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INFORMACE O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽB Ě VE 
ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE 

Kontakt:  
Nemocnice Tábor, a.s. 

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 
vedoucí pracovník sociálních l ůžek:  prim. MUDr. Kristina Berková 

Zdravotn ě sociální pracovnice 
Mgr. Petra Zhorná 

Mgr. Radka Lišková 
Bc. Věra Prokešová 

Tel.: 381 607 006, mobil:739 684 924 

e-mail: socprac@nemta.cz 

 
Místo poskytování sociální služby – název a adresa zařízení: 

 
Nemocnice Tábor, a.s. 
Sociální lůžka 

kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 
IČ: 26095203 
právní forma: akciová společnost 

 
Sociální lůžka jsou zřízena v Nemocnici Tábor, a.s. za účelem poskytování sociálních 
služeb. Lůžka se nachází v šestém patře budovy C na oddělení neurologie. Sociální lůžka 
jsou celkem čtyři, rozdělena do dvou pokojů. Pokoj je vybaven následujícím zařízením: 2 
lůžka, 2 noční stolky, 2 komody zčásti uzamykatelné, stůl, 2 židle, 2 křesla, 2 závěsné 
poličky, televize, rádio, rampa s osvětlením, signalizační zařízení, rychlovarná konvice, 
společná lednice na potraviny. 
Provozní doba poskytování sociální služby:  celoročně a nepřetržitě 24 hodin denně.   
 
POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
Oddělení lůžek sociální péče v Nemocnici Tábor a.s. navazuje na hospitalizaci pacientů na 
následném lůžku NT, poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu pobytové sociální služby 
klientům. Služba je poskytována přechodně, a to do doby, než je klientovi zabezpečena 
pomoc osobou blízkou, nebo jinou fyzickou osobou, nebo je zajištěno poskytování terénních, 
ambulantních nebo pobytových sociálních služeb.  

Poskytovaná služba zahrnuje pobytové sociální služby, stravu, ošetřovatelskou péči, 
aktivizační činnosti se souhlasem klienta, pomoc při obstarávání úředních záležitostí a 
potřeb. 

Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klienta, s cílem působit na klienta aktivně, 
podporovat samostatnost, motivovat k takovým činnostem, které zlepší nepříznivou sociální 
situaci, pokusit se o eliminaci činností, které vedou k dlouhodobému prohlubování předchozí 
nebo jiné nepříznivé sociální situace za účelem sociálního začlenění i těžce postižených 
osob bez zbytečné ztráty kontaktu s okolím.  



Vždy je snaha o poskytování sociálních služeb v zájmu osob, v náležité kvalitě a takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob s 
respektováním základního práva svobodné vůle s přihlédnutím na psychický stav klienta a 
jeho návyky.  

Cílem sociální služby je zvýšit a zachovat soběstačnost klientů při běžných činnostech, 
zajistit důstojné a aktivní prožití života a také podporovat klienty v běžném způsobu života. 
Cílem je také zvyšovat kvalitu individuálně poskytované služby, vytvářet bezpečné a 
příjemné prostředí pro klienty, rozvíjet a zlepšovat spolupráci s rodinami. Podporovat klienty 
při hledání navazující sociální služby. 

Cílová skupina klient ů 

Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou osoby od devatenácti let, které již nevyžadují 
ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti 
vyžadují pomoc jiné osoby. 

Do cílové skupiny nepatří klienti, kteří nadměrně požívají alkoholické nápoje nebo jiné 
návykové látky, trpí akutním infekčním onemocněním, akutní duševní chorobou a nebo 
klienti, jejíchž chování by závažným způsobem narušilo kolektivní soužití. 

Pobyt na sociálním lůžku je do doby, než je klientovi zajištěno umístění v pobytovém 
zařízení, (např. v domovech pro seniory, domech s pečovatelskou službou) nebo je 
zabezpečena pomoc osobou blízkou, popřípadě prostřednictvím terénních sociálních služeb. 
Pobyt je také ukončen v případě, že zdravotní stav klienta již nevyžaduje pomoc jiné osoby. 

 

Negativní vymezení cílové skupiny 
Poskytnutí sociální služby není možné v těchto případech:  

− v případě, že neposkytujeme službu, o kterou žadatel žádá, a to i s ohledem na vymezení    
okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb 

o Při jednání s žadatelem o službu je vždy vysvětlen rozsah, způsob a doba 
poskytování služby. V případě, že žadatel má zájem o službu, kterou 
neposkytujeme, je o tom informován, jsou mu nabídnuty jiné alternativy nebo 
je mu dána rada, kontakt, či je mu zprostředkována pomoc z jiného zařízení, 
které požadovanou službu poskytuje. 

 

− je naplněná dostupná kapacita sociálních lůžek 
o V případě, že klient žádá službu, kterou poskytujeme a nemůžeme ji zajistit 

z důvodu plné kapacity, snažíme se najít náhradní řešení. 
 

− zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby, jestliže vyžaduje poskytnutí ústavní 
péče ve zdravotnickém zařízení; v případě nařízené karantény ze zdravotních důvodů, či 
v době akutní infekční nemoci klienta, nebo duševní stav klienta by závažným způsobem 
narušoval kolektivní soužit. 
 
− klientovi, který žádá o poskytnutí služby, a kterému byla předchozí smlouva vypovězena 
poskytovatelem v době kratší než šest měsíců před touto žádostí o poskytnutí téže sociální 
služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 
 
− klientovi, u kterého je popisováno aktivní nadměrné požívání alkoholických nápojů, 
případně jiná závislost na zákonem zakázaných návykových látkách. 



 
− žadatel nebyl hospitalizován v NT a pobyt na sociálním lůžku by nenavazoval na 
hospitalizaci. 
 
− osoba není cílovou skupinou, které poskytujeme službu. 
 
V případě odmítnutí poskytnutí sociální služby obdrží zájemce písemné oznámení 
s odůvodněním a případně možností se k tomu vyjádřit.  

Druh poskytované služby 

Poskytujeme tento druh sociální služby:  

Pobytová sociální služba ve zdravotnickém zařízení ústavní péče dle zákona č. 108/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Pobyt není trvalého charakteru. V zájmu obou stran se kontinuálně hledá vhodnější řešení 
zajištění sociální služby nebo jiného způsobu zajištění péče. 

Cena služby pro uživatele:  

Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 170,- Kč denně a úhradu za stravu v 
částce 130,- Kč denně. Den přijetí a den propuštění se v rámci úhrady považují za jeden 
den.  
 
 


