
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pomáhá seniorům a lidem se zdravotním 

postižením žít aktivní  a důstojný život  v jejich 

domácnosti  nebo  v  Domě s pečovatelskou služ- 

bou. Respektuje bydlení  jako velmi křehkou a 

intimní  oblast života člověka, se kterou je spo- 

jeno očekávání  soukromí, bezpečí a jistoty. 

Nabízí služby „šité na míru“, které vedou 

k podpoře samostatného života v domácím 

prostředí, aktivního využití volného času a za- 

chování přirozených vazeb v místní komunitě.  

 

 

Kdo jsme 
 

 
Pečovatelská služba Český Dub je příspěvková 

organizace Města Český Dub. Vznikla 1.11. 1996 

jako zařízení Okresního ústavu sociálních služeb 

v Liberci. Rozhodnutím městského zastupitelstva 

byly od 1.1.2003 zřizovatelské kompetence 

převedeny na  Město Český Dub. Obcím, které byly 

součástí okrsku, bylo nabídnuto  poskytování služeb i 

v roce 2003. Všechny obce  o tyto služby projevily 

zájem. Pečovatelská služba je z převážné části 

hrazena z příspěvku Města Český Dub, v roce 2004 

částečně z grantového fondu Libereckého kraje, 

příspěvků okolních obcí, kde je služba poskytována, 

plateb klientů za pečovatelské úkony  a  sponzor-

ských darů. 

 

 

 

 

Co nabízíme 

 
 

Pečovatelskou službu zabezpečuje sedm pečovatelek 

(ředitelka, pečovatelky v DPS, denním centru, 

v terénu a řidička). Služby jsou poskytovány dle 

Vyhlášky MPSV č.72/2001 Sb. a zejména se jedná o 

tyto služby: 

 

� běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, 

pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko, 

pomoc při použití WC 

� jednoduché ošetřovatelské úkony  

� donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého 

jídla, pomoc při podávání jídla a pití 

� nákupy, nutné pochůzky        . 

� práce spojené s udržováním domácnosti          

� praní drobného osobního prádla, včetně pracích  

prostředků, žehlení a případně drobné úpravy  

� doprovod na vyšetření, doprovod dětí do 

předškolního zařízení 

� dohled nad dospělým občanem od 6 do 22 hodin       

� praní velkého prádla, prádla značně znečistěného 

ve středisku osobní hygieny nebo v prádelně 

pečovatelské služby včetně pracích prostředků a 

jeho vyžehlení, případně drobných úprav                       

� velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken, 

mytí  společných prostor domu apod.                                                                                                       

 
Služby jsou poskytovány přímo v domácnosti - 

Terénní pečovatelská služba nebo v Domě 

s pečovatelskou službou a Denním centru.  
Snažíme se, aby i v případě vážného zhoršení 

zdravotního stavu mohl senior setrvat v prostředí 

DPS. V některých případech jsme poskytli  služby až 

do posledních chvil života. Kromě základních služeb 

uskutečňujeme i některé kulturní a společenské  

programy.  

 

Terénní pečovatelská služba 
 

 
Terénní pečovatelská služba je poskytována od 

pondělí do pátku ( 7.00 – 15.00), v sobotu a neděli 
od 10.30 do 11.30 hod.  
 

 
 

 



Terénní pečovatelskou službu mohou využít  
� senioři 

� osoby se zdravotním postižením 

� rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo 

více dětí, nebo v rozmezí dvou let opakovaně 

současně dvě děti 

 
Terénní pečovatelskou službu poskytujeme kromě 

Českého Dubu také v  těch obcích, které o spolupráci 

projevily zájem a které s námi uzavřely Dohodu o 

poskytování služeb: 

Bílá, Světlá pod Ještědem, Proseč pod Ještědem, 

Všelibice, Janův Důl a  Kobyly. 

 

 

Dům s pečovatelskou službou 

(DPS) 
 

 

V Domě s pečovatelskou službou jsou služby 

poskytovány každý den ( včetně soboty a neděle)  
od 7.00 do 19.00 hodin. 
 
Dům s pečovatelskou službou byl otevřen v roce 

1996 a  je umístěn v krásném prostředí městského 

parku. Budova má dvě patra a výtah. V domě je 27 

bytů pro jednu osobu a 9 bytů pro dvojice. Každý 
byt má samostatný kuchyňský kout a  sociální 
zařízení (WC, sprchový kout). Všichni obyvatelé 

mají na užívání bytu řádnou nájemní smlouvu 

s Městem Český Dub, v které jsou  sjednány platby 

za nájemné a energie jako v ostatních městských 

nájemních bytech.  Tyto platby s poskytováním 

pečovatelské služby vůbec nesouvisí. Obyvatel platí 

pouze sjednané pečovatelské úkony, které mu jsou 

poskytovány (např. úklidy, donáška obědů, nákupů 

atd.).  

 

Do DPS lze přijímat: 

 

Seniory a  dospělé osoby se zdravotním 

postižením 
 

� držitele starobního nebo invalidního důchodu, 

kteří potřebují  kromě ubytování  další základní 

pečovatelské úkony 

� na invalidním vozíku nebo s francouzskými 

holemi (pouze do 4 bezbariérových bytů)  

� se smyslovým postižením 

 

kteří jsou 
 

� občany Českého Dubu 

� občany, kteří mají k Českému Dubu a okolí 

 prokazatelné vazby 

� občany okolních obcí (Bílá, Světlá pod 

Ještědem, Proseč pod Ještědem, Všelibice, Janův 

Důl, Kobyly, Osečná, Hlavice, Cetenov, Křižany, 

Zdislava) 

� občany ostatních obcí a měst 

Občanům okolních obcí, které neuzavřely 

s Městem Český Dub dohodu o úhradě části 

neinvestičních nákladů na provoz DPS a 

obča- nům ostatních obcí a měst je stanoveno 

zvýšené nájemné. 
 

 

Do DPS nelze přijímat: 
 

� seniory trvale upoutané na lůžko  

� seniory vyžadující trvalou 24 hodinovou péči 

     nebo dohled 

� seniory dezorientované, s Alzheimerovou 

        chorobou nebo jinou formou demence 

� seniory s psychiatrickým onemocněním 

� alkoholiky 

� seniory vyžadující specializovanou nebo trvalou 
        péči ve zdravotnickém zařízení 

� osoby s mentálním postižením 

� osoby s těžkým postižením vyžadující trvalou 

        asistenci druhé osoby 

� osoby vyžadující manipulaci za pomoci 

     zvedacího zařízení nebo přenášení z lůžka na 

     vozík 

 

 
Denní centrum 
 

 
Denní centrum je  provozováno  v  budově  DPS  

od pondělí do pátku  od 9.00 do  13.00 hod. Odvoz 
do a z centra není zařízením zajišťován. 

 
Služeb Denního centra mohou v současné době 

využít  
� všichni obyvatelé DPS  

� osoby, u kterých je zavedena terénní PS  

 

Cílem Denního centra je nabídka volnočasových 

aktivit, rehabilitace a především  setkávání všech, 

kteří o to mají zájem.  

 

 

 
 

 

 

Kontakty 
 

 

Pečovatelská služba Český Dub 
V parku 190/IV, 463 43 Český Dub 

Tel.: 485 147 762 

e-mail: ilona.milerova@post.cz 

www.cdub.cz 


