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Nabídka pečovatelské služby 

 
Seniorcentrum  města Svitavy s.r.o. poskytuje svým uživatelům sociální službu  pečovatelská služba. Posláním 
pečovatelské služby  je zlepšit kvalitu života lidem na území města Svitavy,  kteří se ocitli v nepříznivých sociálních 
situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením  a poskytnout jim přiměřenou podporu tak, aby 
mohli žít co nejdéle důstojným životem ve  vlastních domácnostech. 
 
Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů,  podle aktuální potřeby uživatelů denně od 7:00 
do 20:00 hodin v dohodnutých intervalech. Ambulantní pečovatelská  služba je poskytována ve středisku osobní 
hygieny v Domě s pečovatelskou službou denně od  7:00 do 20:00 hodin objednávkovým systémem. 

Pečovatelská služba je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům města Svitavy, kteří potřebují z důvodu 
vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti pomoc další osoby  k zajištění svých potřeb a žijí ve svém 
přirozeném prostředí. 

Společnost nabízí základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách a těmito činnostmi jsou: 

� Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání 
včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc 
při přesunu na lůžko nebo vozík). 

� Pomoc při  osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
� Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě a podání jídla 

a pití). 
� Pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid a údržba domácnosti, nákupy a pochůzky, praní a žehlení  prádla). 
� Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na instituce poskytující veřejné 

služby). 
 

Pro každého zájemce máme připravené písemné materiály (informační letáček, žádost, ceník úhrad,  informace o sociální 
službě a  vzorovou smlouvu o poskytnutí sociální služby). Zájemcům o službu nebo těm,  kdo chtějí získat podrobnější 
informace, se věnuje sociální pracovník v kanceláři Seniorcentra nebo vedoucí pečovatelské služby v kanceláři Domu 
s pečovatelskou službou.  
 
Úhrady za úkony  pečovatelské služby  jsou stanoveny podle vyhlášky MPSV jako součet cen stanovených sazebníkem 
Seniorcentra města Svitavy s.r.o. pro jednotlivé úkony. Výše cen je schválena radou města, při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti. 
S  účinností od 1. července 2012 činí výše  úhrady za  poskytování pečovatelské služby  120 Kč za hodinu. Úhrada za 
služby - poskytnutí stravy, nákupy a praní prádla se nemění. (Poslední úprava úhrad za  činnosti při poskytování  
pečovatelské služby občanům města  byla stanovena na 100 Kč za hodinu  od  dubna 2008).      
 
Měsíční úhrada  pro  uživatele,  který  čerpá  různé typy úkonů v různé frekvenci se v průměru navýší o 100 Kč. 
 
Pečovatelská služba sídlí v Domě s pečovatelskou službou na  adrese, Felberova 31, Svitavy. 
 
Veškeré informace o poskytovaných službách naší společnosti jsou přístupné na webových stránkách: 
www.seniorcentrum.svitavy.cz 
 
Lenka Jurenová, jednatelka 


