
  

   Informace o sociální     

službě 
 

Forma poskytování sociálních 

služeb je terénní; je 
poskytována na území města 

Šluknov. 
    

 
  

 
  

    Provozní doba terénní 

    formy poskytování 
 
pondělí: 9:00 - 11:00, 12:30 - 14:30 

úterý: 9:00 - 11:00, 12:30 - 14:30 

středa: 9:00 - 11:00, 12:30 - 14:30 

čtvrtek: 9:00 - 11:00, 12:30 - 14:30 

pátek: 9:00 - 11:00, 12:30 - 14:30 

  

 
 

Dobu poskytování pečovatelské 
služby lze individuálně nastavit 

na základě dohody v pracovních 
dnech.  

 
 

Služba se neposkytuje o sobotách, 
nedělích a státem uznaných 

svátcích a dnech volna. 
 

 

 

Kontakty  
Odbor sociálních věcí MěÚ Šluknov 

Pečovatelská služba města Šluknov  
 

Bc. Marcela Tomčalová 

vedoucí Odboru sociálních věcí  

tomcalova@mesto-sluknov.cz 

pecovatelskasluzba@mesto-sluknov.cz 

tel.:     +420 412 315 370 

mobil:  +420 734 315 475 

 

Bc. Hana Sokolová 

sociální pracovník PS  

sokolova@mesto-sluknov.cz 

pecovatelskasluzba@mesto-sluknov.cz  

tel.:     +420 412 358 411 

mobil:  +420 731 411 508 

 

V případě, že se nemůžete ze zdravotních důvodů 

osobně dostavit pro zjištění více informací 

a zajištění žádostí, může sociální pracovník přijít 

osobně dle telefonické domluvy. 

 

Pečovatelská služba Města Šluknov, 

Lužická 1093, 407 77 Šluknov 

tel.: +420 412 358 411 

e-mail: pecovatelskasluzba@mesto-sluknov.cz 

Více informací na www.mesto-sluknov.cz  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Pečovatelská 

       služba 

 

        2020 
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Poslání Pečovatelské 

služby města Šluknov 

 

Posláním Pečovatelské služby města Šluknov 

(dále jen PS) je poskytovat terénní sociální 

službu seniorům a dalším lidem na území 

města Šluknov, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu stáří či tělesného 

postižení tak, aby mohli zůstat co nejdéle 

ve svém přirozeném prostředí a žít osobní 

život dle svých individuálních tělesných, 

duševních i duchovních potřeb.  

 

Cílem PS je zajistit svým uživatelům možnost 

žít plnohodnotný život srovnatelný 

s životem běžného zdravého vrstevníka, 

možnost co nejdéle setrvat ve svém 

domácím prostředí, podpořit a zachovat 

soběstačnost v co největší možné míře. 

„Člověk člověku je v životě 

přístřeším.“    

Co když přijde situace… 

Nedokážu si zajistit potraviny 

a připravit stravu, jelikož mi to 

zdravotní stav nedovolí.  

Nejsem si jistý při zajištění hygieny  

a bojím se pádu, potřebuji mít oporu.  

Moje rodina mi nemůže zajistit 

podporu, jelikož jsou příliš daleko nebo 

z jiných důvodů. 

Necítím se jistý ze zdravotních důvodů 

při cestě k lékaři nebo na úřady, bojím 

se pádu, potřeboval bych doprovod.  

Někdy mi zdravotní stav nedovolí 

obstarat si domácnost, nemůžu si 

uklidit, povléci, zatopit. 

Jsem upoután na lůžko, ale chci zůstat 

doma. 

Můžeme Vám prakticky pomoci. 

Pečovatel je Vám oporou, když 

potřebujete pomoci v péči o sebe 

nebo o Vaši domácnost. 

 

Poskytovaný komplex služeb 

pomáhá zajistit životní potřeby 

jako jsou stravování, oblékání, 

hygiena, zachování základních 

životních funkcí, orientace, 

mobilita, komunikace a péče  

o zdraví. 

 

Služba doplní rodinnou péči ze strany 

blízkých nebo ji na čas převezme dle 

Vašich možností.  

 

Komu je služba určena  

• seniorům 

• osobám s tělesným postižením 

nad 18 let 

 

Služba není určena klientům s neléčenou 

závislostí na alkoholu a jiných 

návykových látkách, klientům  

s projevy neumožňujícími občanské 

soužití, klientům se závažnou 

psychiatrickou diagnózou a klientům, 

jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou 

lékařskou péči. 

vycházíme mimo jiné  

i z následujících zásad: 

• Respektujeme jedinečnost 

člověka bez ohledu na jeho 

původ, etnickou příslušnost, 


