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

Pečovatelská služba Ivančice je 
terénní službou, která je poskytovaná 
osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, a rodinám s 
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. 

Bližší identifikace cílové skupiny:
osoby s chronickým onemocněním 

(včetně psychického onemocnění)
osoby se zdravotním postižením:

- osoby s jiným zdravotním   
  postižením 
- osoby s tělesným postižením
- osoby se smyslovým postižením
- osoby s kombinovaným postižením

senioři 
rodiny s dítětem/dětmi

Pečovatelská služba Ivančice je 
dostupná a poskytovaná stejným 
způsobem a ve stejném rozsahu všem 
uživatelům: 
v běžných domácnostech, 
v bytech Domu s pečovatelskou 

službou 
V případě potřeby lze pečovatelskou 
službu kombinovat se sociální službou 
poskytovanou v denním stacionáři.

Věková kategorie uživatelů: 
bez omezení věku 

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.

POSLÁNÍ  
Našim posláním je poskytnout osobám, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci, přiměřenou míru pomoci a podpory v oblastech, kde je 
jejich soběstačnost z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního stavu 
snížena, a to takovým způsobem, aby byli schopni prožít svůj život 
důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, bez ztráty kontaktů se 
svými blízkými a s možností realizovat své běžné aktivity. Našim 
posláním je i pomáhat a podporovat rodiny s dětmi.  Podpora a pomoc 
vychází z individuálních potřeb uživatelů. 

CÍL SLUŽBY 
Zajistit uživatelům možnost a prostor pro samostatná rozhodnutí týkající 

řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co 

možná nejdéle zůstávali ve svém domácím prostředí a mohli 
       i nadále udržovat vztahy s rodinou a se svým okolím. 
Poskytnout podporu a pomoc rodinám s dětmi takovým způsobem, aby 

rodina měla dostatečný prostor pro přímou péči o děti a mohla si 
zachovat vlastní životní styl a způsob života. 

O zprostředkování pečovatelské služby  může zájemce požádat 
telefonicky, písemně, elektronicky nebo osobně v sídle zařízení. 
Jednání týkající se zprostředkování pečovatelské služby mohou 
jménem zájemce vyjednat i rodinní příslušníci, osoby blízké, ošetřující 
lékař, opatrovník, atd.   
Následně je (po vzájemné domluvě) sjednán termín společného 
jednání, nejlépe přímo v domácím prostředí zájemce (v místě 
poskytování služby), které předchází zavedení pečovatelské služby.

Pečovatelskou službu poskytovatel nabízí denně od 06:00 do 20:00 hod., 
včetně víkendů a svátků. 

Kontakty: 546 123 402, 546 123 405

Okruh poskytovaných základních úkonů (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, nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další úkony nad rámec základních činností lze nasmlouvat 
fakultativně. Jedná se o doplňkové (fakultativní) služby, které lze 
poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních 
poskytovaných úkonů 

doprovod na vycházky,
pomoc při podávání léků,
přeprava osob automobilem.

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

města Ivančice (https://ivancice.cz/).  
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