
Provozní hodiny Charitní pečovatelské služby: 
po - ne: 7.00 - 19.00, včetně svátků 

Provozní doba kanceláře: 
po - pá: 7.00 - 15.30 nebo dle domluvy 

Vedoucí střediska: 

Vladimíra Havránková  
mobil: +420 731 402 442   
e-mail: vladimira.havrankova@ltm.charita.cz  
www.dchltm.cz 

Sociální pracovnice: 
Mgr. Irena Škopánová  
mobil: +420  730 182 346  
e-mail: irena.skopanova@ltm.charita.cz  

Bankovní spojení: 292752916/0300 
Variabilní symbol: 45 

Charitní  
pečovatelská služba 
 
Mnichovo Hradiště 
Bakov nad Jizerou 
Mladá Boleslav 
a jejich spádové obce 

KONTAKTY 

Charitní pečovatelská služba 
Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště, 29501  

Diecézní charita Litoměřice 

Zdroj: google.com/maps 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ ÚKONY 

• základní sociální poradenství 

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

• pomoc při oblékání  a svlékání vč. speciálních 
pomůcek 

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném  
pohybu ve vnitřním prostředí 

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

• pomoc při úkonech osobní hygieny 

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

• pomoc při použití WC 

• pomoc při přípravě, ohřátí, podání jídla a pití 

• pomoc při přípravě jídla a pití 

• dovoz nebo donáška jídla 

• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 
např. sezónní úklid 

• běžný úklid a údržba domácnosti 

• donáška vody 

• topení v kamnech vč. donášky, přípravy topiva 

• běžný nákupy a pochůzky 

• velký nákup např. týdenní nákup, nákup ošacení, 
nezbytného vybavení domácnosti 

• praní a žehlení osobního nebo ložního prádla 
popřípadě jeho opravy 

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

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

 

Děkujeme, že nám pomáháte! 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Poskytujeme možnost pronájmu kompenzačních  
pomůcek.  

Služby zahrnují představení stávajícího sortimentu 
pomůcek, její předvedení. V případě zájmu též  
vhodné doporučení pomůcky. 



CÍLOVÁ SKUPINA KDO JSME? 

Charitní pečovatelská služba  Mnichovo Hradiště je 
terénní sociální služba, která poskytuje svoje služby 
seniorům, osobám s chronickým onemocněním,  
osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi.  

Služba umožňuje občanům  co nejdéle setrvat ve 
svém přirozeném, domácím prostředí a zachovat si  
vazby na své nejbližší a přátele. S její pomocí je 
možné oddálit, nebo dokonce vyloučit, nutnost  
ústavního zaopatření např. v domovech pro seniory.  

Služba je poskytována individuálně, dle potřeb  
každého člověka.  

Služba je hrazena dle platného ceníku.  INTEGROVANÉ VÝCVIKOVÉ CENTRUM  

PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ 

Služba je poskytována na území města Mnichovo 
Hradiště, Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav  
a jejich spádových obcí. 

Pečovatelská služba poskytuje služby pro osoby se 
sníženou soběstačností, kteří patří do skupiny:  

• senioři 
• osoby s chronickým onemocněním 
• osoby se zdravotním postižením 
• rodiny s dětmi 

Dostali jste se do situace, kdy chcete pečovat  
o svého blízkého a nevíte jak na to?  

Nevíte, co vše je k péči potřeba a jak nejlépe 
zařídit pokoj, aby péče byla co nejjednodušší? 

Výcvikové centrum pro pečující se zaměřuje na  
pečující. Chceme jim usnadnit jejich život, kdy se 
rozhodnou pečovat o osobu blízkou. 

Vysvětlíme a prakticky si spolu vyzkoušíme jak  
pečovat a jak zlepšit kvalitu života pečujícího. 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

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

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

• individuální přístup k uživatelům pečovatelské 
služby, 

• profesionalita zaměstnanců pečovatelské  
služby, 

• podpora samostatnosti a soběstačnosti  
uživatelů pečovatelské služby, 

• respekt k soukromí uživatelů, 

• partnerský přístup k uživatelům služby (rovnost 
mezi uživatelem a pracovníkem pečovatelské 
služby). 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

POSLÁNÍ 

Posláním Charitní pečovatelské služby,  
provozované Diecézní charitou Litoměřice, je 
umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, žít co nejdéle ve svém  
přirozeném domácím prostředí s pomocí  
pečovatelské služby a blízkých, na základě  
individuálních potřeb. 

Uživatel si může sjednat poskytnutí tzv. 
fakultativních služeb dle nabídky pečovatelské  
služby a platného ceníku. 

Jsou to služby doplňkové a nemají vliv na  
poskytování sociální služby. 

 

Sazebník úhrad je k dispozici na webových stránkách 

Diecézní Charity Litoměřice. 


