
KONTAKTY
Zřizovatel pečovatelské služby

Obec Svratouch

Adresa pracoviště:
Svratouch 15

539 42 Svratouch 

Kontaktní osoby:

Jiří Socha 
starosta obce

Tel.: 777 939 176
E-mail: ou@svratouch.cz

Jana Kaštánková 
referentka OÚ

Tel.: 603 325 913
E-mail: kastankova@svratouch.cz

Bc. Martina Hejduková, DiS.
sociální pracovnice 
Tel.: 606 553 514

E-mail: dps@svratouch.cz

Květuše Pavlíková
pracovnice v přímé péči 

Tel.: 777 839 173

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby a bližší 
informace naleznete na internetových 

stránkách obce Svratouch: 

www.svratouch.cz

Můžete také kontaktovat OÚ Svratouch
osobně, písemně či telefonicky
nebo naši sociální pracovnici.

PEČOVATELSKÁ  

SLUŽBA 

OBCE 

SVRATOUCH



Co je naším cílem?

poskytovat podporu a pomoc
při činnostech, které uživatel služby 
samostatně nezvládá

individuálně podporovat rozvoj 
a zachování soběstačnosti 
uživatele v domácím prostředí

Pro koho je naše služba určena?

pro seniory
pro osoby s jiným zdravotním

     postižením
 

Služba je určena pro dospělé od 50 let.

Pečovatelská služba 
je provozována ve všední dny 

od 7.00 do 15.30 h

Kapacita pečovatelské služby
 je 50 uživatelů.

  

Můžeme Vám pomoci:  
při osobní hygieně – sprchování, 
mytí vlasů nebo jejich drobné úpravě

při přípravě stravy, 
se zajištěním
stravy či jejím 
servírováním

s oblékáním 
nebo svlékáním

s praním 
a žehlením prádla

se zajištěním nákupu
– výběr zboží, 
nošení nákupu, 
pokud to pro Vás 
není možné, 
můžeme Vám nákup 
i zajistit

se zajištěním 
domácnosti – pomoci 
s úklidem, přípravou
na topení nebo 
mytím oken

můžeme Vás doprovodit
k lékaři nebo na úřad, 
pomoci Vám vyřídit 
některé administrativní záležitosti

se zajištěním odvozu – k lékaři, 
na úřad,…

Jaké služby poskytujeme?Kdo jsme?

Pečovatelská služba obce Svratouch
 je terénní služba poskytovaná 

osobám, které se ocitly v nepříznivé 
životní situaci.

Co je naším posláním?

Posláním pečovatelské služby obce 
Svratouch je především zlepšení kvality 

života osob a rodin, které se ocitly 
v nepříznivé životní situaci a to 
poskytnutím přiměřené pomoci 

a podpory při zachování běžného 
způsobu života v domácnostech 

uživatelů služby, případně 
v Domě klidného stáří ve Svratouchu.
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