
 

  

 

PEČOVATELSKÁ 

SLUŽBA 
Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně 

 

 

 

 

DOMA  je DOMA… 

 

Posláním pečovatelské služby je 
poskytování takové podpory, která 
umožní žít lidem podle jejich zvyklostí 
co možná nejdéle v jejich domácnosti. 

 

Pokud máte zájem získat více informací 

o poskytování pečovatelské služby, neváhejte nás 

kontaktovat: 

 

 

 

 

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně 
Pečovatelská služba 
Petrov nad Desnou 203 
788 16 Petrov nad Desnou 

 
 
 

 
Poskytování služby finančně podporuje 

Obec Sobotín. 

 



 

 CO JE NAŠÍM CÍLEM? 

Zajištění podpory při uspokojování 
základních potřeb klienta. 

Uchování navyklého způsobu života 
klienta. 

Oddálení využívání pobytové sociální 
služby nebo hospitalizace v nemocničním 
zařízení. 

 KOMU POMÁHÁME? 

Lidem od 27-mi let, kteří mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu 
chronického onemocnění nebo jiného 
zdravotního omezení, příp. věku, a jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiného člověka. 

 KDE POMÁHÁME? 

Pečovatelská služba sobotínského 
střediska Diakonie ČCE dochází do 
domácností klientů, kteří žijí na území 
Svazku obcí údolí Desné. 

 KDY POMÁHÁME? 

Od pondělí do neděle včetně svátků,  

od 6:00 do 20:00 hod. 

 KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMOCI? 

Kapacita služby je 60 klientů. 

 KOLIK PEČOVÁNÍ STOJÍ? 

Aktuální cena za poskytování 

pečovatelských služeb sobotínského 

střediska Diakonie ČCE je 

115 Kč / hodinu. Účtována je vždy doba 

skutečně spotřebovaného času 

nezbytného k zajištění úkonu. 

 S ČÍM VÁM MOHOU PEČOVATELKY 
V DOMÁCNOSTI POMOCI? 

zvládat běžné úkony péče o vlastní 
osobu 
například pomoc a podpora při podání jídla 
a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc 
při pohybu v bytě, pomoc při přesunu na lůžko 
a vozík 

při osobní hygieně  
může se jednat o osobní hygienu u umyvadla, 
celkovou koupel v domácnosti klienta a také 
pomoc při použití WC 

při zajištění stravy 
patří sem dovoz oběda s možností výběru 
stravy včetně diabetické či šetřící diety 

při zajištění celkového chodu 
domácnosti  
může se jednat o běžný úklid a údržbu 
domácnosti, zajištění nákupů a pochůzek, 
praní a žehlení prádla, či jiné úkony dle 
potřeby klienta 

při zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím 
pečovatelky mohou doprovázet klienta např. 
k lékaři, na úřady, na nákup, k holiči apod. 

lze domluvit i jiné úkony dle vašich 
potřeb  
například přítomnost u klienta, podporu při 
užívání léků, podporu při realizaci zájmů 
a koníčků, doprovod na společenské akce, 

ale také zapůjčení kompenzačních 
pomůcek (chodítek, invalidních vozíků, wc 

židlí, polohovacích lůžek a jiných). 

Aktuální nabídka a výše úhrad úkonů 

pečovatelské služby a nabídka a ceník 

kompenzačních pomůcek je k dispozici 

v kanceláři vedoucí služby nebo na webových 

stránkách střediska. 


