
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009  

Pečovatelská služba komplexní domácí péče Uherský Brod je terénní pečovatelská 
služba, která je poskytována v Uherském Brodě a jeho okolí. 

Cílem naší služby je individuálně zajistit pomoc a péči osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Pečovatelská služba byla i vloni poskytována přímo v domácnosti uživatele na základě 
platné, uzavřené smlouvy, tak, aby uživatel, ve spolupráci s Pečovatelskou službou a rodinou, 
mohl co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí a oddálilo se jeho umístění do sociálního 
zařízení různého typu. 

Pečovatelskou službu jsme poskytovali celý kalendářní rok: ve všední dny od 6.30 do 
17.30 hod., o sobotách a nedělích a státem uznaných svátcích od 8.00 do 13.00 hodin. 

 V roce 2009 byla služba poskytnuta celkem 543 uživatelům (z toho 403 ženám a 140 
mužům), z toho 75 uživatelům v přímé péči, 343 uživatelům, kteří odebírají službu dovoz 
obědů a 125 uživatelům, kteří odebírají pouze pedikúru. 

 Služba byla poskytována vyškolenými pracovníky v sociálních službách: 8 
pečovatelkami, 2 pečovateli a 2 řidiči. K zajištění služby jsme měli k dispozici 7 aut. Během 
roku došlo k nárůstu počtu uživatel služby a proto jsme rozšířili náš kolektiv o novou 
pečovatelku. 

 Pečovatelé se během roku průběžně účastnili různých vzdělávacích kurzů a přednášek 
i akcí pořádaných charitou: charitního plesu, první charitní pouti, exercicií pracovníků na 
Velehradě nebo pravidelných mší svatýchh, které jsou slouženy každý měsíc v kapli budovy 
ředitelství Charity. Vedoucí služby navštívila hospic sv. Lazara v Plzni. Některých akcí se 
účasnili i klienti naší služby. 

 Během roku 2009 jsme pořádali Den otevřených dveří, v rámci celorepublikového 
Týdne sociálních služeb. 

 Nevidomý klient naší Pečovatelské služby v Uherském Brodě, pan Václav Červenka, 
uspořádal výstavu fotek, které ukazují, jak účinně pomáhá vodicí pes v životě zrakově 
postiženého člověka. 

 Koncem roku proběhly prezentace naší služby v obcích Horní Němčí, Komňa a 
Veletiny. 

 Velké díky patří komornímu souboru COLLEGIUM CLASSIC a P. Mgr. Františkovi 
Foltýnovi, šumickému faráři, za uspořádání benefičního koncertu barokní hudby, který se 
konal v době očekávání a čase přípravy na slavnost Narození Páně, 13.prosince 2009 ve 
farním kostele v Šumicích. Výtěžek tohoto koncertu ve výši 5 563 Kč byl totiž věnován na 
zakoupení mechanického invalidního vozíku do Půjčovny kompenzačních pomůcek v 
Uherském Brodě. Tak jako každým rokem, i vloni jsme se snažili postupně doplňovat 
vybavení skladu kompenzačních pomůcek v Uherském Brodě: konkrétně od dárců polohovací 
postel, duralové chodítko, křeslo klozetové pojízdné, z Nadace DKS 2 ks elektrických 
polohovacích lůžek, 



 z TKS mechanický vozík, chodítko, antidekubitní matrace a z Postní almužny 
mechanický vozík a vysoké chodítko. 

 V roce 2009 využilo zapůjčení pomůcek 223 uživatelů. 

 Děkujeme všem uživatelům za projevenou důvěru, díky níž si zvolili právě naši 
pečovatelskou službu a stali se našimi uživateli. 

 


