
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V KRNOVĚ 

• Posláním Pečovatelské služby v Krnově je 

poskytovat podporu osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc při péči o 

vlastní osobu a svou domácnost.   

• Poskytujeme sociální službu, která 

umožňuje osobám v maximální možné 

míře zachovat a podporovat jejich 

samostatnost s důrazem na podporu 

aktivního života, udržování a posilování 

samostatnosti a kompetencí těchto klientů. 

FORMA A PROVOZNÍ DOBA 
PEČOVATELSKĚ SLUŽBY 

Pečovatelská služba je terénní službou. 

Poskytuje se v pracovní dny, tj. pondělí až 

pátek, od 7.00 do 21.00 hodin. O víkendech a 

svátcích je služba poskytována od 7.00 do 19.00 

hodin. 

Působnost terénní pečovatelské služby: 

• v domácnostech klientů pobývajících na 

území města Krnov   

• v domácnostech klientů bydlící mimo 

město Krnov, a to do vzdálenosti 15 km 

od Krnova 
 

SPECIFIKACE OKRUHU OSOB, KTERÝM 
JE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA URČENA 

 

• Osoby v nepříznivé sociální situaci 

z důvodu snížené soběstačnosti, 

chronického onemocnění nebo z důvodu 

dlouhodobého či krátkodobého zhoršeného 

zdravotního stavu. 
 
 

 
 

DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ 
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

• Kapacita terénní služby je naplněna 

• Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria 

cílové skupiny  

• Osoba, která žádá o poskytnutí sociální 

služby a poskytovatel ji vypověděl v době 

kratší než 6 měsíců před touto žádostí 

smlouvu o poskytnutí téže sociální služby 

z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy.  
 

CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

• Udržovat schopnosti v oblasti sebeobsluhy, 

v péči sám o sebe. 

• Podporovat udržování sociálních kontaktů 

zprostředkováním návazných veřejných 

služeb.   

 
ZÁSADY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

• Individuální přístup ke každému klientovi 

s ohledem na jeho specifické potřeby a 

zájmy 

• Pružnost přizpůsobení služby požadavkům 

klienta při změně jeho situace 

• Rovnost a partnerské postavení  

poskytovatele vůči klientovi 

• Spolupráce s rodinou, pečujícími v zájmu 

       klienta  

• Nestrannost a neutralita v záležitostech 

       rodiny  a pečujících 

• Zachovávat lidskou důstojnost klienta. 
 
 
 
 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
Ředitelka 

Ing. Kateřina Michaliková 

Tel. 554 684 611/ 602 793 844 

Domov pro seniory Krnov 

Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov 

reditel@dskrnov.cz 

WEB: www.dskrnov.cz 

Ústředna: Tel. 554 684 615 
 
VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 

Mgr. Ilona Minolová 
 

Moravská 2 

794 01 Krnov 

Tel.: 554 614 587 

Mob.: 725 870 504 

E-mail: i.minolova@dskrnov.cz  

 

Kontaktní hodiny: 

Pondělí, středa  7.00 – 11.00 hodin 

13.00 – 15.00 hodin 

Čtvrtek  13.00 – 15.00 hodin 

Po předchozí domluvě taktéž kdykoliv 

v pracovních hodinách: pondělí až pátek: 

 7.00 – 15.30 hodin 
 

Zřizovatel 

Město Krnov 

Hlavní náměstí č.1. 794 01 Krnov 

Tel.:554 697 111 

www.krnov.cz 
 
 



Pečovatelská služba v Krnově poskytuje 

tyto činnosti  

v pracovní dny od 7.00 do 21.00 hodin 

o víkendech a svátcích  

od 7.00 do 19.00hodin 
 

Základní činnosti  
 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu: 

 

✓ pomoc při podávání jídla a pití, 

✓ pomoc při oblékání a svlékání, včetně 

speciálních pomůcek, 

✓ pomoc při prostorové orientaci, 

✓ samostatném pohybu ve vnitřním 

✓ prostoru, 

✓ pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 

 

b) 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. 

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy: 

 

✓ zajištění stravy odpovídající věku, 

✓ dovoz nebo donáška jídla, 

✓ pomoc při přípravě jídla a pití, 

✓ příprava a podání jídla a pití. 

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 

✓ běžný úklid a údržba domácnosti, 

✓ pomoc při zajištění velkého úklidu 

domácnosti, 

✓ donáška vody, 

✓ topení v kamnech včetně donášky a 

přípravy topiva, údržba topných 

zařízení, 

✓ běžné nákupy a pochůzky, 

✓ velký nákup, 

✓ praní a žehlení ložního a osobního 

prádla. 

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím: 

✓ doprovázení dospělých do školy, 

školského zařízení, zaměstnání, 

k lékaři, na orgány veřejné moci 

a instituce poskytující veřejné služby a 

zpět. 

 

Fakultativní (nepovinné) činnosti 

✓ dohled nad užíváním léků 

✓ procházky a jiné aktivity 

✓ prací prostředky od poskytovatele 

✓ dohled nad měřením krevního tlaku 

✓ doprava autem k lékaři/instituce 

 

Pečovatelská služba v Krnově je poskytována 

podle zákona o sociálních službách za úhradu dle 

platného sazebníku. 

 

Sazebník je dostupný: 

 

www.dskrnov.cz nebo v kanceláři pečovatelské 

služby na ulici Moravská 2, 794 01 Krnov. 
 

Dostupnost služby: 

Služba se nachází chůzí asi 10 minut z centra 

města. Je dostupná MHD. Kancelář pečovatelské 

služby má bezbariérový přístup. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

    Domov pro seniory Krnov 
      příspěvková organizace 

 
    PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
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