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„Zůstat doma? S námi můžete.“ 

 

 

Středisko osobní hygieny 

Šalounova 2025 / 7  

Jihoměstská sociální a.s. otevírá v rámci pečovatelské služby nově zrekonstruované 

Středisko osobní hygieny (SOH). Využít prostory SOH mohou jak stávající uživatelé 

pečovatelské služby, tak nový zájemci na základě uzavření smlouvy o pečovatelské 

službě.  

SOH se nachází v Domě s pečovatelskou službou, vstup stejně jako celé SOH je 

bezbariérové. Je vybaveno sedací vanou, bezbariérovým sprchovým koutem a 

toaletou. Provozní doba SOH je každý den včetně víkendu od 7.00 – 19.00 na základě 

předchozího objednání.  

SOH je určeno seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají ve své 

domácnosti trvale nebo dočasně ztížené podmínky pro výkon osobní hygieny. SOH 

lze navštěvovat krátkodobě pro překlenutí určité situace – např. rekonstrukce koupelny 

v domácnosti. Stejně tak lze SOH využívat dlouhodobě – např. pokud uživatel SOH 

nemá možnost rekonstrukci provést, pokud jsou podmínky v jeho domácnosti pro 

hygienu nevhodné (vysoký vstup do vany, který uživatel již není schopen překonat, 

malý prostor, do kterého se nevejde sprchovací židle, nebo potřebuje pomoc druhé 

osoby, ale podmínky jeho koupelny jsou prostorově nedostačující pro přítomnost druhé 

osoby aj.).   

Návštěva v SOH se musí předem objednat u koordinátorky pečovatelské služby. 

Stávající uživatelé si mohou termín příští návštěvy v SOH domluvit s pečovatelkou. 

Termín rezervace prostoru SOH je závazný a v případě nemožnosti jeho využití 

prosíme o včasné odhlášení.  

Během celého pobytu uživatele v prostoru SOH je přítomna pečovatelka. Pečovatelka 

pomáhá uživateli se svlékáním, oblékáním, bezpečným pohybem, se samotnou 

hygienou. Dohlíží na bezpečnost a ve všem potřebném uživateli pomáhá. Nelze 

využívat prostor SOH za účelem hygieny bez přítomnosti pečovatelky. Uživatel si 

s sebou může přivést další osobu, která může s hygienou pomáhat nebo která může 

být jen doprovázející osobou. Samotnou hygienu pečovatelka provádí vždy 

v jednorázových rukavicích, uživatel si zajišťuje vlastní ručník a kosmetiku.  

 

 

 

mailto:teren@jmsoc.cz


2 
 

 

Zájemcům, kteří se nemohou dopravit do SOH sami nebo s pomocí běžně dostupných 

služeb, je umožněn převoz do SOH naší službou. Rezervaci přepravy je nutno učinit 

v dostatečném časovém předstihu. Na přepravu uživatele do SOH jsou pevně 

stanoveny termíny dle provozních možností poskytovatele, nelze si určovat čas dle 

přání uživatele – uživateli jsou nabídnuty termíny možné přepravy a v případě dohody 

je mu přeprava rezervována. V případě využití přepravy do SOH uživatel hradí 

přistavení vozu, počet ujetých kilometrů dle reality a případné čekání řidiče na 

uživatele v případě, že má objednanou i přepravu zpět domů.  

Do SOH není umožněn vstup osobám pod vlivem návykových a omamných látek. 

V prostoru SOH stejně jako v celém objektu DPS Šalounova je zakázáno kouřit. 

V prostoru SOH je zakázána konzumace potravin. Do prostoru SOH si s sebou 

uživatel může vzít pití v uzavíratelné lahvi.  

Úhrady za využití SOH se řídí platným Sazebníkem pečovatelské služby. Zde výčet 

úkonů, které se týkají SOH.  

Základní činnost úhrada / jednotka 

 pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč / hodina 

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

100 Kč / hodina 

 

Fakultativní činnosti úhrada / jednotka 

 využití Střediska osobní hygieny (náklady na provoz)     50,- Kč / vstup 

 přistavení vozu pro převoz do Střediska osobní hygieny     25 Kč / úkon  

 přeprava uživatele do Střediska osobní hygieny       7 Kč / kilometr 

 čekání na uživatele, který využívá Středisko osobní 
hygieny a má domluven odvoz zpět domů 

  220 Kč / hodina 

 

Pokud je výše úhrady stanovena hodinově, je účtován vždy skutečně spotřebovaný 

čas. Pokud poskytování úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  

Vzorové příklady úhrad:  

Paní Alena je schopna se dopravit do SOH sama s pomocí svého zetě. V SOH ji po 

celou dobu pomáhá pečovatelka. Celkem strávila v SOH 45 minut.  

Paní Aleně bude účtováno:  

 50 Kč za vstup do SOH (pokrývá provozní náklady, vytápění, světlo, teplo, úklid 

aj.) 

 75 Kč za 45 minut, po které pečovatelka paní Aleně pomáhala s hygienou 

 Celkem tedy zaplatí 125 Kč  
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Pan Adam již není schopen dopravit se sám do SOH, využije možnosti pečovatelky 

jako doprovodu. Pečovatelka pana Adama vyzvedne v jeho domácnosti a spolu se 

dopraví do SOH. Cesta do SOH trvá 15 minut, v SOH stráví 30 minut, poté ho 

pečovatelka doprovodí zpět domů, kdy doprovod trval 20 minut.  

Panu Adamovi bude účtováno :  

 25 Kč za doprovod do SOH 

 50 Kč za vstup do SOH 

 50 Kč za 30 minut, po které pečovatelka panu Adamovi pomáhala s hygienou 

 33 Kč za doprovod zpět domů 

 Celkem tedy zaplatí 158 Kč 

 

Paní Eva již není schopna dopravit se do SOH pěšky. Přeje si využít možnosti přepravy 

do SOH. V místě bydliště ji tedy vyzvedne vůz pečovatelské služby, řidič ji v rámci 

doprovodu 3 minuty pomáhá dojít z bytu do auta. Převeze jí do SOH, kdy auto ujelo 5 

kilometrů. V SOH stráví paní Eva celkem 45 minut, mezitím na ní čeká 45 minut řidič. 

Řidič ji poté dopraví zpět do domácnosti, kdy auto ujelo dalších 5 kilometrů a řidič ji 

ještě doprovázel zpět do bytu 4 minuty.  

Paní Evě bude účtováno :  

 25 Kč za přistavení vozu 

   5 Kč za doprovod k autu 

 35 Kč za ujeté kilometry cestou do SOH 

 75 Kč za 45 minut, po které pečovatelka paní Evě pomáhala s hygienou 

 165 Kč za 45 minut, po které na paní Evu čekal řidič kvůli rezervaci odvozu 

 35 Kč za ujeté kilometry cestou domů 

   6 Kč za doprovod do domácnosti 

 Celkem tedy zaplatí 346 Kč 

Platby úhrad za využití SOH se provádí zpětně jako u ostatních úkonů pečovatelské 

služby na základě vystavené stvrzenky. Platit lze v hotovosti nebo přes účet.  

 

Rezervaci termínu využití SOH můžete učinit osobně u koordinátorek pečovatelské 

služby nebo prostřednictvím telefonu / emailu: 

PhDr. Ludmila Jarošová 

Koordinátorka pro DPS Šalounova a 

DBB Petýrkova 

Tel.: 267 990 151 – volba 2 – 1 – 2 

Mobil:724 603 307 

Email:pece.domy@jmsoc.cz 

 


