
 

Pečovatelská služba Ivančice je organizační složkou města Ivančice, 
která byla zřízena za účelem poskytování sociální služby „Denní stacionář.“

Pečovatelská služba Ivančice – 
denní stacionář má své sídlo 
v přízemí Domu s pečovatelskou 
službou na adrese: Na Úvoze 
1425/5, Ivančice.

Sociální služba v denním 
stacionáři je poskytována 
osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení, a osobám 
s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.

Denním stacionářem se rozumí 
sociální služba, která je 
poskytována jako služba 
ambulantní (uživatel za touto 
službou dochází, popř. je do 
tohoto zařízení doprovázen či 
dopravován, součástí této služby 
není ubytování).

Abychom předešli obavám 
budoucích uživatelů a pečujících 
osob, nabízíme zájemcům tzv. 
zkušební den. V tento den si 
program denního stacionáře 
mohou zájemci po dohodě se 
sociální pracovnicí vyzkoušet 
sami nebo v doprovodu pečující 
(jiné blízké) osoby. Tento 
jednodenní zkušební pobyt lze 
využít pouze jednou. Je 
poskytován zdarma.

V případě potřeby lze služby 
poskytnuté v denním stacionáři 
kombinovat s pečovatelskou 
službou.

Věková kategorie uživatelů:
od 27 let (dospělí, mladší senioři, 
starší senioři).

Pověření pracovníci PS Ivančice 
poskytují osobám, které se dostaly 
do nepříznivé sociální situace, 
bezplatné základní sociální 
poradenství, které jim pomůže 
zorientovat se v možnostech, jak 
nastalou situaci řešit.

Územní působnost: 
Péči poskytujeme občanům Ivančic a ostatních měst a obcí v ORP Ivančice na 
základě smluvního ujednání o výkonu Pečovatelské služby Ivančice – denní 
stacionář.

O zprostředkování sociální služby v denním stacionáři  může zájemce 
požádat telefonicky, písemně, elektronicky nebo osobně v sídle zařízení. 
Jednání týkající se sociální služby v denním stacionáři mohou jménem 
zájemce vyjednat i rodinní příslušníci, osoby blízké, ošetřující lékař, 
opatrovník, atd.   

Sociální službu v denním stacionáři poskytovatel nabízí v pracovní dny od 
07:00 do 15:00 hod. Služba není poskytována o víkendech, svátcích a dnech 
pracovního klidu.

Kontakty: 546 123 402, 546 123 405

Okruh poskytovaných základních činností (v souladu s odst. 2 § 46 zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách):
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních 

záležitostí.

Podrobný popis poskytovaných činností (úkonů) a výši úhrad (úhradník) 
za jednotlivé úkony naleznete na webových stránkách města Ivančice 

(https://ivancice.cz/).  
POSLÁNÍ  

Našim posláním je umožnit uživatelům trávit čas ve společnosti dalších osob, 
a přitom vnést do jejich života více jistoty a spokojenosti tím, že o ně bude 
postaráno v době, kdy se o ně jejich rodinní příslušníci či pečující osoby 
nemohou postarat (docházka do zaměstnání, vyřizování osobních záležitostí 
nebo jen odpočinek, atd.). Tímto podporujeme setrvání uživatelů v nepříznivé 
situaci ve svém domácím prostředí bez nutnosti řešit jejich odchod do 
pobytového zařízení či ukončení zaměstnání pečující osoby. 

CÍL SLUŽBY 

Poskytovat kvalitní a bezpečnou službu na základě individuálních potřeb 
uživatelů.

Umožnit uživatelům strávit čas příjemně a plnohodnotně, ve společnosti 
druhých (zamezit sociální izolaci - uživatel nezůstává sám doma, získává 
známé, kamarády).

Poskytnout uživatelům podporu během dne, kdy nemají zajištěnu péči ze 
strany jinak pečujících osob. 

Rozvíjet, podpořit a co nejdéle udržet uživatelovi schopnosti či dovednosti v 
jednotlivých oblastech (např. sebeobsluha) se zapojením do aktivizačních a 
terapeutických aktivit, uživatel má vždy právo volby. 
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