
Kontaktní údaje 

  
Centrum sociálních služeb Český Těšín, 

příspěvková organizace 

Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

 
 

Sídlo:   
ul. Sokolovská č.p. 1997, 737 01 Český Těšín 

IČ: 70985383 
Zřizovatel: město Český Těšín 

 
Tel. ústředna: 558 740 193 

Internetové stránky: www.csstesin.cz 

  
Ředitelka  

Ing. Kateřina Pindejová 
mobil 603 800 777 

e-mail: katerina.pindejova@csstesin.cz 
 

 
Vedoucí přímé péče, zástupce ředitele 

Mgr. Jarmila Ďurčeková 
tel. 558 712 686, mobil 724 865 928 

e-mail: jarmila.durcekova@csstesin.cz 
 
 

Vedoucí útvaru sociálních a terénních služeb 
Mgr. Gabriela Kuffová 

tel. 558 741 971, mobil 737 005 955  
e-mail: gabriela.kuffova@csstesin.cz 

 
 

Vedoucí provozního útvaru 
   Petr Novák, DiS. 

tel. 558 740 199, mobil 777 061 331 
e-mail: petr.novak@csstesin.cz 

 
 

Vedoucí ekonomického útvaru 
                   Ing. Zina Kuśová   

tel. 558 740 193, mobil 731 735 217 
e-mail: zina.kusova@csstesin.cz 

 
 

      Kancelář pečovatelské služby   
tel. 558 741 971 
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Poslání služby 
 
Posláním pečovatelské služby je poskytovat v domácím prostředí pomoc 
a podporu osobám seniorského věku, tělesně postiženým a chronicky 
nemocným žijícím na území města Český Těšín, kteří potřebují pomoc 
jiné fyzické osoby při uspokojování svých základních potřeb. Služba je 
realizována formou sjednaných pečovatelských úkonů v takovém 
rozsahu, aby byla zachována a podporována stávající soběstačnost  
a způsob života uživatelů. 
 

Pečovatelská služba 
 

• je terénní služba sociální péče, 

• je sjednávána formou konkrétních pečovatelských úkonů, 

• rozsah, četnost a čas úkonů je dojednán individuálně, 

• nejkratší doba poskytování služby je zpravidla 15 minut, 

• je plně hrazena uživatelem služby dle platného ceníku 
poskytovatele, 

• součástí nabízených služeb jsou i fakultativní činnosti. 
 

Služba se poskytuje: 

• v pracovních dnech v době od 7.00 do 19.00 hod.,  

• ve dnech pracovního klidu v době od 7.00 do 13.00 a od 16.30 
do 19.00 hod. 

• dovoz obědů pondělí – neděle v době od 10.00 do 14.00 hod. 
 

Zásady poskytované služby 
 

 
 
 
 
individuální přístup         ochrana práv uživatele         profesionalita    
                

 Kapacita služby 
 

Okamžitá kapacita pro poskytování pečovatelské služby (tj. počet 
uživatelů, kterým jsme schopni v jednom okamžiku poskytnout službu): 

• 9 uživatelů v pracovních dnech v čase 7.00 – 15.00 hod. 

• 2 uživatelé v pracovních dnech v čase 15.00 – 19.00 hod. 

• 2 uživatelé ve dnech pracovního klidu v čase 7.00 – 13.00 hod.  
a 16.30 – 19.00 hod. 

• 1 uživatel ve dnech pracovního klidu v čase 10.00 – 14.00 hod. 
(pouze dovoz obědů).      

Cílová skupina 
 
Obyvatelé města Český Těšín a příměstských částí (Dolní a Horní 
Žukov, Mosty, Mistřovice, Koňakov a Stanislavice). 
 
 
 
 
 
 
         senioři                  osoby s tělesným           osoby s chronickým 
                                            postižením                      onemocněním                                                                                                                                                                                                  
        (od 65 let)                    (19 – 64 let)                         (19 – 64 let) 
 
Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z výše uvedených 
důvodů a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
 

Poskytované činnosti 
 

 
 

 
 
 
 
základní sociální                pomoc při péči               pomoc při osobní                          
    poradenství                    o vlastní osobu                       hygieně 
 
 
 
 
 
 
zajištění stravy         zajištění chodu          kontakt se společenským    
                                      domácnosti                         prostředím 
 

Zavedení služby 
 

Informace o pečovatelské službě, zavedení služby: 
sociální pracovnice terénních služeb 

Bc. Judita Rozsypalová 
tel. 558 740 194, mobil 737 611 773 

e-mail: judita.rozsypalova@csstesin.cz 
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