 
Popis úkonů - Základní služby

platnost od 01. 11. 2020

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (úkon účtován po minutách)

Pomoc a podpora při 
podávání jídla a pití

Úkon je poskytován v domácnosti klienta, v případě 
dovozu oběda je strava zajištěna z kuchyně ZŠ (garance 
technologického postupu, složení stravy, přípravy a 
distribuce stravy v souladu s platnými předpisy).

Úkon zahrnuje přípravu stolování, dopomoc klientovi při 
zvolení vhodné polohy při podávání stravy, podání jídla 
připraveného klientem nebo v případě dovozu oběda 
otevření jídlonosiče, přendání dovezeného jídla na talíř. 
V případě potřeby podávání stravy klientovi do úst až do 
jeho potřeby sytosti, umytí nádobí po stolování, úklid 
prostoru používaného při podávání stravy. 

Úkon dále zahrnuje umytí nádobí a jídlonosičů, použití 
vhodného nádobí z domácnosti klienta dle jeho přání, 
úpravu stravy na krájenou, mělněnou nebo mixovanou, 
podávání v dohodnutém čase, dodržování hygienických 
předpisů (hygiena rukou, čistý prostor pro podávání stravy, 
čisté nádobí, v případě Covid - personál použití – rukavice, 
rouška, dezinfekce).

Úkon je poskytován s cílem pomoci klientovi při stravování. 
Pokud chce klient podat jinou stravu, např. diabetik sladký 
moučník, nese sám přiměřené riziko, na které má právo. 

Pomoc při oblékání
a svlékání včetně 

Úkon se poskytuje v domácnosti klienta, kdy je oblečení 
klientem připraveno, nebo je poskytnuta pomoc při výběru a
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speciálních pomůcek přípravě oblečení, dále pomoc nebo dopomoc při oblékání 
nebo svlékání, podržení oděvu, zapínání a rozepínání 
knoflíků, zipu, pomoc při obouvání a zouvání obuvi, pomoc 
při nasazování a usazování speciálních pomůcek (např. 
protéza), složení a úklid svlečeného oděvu na předem 
určené místo.

Úkon je poskytován s dodržováním hygieny, respektem 
intimity klienta, pomocí při nevhodném výběru oblečení a 
obutí klientem, zapojování klienta dle jeho schopností a 
možností, motivace k samostatnosti, dodržení postupu, kdy 
se nejdříve obléká postižená končetina a svléká jako první 
zdravá končetina, komunikace s klientem a informování a 
sdělování, co právě pracovník bude konat.

V případě, že klient používá speciální pomůcku, je 
domluveno s klientem nebo s osobou blízkou zacvičení 
pracovníků na manipulaci a správné používání pomůcky.

Úkon je poskytován s cílem pomoci klientovi při oblékání
a svlékání dle jeho potřeb a přání s prvkem motivace 
zapojovat klienta dle jeho možností a schopností.

Pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním 
prostoru

Úkon je poskytován jako pomoc nebo dopomoc jedné nebo 
dvou osob při pohybu klienta po jeho domácnosti, orientace 
ohledně jednotlivých místností a účelu místností, 
informování klienta při pohybu po domácnosti, a to kam 
jdeme, za jakým účelem, upozornění na případné překážky, 
doporučení bezpečnosti pohybu nebo dohoda s klientem o 
případném přemístění překážky s cílem prevence úrazu. 

Pracovník komunikuje s klientem verbálně, pohybem, 
gestikulací, mimikou úměrně potřebám klienta.

Pomoc při přesunu na 
lůžko nebo vozík

Před zahájením poskytování úkonu musí pracovník znát 
postup předem na základě konzultace s osobou blízkou, 
zkušenějším zaměstnancem nebo odborníkem a dle 
vybavení klienta (popruhy, zvedáky), vozík.

V rámci tohoto úkonu je cílem co nejšetrněji přesunout 
klienta na místo, kam potřebuje.

Částečně mobilní klient – úkon zahrnuje přistavení vozíku, 
pomoc při zvedání a posazení na vozík, přidržování vozíku 
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při manipulaci.

Postup

 Poloha klienta v sedu nebo polosedu s ohledem na 
zdravotní stav.

 Respektování individuální zvyklosti klienta.

 Uchopení klienta v podpaží, kolem ramen, trupu.

 Dbát na bezpečnost klienta a pracovníka.

 Manipulace s klientem opatrně, motivace ke 
spolupráci.

 Vozík postavit do blízkosti lůžka, ale opačným 
směrem.

 Klienta na lůžku posadit, dolní končetiny přesunout na
okraj lůžka, uchopit klienta za ramena či ruce směrem 
k sobě tak, že klient bude sedět na lůžku se 
spuštěnými dolními končetinami. 

 Pokud se klient dokáže dostatečně opřít o dolní 
končetiny a přidržet se za ramena nebo kolem pasu 
pracovníka, je třeba dát jeho dolní končetiny mezi 
dolní končetiny pracovníka, přidržet je koleny, 
obejmout klienta kolem trupu pod jeho pažemi, otočit 
se kolem své osy a přesunout opatrně na vozík.

 Pokud je úkon pro jednu osobu těžký a nebezpečný, je
třeba mít na pomoc další osobu či osoby, posazení na 
lůžku provést obdobně s tím, že každá osoba vezme 
klienta z jedné strany pod paží a pod kolenem
a opatrně usadí do vozíku.

 Pokud nelze ani tímto způsobem klienta bezpečně 
přesunout, je třeba použít zvedák.

Jízda s vozíkem

 Zkontrolovat vozík s tím, že za bezpečný stav 
zodpovídá klient.

 Vozík nastavit dle potřeb pracovníka hlavně výška
– prevence zatěžování páteře.

 Sledovat trasu hlavně při sjezdech nebo nájezdech.

 Při zastavení vždy použít brzdu. 
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Imobilní klient – úkon je poskytován v domácnosti klienta 
dle potřeby za pomoci druhé osoby nebo za pomoci 
zvedacích přístrojů k tomu určených. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
(úkon účtován po minutách)

Pomoc při úkonech 
osobní hygieny

Pracovník nebo klient si připraví pomůcky jako je umyvadlo, 
žínka, ručníky, mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby nebo 
přípravek na čistění zubní protézy, kelímek s vodou, hřeben, 
protiskluzová podložka do vany, sedák do vany, pomůcky na 
stříhání nehtů, u mužů pomůcky na holení, apod. Všechny 
pomůcky si hradí klient sám.

Klientovi je poskytnuta pomoc a podpora v té části úkonu, 
kterou nezvládá s tím, že je motivován k samostatnosti v té 
části úkonu, kterou ještě zvládá.

Pracovník pomůže s napuštěním vany, nebo přípravou věcí 
do sprchového koutu, dále zvolení vhodné teploty vody dle 
přání klienta, podporu a pomoc při vstupu do vany či 
sprchového koutu, pomoc při umývání celého těla klienta 
nebo té části těla, kterou si klient přeje, na závěr sprchování 
nebo koupání vypuštění vany, úklid používaného prostoru
a dezinfekce koupelny. 

Poskytnutí úkonu zahrnuje podávání mycích prostředků, 
pomoc nebo výměnu inkontinenčních pomůcek, omytí 
žínkou dle přání a potřeby klienta, omytí klienta i v případě 
potřísnění stolicí, močí, krví, zvratky. 

Úkon je poskytován za dodržení zásad osobní hygieny
– umývání od obličeje po břicho se používá jedna žínka, od 
podbřišku, třísel, genitálu po dolní končetiny druhá žínka 
(stejně tak ručníky), pokud má klient dostatečný počet žínek 
a ručníků k dispozici, prevence prochladnutí klienta, zvolení 
optimální teploty vody dle souhlasu klienta, zajištění 
maximálně možné intimity, v případě omývání na lůžku 
odhalování té části těla, která je právě umývána, komunikace
s klientem, co je právě prováděno a proč, na závěr doprovod 
klienta na lůžko, křeslo.

Pracovník taktně upozorní na výměnu osobního případně 
ložního prádla a v případě výskytu jakýchkoliv kožních 
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defektů doporučí informovat praktického lékaře.

Pracovník vykonává poskytnutí úkonu v rámci materiálně 
technických možností a vybavení klienta.

Pomoc při základní péči 
o vlasy a nehty

Tento úkon zahrnuje umytí, vysušení a učesání vlasů za 
použití vlastního hřebenu a fénu klienta (v případě využití na 
středisku osobní hygieny hřeben a fén poskytovatele). Pokud
pracovník vyhodnotí, že elektrické spotřebiče klienta 
neodpovídají bezpečnému užívání či jeví známky poškození
a mohl by být ohrožen jeho život nebo zdraví může je 
odmítnout.

Při úkonu je vždy používáno ochranných rukavic. Kadeřnické 
služby  poskytovány nejsou. 

Úkon dále zahrnuje ostříhání nehtů.

Péče o vlasy

 Příprava klienta na česání, zjištění, jak je zvyklý se 
česat.

 Příprava pomůcek.

 Ručník přes ramena.

 Šetrné rozčesání řidším hřebenem od konečků, potom
učesání hustějším hřebenem.

 Vytvoření účesu dle přání klienta.

 Vytřepání ručníku s vyčesanými vlasy do koše na 
odpadky.

 Úklid pomůcek.

 Pracovník - umytí a dezinfekce rukou.

Péče o nehty 

 Informace klienta o úkonu, jeho průběhu a použitých 
pomůckách.

 Příprava pomůcek.

 Dlaně klienta podložit ručníkem.

 Nehty na rukou stříhat do obloučku, potom upravit 
pilníkem na nehty.

 Při úkonu postup opatrně, aby nedošlo ke zranění 

Strana 5



klienta. 

 Udržování slovního kontaktu s klientem.

 Úklid ostříhaných nehtů do odpadků a úklid pomůcek.

 Pracovník - dezinfekce a umytí rukou.

Pomoc při použití WC Pracovník zkontroluje, zda jsou k dispozici pomůcky toaletní 
papír, vlhčené ubrousky, rukavice, nástavec na WC, osobní 
pomůcky, doprovodí klienta na toaletu nebo WC křeslo, 
poskytne pomoc a podporu se svléknutím oděvu, 
bezpečným usazení na toaletu, a to hlavně v případě 
nestability klienta, očistu po vykonání potřeby, případně 
výměnu inkontinenčních pomůcek, bezpečný přesun zpět na 
předem určené místo klientem.

Pomoc při použití WC v případě imobilního klienta na toaletu
nebo WC křeslo a zpět probíhá stejným způsobem. 

Pracovníkem je dodržováno soukromí a intimita, na toaletě 
s klientem je pracovník pouze v případě, že je klient 
nestabilní, potřebuje oporu a s přítomností pracovníka 
souhlasí.

V opačném, případě zaměstnanec čeká za dveřmi toalety, 
dokud klient sám nezavolá. 

V rámci úkonu se dále provádí očista těla, výměna 
inkontinenčních pomůcek, vynesení, umytí a celková 
dezinfekce WC křesla.

Pracovník věnuje pozornost bezpečnému vykonání osobní 
potřeby, změnám stavu pokožky, tělesné a psychické pohodě
klienta, taktně kontroluje čistotu prostředí.

Pracovník používá ochranné rukavice, neodpovídá za kvalitu 
inkontinenčních pomůcek.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy 
odpovídající věku, 
zásadám racionální 
výživy a potřebám 
dietního stravování

Strava je zajištěna z kuchyně ZŠ, kde je technologický postup,
složení stravy, příprava a distribuce stravy v souladu 
s platnými předpisy. Šetřící dieta je zajištěna pro diabetes a 
pro žlučník. Počet jídle je sestaven dle přihlášení a odhlášení 
klientů.

Pracovník stravovacího provozu připraví jídlo do jídlo nosičů, 
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Pracovník v sociálních službách připraví termo přepravky 
s jídlo nosiči, přepraví výtahem na nákladní rampu a uloží do 
užitkového vozu.

Předání stravy se provádí dle předem efektivně sestavené 
trasy jízd tak, aby byl obě dopraven směrem ke klientovi 
v optimálním čase.

V případě individuálních potřeb klienta z důvodu zdravotního
stravu lze domluvit předem a v rámci možností je klientovi 
vyhověno.

Dovoz nebo donáška 
jídla

Tento úkon se vykonává na území města Písku, v části města 
Hradiště a spádových obcí Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, 
Purkratice a Dobešice.

Dovoz oběda je z vývařovny ZŠ, donáška od komerčního 
zhotovitele do přirozeného sociálního prostředí klienta, kde 
je strava v jídlo nosiči předána. 

Cena stravy je platná dle aktuálního ceníku, je stanovena 
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., a schválena 
zřizovatelem Město Písek.

Pomoc při přípravě jídla 
a pití

Úkon je poskytován v domácnosti klienta s cílem 
pomoci, jídlo je zhotoveno z  vlastních surovin klienta, 
pracovník pomáhá při té části úkonu, kterou klient sám 
nezvládá. 

Příprava jídla a pití probíhá společně s  klientem, dle jeho 
konkrétního přání a obvyklého postupu. Pracovník se 
domluví, jaké jídlo si bude klient přát a jakým způsobem ho 
chce připravit.

Úkon zahrnuje přípravu pomůcek a potravin, spolupráci
s klientem, motivaci k zapojení do přípravy, po zhotovení 
jídla úklid pomůcek, potravin a kuchyně dle dohody
s klientem.

Pracovník dodržuje hygienu rukou, při manipulaci se 
spotřebiči a pomůckami v domácnosti klienta dbá na 
dodržování bezpečnosti.

Příprava a podání jídla
a pití

Úkon je poskytován v domácnosti klienta s cílem 
zajištění stravovacího režimu v rozsahu snídaně, 
svačina, oběd, večeře, kdy pracovník zhotoví jídlo
z  vlastních surovin klienta v jeho domácnosti a po 
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zhotovení podává klientovi.

Pracovník se domluví, jaké jídlo si bude klient přát a jakým 
způsobem ho chce připravit. Úkon zahrnuje přípravu 
pomůcek a potravin, zhotovení jídla obvyklým, pro klienta, 
způsobem, po zhotovení jídla úklid pomůcek, potravin
a kuchyně dle dohody s klientem, servírování jídla na talíř, 
podávání stravy klientovi do úst.

Pracovník dodržuje hygienu rukou, při manipulaci se 
spotřebiči a pomůckami v domácnosti klienta dbá na 
dodržování bezpečnosti.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti - tento úkon se poskytuje vždy v domácnosti
klienta (úkon účtován po minutách)

Běžný úklid a údržba 
domácnosti

Úkon zahrnuje úklid domácnosti klienta

Utírání prachu

 Vyjmout všechny předměty z polic.

 Setřít povrchy prachovkou.

 Setřít prach z vyjmutých předmětů.

 Předměty naskládat zpět, pokud možno na původní 
místo.

 Vytřepání předložek a menších koberečků.

 Smetení pavučin po stěnách i pod postelí.

Umývání omyvatelných ploch

 Mytí koupelny nebo WC křesla.

 Umývání parapetů.

 Zalévání květin.

Vysávání

 Pokud to jde, odstranit z vysávané plochy všechny 
předměty.

 Vysát důkladně celou plochu, pokud možno i pod 
nábytkem, se kterým nelze manipulovat.

 Předměty dát zpět na místo.
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 Vysávání čalouněného nábytku.

Mytí podlahy

 Mytí podlah v domácnosti klienta, plochu nejdříve 
zamést.

 Odstranit, pokud možno všechny předměty z podlahy 

 Setřít mokrým hadrem nebo mopem.

 Setření balkonu. 

 Dbát na bezpečnost klienta – hrozba uklouznutí nebo 
pádu.

Péče o kuchyni

 Nádobí umýt včetně jídlo nosičů a utřít, uložit dle přání 
klienta.

 Vnější umytí sporáku nebo vařiče, ledničky.

 Odmrazení chladničky a mrazničky.

 Omytí pračky, mikrovlnné trouby, varné konvice, 
toustovače a jiné. 

 Mytí jídelního stolu.

 Mytí a úklid pracovní desky kuchyňské linky.

 Mytí kuchyňského dřezu a kuchyňské linky.

 Úklid nakoupených potravin.

Péče o lůžko

 Stlaní a převlečení lůžka.

 Třídění prádla.

 Pověšení prádla vypraného, sbírání, skládání, uložení 
prádla vypraného.

Vynesení odpadků

 Odpadky vložit do odpadkového sáčku, zavázat
a vynést.

 Vynesení použitých hygienických nebo inkontinenčních
pomůcek.

 Vynesení sáčku z vysavače a výměna.
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 Odpadky třídit dle požadavku klienta a lokality.

Pracovník prování úklid a ostatní činnosti vždy dle dohody 
s klientem. 

Pracovník nesmí provádět jakékoliv neodborné zásahy do 
elektrických a domácích spotřebičů ani žádné jejich opravy. 

V případě zjištění takové závady, kdy by mohlo dojít
k ohrožení zdraví a života je klient upozorněn.

Pracovník zapíše do IP a sdělí nadřízené osobě.

Úklid je prováděn výhradně v     prostorách, které klient   
prokazatelně obývá. Úklid se netýká místností, které obývají 
nebo užívají ostatní soběstačné osoby.

Čistící a úklidové prostředky a pomůcky poskytuje klient 
na vlastní náklady. Pomůcky musí být funkční
a bezpečné.

Pomoc při zajištění 
velkého úklidu 
domácnosti, například 
sezonního úklidu, úklidu
po malování

 

Úkon zahrnuje úkony běžného úklidu, nebo úklidu po 
malování rozšířený o mytí a leštění nábytku a dveří, či jiných 
ploch, omytí radiátorů, vysátí pavučin a stropů, setření 
prachu na skříních, omytí světelných ploch a dekorací, 
poklizení obsahu skříní či kuchyňské linky, osprchování a zalití
květin, omytí obkladů v kuchyni a koupelny a WC, mytí oken, 
sundání a navěšení záclon. Úkon je poskytován maximálně 4 
x v jednom kalendářním roce jako úklid sezónní. V rámci 
tohoto úkonu je možné provést úklid společných prostor.

Mytí oken je prováděno u oken, kde dolní okraj se nachází 
maximálně 1,5 m nad zemí, týká se i balkonových popřípadě 
střešních oken. Umývání oken musí být v souladu s BOZP 
organizace.

Pro případ ohrožení pracovnice bude doporučena komerční 
úklidová služba. Úkon provádí pracovník v ochranných 
rukavicích.

Úklid mohou vykonávat dva pracovníci v jeden okamžik, 
účtován je čas za oba pracovníky (čas 30 min, účtováno 
60 min).

Donáška vody Donášku vody od zdroje pitné nebo užitkové vody do 
domácnosti klienta a v případě havarijní situace dodávky 
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vody, kdy je třeba zajistit náhradní zásobování vodou.
V tomto případě je maximální zátěž pro pracovnici do 15 kg
v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb. a nesmí se 
překročit. Voda se donáší zásadně v čistých nádobách
a v množství nezbytně nutném pro zajištění klienta (např. 
vaření, opláchnutí nádobí, potřeby základní hygieny, 
splachování WC).

Topení v kamnech 
včetně donášky
a přípravy topiva, 
údržba topných zařízení

Tento úkon zahrnuje donášku uhlí, dříví a jiných topných 
materiálů např. brikety, ale není tím myšleno skládání
a sekání dříví či jiných materiálů. Před samotným zátopem 
musí být pracovnice důkladně seznámena s obsluhou 
topného zařízení. Pracovnice pouze připravuje otop, ona 
sama již nezatápí.

Do úkonu se dále zahrnuje očištění povrchu, vymetení
a vynesení popela, vždy k tomu musí být určené nádoby 
(kovové) o odpovídající velikosti. 

Běžné nákupy
a pochůzky

Úkon je účtován v délce 5 
minut (10 Kč) ke každému 
úkonu, který je spojen 
s cestou za klientem do 
domácího prostředí.

Úkon nákupy se vztahuje na nákupy denní potřeby. 
Účtována je celková doba provedení úkonu v minutových 
intervalech, tj. vyzvednutí finanční hotovosti, převzetí 
seznamu, cesta do obchodu, samotný čas nákupu, předání 
nákupu a dobu vyúčtování.

Malý nákup je považován v případě, že celková váha 
nepřesáhne 1kg.

Běžný nákup je považován v případě, že obsah nákupu se 
vejde do tašky o velikosti 40x45 cm, ale celková váha 
nepřekračuje 5 kg.

Venčení psa – zahrnuje příchod personálu do domácnosti 
klienta, převzetí psa, vodítko, náhubek, sáčky na exkrementy. 
Po 30 – ti minutách procházky je předání pejska majiteli.

Úkon pochůzky zahrnuje samotnou cestu ke klientovi za 
účelem vykonání základního úkonu jako je pomoc při 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
nebo zapůjčení kompenzační pomůcky.

Pracovník dále zajišťuje vyzvednutí receptu u lékaře, léků 
v lékárně, platby na poště či jiné instituci, cesta do obchodu, 
cesta za účelem sepsání požadavků klienta, v případě, dovozu
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stravy je započítána administrativa spojená s evidencí stravy 
a nákupem stravenek klienta, vybírání hotovosti, pomoc se 
sepsáním či vyzvednutím jídelního lístku.

Pokud klient využívá praní a žehlení osobního a ložního 
prádla u poskytovatele slouží úkon k samotnému 
vyzvednutí špinavého prádla a samotného doručení čistého 
prádla.

Velký nákup, například 
týdenní nákup, nákup 
ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti

Velký nákup je považován za nákup, který přesahuje rozsah 
běžného nákupu, ale celková váha nákupu nesmí překročit 
váhu 10 kg. Jedná se o nákup do domácnosti klienta. 

Nákup se zajišťuje v nejbližším obchodě od domácnosti 
klienta. 

Veškerý obsah tohoto nákupu musí splňovat výše uvedené 
parametry tak, aby pracovník bez problémů nákup dopravil 
ke klientovi.

K úkonu je účtována pochůzka v délce 5 minut.

Praní a žehlení ložního 
prádla, popřípadě jeho 
drobné opravy

Klient si prádlo připraví do tašky, přiloží seznam prádla
a jméno klienta. Pracovnice převezme od klienta tašku 
s prádlem, zkontroluje seznam za přítomnosti klienta, 
případně pomůže klientovi seznam zpracovat.

V zázemí poskytovatele pro praní prádla pracovnice prádlo 
roztřídí a poté vše vloží do pračky dle druhu zvlášť. V jedné 
pračce se vždy pere pouze jedno prádlo jednoho konkrétního
klienta. Poté je prádlo pověšeno, je možné
i sušit v sušičce (musí se dbát na charakter prádla) vyžehleno,
složeno. Čisté, složené prádlo je zváženo, znovu 
překontrolován obsah prádla se soupisem od klienta, 
přiložena kopie příjmového dokladu s danou cenou. Prádlo 
se vloží do nového, čistého sáčku, potom je dáno zpět do 
tašky klienta i s dokladem. Prádlo se předává opět klientovi 
v jeho domácím prostředí.

Drobné opravy prádla – přišití knoflíku na povlečení, sešití ve 
švu, oprava lemu nebo začistění ložního prádla.

Praní a žehlení osobního
prádla, popřípadě jeho 
drobné opravy

Klient si prádlo připraví do tašky, přiloží seznam prádla
a jméno klienta. Pracovnice převezme od klienta tašku 
s prádlem, zkontroluje seznam za přítomnosti klienta, 
případně pomůže klientovi seznam zpracovat.

V zázemí poskytovatele pro praní prádla pracovnice prádlo 
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roztřídí a poté vše vloží do pračky dle druhu zvlášť. V jedné 
pračce se vždy pere pouze jedno prádlo jednoho konkrétního
klienta. Poté je prádlo pověšeno, je možné i sušit v sušičce 
(musí se dbát na charakter prádla) vyžehleno, složeno. Čisté, 
složené prádlo je zváženo, znovu překontrolován obsah 
prádla se soupisem od klienta, přiložena kopie příjmového 
dokladu s danou cenou. Prádlo se vloží do nového, čistého 
sáčku, potom je dáno zpět do tašky klienta i s dokladem. 
Prádlo se předává opět klientovi v jeho domácím prostředí.

Drobné opravy osobního prádla – přišití knoflíku, sešití 
ve švu, oprava švů nebo sešití v lemu oděvu, navlečení 
gumy.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (úkon účtován po minutách)

Doprovázení dospělých 
do školy, školského 
zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na orgány 
veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné 
služby a doprovázení 
zpět

Tento úkon zahrnuje doprovázení klienta k lékaři, na úřady, 
na nákupy či jiných veřejných služeb a zpět. Pokud klient má 
zájem i na procházku. Úkon je vždy nutné domluvit 
s dostatečným časovým předstihem, a to minimálně týden 
dopředu. Předpokládá se, že tento úkon bude vyžadovat 
větší časový interval. 

Úhrada za spotřebovaný čas se počítá v minutových intervalech.

Pracovník – pozice Pracovník v sociálních službách. 
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