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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

„PROFESIONALITA, DŮVĚRA, ZKUŠENOST“ 

 

Posláním 

pečovatelské služby je pomoci seniorům, 

zdravotně postiženým občanům nebo 

rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku 

nebo neuspokojivého zdravotního 

stavu nejsou schopni sami nebo 

ve spolupráci s rodinou zvládnout 

běžné úkony péče o vlastní osobu a domácnost.  

„Jsme tady, aby Váš 

domov pro Vás mohl zůstat 

domovem.“ 



 

Cílem 

poskytované služby je, aby senioři a občané se zdravotním 

postižením mohli žít co nejdéle běžným a důstojným životem 

ve svém domácím prostředí, udržovat kontakty s okolím a rodinou, 

účastnit se na aktivitách volného času, a s pomocí našich 

pracovníků se dle svých možností starat o sebe a svou domácnost. 

 

Cílovou skupinou 

jsou senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým 

postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým 

postižením, rodiny s více dětmi, kteří mají bydliště na území města 

Nový Jičín a místních částí. 

 

Služby 

jsou poskytovány v domácnostech uživatelů nebo ve střediscích 

osobní hygieny Pod Lipami 19 a U Jičínky 25 v pracovních dnech 

od 7:00 do19:00 hodin a o víkendech a státních svátcích od 7:00 

do 14:30 hodin na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem 

a uživatelem. Mezi naše činnosti patří: 

- základní sociální poradenství, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně, 



 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz 

stravy, podání jídla), 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, 

praní a žehlení), 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

Zásady 

Individuální přístup (respektování potřeb, projevů vůle) 

Flexibilita (pružná reakce na změny) 

Zaměření na člověka jako celek (zohlednění bio-psycho-

sociální stránky uživatele) 

Partnerství a spolupráce (rovnocenný vztah) 

Úcta (k soukromí, intimitě, přirozeným sociálním vazbám 

a životním návykům uživatelů) 

Samostatnost (podpora soběstačnosti a poskytování péče 

v takovém rozsahu, který je pro uživatele nutný a nezbytný) 

Profesionalita (zaručujeme vysokou odbornost zaměstnanců) 

Mlčenlivost (jistota zachování důvěrných informací) 

Vysoká kvalita (zaručená pečlivým výběrem pracovníků) 

Jasně stanovené podmínky (srozumitelné pro všechny)
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Kontakt 

Bc. Marie Jungová DiS. 

sociální pracovnice 

Pod Lipami 19 

741 01  NOVÝ JIČÍN 

  556 778 300 

                     734 523 241 

ps.jicinka@novyjicin-town.cz 

 

Kontaktní hodiny 

Po – Pá: 7:00 - 15:00 hod. 
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