
Centrum sociální pomoci Vodňany
Poslání organizace:
Centrum sociální pomoci Vodňany je příspěvkovou organizací Města Vodňany  
poskytující sociální, zdravotní a  jiné služby občanům žijícím zejm. v  územním obvodu 
města Vodňany. Služby jsou poskytovány v různých formách tak, aby mohli jejich uživa-
telé žít svým běžným způsobem života a nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení.

Poslání pečovatelské služby:
 Poskytnutí takové pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby byla zachová-

na jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přiroze-
ném prostředí.

Cíle služby:
 Péče o osobu a domácnost uživatele služby prostřednictvím základních úkonů pečovatelské 

služby.
 Nabídka fakultativních úkonů, zejména aktivizačních programů s  cílem rozvíjet fyzické 

a psychické schopnosti uživatelů služby.

Cílová skupina:
 Osoby, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, oso-
bám se zdravotním postižením od 27 let věku a rodinám, ve kterých se současně narodily tři 
nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti do 4 let věku těchto dětí.



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Doba poskytování:
 Pečovatelská služba se poskytuje v pracovních dnech v době od 7,00 hodin do 15,30 hodin, 

nad základní dobu (na základě individuální domluvy) v pracovních dnech od 15,30 hodin 
do 19,00 hodin. Rozvoz obědů se uskutečňuje v době od 10,30 do 13,30 hodin dle předem 
naplánované trasy.

Místo poskytování:
 obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech 
 obyvatelé Vodňan a městských částí
 sociální služba se poskytuje na území správního obvodu obce s rozšířenou působností  

Vodňany (Vodňany, Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Kraj-
níčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice)

Rozsah poskytované služby: 
 pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 fakultativní činnosti (blíže viz druhá strana – ceník)

Kapacita:
 Maximální okamžitá kapacita je 5 uživatelů
 Je zajišťována 4 terénními pečovatelkami a 1 sociální pracovnicí 
 Osobě je garantována donáška a dovoz oběda, přičemž jedna pečovatelka je s to poskytnout 

maximálně 10 úkonů denně.

Poskytnutí služby vylučují tyto stavy a situace:
 osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení,
 osoby, které žijí v  podmínkách, v  nichž nelze provést úkon pečovatelské služby zejména  

z důvodů ohrožení či poškození zdraví pečovatelky,
 osoby závislé na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách, pod jejichž vlivem ohrožují 

sebe či ostatní,
 osoby, které trpí psychickou poruchou spojenou s projevy agresivity nebo při níž mohou 

ohrozit sebe či druhé,
 osoby, které nejsou schopny komunikovat v  českém jazyce v  míře potřebné k  poskytnutí 

sociální služby,
 osoby, které organizaci neposkytnou souhlas ke zpracování osobních údajů, které organizace 

potřebuje k poskytování sociální služby.



Formulář o poskytování pečovatelské služby je k dispozici: 

 u pečovatelek v objektu Domu s pečovatelskou službou, Elektrárenská 35, Vodňany
 v objektu Komunitního centra, Hvožďany 48, Vodňany
 v kanceláři sociální pracovnice v Domově pro seniory, Žižkovo nám. 21, Vodňany
 na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví při MÚ Vodňany, nám. Svobody 18, Vodňany
 na webových stránkách: www.cspvodnany.cz

KONTAKTNÍ INFORMACE
Adresa: Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany
Adresa Pečovatelské služby: – v objektu Domu s pečovatelskou službou,
     Elektrárenská 35, 389 01 Vodňany;
 – Hvožďany 48, 389 01 Vodňany
Web: www.cspvodnany.cz
IČO: 00 666 319    Č. účtu: 29223291/0100
Vedoucí pečovatelka: Kamila Macháčková
Tel.: 604 518 521
E-mail: kamila.machackova@cspvodnany.cz

Ředitelka: Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA
Tel.: 383 383 524,  725 831 677 
E-mail: daniela.davidova@cspvodnany.cz

Tel. sociální pracovnice: 778 410 843
E-mail: socialnipracovnice3@cspvodnany.cz

Tel. pečovatelky v terénu: 
725 831 679,  770 163 695

Tel. pečovatel – rozvoz obědů: 603 928 823

E-mail: pecovatelky@cspvodnany.cz



Úkony v rámci jednotlivých základních činností
Cena za 1 úkon

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč / 1 hod.*
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně  

speciálních pomůcek 135 Kč / 1 hod.*
3. pomoc při prostorové orientaci,  

samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135 Kč / 1 hod.*
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135 Kč / 1 hod.*

B Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí  
podmínek pro osobní hygienu 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny – 
bez poskytnutí mycích prostředků a ručníku 135 Kč / 1 hod.*

2. pomoc při úkonech osobní hygieny –  
s poskytnutím mycích prostředků a ručníku  135 Kč / 1 hod.*

3. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135 Kč / 1 hod.*
4. pomoc při použití WC 135 Kč / 1 hod.*

C Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám  

racionální výživy a potřebám dietního  
stravování – 1 oběd dieta č. 3, 2 a 9 83 Kč

                      – 1 snídaně (balíček) dieta č. 3, 2 a 9 36 Kč
                      – 1 večeře (balíček) dieta č. 3, 2 a 9 48 Kč
2. dovoz nebo donáška jídla pro osobu žijící  

ve městě Vodňany a jeho městských částech 24 Kč
3. dovoz nebo donáška jídla pro osobu žijící mimo  

město Vodňany 30 Kč
4. pomoc při přípravě jídla a pití 135 Kč / 1 hod.*
5. příprava a podání jídla a pití 135 Kč / 1 hod.*

D Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
1. běžný úklid domácnosti a údržba domácnosti 135 Kč / 1 hod.*
2. pomoc při zajištění velkého úklidu  

domácnosti, např. sezónního úklidu,  
úklidu po malování, mytí oken 135 Kč / 1 hod.*

3. donáška vody 135 Kč / 1 hod.*
4. topení v kamnech včetně donášky  

a přípravy topiva, údržba topných zařízení 135 Kč / 1 hod.*
5. běžné nákupy (do 5 kg hmotnosti nákupu) a pochůzky  

– 1 obchod nebo 1 pochůzka – nákup tabákových výrobků  
a alkoholu se provádí pouze v rozsahu, který nevede ke vzniku 
či podpoře závislosti na těchto návykových látkách 30 Kč

* Úkony v hodinové sazbě jsou účtovány za každou započatou 20-ti minutovou časovou jednotku.
• Informace uvedené v tomto letáku jsou aktuální od 1. března 2022. Tímto se ruší veškeré předchozí ceníky. Změny vyhrazeny.
• Výše úhrad úkonů stanovených zákonem č. 108/2006 S. jsou v souladu s Vyhláškou 505/2006 Sb. v platném znění.
• Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. c)  

poskytuje bez úhrady osobám uvedeným v § 75, odst. 1 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
• Provozní doba Základní provozní doba: Po – Pá  7:00 – 15:30 hod.
  Nad základní dobu (na základě individuální domluvy): Po – Pá  15:30 – 19:00 hod.

6. a) velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení  
a nezbytného vybavení domácnosti o hmotnosti  
nákupu 5 – 10 kg – nákup tabákových výrobků a alkoholu  
se provádí pouze v rozsahu, který nevede ke vzniku  
či podpoře závislosti na těchto návykových látkách 71 Kč

6. b) velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení  
a nezbytného vybavení domácnosti o hmotnosti  
nákupu nad 10 kg – nákup tabákových výrobků a alkoholu  
se provádí pouze v rozsahu, který nevede ke vzniku  
či podpoře závislosti na těchto návykových látkách 110 Kč

7. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy  
1 úkon = min. 1 kg – max. 5 kg prádla, s poskytnutím  
pracího prášku a aviváže – u poskytovatele 77 Kč / 1 kg

8. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy  
1 úkon = min. 1 kg – max. 5 kg prádla, s poskytnutím  
pracího prášku a aviváže – u poskytovatele 77 Kč / 1 kg

E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
1. doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 135 Kč / 1 hod.*

Úkony v rámci  jednotlivých fakultativních činností 
Cena za 1 úkon

1. zprostředkování volnočasových  
a zájmových aktivit 135 Kč / 1 rok*

2. podpora a pomoc při využívání běžně  
dostupných služeb a informačních zdrojů  
(např. čtení denního tisku, využití internetu) 135 Kč / 1 hod.*

3.  údržba jídlonosiče 29 Kč
4. doprovod osoby nad rámec úkonu  

uvedeného pod písm. E – Zprostředkování  
kontaktu se společenským prostředím,  
a to doprovod do vzdálenosti max. 3 km  
od bydliště osoby (např. procházka) 135 Kč / 1 hod.*

5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných  
zájmů a při obstarání osobních záležitostí  
(pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování  
práv a oprávněných zájmů, vyřizování  
osobních záležitostí, např. korespondence) 135 Kč / 1 hod.*

6. transport osoby do vzdálenosti max. 50 km  
od sídla organizace 13 Kč / km

7. kopírování, tisk listin dle přání uživatele 6 Kč / 1 stránka A4

CENÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY


