
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VRACOV 
 

Poslání: 

Pečovatelská služba Vracov pomáhá sociálně potřebným spoluobčanům žít ve svém vlastním domově. 

 

Pro koho: 

Pečovatelská služba poskytuje sociální služby a základní poradenství sociálně potřebným 
spoluobčanům, zejména seniorům, rodinám s dětmi a lidem se zdravotním postižením, kteří z 
důvodu věku, chronické nemoci či zdravotního postižení potřebují k zajištění svých základních 
životních potřeb podporu či pomoc druhé osoby a to na území města Vracova.  
 
Věková struktura uživatelů pečovatelské služby:  Služba je poskytována občanům města Vracova 
bez omezení věku.  

 

 Terénní forma 

Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů a je poskytována 7 dní v týdnu 

včetně víkendů a svátků v dohodnutých intervalech v době od 6.30 do 20.00 hodin. 

  

 Ambulantní forma 

Ambulantní péči zajišťujeme v Domě s pečovatelskou službou ve Vracově, na ulici Luční 1590, 

ve středisku osobní hygieny (SOH). Ambulantní forma v SOH je poskytována v pracovní dny 

(pondělí až pátek) v době od 6.45 do 14.30 hodin. 

 

 V kanceláři jsme k zastižení denně (pondělí – pátek) v době od 6:45 – 15:00 

 

Co poskytujeme – s čím vám můžeme pomoci: 

Péči poskytujeme na základě sociálního šetření v domácnosti uživatele, nebo v prostorách DPS 

Vracov.  

Pomůžeme Vám: 

 v péči o osobu blízkou po zhoršení stavu, např. po návratu z hospitalizace, do vlastního 

prostředí 

 základní sociální poradenství – informování o možnostech řešení nepříznivé sociální  

situace  

 v oblasti osobní hygieny pomůžeme s mytím a koupáním v domácím prostředí, nebo ve 

Středisku osobní hygieny (SOH) v Domě s pečovatelskou službou.  Pokud nemáte 

možnost, zajistíme dovoz a odvoz do/z SOH  



 s oblékáním /vysvlékáním, s převlékáním lůžkovin 

 se stravováním – příprava a podání jídla a pití (nachystání snídaně, oběda, večeře) 

Dohledem nad užitím léků. 

 s péčí o domácnost – zajištění chodu domácnosti, nákup, úklid a údržba prostor, kde se 

uživatel pohybuje, praní a žehlení jeho osobního a ložního prádla, topením 

 v samostatném pohybu – změna polohy, přemisťováním z/do lůžka, pohybem 

v domácím prostředí 

 zprostředkování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (jako jsou např. chodítka, 

WC křesla, polohovací postele s příslušenstvím apod.) 

 při ochraně zdraví – dovoz k/od  lékaře, vyzvednutí léků a inkontinenčních pomůcek 

v lékárně, objednání sanitky, při akutním selhání zdravotního stavu přivolání RZP a 

společně vyčkání příjezdu sanitky, předání základních informací o postupech provedení 

základního ošetření, dodržování léčebného režimu, zdravé výživě 

 spolupracujeme s odbornými službami (zdravotními – lékaři, sestry, rehabilitační sestra 

a jiní odborní pracovníci) 

 zajišťujeme kontakt se společenským prostředím – využívání běžných veřejných služeb 

(lékař, úřad), pomoc s orientací, seberealizací (podpora při trávení volného času a 

nácvik oblíbených činností jako jsou ruční práce, klubové aktivity, poslech hudby, 

sledování TV apod.) 

 při vyplňování formulářů (objednávky obědů, žádostí např. Žádosti o příspěvek na péči, 

žádost o zvýšení příspěvku na péči, základní doklady - zajištění platnosti apod.) 

 při ochraně Vašich práv - sjednání bezplatné právní pomoci, finanční a majetkové 

oblasti, práva volit, vyjednání jiné odborné pomoci 

 podpora rodičovských kompetencí – zajištění informací (kontaktů) o možnostech 

využití návazných a speciálních služeb/subjektů které poskytují odborné poradenství 

(logoped, pedagogicko-psychologická poradna, raná péče, SAS apod.). Podpora při péči 

o dítě v domácím prostředí, doprovod do školy/k lékaři. 

 

Komu nemůžeme službu poskytovat: 

- tomu, kdo žádá službu, kterou Pečovatelská služba Vracov neposkytuje          
      (s ohledem na vymezení cílové skupiny a s ohledem na Zákon o sociálních službách) 

- pokud je naplněná kapacita pečovatelské služby  
- lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči a byli by závislí pouze na 

pečovatelské službě (rodina, osoba blízká či jiná sociální služba se nepodílí na péči o 
osobu) 

- lidem s infekčním onemocněním 
- lidem, kterých zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení 
- lidem, kteří nedodržují opakovaně pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Vracov 

a uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby 
 



Zásady, kterých se držíme: 

- důraz na důstojnost uživatele 
- individuální přístup 
- podpora samostatnosti a soběstačnosti 
- komunikace a spolupráce 
- respektování svobodného rozhodnutí 
 

Za kolik: 

Pečovatelská služba je prováděna za úhradu a to dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006. Aktuální Sazebník 

úhrad je přílohou smlouvy, je dostupný na webových stránkách Města Vracov nebo v kanceláři 

pečovatelské služby 

 Bezplatně: 

 - Úkon Základní sociální poradenství 

- Pečovatelská služba (základní úkony) se poskytuje bez úhrady (§75 odstavec 2, zákona 
108/2006 Sb.): 

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, 
b) účastníkům odboje, 
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č 119/1990 Sb. 
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru 
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písm. b) až d) starším 70 let. 

 

Kdy:  Služba probíhá od pondělí do neděle dle dohody a to v době od 6.30 do 20.00 hodin. 

V kanceláři jsme k zastižení od 6:30-15:00h. 

Kde:     -    v domácím prostředí uživatelů – město Vracov, 

              -    v prostorách budovy Domu s pečovatelskou službou Vracov 

 

Informace, kontakt: 

Kontaktní osoba: 

Vedoucí a sociální pracovník pečovatelské služby Vracov: Bc. Petra Sabáčková, DiS. 
adresa:  Luční 1590, 696 42 Vracov,  
Tel.: 518 628 324, mob.: 778 431 133    
E-mail: ps@mestovracov.cz  
Web: www.mestovracov.cz (odkaz Městský úřad, organizační složky MěÚ Vracov) 

mailto:ps@mestovracov.cz
http://www.mestovracov.cz/

