
Oblastní charita Uherský Brod 

Pečovatelská služba 

Korytná 

 
 
 

 

Kontakt:  
 

Bohumila Jančová - vedoucí služby 
Korytná 107, 687  52 Korytná 
tel: 572 693 283, 724 651 262 

e-mail: korytna@uhbrod.charita.cz 
 

Marie Adámková, DiS. - sociální pracovnice 
tel: 724 651 267 

e-mail: marie.adamkova@uhbrod.charita.cz 

Provozovatel: 
 

Oblastní Charita Uherský  Brod 
Statutární zástupce: Ing. Petr Houšť 

Mariánské nám.13, 688  01 Uherský Brod 
tel: 572 630 648 
fax: 572 631 128 

e-mail: info@uhbrod.charita.cz 
web: www.uhbrod.caritas.cz 

IČO: 48489336  DIČ: CZ48489336 
Číslo účtu: 1540093329/0800 

 
 
Ceník 
 
Úhrada za výše uvedené úkony činí 100,-Kč/hod 
podle skutečně spotřebovaného času nezbytného 
k zajištění úkonu (pokud není uvedeno jinak). 
 
Dovoz stravy: 
• z OCH UB - všední dny: 15 Kč/úkon 
• z OCH UB - víkend, svátky: 20 Kč/úkon 
• od jiného dodavatele: 20 Kč/úkon  
 
Praní prádla: 50 Kč/1kg 
 
Fakultativní činnosti: 
• pedikúra: 140 ,-Kč/ úkon 
• dohled nad zdravotně postiženou osobou: 

100,-Kč/ hod. 
 
 
Kapacita 
 
Kapacita služby je 16 uživatelů/den.  
 
 
Provozní doba 
 
Pečovatelská služba je poskytována v nepřetrži-
tém  provozu. 

 
 
 

„Mám dvě ruce, jednu, abych stiskl dlaň u těch 
s kterými kráčím, a druhou, abych zvedl ty, kteří 

padají“ 



Poslání 
 
Pečovatelská služba Korytná je terénní služba 
jejímž zřizovatelem je Oblastní charita Uherský 
Brod.  
Posláním terénní Pečovatelské služby Korytná 
je individuálně zajistit pomoc a podporu oso-
bám, které žijí ve své domácnosti a potřebují 
pomoc druhé osoby v běžných každodenních 
činnostech.  
Poskytováním pečovatelské služby chceme za-
chovávat nebo rozvíjet dosavadní schopnosti 
uživatele, aby mohli vést důstojný život a zapo-
jovat se do běžného života.  
 
 
Zásady 
 
• službu poskytujeme uživatelům bez rozdí-

lu vyznání 
• službu poskytujeme dle osobních potřeb 

uživatele 
• podporujeme dosavadní dovednosti a 

schopnosti uživatele 
• přistupujeme k uživatelům jako k rovno-

cenným partnerům 
• při poskytování služby zachováváme dů-

stojnost uživatelů 
• spolupracujeme s rodinnými příslušníky  

Základní činnosti 
 
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, samot-

ném  pohybu ve vnitřním prostoru 
• pomoc při přesunu na lůžko nebo invalid-

ní vozík 
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu  
• pomoc při úkonech osobní hygieny 
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
• pomoc při použití WC 
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy 
• pomoc při přípravě jídla a pití 
• příprava a podání jídla a pití 
• dovoz nebo donáška jídla  
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti 
• běžný úklid a údržba domácnosti 
• údržba domácích spotřebičů 
• pomoc při zajištění velkého úklidu do-

mácnosti   
• donáška vody 
• topení v kamnech včetně donášky a pří-

pravy topiva, údržba top. zařízení 
• běžné nákupy a pochůzky 
• velký nákup, např. nákup ošacení nebo 

vybavení domácnosti 
• praní a žehlení osobního a ložního prádla, 

popř. jeho drobné opravy 
5. zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 
• doprovázení dospělých do školy, školské-

ho zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgá-
ny veřejné moci a instituce poskytující 
veřejné služby a doprovázení zpět. 

Cíl 
 
Cílem služby je uživatel, který: 
• využívá své schopnosti a dovednosti 
• v rámci svých schopností a možností udr-

žuje kontakty a vztahy a využívá služby, na 
které byl zvyklý  

 
 
Cílová skupina zařízení 
 
Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s 
chronickým onemocněním, osoby s tělesným a 
zdravotním postižením žijící v Korytné, které 
potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní 
péče a péče o domácnost.  
Služba je poskytována osobám od 19 let bez hor-
ní hranice věku. 


