
Pečovatelská služba  

pomáhá či Vám pomůže 
zprostředkovat pomoc: 

 

při  denní hygieně, s péčí 
o ústa, vlasy (česání a 
mytí), oči, uši… 

 

při mytí celého těla (např. 
na lůžku), sprchování a 
koupání… 

 

při použití wc, toaletního 
křesla… 

 

 

při výměně 
inkontinenčních pomůcek, 
s vypuštěním urinálního 
sáčku… 

                                                         
při volbě oblečení, 
oblékání, svlékání, 
obouvání, úpravě 
vzhledu… 

      
                                                         

se změnou polohy na lůžku 
a polohováním na lůžku, 
při vstávání a uléhání … 

 

při přesunu na vozík a na 
lůžko, při pohybu ve 
vlastní domácnosti i mimo 
domácnost… 

 

při přípravě jídla a nápojů, 
při podání stravy na talíř, 
při napití a najedení, se 
zajištěním obědů…  
  

s provedením nákupu 
potravin, doprovodem do 
obchodu, nákupem přes 
internet…. 

 

při drobném úklidu 
domácnosti, při zajištění 
úklidové firmy 

                                                  

 

při zajištění kontaktu se 
společenským prostředím, 
s rodinou, přáteli… 

 

s orientací v čase, místě a 
osobách, podpoří Vás při 
komunikaci… 

s využíváním veřejných 
služeb: návštěva pošty, 
banky, knihovny, 
kadeřníka… 

                                                         
při získávání znalostí a 
dovedností, při přípravě na 
zaměstnání, při pracovním 
uplatnění a oblíbených 
činnostech                                                  

                                           
s péčí o zdraví, 
doprovodem k lékaři, 
zajištěním léků…. 

                           

při hospodaření 
s finančními prostředky, s 
využíváním sociálních 
dávek… 

 

rodinám, které se nachází 
v obtížné situaci (např. 
nemoc dítěte, rodiče…) 



Penzion pro důchodce Rosice, 
příspěvková organizace 

Kaštanová 1223, 665 01 Rosice 

Pečovatelská služba 
Pečovatelská služba je určena všem, 
kteří z různých důvodů (zdravotní 
stav, ubývající fyzické síly) potřebují 
pomoc druhých a přitom chtějí dál žít 
doma ve své domácnosti. Pomáháme i 
rodinám s dětmi, např. v případě 
onemocnění pečující osoby, dítěte či při 
narození vícerčat. 

Pečovatelská služba je poskytována, 
pokud nelze potřebnou pomoc 
zajistit za pomoci rodinných 
příslušníků, blízkých či za využití 
dostupných komerčních nebo jiných 
služeb (např. úklidová firma, 
komerční dovoz obědů apod.).  

Jak funguje pečovatelská 
služba? 

Pečovatelská služba je poskytována 
v domácnostech uživatelů v Rosicích 
a přilehlých obcích v době: 

- ve všední dny od 6:30 do 21:00  
- o víkendech a ve státní svátky 

od 6:00 do 21:00 

- S uživatelem služby se dohodneme, 
jakou pomoc, kdy a jak často potřebuje, 
a kam má tato pomoc směřovat.  

- Každému uživateli sestavujeme plán 
péče „na míru“. 

- Pečovatelky pomáhají pouze s tím, co 
uživatel nezvládne vykonat sám.  

- Při poskytování péče se zaměřujeme na 
zvyšování samostatnosti a získávání 
potřebných dovedností uživatelů, aby byl 
uživatel na pomoci pečovatelské služby, 
co nejméně závislý, případně ji 
nepotřeboval vůbec.  

- Uživatelům služby, pečujícím i široké 
veřejnosti poskytujeme poradenství 
týkající se sociálních a zdravotních 
služeb, kompenzačních a inkontinenčních 
pomůcek, sociálních dávek a jiných běžně 
dostupných zdrojů podpory. Pomáháme 
zprostředkovat potřebné služby, které 
neposkytujeme.  

- Pečujícím nabízíme možnost podělit se 
s námi o náročnou péči, případně zdarma 
prakticky ukážeme, jak provádět výměnu 
inkontinenčních pomůcek, jak používat 
kompenzační pomůcky a jak bezpečně 
manipulovat s člověkem na lůžku či při 
přesunech z lůžka na vozík, aby byla 
péče pro pečující co nejjednodušší a 
příjemná. Poskytujeme informace o 

dalších službách, včetně potřebných 
kontaktů, které mohou pečujícím v péči 
odlehčit či je podpořit.  

Úhrada za pečovatelskou službu  

Základní sociální poradenství je 
poskytováno zdarma. Pomoc pečovatelek 
při pomoci uživatelům je poskytována 
za poplatek. Informace o aktuálním 
ceníku Vám předají sociální pracovníci. 

 

Máte zájem o pomoc pečovatelské 
služby nebo jen potřebujete 
poradit? Kontaktujte nás! 

Ředitelka – sociální pracovnice:                                     

Bc. Jana Tomšíková:  546 125 590, 
723 278 412 
tomsikova@penzionrosice.cz 

Vedoucí pečovatelské služby – 
sociální pracovnice:    

Bc. Adéla Kavková:  546 125 593, 
730 164 489 
kavkova@penzionrosice.cz 

Sociální pracovník: 

Mgr. Petr Hytych: 705 679 109  
hytych@penzionrosice.cz 

www.penzionrosice.cz 


