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DRUH SLUŽBY: SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOT NICKÉM ZAŘÍZENÍ 
LŮŽKOVÉ PÉČE 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ  

LÉČEBNY DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 
RYBITVÍ 

Standard č.1 „ Cíle a zp ůsoby poskytování služeb“  

 
Motto : 

                  Jsme partneři, naším posláním je  pomáhat, Vaším žít.                   

 
 

Naše Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 
 je umístěna v klidném prostředí lesoparku  v  obci Rybitví s velmi 
dobrou dopravní dostupností včetně městské hromadné dopravy.  

Obec Rybitví  se nachází cca 100 km východně od Prahy na  
severozápadě  krajského města Pardubice v rovinaté části Polabské 

nížiny. 
 
 

Jsme zařízením, jehož provozování  sociální služby poskytované ve 
zdravotnickém zařízení lůžkové péče s nepřetržitou ošetřovatelskou a 

zdravotní péčí, poskytovanou kvalifikovaným a vzdělávaným 
personálem,  je optimální v návaznosti na zdravotní lůžka, tj. na 

základní a hlavní činnost léčebny dlouhodobě nemocných.  Lékaři 
soustavně kontrolují stav klientů a při zhoršení stavu je okamžitě 

k dispozici jejich péče  (nepřetržitá 24hodinová přítomnost lékaře), 
případně přesun na zdravotní lůžko  s odbornou péčí specializovaných 

zdravotních sester. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                POSLÁNÍ   

Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je 
poskytnout dočasné zázemí v klidném a bezpečném prostředí osobám, které potřebují 
pomoc druhé osoby při každodenních úkonech, a tato pomoc jim z objektivních důvodů 
nemůže být zajištěna v domácím prostředí.  
 
 
CÍL SLUŽBY  
Cílem je poskytnout dočasnou podporu a pomoc osobám, které již nevyžadují lůžkovou 
zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez 
pomoci jiné fyzické osoby, prostřednictvím individuální služby a motivováním uživatele 
k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé 
sociální situace. 

Dílčí cíle  

• Podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele  
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
• Sociálně terapeutické činnosti  
• Aktivizační činnosti  
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 
OKRUH OSOB 
Cílovou skupinu sociální služby poskytované v LDN Rybitví jsou osoby s chronickým  
onemocněním ve věku  
mladší senioři (65 – 80 let) a  
starší senioři nad 80 let, kteří  
potřebují komplexní ošetřovatelskou péči.  
 
Službu může využívat najednou 17 osob. 
 

Služba není ur čena osobám:  

• které jsou fyzicky soběstačné, nezávislé na péči jiné osoby,  
• jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci v nemocnici,  
• které žádají o službu, kterou zařízení neposkytuje,  
• které nesplňují podmínky pro přijetí do sociální služby poskytované ve zdravotnickém 

zařízení ústavní péče  - dle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. 
 
 
ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

• Soběstačnost (podpora uživatelů jen v té míře, jakou potřebují). 
• Svoboda a lidská práva (respektovat je a umožnit uživatelům co nejvyšší míru 

samostatnosti a nezávislosti uživatelů). 
• Spolupráce (brát uživatele jako partnera při nastavení a poskytování služby, zapojit ostatní 

zdroje a subjekty z uživatelova přímého okolí). 
• Etika (dodržování morálních hodnot a norem mezi všemi lidmi v rámci dané služby). 
• Empatie (při poskytování služby se nebát vžít do pocitu druhého). 
• Edukace (mít prostor pro vysvětlení jak a proč se nějaká činnost děje). 
• Návaznost a spolupráce (ve smyslu umožnění pokračování těch služeb, na které byli naši 

uživatelé zvyklí, před příchodem do zařízení). 
• Naslouchání (i zdánlivá maličkost může být důležitá, všímat si přání). 
• Nastavení služby (je věcí partnerství – uživatele a poskytovatele, nastavení služby je věcí 

dohody a kompromisu). 
• Individuální přístup (ke každému přistupujeme podle jeho potřeb). 
• Informovanost uživatelů (sdělujeme uživatelům důležité věci tak, aby jim rozuměli). 

 



 
 

• Image organizace (svojí prací přispíváme k dobrému jménu zařízení). 
• Ochota (ve smyslu přijetí nových změn v souvislosti s vývojem sociálních služeb). 
• Objektivnost (při řešení konfliktních situací vyslechnout obě strany). 
• Ochrana práv a zájmů (chránit práva a zájmy všech našich uživatelů). 
• Respekt (přijímat názory druhých, vnímat rozdílnost lidí). 
• Realizace cílů uživatele (být nápomocni ke splnění přání našich uživatelů). 
• Rovný přístup ke všem uživatelům (přistupovat ke všem stejně, bez předsudků, 

profesionální přístup). 
• Zachování mlčenlivosti a diskrétnosti. 

 
 
DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY  

 podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Poskytují se tyto činnosti a úkony: 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

a. poskytnutí ubytování, 
b. poskytnutí stravy, 
c. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
d. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
e. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f. sociálně terapeutické činnosti, 
g. aktivizační činnosti, 
h. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
 

Služba je poskytována za úhradu. 

Maximální výše úhrady za poskytnutí ubytování je 200,- Kč denně a za poskytnutí celodenní 
stravy 160,-Kč denně. 

 
 


