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Veřejný závazek
Posláním Charitního střediska Matky Terezy – 
pečovatelská služba Hrabyně, je poskytovat terénní formou 
individuální podporu a pomoc seniorům či osobám se 
sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí.

Cíle: 

 udržet, popř. zvýšit (pakliže je to možné) 
soběstačnost a samostatnost uživatele/formou 
nácviku každodenních činností, používáním 
kompenzačních pomůcek atd.,

 umožnit setrvání uživatele v jeho přirozeném 
prostředí co nejdelší dobu a oddálit tak umístění 
v pobytové službě,

 prohlubování a udržování odbornosti pracovníků 
pečovatelské služby účastí na seminářích a školení.

Cílová skupina: Služba je určena osobám nad 18 
let, primárně z obce Hrabyně a dále z okolních obcí 
v okruhu cca 15 km, kteří potřebují pomoc a podporu 
v péči o vlastní osobu z důvodu nepříznivé sociální 
situace na základě věku či zdravotního omezení.



Co děláme
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
§ 40 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby 
poskytované v pečovatelské službě obsahují tyto 
základní činnosti:

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu,

 pomoc při osobní hygieně,
 pomoc při zajištění stravy,
 pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím.

Služby jsou poskytovány na základě Žádosti 
o poskytování pečov. služeb (dostupné na www.
ostrava.charita.cz) za úhradu dle platného ceníku.

Jak to děláme – zásady služby
 partnerský přístup (rovnocenný vztah, respekt 
k důstojnosti uživatele),

 osobní přístup (respekt k přirozenému tempu 
a zvyklostem uživatele),

 respekt (ohled na fyzické, citové a duchovní potřeby 
uživatele),

 princip křesťanských zásad (víra v dobro života 
a člověka, naděje a perspektiva v obtížné situaci).



Projekt je realizován s finanční podporou statutárního 
města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

...důstojné  
prožívání stáří...

Kontakt
Charita Ostrava  
Charitní středisko Matky Terezy  
– pečovatelská služba Hrabyně
Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně 3

tel.: 603 408 652
e-mail: tereza.hrabyne@ostrava.charita.cz

vedoucí střediska: Bc. Šárka Tichá, DiS.
telefon – vedoucí střediska: 603 408 652

web: www.ostrava.charita.cz

Finanční podpora:
č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11122 (KB Ostrava)


