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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Proč tu jsme? 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu seniorům, dospělým 
lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a rodinám s dětmi v 
činnostech, které sami nezvládají z důvodu snížené soběstačnosti. Pomoc a podpora 
je nabízena v přirozeném prostředí a týká se péče o vlastní osobu, o domácnost a 
využívání dalších služeb. 
 
Územní působnost: 

Služba je nabízena ve Valašském Meziříčí, jeho místních částech – Bynina, 
Hrachovec, Juřinka, Lhota u Choryně, Podlesí a v následujících obcích: Jasenice, 
Jarcová, Krhová, Lešná, Lhotka nad Bečvou, Malá Lhota, Mikulůvka, Mštěnovice, 
Oznice, Poličná, Perná, Příluky, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota, Veselá, Vysoká, 
Zašová.  
 
Komu službu nabízíme? 

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby v péči o sebe 
nebo o domácnost, a také rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, 
rodiny s dítětem/dětmi. 
 
Čeho může klient díky naší službě dosáhnout? 

1. Klient zůstane ve svém přirozeném prostředí, dokud to jeho situace umožní. 
2. Klient je schopen s podporou služby vykonávat činnosti, které sám nezvládne 

nebo nezajistí.  
3. Klient má prostřednictvím péče zajištěné běžné potřeby, které si není schopen 

zabezpečit s ohledem na svůj věk či zdravotní stav. 
4. Klient si díky podpoře služby vyřídí záležitosti každodenního života, a je 

v kontaktu s okolím. 
 

Jakými zásadami se řídí pečovatelská služba? 

1. Respektování vůle a oprávněných potřeb klienta – klient si z nabídky služeb 
vybírá rozsah péče a způsob, jakým chce, aby mu péče byla poskytována.  

2. Rovnocenný přístup – ke všem klientům přistupujeme bez rozdílu a jednáme 
s nimi důstojně a s úctou. 

3. Individuální přístup – službu přizpůsobujeme potřebám klienta. 

4. Respektování soukromí – službu poskytujeme s ohledem na podmínky a způsob 
života klienta.  

 
Jakým způsobem je služba poskytována? 
Klientům pomáháme, aby zvládali běžné úkony při péči o vlastní osobu, což konkrétně 
znamená pomoc a podporu při podávání jídla a pití; při oblékání a svlékání 
(i speciálních pomůcek); při pohybu a orientaci ve vnitřních prostorech; při přesunování 
se na lůžko nebo invalidní vozík. 
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Dále pomáháme s hygienou; se základní péčí o vlasy a nehty; s používáním toalety. 
Pracovníci služby mohou přivézt oběd, pomoci s nachystáním jídla a jeho podáváním. 
 
Součástí služby je pomoc při zajištění chodu domácnosti, což obsahuje pomoc při 
úklidu, pomoc se zajišťováním velkého úklidu; donášku vody; topení v kamnech, 
přípravu topiva a základní údržbu kamen; zajišťování běžných denních nebo velkých 
nákupů; praní a žehlení osobního i ložního prádla.Také doprovázíme dospělé do školy, 
zaměstnání, k lékařům, na úřady a děti do školy a k lékařům. 
 
Provozní doba pečovatelské služby                  
Terénní služba:   pondělí až neděle, svátky 6:00 – 22:00 hod. 
 
Kapacita služby 

pondělí – pátek:  6:00 – 15:30          9 klientů v jeden okamžik 
                                          15:30 – 22:00          2 klienti v jeden okamžik 
sobota, neděle, svátky: 6:00 – 22:00         1 klient v jeden okamžik 
 
Ceník služby 
155,- Kč za hodinu – rozsah péče do 80 hod za měsíc,  
135,- Kč za hodinu – rozsah páče nad 80 hod za měsíc 
50,- Kč za dovoz oběda (+ cena oběda od dodavatele) 
 
Informace pro veřejnost 
Pondělí až pátek: 7:00 – 15:30  
 
Kde nás najdete? 
Žerotínova 319/21 
757 01 Valašské Meziříčí  
www.diakonievm.cz                          
 

Kontaktní osoby   
 

Mgr. Veronika Martináková, DiS. – vedoucí pečovatelské služby 
730 190 780  martinakova@diakonievm.cz 
 
Bc. Vojtěška Kopecká - sociální pracovnice pečovatelské služby 
730 190 738  v.kopecka@diakonievm.cz 
 
Vybrané služby Diakonie Valašské Meziříčí 
• Ošetřovatelská služba – Elena Žitníková – 739 038 424 
• Odlehčovací služba a osobní asistence – Bc. Iva Kunetková – 730 190 778 
• Poradna pro pečující – Bc. Ester Palová – 730 190 733, 734 698 906 
• Denní stacionář Dobromysl – Bc. Dana Vajdová – 737 391 341 

 

   

TATO SLUŽBA JE SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE         
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