
Poskytované činnosti 

Zajišťujeme tyto základní činnosti k zabezpečení 

péče o uživatele a jeho domácnost: 

• základní sociální poradenství, 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu 

• pomoc při osobní hygieně, 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy (donáška stravy) 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. 

Pečovatelská služba: 

• je sjednávána formou konkrétních 

pečovatelských úkonů, 

• rozsah, četnost a čas úkonů je dojednán 

individuálně, 

• nejkratší doba poskytování služby je 15 

minut, 

• je plně hrazena uživatelem služby dle 

platného ceníku. 

Zavedení služby 

Informace o pečovatelské službě, zavedení služby: 

kontaktujte vedení a sociálního pracovníka 

organizace!  

 

 

 

           Kontaktní údaje 

Pečovatelská služba Hrabyně,            

příspěvková organizace 

Sídlo: 

č. p. 207, 747 67 Hrabyně 

IČ: 71190261 

Zřizovatel: Obec Hrabyně 

Bankovní spojení: 

ČSOB a. s., č. ú: 188769996/0300 

Nejsme plátci DPH 

Internetové stránky: www.pshrabyne.cz 

            Vedení organizace: 

tel: 727 977 205 

e-mail: ps@hrabyne.cz 

Sociální pracovník: 

tel.: 607 516 220 

e-mail: ps.socialni@hrabyne.cz 

Kancelář pracovníků v přímé péči:  

tel.: 607 047 255 

,,Jsme tady pro Vás 24 hodin denně, 7 dní          

v týdnu 

            Podporují  nás:  

 

Pečovatelská služba    

Hrabyně, 

 

příspěvková organizace 

 

 

 

Pečovatelská služba 

 

Identifikátor sociální služby 4126010 

Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

Člen České asociace pečovatelských služeb 

http://www.pshrabyne.cz/
mailto:ps.socialni@hrabyne.cz
http://msk.cz/


 

 

Pečovatelská služba 

Je terénní služba sociální péče poskytována 

v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  a 

vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Poslání služby 

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou, 

podporou a pomocí osobám v jejich domácnostech 

služba usiluje o zachování a udržení jejich 

soběstačnosti a samostatnosti v nepříznivé sociální 

situaci, kterou jim nelze zajistit jinými službami 

nebo osobami s ohledem na jejich svobodnou vůli. 

Cíl služby 

Cílem pečovatelské služby je podpora a pomoc 

osobám se sníženou soběstačností, tak, aby mohly 

zůstat ve svých domácnostech. 

Zásady poskytování služby 

Podpora a nezbytná míra péče 

Rovný přístup 

Individuální přístup 

Dodržování práv uživatele 

Profesionalita a týmová spolupráce 

 

 

Cílová skupina 

Pečovatelská služba je určena obyvatelům obce 

Hrabyně – stěžejně obyvatelům bytových domů č. p. 

201 a č. p. 207 se sníženou soběstačností z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby.  

Cílová skupina zahrnuje osoby se zdravotním 

postižením a seniory.  

 

Věková kategorie klientů:  

 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let) 

 

Kapacita služby 

Okamžitá kapacita pro poskytování pečovatelské 

služby (tj. počet uživatelů, kterým jsme schopni 

v jednom okamžiku poskytnout službu) je max. 8 

uživatelů.   

 

 

¨ 

 

 

Dostupnost služby 

Služba se poskytuje v domácnosti uživatele denně  

včetně svátků ve vymezeném čase: 

pondělí: 6:00 – 22:00 

úterý: 6:00 – 22:00 

středa: 6:00 – 22:00 

čtvrtek: 6:00 - 22:00 

pátek: 6:00 - 22:00 

sobota: 6:00 - 22:00 

neděle: 6:00 - 22:00 

 

Provozní doba ředitelky a sociální pracovnice 

pečovatelské služby je v pracovních dnech: 

 

 

pondělí: 7:00 – 15:00 

úterý: 7:00 – 15:00 

středa: 7:00 – 15:00 

čtvrtek: 7:00 - 15:00 

pátek: 7:00 - 15:00 

 

 


