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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

   Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým 
duševním onemocněním, s chronickým 
onemocněním s kombinovaným postižením, 
s mentálním postižením, se sluchovým 
postižením, se zdravotním postižením, se 

zrakovým postižením, senioři a 
rodiny s dětmi. Jedná se o rodiny, 
ve kterých se narodily současně 
3 nebo více dětí, a to do 4 let 
věku těchto dětí. Věková 
struktura okruhu osob je bez 
omezení věku.  

 

POSLÁNÍ SLUŽBY 
   Pampeliška poskytuje terénní sociální 

služby v přirozeném sociálním prostředí 

osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení. Jde o: 

 pečovatelské služby 
 sociálně právní poradenství 
 nabídka volnočasových aktivit pro 

seniory 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍLE SLUŽBY 
   Cílem pečovatelské služby je klient, 

který zůstává co nejdéle ve své 

domácnosti. Má možnost zachovávat v 

maximální možné míře své schopnosti, 

dovednosti a zvyklosti. Udržuje sociální 

vztahy a kontakty se společenským 

prostředím. Má vytvořeny podmínky pro 

seberealizaci.    

 

ZÁSADY SLUŽBY 
Pečovatelská služba dle: 

„Zákona o sociálních službách 
108/2006Sb.“ 

 Naplňování Standardů kvality soc. 
služeb 

 Komplexnost, srozumitelnost, 
transparentnost poskytovaných 
informací o pečovatelské službě 

 Partnerský smluvní vztah PS a 
klient 

 Individuální přístup ke klientům 
PS 

 Flexibilita 
 Spolupráce s rodinou či blízkými  
 Profesionalita zaměstnanců PS 
 Lidský přístup. 
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ÚKONY V POSKYTOVANÉ 

SLUŽBĚ 
 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 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti 

 sociální poradenství  
 zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím 
 pomoc při uplatnění práv, 

oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

 

ÚHRADA ZA SLUŽBY 
Za poskytované služby platí klient 
podle platného Sazebníku úhrad 
vydaného pečovatelskou službou. Dle 
vyhlášky 505/2006 Sb. 
 

 

 

PS BEZ ÚHRADY 
Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady 

rodinám, ve kterých se narodily současně tři 

nebo více dětí a to do čtyř let věku těchto 

dětí. Dále účastníkům odboje a osobám, které 

jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 

119/1990 sb., o soudní rehabilitaci, ve znění 

zákona č. 47/1991. 
 

PROVOZNÍ DOBA 
  Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní 

dny:  

Pondělí - pátek 

7:00 – 15:30 hod 
 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ 
  Pečovatelská služba je poskytována dle 

potřeb uživatelů ve spádové oblasti obce 

Stráž pod Ralskem, v dojezdové vzdálenosti 

cca 15 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 
KONTAKTY 

 
Pečovatelská služba PAMPELIŠKA 

Máchova 265, 471 27 Stráž pod Ralskem 
 

VEDOUCÍ BUDOVY 
 
telefon: +420 734 578 798 
telefon: +420 484 842 261 
e-mail: vedouci@pampeliska-ss.cz 
 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 
 
telefon: +420 734 620 952 
telefon: +420 484 842 254 
telefon: +420 484 842 275 
e-mail: soc.prac@pampeliska-ss.cz 
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