
 

ZAŘÍZENÍ  PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

MĚSTYSE  MĚŘÍN 

POSLÁNÍ 
 

Zřizovatel pečovatelské služby  městyse Měřín: 

Městys Měřín , Náměstí 106, 594 42 Měřín 

Právní forma : Územní samosprávný celek, tel.: 566 544 222IČ: 

00 294 799 

Dič: cz 00 294 799 

                                     Zařízení pečovatelské služby: 

Pečovatelská služba - penzion, ul. U Hřiště 552, 594 42 Měřín 

Tel: 566 544 341 
                             

 POSLÁNÍ NAŠÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

Posláním poskytování našich kvalitních a bezpečných 

pečovatelských služeb pro naše klienty  městyse Měřín  a jeho 

části Pustina  je pomoc seniorům níže určené cílové skupiny. 

Znamená  to péčí pečovatelek oddálit  odchod  do jiného 

zařízení, usilovat  o udržení života  klientů v jejich přirozeném 

prostředí, a to z toho důvodu, aby mohli co nejdéle žít běžným 

způsobem života , na který jsou zvyklý, být součástí místního 

společenství . 

Přejeme si, aby se mohli chovat a cítit přirozeně, prožívat 

důstojně  ( bez pocitu úzkosti )svůj seniorský život i když 

s dopomocí úkonů pečovatelky.  

Naše pečovatelská služba zajišťuje  službu terénní   - jde o  

nákupy, pochůzky , donášku jídla,úklid, praní a žehlení 

osobního i ložního prádla, pomoc při osobní hygieně. 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

                                                                   

 CÍL POSKYTOVANÉ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

V NAŠEM ZAŘÍZENÍ 
 

Cílem poskytování pečovatelské služby v našem zařízení je  

udržet naše klienty co nejdéle v přirozeném prostředí, 

podporovat  jejich běžný život za pomoci  úkonů pečovatelské 

služby, udržovat soudržnost s rodinnými příslušníky a přáteli, 

být součástí  společenského života. 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA PRO KTEROU JE NAŠE 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA URČENA: 
 

pro seniory od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost v péči o 

vlastní osobu nebo domácnost a to z důvodu zhoršeného 

zdravotního stavu nebo věku, avšak  nepotřebují nepřetržitou 

pomoc druhé osoby. 

Dále osobám od 50 let s tělesným postižením, které potřebují 

pomoc po úrazu či nemoci a nejsou schopni zajistit si základní 

životní potřeby. 

 

V případech, kdy v Penzionu dojde k situaci, že senior 

potřebuje péči nepřetržitou, obrací se pečovatelka  

na rodinu,  nebo ve spolupráci s městysem Měřín kontaktuje 

zařízení jiného druhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CÍLOVÁ SKUPINA, PRO KTEROU PEČOVATELSKÁ 

SLUŽBA  NENÍ URČENA: 
 

Pečovatelská služba  městyse Měřín  není určena osobám, jejichž 

zdravotní stav vyžaduje poskytování aktuální zdravotní péče 

v lůžkovém zařízení a osobám, které potřebují pomoc při zajištění 

úkonů i mimo pracovní dobu pečovatelské služby. 
 

 

 

 

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY: 
 

 

. respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské    

  důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům 

 

 . individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě  

   individuálních potřeb 

 

. svobodné rozhodování – klient rozhoduje a spolupracuje, jde-li o  

  využití služeb nebo jejich prvků, také o jejich změně a ukončení.  
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