PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
MĚSTA ŠTĚTÍ
Mírové nám. 163
411 08 Štětí
IČ: 00264466

Pečovatelská služba města Štětí je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Štětí, Mírové nám. 163, 411 08 Štětí, registrované Krajským
úřadem Ústeckého kraje dne 18. 6. 2007 jako poskytovatel sociální služby – pečovatelská služba,
identifikátor služby: 2561765.
Posláním Pečovatelské služby města Štětí je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře
samostatného života v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času, a umožnit tak lidem přes
nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na své přirozené
sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké a využívat vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti, přirozené
vztahové sítě a místní instituce, které poskytují služby veřejnosti.
Cílem Pečovatelské služby města Štětí je
- podpora klientů v jejich soběstačnosti, samostatnosti
- umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě
- pomoc klientům zajistit základní životní potřeby
- pomoc zabezpečit klientům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí
- podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí,
v němž žijí
- podpora klientů pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech
Hlavní principy Pečovatelské služby města Štět: rovnost přístupu bez diskriminace, dodržování práv klientů,
zachování lidské důstojnosti, nezávislost a autonomie klientů, respektování potřeb a volby klientů,
bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb, individualizace podpory, flexibilita, diskrétnost

KDY: nepřetržitě, po celých 24 hod., resp. v souladu s plánem péče
KDE: v domácnostech klientů ve městě Štětí a integrovaných obcích
KÝM: odborně vyškolenými pracovníky v sociálních službách
Základní činnosti poskytované Pečovatelskou službou města Štětí:
- základní poradenství
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Nejčastěji poskytované úkony:
pomoc s běžnou osobní hygienou
dovážka obědů
nákupy
pochůzky (pošta, lékárna apod.)
běžný úklid domácnosti
praní a žehlení prádla (dle druhu prádla)
doprovod na vyšetření

výše úhrady: (k 1. 1. 2021)
- 102 Kč/hod.
- 18 Kč/úkon
- 96 Kč/hod.
- 96 Kč/hod.
- 120 Kč/hod.
- 70, 50, 40,- Kč/kg
- 96 Kč/hod.

Máte-li zájem o pečovatelskou službu nebo bližší informace, obraťte se prosím osobně, telefonicky
nebo písemně na odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Štětí.

KONTAKT: odbor sociálních věcí MěÚ Štětí /přízemí/
- vedoucí odboru: Mgr. Pavla Lípová, tel. 732931767, 416859325, e-mail: pavla.lipova@steti.cz
- sociální pracovnice: Bc. Michaela Véghová, tel. 720934951, e-mail: michaela.veghova@steti.cz
Ústředna MěÚ Štětí: tel. 416 859 315, e-mail: mesto@steti.cz

