
Veřejný závazek 
 
Vlivem stáří, úrazu či nemoci může každý z nás 
dostat do nepříznivé životní situace, kdy 
potřebujeme pomoc, podporu a pochopení. 
Nejsme totiž ještě tak nemohoucí, abychom byli 
umístěni do zařízení komplexní péče, a chceme žít 
ve svém přirozeném prostředí. Chceme být stále 
lidmi, kteří o sobě mohou rozhodovat sami, mají 
svá práva, povinnosti a mají odpovědnost za sebe 
samé. My totiž v této chvíli potřebujeme 
pečovatelskou či sociální službu, která nám 
pomůže v tom, co již těžko sami zvládneme a 
pomůže nám i pomalu naplňovat malé osobní 
cíle, třeba navštívit nějakou společenskou 
událost, jít na malé pěší túry, atd. 
Rovněž někdy potřebujeme radu, jak to či ono 
vyřídit, kde to vyřídit, na co máme nárok… Proto 
byla zřízena Pečovatelská služba Domov sv. 
Floriana Věžnice, aby pomohla těm, kteří pomoc 
potřebují. 

Základní činnosti 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím 

 fakultativní úkon (pedikúra 
v domácnosti uživatele, praní prádla, 
sauna, masáže, fitcentrum, 
zprostředkování kontaktu s duchovním) 

 poradenství 
 
Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří především senioři a  lidé 
se zdravotním postižením, kteří se ocitli 
přechodně nebo trvale v nepříznivé životní 
situaci a nejsou schopni si v plné míře zajistit 
péči o vlastní osobu a domácnost. 

Cíle 

 co nejvíce spokojených klientů 

 do roku 2020 pečovat o 50 spokojených 
klientů 

 plnit bezchybně standarty kvality 
pečovatelské služby    

 pomáhat při zvládání běžných činností při 
péči o osobu a domácnost uživatele 

 podporovat soběstačnost a samostatnost 
uživatelů v co největší možné míře 

 vytvářet podmínky, aby mohli uživatelé 
zachovávat svoje zvyklosti a dovednosti 

 klast důraz na uplatňování vlastního 
rozhodování a aktivní spoluúčast 
uživatele při využívání služby 

     

 
 

Zásady poskytovaných služeb 
 

 respektujeme práva a důstojnost 
uživatelů 

 uplatňujeme nestranný a individuální 
přístup k uživateli 

 respektujeme soukromí a zvyklosti 
uživatelů 

 dodržujeme diskrétnost a mlčenlivost 

 usilujeme o zachování vazeb uživatele 
s rodinou 

Pečovatelská služba neposkytuje své služby: 

 osobám soběstačným, kteří nepotřebují 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 

 osobám vyžadujícím nepřetržitý 
celodenní dohled (tj. osobám, jejichž 
zdravotní stav předpokládá trvalou 
lékařskou nebo ošetřovatelskou péči) 

 agresivním osobám napadajícím slovně 
či fyzicky personál 

 osobám nedodržujícím smluvní pravidla 

 osobám, kterým byla nařízena 
karanténa pro podezření z nákazy 
chorobou 

 

Provozní doba 
v pracovních dnech  8.00  -  14.00 hod. 
 



Nabídka pečovatelských úkonů a jejich ceny 
 

a)   
Pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu: 
Kč/hod  

  1 
pomoc a podpora při podávání jídla a 

pití, 
100,-  

  2 
pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek, 
100,-  

  3 

pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru, 
100,-  

  4 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 100,-  

b)   

Pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu: 

  

  1 pomoc při úkonech osobní hygieny, 100,-  

  2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 100,-  

  3 pomoc při použití WC. 100,-  

c)   
Poskytnutí stravy nebo pomoc 

při zajištění stravy: 
  

  1 

zajištění stravy odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, 160,- Kč  

úkon/denně 75,- Kč/oběd 

  

  2 
dovoz a donáška jídla v DPS  2,- 

Kč/úkon 
    

  
  

rozvoz a donáška jídla mimo DPS 7,-

Kč/ú. 
     

  3 pomoc při přípravě jídla a pití, 100,-  

  4 příprava a podání jídla a pití. 100,-  

d)   
Pomoc při zajištění chodu 

domácnosti: 
  

  1 běžný úklid a údržba domácnosti, 100,-  

  2 údržba domácích spotřebičů, 100,- 

  3 

pomoc při zajištění velkého úklidu 

domácnosti, například sezónního úklidu, 

úklidu po malování, 
100,-  

  4 donáška vody 100,-  

  5 
topení v kamnech včetně donášky a 

přípravy topiva, údržba topných zařízení 
100,-  

  6 běžné nákupy a pochůzky, 100,-  

  7 
velký nákup, například týdenní nákup, 
nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti, 

100,- 

Kč/úkon 

  8 
praní a žehlení ložního prádla, popřípadě 

jeho drobné opravy 
60,- Kč/ 

1 kg 

  
9 

praní a žehlení  osobního prádla, 

popřípadě jeho drobné opravy 

50,- Kč/ 

1 kg 

e)   
Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím: 
  

  1 
doprovázení dětí do školy, školského 

zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, 
100,-  

  2 

doprovázení dospělých do školy, 

školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 

na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby a doprovázení 

zpět. 

100,-  

Výše úhrady za poskytování pečovatelské služby se účtuje 

podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů, za úkony uvedené v písm. a) a b), písm. c) bodech 3 

a 4 a písm. d) bodech 1 až 6 a písm. e); pokud poskytování 

těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, 

netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí 

 
Kontakty: 

Ing. Josef Málek, předseda, tel.: 724 165 049 
e-mail: josmalek@seznam.cz 

Ing. Marie Málková, vrchní pečovatelka 
tel.: 564 109 950 

Fitcentrum, sauna 
tel.: 564 109 950, mobil: 774 224 487 

 
 
        
 

Domov sv. Floriana 
Občanské sdružení 

 

 
 

Poslání 

Pečovatelská služba je poskytována v Domově sv. 
Floriána a dále občanům obce Věžnice a okolí. 
Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu 
nemocným a osamělým lidem v oblasti péče o 
sebe a svoji domácnost a umožnit jim tak 
důstojný život ve svém přirozeném prostředí. 

…………….. 
Věžnice 128, 582 52 Věžnice 

tel.: 564 109 950 mobil: 724 165 049 
e-mail: josmalek@seznam.cz 


