Pečovatelská služba Ústí
nad Labem,
příspěvková
organizace
je
samostatnou
příspěvkovou organizací s právní subjektivitou,
zřizovanou
Statutárním
městem
Ústí
nad Labem.
Své sídlo má ve zdravotním středisku na
Bukově,
směr
Všebořice
sídliště,
s
bezbariérovým přístupem v dosahu MHD - čísla
pravidelných trolejbusových spojů 54 a 56
(zastávka Kapitána Jaroše).

Chlumec a v obcích Ryjice, Libouchec,
Petrovice, Velké Chvojno, Telnice a ve
spádových oblastech.
Posláním PS je poskytování terénní sociální
služby a péče o osoby a jejich domácnost
na základě jejich osobních potřeb s cílem
dlouhodobého setrvání v domácím prostředí
při zachovávání jejich soběstačnosti v oblasti
sebeobsluhy a návyků.
Služby jsou poskytovány na základě uzavřené
Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.
Smlouva se uzavírá v domácnosti klienta na
základě sociálního šetření.
PS poskytuje služby od pondělí do neděle v
čase od 7:00 do 18:00 hod. v domácnostech
uživatelů.

Organizace poskytuje své služby:
Osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
Organizace působí na území města Ústí nad
Labem (město, Severní Terasa, Střekov,
Neštěmíce). Dále ve městech Chabařovice a

PS poskytuje základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
1. dovážka jídla
2. donáška chlazené stravy
3. pomoc při přípravě jídla a pití
4. příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. údržba domácích spotřebičů
3. pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti, například sezónního úklidu,
úklidu po malování
4. běžné nákupy a pochůzky
5. velký nákup, například týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
1. doprovázení dospělých do školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a
doprovázení nazpět

PS poskytuje také fakultativní činnosti:
Jedná se o služby doplňkové a samostatně je
bez využití základních služeb nelze poskytovat.
1. Doprava klienta
2. Dohled
3. Vedení rozpočtu domácnosti
4. Pronájem signalizačního zařízení
5. Venčení domácích zvířat
6. Podpora při realizaci zájmových a
volnočasových aktivit
7. Pronájem kompenzačních pomůcek

Telefony
Ředitelka:
Bc. Ditta Hromádková

475 211 781

Kancelář sociálního úseku: 475 210 631
Sociální pracovnice:
Mgr. Karin Pospíšilová
Mgr. Hana Mureşan
Ing. Květoslava Bartošová

774 911 950
727 901 057
727 901 054

Koordinátorka PS:
Libuše Jonášová

774 405 211

Instruktorky SP:
Jitka Zacharová

774 405 210

Pečovatelská služba
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Masarykova 781/318 B,
400 01 Ústí nad Labem (Bukov)

Úřední hodiny kanceláře
Po – Pá 7:00 – 15:00 hod.
(po domluvě i mimo úřední hodiny)

E-mail

pecovatelskasluzba@volny.cz

Internet

www.psul.cz

Organizace nabízí seniorům
a osobám se zdravotním postižením služby,
které umožňují důstojný život
ve vlastní domácnosti

