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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Domov Na Výsluní, Hořovice poskytuje nejen sociální služby pobytové, ale i služby 

PEČOVATELSKÉ. 

Kde pečovatelské služby poskytujeme:  

přímo ve Vaší domácnosti a v domech s pečovatelskou službou v Hořovicích a v Komárově.  

Kdy pečovatelské služby poskytujeme:     

         PO - PÁ 6,00 hodin - 20,00 hodin., SO, NE, svátky 7,00 hodin - 19,00 hodin.  

 

Komu pečovatelské služby poskytujeme:   

• seniorům,  

• osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením,  

• rodinám, ve kterých se narodilo současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku,  

• rodinám s dětmi se zdravotním postižením,  

• rodinám s dětmi, kde je překážka v péči na straně rodiče/pečující osoby: rodič je 

dlouhodobě nemocný, osamělý rodič s více dětmi, rodič je zdravotně postižený.  

 

Proč pečovatelské služby poskytujeme:  

Prostřednictvím této služby Vám chceme pomoci žít Váš běžný život co nejdéle ve Vašem 

domácím prostředí a také poskytnout podporu a pomoc rodinám s dětmi,  kteří pomoc 

potřebují.      

Co poskytujeme 

• 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; 
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• pomoc při zajištění chodu domácnosti; 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

• základní sociální poradenství; 

Při poskytování pečovatelské služby zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, koupání,  

a to i na lůžku (v závislosti na zdravotním stavu), provádíme péči o vlasy a nehty. Potřebuje-li 

klient pomoci s chodem domácnosti, zajistíme běžný úklid, praní  

a žehlení prádla. Dojdeme pro recepty k lékaři, vyzvedneme léky v lékárně. Dohlédneme na 

správné užívání léků. Zajistíme každodenní i velký týdenní nákup. Klientovi pomůžeme  

s vyřízením záležitostí na úřadě nebo u lékaře nebo ho pouze doprovodíme. Pomůžeme  

s přípravou jídla a pití, dovezeme oběd, ohřejeme a podáme jej. Můžeme být nápomocni při 

oblékání a svlékání, při chůzi po bytě,  úpravou prostředí, pomůžeme s přesuny na lůžko  

a vozík, podpoříme při orientaci v prostoru. 

Finanční úhrada za úkony péče 

Hradit úkony péče můžete z příspěvku na péči, o který si požádáte.  

V případě potřeby Vám s žádostí pomůže sociální pracovnice.  

Podrobné informace o poskytování Pečovatelské služby se dozvíte od sociální pracovnice 

na tel. čísle: +420 311 514 705                             721 995 388 

nebo na webových stránkách poskytovatele:  http: //www.seniori-navysluni.cz//.  


