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KONTAKT:

adresa: Palackého 1061, Horažďovice
e-mail: info@horazdovice. charita.cz
tel: 376 511 867
mob: 731 604 521
Kontaktujte nás, prosím, v době: 
7.00 – 15.30 hod.

Místa, kde službu poskytujeme:

Zdroj: GoogleMaps



K výkonu této sociální služby má naše organizace 
kvalifikované pečovatele a pečovatelky.  
Při poskytování péče spolupracují s vedoucím 
CHPS, se sociálním pracovníkem a také  
s Domácí zdravotní péčí při Oblastní charitě 
Horažďovice. Tím vytváří jeden celek, který 
klientům zajišťuje komplexní péči. 

Poslání:
Posláním Charitní pečovatelské služby Oblastní 
charity Horažďovice je pomáhat seniorům  
a zdravotně postiženým občanům na území 
mikroregionu Horažďovicko zvládat obtíže 
způsobené vysokým věkem nebo postižením tak, 
aby byli schopni zůstávat v domácím prostředí.

Cíle:
Dlouhodobým cílem naší organizace je zajistit 
nebo zprostředkovat co nejucelenější služby 
klientům tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém 
domácím prostředí.

Cílová skupina:
Dospělé osoby, které potřebují z důvodu věku 
(senioři) či zdravotního postižení (osoby se 
zdravotním postižením) pomoc druhé osoby  
a žijí ve svém přirozeném prostředí.
Věková kategorie klientů: 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let) 

V rámci této služby zajišťujeme: 

Základní činnosti: 
• základní hygienické potřeby (koupel) 
• pomoc při oblékání, přesunu na vozík nebo 
 na lůžko, pomoc při použití WC 
• zajištění stravovacích potřeb (dovoz nebo 
 donáška oběda, příprava stravy) 
• zajištění základního chodu domácnosti 
 (nákup, běžný úklid, pomoc při zajištění velkého 
 úklidu) 
• praní prádla včetně vyžehlení a drobných oprav 
• zprostředkování kontaktu se společenským 
 prostředím (pochůzky a doprovod dle přání 
 uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci, 
 instituce poskytující veřejné služby apod.) 

Fakultativní činnosti: 

• pedikúra
• doprava klienta na vyšetření, úřad, nákup apod.
• půjčování kompenzačních pomůcek
• aktivizační činnosti (kulturní, vzdělávací 
 a duchovní programy, cvičení, tvořivé dílny apod.)

Pečovatelské úkony se poskytují klientům na 
základě písemné smlouvy, která obsahuje druh, 
četnost a výše úhrad za poskytovanou péči. 
Tento druh péče si klient hradí sám na základě 
sazebníku organizace, který je vytvořen v souladu 
s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k zákonu 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů.

Formy služby:

• terénní (v domácnostech klientů) 
• ambulantní (v prostorech sídla 
 OCH Horažďovice)

Místa poskytování služby:

• domácnosti klientů v Domech s pečovatelskou 
 službou Palackého 1061 a Loretská 1069 
 a 1071 v Horažďovicích 
• domácnosti klientů z města Horažďovice 
• domácnosti klientů v obcích v okolí Horažďovic

PRACUJEME:
PONDĚLÍ – PÁTEK 7.00 - 19.30
VÍKENDY, SVÁTKY 7.00 - 13.00; 15.30 - 19.30 
   
V rámci služeb, které poskytuje naše organizace, 
je s klientem pracováno komplexně, a proto 
nabízíme našim klientům základní sociální 
poradenství (pomoc při vyřizování např. 
příspěvku na péči, průkazu ZTP, ZTP/P atd.)  
a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.


