
  

PPEEČČOOVVAATTEELLSSKKÁÁ  SSLLUUŽŽBBAA  AASSTTRRAA  

                      

 

 

Posláním služby je umožnit osobám z Třeboňska se sníženou soběstačností a 
sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního stavu, zůstat co nejdéle 
ve svém domácím prostředí a necítit se sami.  
Pomoc a podporu při zvládání každodenních činností uskutečňujeme 
s důrazem na důstojnost uživatelů podle jejich individuálních 
potřeb, např. v oblastech hygieny, dovozu obědů, nákupů, 
obstarávání domácnosti, doprovodů. Rodině  
a pečujícím osobám služba umožňuje úlevu, odpočinek a 
načerpání sil. 

 

Pro koho je služba určena: 
Osobám se sníženou soběstačností žijícím v Třeboni a přilehlých obcích do 
15 km a v Chlumu u Třeboně a jeho místních částech Lutová, Mirochov a 
Žíteč (senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě a 
chronicky nemocné, rodiny s dětmi). 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rozsah poskytovaných činností večer, o víkendech a svátcích bude sjednáván 
zejména s ohledem na zajištění nezbytných životních potřeb. 

  

Pečovatelskou službu lze hradit z příspěvku na péči.  
Zavolejte nebo se přijďte osobně poradit o Vaší situaci.  

Rádi Vám poskytneme další potřebné informace.                                
 

  Chelčického 2, Třeboň 379  01 
  e-mail: psastra@trebon.charita.cz 
  vedoucí služby L. Vyslužilová, tel.: +420 777 566 972  
   

 

 

  Základní činnosti: 135 Kč/hod, např.:      

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

• pomoc při oblékání a svlékání 

• pomoc při úkonech osobní hygieny 

• běžný úklid a údržba domácnosti  

• dovoz a donáška oběda (včetně zapůjčeného jídlonosiče 
s termoobalem) = (35 Kč úkon) 

• běžné nákupy a pochůzky (pošta, lékárna, úřady atd.) 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení  
 

Pokud poskytování dojednaných základních činností při každé návštěvě 
pečovatelky v daný den netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí  
a celkový čas (za všechny výkony pečovatelky) je zaokrouhlen na interval  
5 minut. 
 

Fakultativní činnost:  

•   odvoz vozidlem k lékaři, na nákupy, na úřady apod. 10 Kč/km  
- jako doplněk základní činnosti doprovázení  

 
V rámci služby nabízíme bezplatně: 

• zprostředkování duchovní podpory knězem v domácnosti 

• uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby včetně 
administrativních nákladů s tím spojených 

• pomoc s vyřízením žádosti příspěvku na péči  

• sociální poradenství např. v oblasti Vašich práv, oprávněných zájmů a 
povinností 

 
Služba je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje, městem 
Třeboň, Městysem Chlum u Třeboně, obcí Lužnice, obcí Majdalena, obcí 
Domanín, obcí Novosedly nad Nežárkou. Služba je dále podporována z části 
výtěžku Tříkrálové sbírky.  
                              

                                 
                                                 

  
                

                                      

   PPrroovvoozznníí  ddoobbaa  sslluužžbbyy  

Pracovní dny                    7.30 – 16, 17 – 21.30  
Sobota, neděle, svátky  7 – 16 
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