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 neposkytujeme sociální službu, o kterou žadatel žádá

 nemáme dostatečnou kapacitu

 z důvodu akutní infekční nemoci žadatele

 zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém 

zařízení

 chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem 

narušovalo kolektivní soužití (např. agresivní chování, obtěžování uživatelů v 

pokojích)

 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší 
než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby

 
 

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT, 

JSME TU PRO VÁS! 

 
Bližší informace Vám sdělí sociální pracovnice: 

 

Mgr. Eva Palianová 

Pevná linka: 558 769 204 

Mobil: 724 646 31 7 

E-mail: eva.palianova@nct.agel.cz 

 
 
 
 

Vážený pane/vážená paní, 

dovolte, abychom Vám a Vašim blízkým předali základní informace o námi 

poskytované Sociální službě Nemocnice AGEL Český Těšín a. s. 
 

 
 

 
Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. 

Ostravská 783 

Český Těšín 737 01 

 
Tel: 558  769  211 

Fax: 558  736 599 

Datová schránka nemocnice: 8gqfc5f 
 

http://nemocniceceskytesin.cz 

Sociální služba Nemocnice AGEL Český Těšín a. s. je pobytová služba sociální 

péče poskytována ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče v souladu s §52 Zákona 

č.1 08/2006 Sb., o sociálních službách. Kapacita služby je 5 míst. 

 
 

 
Posláním Sociální služby Nemocnice AGEL Český Těšín a. s. je zajistit uživatelům 

odbornou péči a podporu v jejich nečekané nepříznivé zdravotní a sociální situaci. 

Sociální službu poskytujeme osobám, u kterých již pominuly důvody hospitalizace, ale 

vzhledem ke své nepříznivé zdravotní a sociální situaci se prozatím nemohou vrátit do 

domácího prostředí ani dosud nebyly přijaty do jiné pobytové sociální služby. Při 

poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb a situace každého jednotlivce. V 

naší službě obdržíte nezbytnou pomoc a podporu. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. 

POSLÁNÍ 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

mailto:eva.palianova@nct.agel.cz
http://nemocniceceskytesin.cz/


 
CÍLE 

 
Mezi konkrétní dílčí cíle poskytované služby patří: 

 
 zajištění odborné sociální a zdravotní pomoci uživatelům

 podpora soběstačnosti v péči o vlastní osobu v oblasti hygieny, stravování, 
oblékání, mobility

 poskytování služby na přechodnou dobu do doby možnosti návratu do 

domácího prostředí nebo přijetí do jiné pobytové sociální služby, včetně 

podpory uživatele v řešení jeho nepříznivé sociální situace

 zachování či obnova sociálních kontaktů (dle uživatelova přání - eliminace 

sociální izolace (aktivizační činnosti, kulturní akce, návštěvy rodiny, přátel, 

duchovních, dobrovolníků, atp.)

 
 

 Respektování důstojnosti a individuality uživatele - zaměstnanci respektují v 

maximálně možné míře důstojnost uživatele, jeho vlastní vůli a rozhodnutí

 

 Podpora soběstačnosti uživatele- zaměstnanci plně podporují uživatelovu 

soběstačnost

 Partnerský přístup k uživatelům - zaměstnanci s uživatelem hledají vhodná 

řešení jeho nepříznivé sociální situace a společně s uživatelem plánují průběh 

poskytování služby

 

 Odbornost pracovníků - o uživatele pečují zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační 

předpoklady pro výkon své pracovní pozice a průběžně prohlubují své znalosti

CO NABÍZÍME 

Dle ust. § 52, odst. 2 Zákona č.1 08/2006 Sb., zajišťujeme: 

 poskytnutí ubytování 

 poskytnutí stravy 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti (canisterapie, muzikoterapie) 

 aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celodenní diabetická strava činí 235,- Kč a obsahuje 3 hlavní jídla, 2 svačiny a 2. 

diabetickou večeři. 

Částka za pobyt a stravu musí být uhrazena vždy v termínu, který je uveden ve 

sjednané Smlouvě o poskytování sociální služby a Dohodě o spolufinancování 

nákladů za sociální služby. 

 

Cílovou skupinu tvoří osoby, které jsou při ukončení hospitalizace závislé na péči 

jiné osoby, a potřebnou péči v dané chvíli nelze zajistit jiným způsobem.  

Vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou schopny se vrátit do  

svého domácího prostředí a nemají zajištěnu jinou péči. 

 
Věková struktura uživatelů 

 
Dospělí 27-64 let 

Mladší senioři 65 – 80 let 

Starší senioři 80 a vice let 

 
 

 žadateli skončila indikace k další zdravotní hospitalizaci, ale vzhledem ke 

své nepříznivé zdravotní a sociální situaci se nemůže vrátit do domácího 

prostředí ani dosud nebyl přijat do jiné pobytové sociální služby

 

 žadatel vyplní a předá "Žádost o poskytnutí sociální služby" sociální pracovnici

 

 žadatel aktivně spolupracuje na dalším řešení své situace (např. podá žádost o 

poskytnutí terénní sociální služby v případě nutnosti zajištění potřebné péče po 

návratu do domácího prostředí, zajistí si vhodné bytové podmínky pro zdárný 

návrat domů, podá žádosti o poskytnutí sociální služby do jiného zařízení 

sociálních služeb)

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

 
Cena za ubytování - v jednolůžkovém pokojí činí 270,- Kč 

- ve dvoulůžkovém pokoji 270,- Kč 

Celodenní strava činí 230,- Kč a obsahuje 3 hlavní jídla a 2 svačiny. 

KOMU JE SLUŽBA URČENA 

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 

CENA 
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