
 1 

          

 

 

 

                                                  DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  

                                                                      „PENZION” POLIČKA       

                                                                        Družstevní 970, Polička 572 01                                                                                                                          
                                                                                                IČ: 65684672, DIČ: CZ65684672 

                                                                                                                       www.dpspolicka.cz                                                 

                                                                  tel: 461 753 111, 461 725 544, e-mail: reditel@dpspolicka.cz 
 

 

VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE 
 
 

Informace o pečovatelské službě 

DPS „Penzion“ Polička 
 

 

Poslání pečovatelské služby 
 Pečovatelská služba pomáhá v péči lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 

sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotnímu stavu a potřebují pomoc v péči 

o sebe a svoji domácnost. 

Podporou a péčí umožňujeme lidem co nejdéle žít ve svém přirozeném 

domácím prostředí a zachovat si své obvyklé životní návyky.  Pomáháme lidem 

účastnit se života tam, kde bydlí a zachovat si tak přirozené společenské 

kontakty.       

Pečovatelskou službu poskytujeme   
Pečovatelská služba je poskytována seniorům, osobám chronicky 

nemocným, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi z Poličky a spádových obcí 

(s dojezdovou vzdáleností do 15 km z města Poličky), které z důvodu snížené 

soběstačnosti sami nezvládají péči o vlastní osobu a domácnost, ale nepotřebují 

komplexní ústavní péči. To znamená, že mimo pracovní dobu pečovatelské 

služby jsou schopni zvládnout základní sebe obslužnost sami nebo s pomocí 

rodinných příslušníků, sousedů, případně jiné sociální služby.  
 

Časový rozsah poskytování služby 
Terénní služby jsou poskytovány od pondělí do neděle od 7:00 do 20:00 hod. 

Ambulantní služby jsou poskytovány od pondělí do čtvrtku od 7:30 do 16:30 

hodin a v pátek od 7:30 do 15:00 hodin.  
 
 

Místo poskytování služby 
Místem poskytování terénní služby se rozumí bydliště uživatele, jeho 

domácí prostředí, případně veřejné prostranství v případě provádění 

doprovodů.  Jako terénní služby se poskytují všechny úkony pečovatelské 

služby. 

Místem poskytování ambulantní služby se rozumí bezbariérové centrum 

služeb (koupelny vybavené zvedací vanou a zvedacím zařízením a prádelna)            

v  Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, kam uživatel dochází,                

je doprovázen nebo dovážen. Jako ambulantní služby se poskytují úkony - 

pomoc s osobní hygienou včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

(koupání) a praní prádla.  
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Zásady poskytování služby 
 Individuální přístup – služby plánujeme s uživatelem, jsou zaměřeny                    

na jeho přání a potřeby, respektují individualitu uživatele i jeho rodiny. 

 Diskrétnost, rovnost, partnerství a důvěra – chráníme lidskou důstojnost, 

práva, svobody, zájmy a soukromí uživatelů. 

 Motivace k zapojení do běžného života – podporujeme soběstačnost                        

a nezávislost uživatelů – poskytujeme tolik péče, kolik je nutné. 

 Poskytujeme bezpečnou a odbornou službu. 
 
 

Pečovatelská služba poskytuje tyto úkony 
Základní činnosti poskytované služby 
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek   

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

    prostoru, pomoc při dodržování denního režimu 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 pomoc při úkonech osobní hygieny 

 pomoc při péči o vlasy a nehty 

 pomoc při použití WC 

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 zajištění stravy – obědů z kuchyně DPS  

 zajištění dietní stravy – obědů z kuchyně Poličské nemocnice  

 dovoz nebo donáška – obědů z kuchyně DPS nebo dovoz dietních obědů z 

kuchyně Poličské nemocnice 

 pomoc při přípravě jídla a pití 

 příprava a podání jídla a pití  

4. pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 běžný úklid a údržba domácnosti 

 údržba domácích spotřebičů  

 pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti, např. sezónního úklidu, 

úklidu po malování, úklid společných prostor, mytí oken 

 donáška vody 

 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topný zařízení 

 běžné nákupy a pochůzky 

 velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 

vybavení domácnosti 

 praní a žehlení ložního prádla, případně jeho drobné opravy 

 praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na úřady a instituce              

a doprovázení zpět 

 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět. 



 3 

 

 

  

Fakultativní činnosti 
Zapůjčení kompenzačních pomůcek – invalidní vozík, toaletní křeslo, 

nástavec na WC, chodítko čtyřkolové, elektricky polohovatelné lůžko včetně 

antidekubitní matrace, stavěcí i polohovací zvedáky elektrické včetně závěsných 

vaků. 

Veškeré úkony – výše jmenované se poskytují za úhradu dle platného ceníku 

pečovatelské služby.  

Uživatel PS je vždy s výší úhrady za poskytované úkony předem seznámen.  

Základní sociální poradenství 
 Základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace 

nebo jejího předcházení a pomoc a podpora při vyplňování žádostí a úředních 

formulářů souvisejících s řešením nebo předcházením nepříznivé sociální 

situace.   

Cíle pečovatelské služby 
1. Zajistit, či být nápomocni uživateli v činnostech, které nezvládá, aby uživatel 

mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí, mohl                       

si zachovat svoje životní návyky a udržet společenské vazby. 

2. Zajistit, či zprostředkovat uživatelům veškeré dostupné informace, týkající se 

dané problematiky. 

3. Zajistit poskytování odborných, bezpečných, kvalitních a individuálně 

zaměřených služeb. 
 

 

Kapacita pečovatelské služby 
 

Denní kapacita terénní pečovatelské služby je 80 uživatelů. Okamžitá 

kapacita terénní služby je 10 uživatelů.  

Denní kapacita ambulantní pečovatelské služby je 10 uživatelů. Okamžitá 

kapacita ambulantní služby je 1 uživatel.  

Výše uvedené nastavení se týká běžného provozu pečovatelské služby 

(pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin). 

V pracovních dnech od 15:00 do 20:00 hodin, dále o víkendech a svátcích 

od 7:00 do 20:00 hodin se okamžitá kapacita terénní pečovatelské služby snižuje 

z 10 na 2 uživatele. 
 

Máte zájem o naši službu? 
 Navštivte sociální pracovnici a vedoucí pečovatelské služby  

 na adrese: Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970,  

     572 01 Polička. 

  Kontaktujte ji na telefonu: 461 753 122, 730 892 031. 

 Napište na výše uvedenou adresu anebo na email: smolkova@dpspolicka.cz. 

 Navštivte naše internetové stránky: www.dpspolicka.cz  a dozvíte se více. 
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