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Charitní pečovatelská služba 
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Provozní hodiny Charitní pečovatelské služby: 
po - ne: 7.00 - 21.00 (včetně svátků) 

 

Vedoucí střediska a sociální pracovnice: 

Bc. Pavla Smilov, DiS. 

mobil: +420 733 653 973  

e-mail: pavla.smilov@ltm.charita.cz 

https://dchltm.cz/ 

Bankovní spojení: 292752916/0300 
Variabilní symbol: 43 

Diecézní charita Litoměřice 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ ÚKONY 

• Základní sociální poradenství 

• Pomoc a podpora 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 

• Pomoc při úkonech osobní hygieny 

• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

• Pomoc při využití WC 

• Pomoc při přípravě jídla a pití 

• Běžný úklid a údržba domácnosti 

• Pomoc při donášce vody 

• Pomoc při topení v kamnech včetně donášky 
a přípravy topiva 

• Pomoc při zajištění velkého úklidu 
domácnosti (např. sezónní úklid) 

• Běžné nákupy a pochůzky 

• Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup 
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 

• Praní a žehlení osobního a ložního prádla 
popř. jeho drobné opravy 

• Doprovázení dětí do školy, školského 
zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 

• Doprovázení dospělých do školského 
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 
veřejné moci, instituce poskytující veřejné 
služby a zpět 

 

Děkujeme, že nám pomáháte! 

 



POSLÁNÍ 

KDO JSME? 

Charitní pečovatelská služba je provozována 
Diecézní Charitou Litoměřice a poskytuje terénní 
pečovatelskou službu na území Chomutova,  
Jirkova a jejich spádových obcí.  

Základem terénní pečovatelské služby je 
pomáhat lidem v jejich domácím prostředí s péčí 
o sebe sama a částečně i o domácnost. Klienti tak 
dostávají šanci na kvalitní život v místě, které 
dobře znají a zachovají se tak vazby na svou 
rodinu, své přátele a blízké. 

Díky pečovatelské službě se oddaluje nebo úplně 
eliminuje doba odchodu do pobytového zařízení. 
S pomocí pečovatelek dokáží být relativně 
samostatní a naleznou doma vše, co potřebují k 
pohodlnému životu. Služba je poskytována na 
základě individuálního přístupu kdy pečovatelky 
dojíždějí za klienty domů. Cesta za klientem je 
zdarma.   

Pečovatelskou službu lze kombinovat i s domácí 
zdravotní péčí.  

Služba je poskytována pro občany Chomutova, 
Jirkova a jejich spádových obcí bez omezení 
věku. 

Pečovatelská služba poskytuje služby pro: 

• seniory, 

• osoby s chronickým onemocněním, 

• osoby se zdravotním postižením, 

• osoby s mentálním postižením, 

• rodiny s dítětem/dětmi. 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Základním posláním sociální služby je 

předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru 

sociálního vyloučení lidí majících sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění, mentální postižení nebo 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné osoby.  

Charitní pečovatelská služba je terénní sociální 

služba, kde podpora a pomoc v domácím 

prostředí slouží jako efektivní nástroj pro 

zabezpečení bio-psycho-socio-spirituálních 

potřeb uživatelů služby, čímž předchází 

působení negativním vlivům jejich sociální 

izolace. 

Tímto uživatelům hlavně umožňujeme, aby 

mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím  

prostředí a mohli zůstat rovnocennými členy 

společnosti.  

Pečovatelská služba dbá na to, aby byly  
naplňovány tyto zásady:  

• poskytování pečovatelské služby dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

• individuální přístup k uživatelům 
pečovatelské služby 

• profesionalita zaměstnanců 
pečovatelské služby, 

• podpora samostatnosti a soběstačnosti, 

• zachování lidské důstojnosti – respekto-
vání a ochrana práv uživatelů; důvěra 
sdělení, 

• respekt k soukromí, 

• partnerský přístup k uživatelům služeb 
(partnerský vztah znamená rovnost mezi 
uživatelem a pečovatelskou službou), 

• prevence sociálního vyloučení, 

• flexibilita služby, 

• spolupráce s rodinou nebo blízkými  
uživatele, 

• nestrannost služby. 

CÍLOVÁ SKUPINA 


