SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA UHERSKÝ BROD
základní informace
Pečovatelská služba Uherský Brod (PS) je registrovanou sociální službou příspěvkové organizace
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD se sídlem Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod. Při
poskytování této služby se řídíme zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou
č. 505/2006 Sb. Postupujeme také v souladu se Standardy kvality a Vnitřními pravidly
Pečovatelské služby Uherský Brod.
Posláním naší služby je poskytovat sociální služby osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby, podporovat samostatný a nezávislý život osob v jejich domácím prostředí
a podporovat aktivní spolupráci a účast osob při poskytování sociální služby.
Okruh osob, kterým je naše služba určena (cílová skupina):
 senioři
 osoby se zdravotním postižením
 rodiny s dítětem/dětmi
Není přitom omezen věk těchto osob.
Službu neposkytujeme osobám, jejichž situace nevyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
uživatelům návykových látek a osobám s infekčním onemocněním.
Přímou obslužnou péči zajišťují a vykonávají pracovníci v sociálních službách (pečovatelé,
pečovatelky), kteří splňují zákonné podmínky pro výkon této odborné činnosti.
Poskytujeme dvě různé formy pečovatelské služby. Ambulantní služby, tzn. služby, které
poskytujeme v zařízení sociálních služeb (v prostorách hygienického střediska a prádelny
v domech s pečovatelskou službou) a služby terénní, které poskytujeme žadateli v jeho
domácnosti.
Základní činnosti:
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání
jídla a pití, při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na
lůžko, vozík)
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při
úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC)
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, příprava
jídla a pití, donáška nebo dovoz oběda)
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžná úklid a údržba domácnosti, údržba
domácích spotřebičů, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení prádla a jeho
drobné opravy)
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dětí do školského
zařízení, k lékaři apod., doprovod dospělých do školského zařízení, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby)
Pečovatelskou službu poskytujeme v regionu Uherský Brod, Starý Hrozenkov, Suchá Loz, Bánov
a Bystřice pod Lopeníkem.
Pečovatelskou službu je možné zajistit denně, včetně sobot, nedělí a svátků v době od 6:00
do 22:00 hodin, dle potřeb uživatelů.

Při poskytování pečovatelské služby respektujeme základní zásady:
 Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství
o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
 Rozsah a forma pomoci poskytovaná prostřednictvím Pečovatelské služby Uherský Brod
zachovává lidskou důstojnost. Poskytovaná podpora vychází z individuálně určených
potřeb uživatelů sociální služby a posiluje jejich vůli zachovat si samostatný a nezávislý
život v jejich domácím prostředí.
 Každý uživatel služby uplatňuje vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace a dle
svých možností se aktivně na jejím řešení podílí.
 Pracovníci Pečovatelské služby Uherský Brod neuplatňují při své práci žádná restriktivní
opatření.
Všechny výše uvedené služby poskytujeme na základě Žádosti o zavedení pečovatelské služby
(formulář je k dispozici v kanceláři Pečovatelské služby Uherský Brod a na www.ssub.cz)
a Smlouvy o poskytnutí sociální služby, kterou s žadatelem sjednává sociální pracovnice.
Žádost je možné předat osobně v kanceláři Pečovatelské služby, v DPS Starý Hrozenkov, v DCHB
Suchá Loz. Žádost lze také zaslat písemně na adresu Pečovatelská služba Uherský Brod,
Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod nebo elektronicky na info@ssub.cz.
Zájemci o službu mohou pro osobní jednání využít dobu, která je vyhrazena pro veřejnost a to
každou středu v době od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři Pečovatelské služby, Za Humny
2292, 688 01 Uherský Brod.

Kontakty:
Bronislava Velecká
Vedoucí Pečovatelské služby
bronislava.velecka@ssub.cz
572 612 574
731 832 918
Bc. Jitka Vranková, DiS.
Sociální pracovnice Pečovatelské služby
jitka.vrankova@ssub.cz
572 612 573
603 938 240
Bc. Vladimíra Pažitná, DiS.
Koordinátorka Pečovatelské služby
vladimira.pazitna@ssub.cz
572 612 081
737 360 956

