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Pečovatelská služba Bánov  
 
  

Kontaktní údaje: 

Pečovatelská služba Bánov  

Bánov 721, 687 54 Bánov  

Vedoucí služby: Mgr. Gabriela 
Hamadová  

T: 572 631 269 M: 724 651 283 
gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz 

 

Provozní doba: nepřetržitý provoz 

 
 
Od roku 2008 začal v Bánově svému účelu sloužit Dům s chráněnými byty (dále 
DCHB) a v něm zahájila svou činnost Oblastní charita Uherský Brod (dále OCH 
UB). Dům vyrostl díky úsilí obce Bánov tzv. na „zelené louce“ v klidné části 
obce, v blízkosti zdravotního střediska a lékárny.  
V DCHB je 20 bytů ve kterých bydlí lidé, o které se stará Pečovatelská služba 
(dále PS). Kromě toho pracovníci PS dochází i do dalších domácností v Bánově a 
Bystřici pod Lopeníkem.  
Dům je řešen bezbariérově, tzn. je vybaven výtahem, sociální zařízení je 
přizpůsobeno potřebám lidí s pohybovým omezením.  
V objektu DCHB se rovněž nachází krásná kaple.  
Zázemí PS je přímo v DCHB, což je pro naše uživatele daleko výhodnější, než 
kdybychom za nimi docházeli odjinud. Přestože se většina naší práce odehrává 
v DCHB, jsme terénní pečovatelská služba. To znamená, že docházíme do bytů 
uživatelů v předem domluveném čase na základě předem domluvených 
pečovatelských úkonů a pomáháme jim s tím, co vzhledem ke svým zdravotním 
omezením již nezvládají.  
Pomáháme s péčí o klienta i s péčí o jeho domácnost, například se zajištěním i 
podáním stravy, s hygienou, úklidem, praním a žehlením prádla, s nákupem, 
ale také můžeme vyřídit pochůzky na poště, či u lékaře. Sociální pracovnice, 
která do DCHB 2x týdně dojíždí, může zájemcům poradit v rámci základního 
sociálního poradenství.  
Pečovatelskou službu můžeme poskytovat i v kombinaci s ošetřovatelskou péčí, 
spolupracujeme s Charitní ošetřovatelskou službou Uherský Brod. Tato služba 
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je hrazena ze zdravotního pojištění, avšak může být poskytována pouze na 
základě poukazu od praktického lékaře. Ošetřovatelské úkony (odběr krve, 
převazy, aplikace injekcí, aplikace inzulínu, apod.) mohou vykonávat pouze 
zdravotní sestry.  
 

Úhrada za pečovatelskou službu  
Pečovatelská služba je poskytována za úhradu, dle aktuálního Ceníku. Úhrada 
za většinu úkonů je 120 Kč za hodinu. Pokud poskytování úkonů netrvá celou 
hodinu, výše úhrady se poměrově krátí. Výše úhrady je stanovena zákonem.  
 
Příspěvek na péči  
Stát se podílí na zajištění sociálních služeb tzv. příspěvkem na péči. Příspěvek na 
péči je sociální dávkou, která je za předem daných podmínek přiznána lidem, 
kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Příspěvek může být využíván pouze 
za účelem zajištění potřebné pomoci. Žádost o příspěvek na péči lze podat na 
kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce dle místa trvalého 
pobytu žadatele.  
Kontakt pro uherskobrodsko: Boženy Němcové 2535, 688 01 Uherský Brod, 
telefon: 950 170 324  
 
Kompenzační pomůcky  
V součinnosti s poskytováním široké škály pečovatelských úkonů nabízíme také 
možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. V naší půjčovně, která je 
umístěna v DCHB v Bánově, je možno si půjčit elektrická polohovací lůžka, 
antidekubitory, invalidní mechanické vozíky, toaletní židle a křesla, jídelní 
stolky, chodítka a rolátory, vše za poplatek dle platného ceníku.  
 
Pronájem bytu v DCHB 
 
Pokud žádáte o poskytování pečovatelských služeb v DCHB, je potřeba požádat 
také o byt – žádá se u Obecního úřadu Bánov. Formulář žádosti je k dispozici 
přímo na OÚ v Bánově nebo v elektronické podobě na webu Oblastní charity 
Uherský Brod http://uhbrod.caritas.cz/Ke-stazeni-H31/Zadost-o-pronajem-
bytu-v-DPS-Banov-C804/  
 
Více informací na adrese: http://uhbrod.caritas.cz/pecovatelska-sluzba-banov/.  
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Fotogalerie 
 

 
Pohled z DCHB 

 
 

 
 
 

Jedenáct mýtů o pečovatelské službě/Pečovatelské službě Bánov 

 

1. MÝTUS: Pečovatelská služba poskytuje sociální služby komukoliv, kdo o 

službu požádá. 

Skutečnost: Pečovatelská služba Bánov je terénní služba poskytovaná za 

určitých podmínek. Pracovnice dochází přímo do domácnosti. Je poskytovaná 

lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo 

zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

 Bytová jednotka 

Společná jídelna Kaple 
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osoby. Cílovou skupinou jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby 

s tělesným a zdravotním postižením a rodiny, ve kterých se současně narodily 

tři a více dětí. Službu poskytujeme v Bánově a Bystřici pod Lopeníkem. 

2. MÝTUS: Pečovatelská služba poskytuje sociální služby ihned, na základě 

ústního požádání. 

Skutečnost: Existují pevně stanovená pravidla pro příjem nového uživatele. 

Posuzuje se míra soběstačnosti žadatele, cílová skupina. Další podmínkou je 

volná kapacita služby. Pečovatelská služba se poskytuje na základě uzavřené 

smlouvy, na základě předem dohodnutých podmínek – sem patří i stanovení 

konkrétního času návštěv. 

3. MÝTUS: Pečovatelská služba v Domě s chráněnými byty Bánov poskytuje 

ubytování. 

Skutečnost: Obyvatelé domu uzavírají nájemní smlouvu s Obcí Bánov. Nájem 

platí Obci. Pokud nemá obyvatel dostatečné příjmy na úhradu za ubytování, 

může se obrátit na Úřad práce, oddělení hmotné nouze. Při splnění zákonem 

stanovených podmínek existuje nárok na příspěvek na živobytí a na doplatek na 

bydlení. 

4. MÝTUS: Pečovatelská služba poskytuje ošetřovatelské úkony. 

Skutečnost: Ošetřovatelské úkony, spadají pod odbornou zdravotní péči, patří 

sem např. podávání léků, převazy a ošetření ran, aplikace injekcí, odběr krve, 

vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem apod. Tyto úkony mohou na 

základě indikace lékařem zajišťovat zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské 

služby Uherský Brod. Tyto úkony jsou pak hrazeny ze zdravotního pojištění.  

5. MÝTUS: Příspěvek na péči je „přilepšením k důchodu“, neslouží k úhradě 

sociální služby. 

Skutečnost: Příspěvek na péči je dávka poskytovaná podle zákona o sociálních 

službách. Je určen osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Příspěvek je 

určen na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými 

poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými – rodinou či jinou 

osobou – službu poskytuje jiná osoba na základě písemné smlouvy.  

6. MÝTUS: Podáváme informace o zdravotním stavu uživatele. 

Skutečnost: Informace o zdravotním stavu uživatele nám uživatel může, ale 

nemusí poskytnout. Pokud nám je poskytne, je tato informace důvěrná, patří 

mezi citlivé údaje a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsme 

vázaní mlčenlivostí.  



5 
 

 

7. MÝTUS Uživatelé Pečovatelské služby Bánov – obyvatelé Domu s 

chráněnými byty Bánov se nemohou samostatně pohybovat po obci, jsme 

odpovědni za jejich rozhodnutí. 

Skutečnost: Každý člověk má právo svobodně se rozhodovat, má svobodu 

pohybu. Toto právo vychází z Listiny základních práv a svobod. 

8. MÝTUS Člověk se stává uživatelem služby na přání rodiny. 

Skutečnost: Na prvním místě je vůle konkrétního člověka, zda chce pobírat 

sociální službu, jinak by se jednalo o zásah do práv člověka. Uzavření smlouvy je 

právním aktem. Musí být uzavřena dobrovolně. 

Existují však i výjimky. Např. Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, 

protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, nemusí být omezen ve 

svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory. Brání-li 

duševní porucha zletilému, který nemá jiného zástupce, samostatně právně 

jednat, může ho zastupovat určená osoba, byl –li soudem stanoven opatrovník. 

Pokud člověk není podle lékařského posudku schopen sám jednat a nemá 

zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje jej při uzavírání smlouvy 

obecní úřad s rozšířenou působností.  

9. MÝTUS: Rozhodujeme za uživatele -  na přání rodiny, skrze naše představy 

o tom, co je pro uživatele dobré. 

Skutečnost: Každý z nás se může přistihnout, že chce usilovat o dobro druhého, 

aniž by o to ten druhý stál. Dobra časná, i věčná. Byť naše úmysly mohou být 

čisté…Chceme zakazovat kouření, cukr diabetikovi.  

Uživatele informujeme o možných rizicích a následcích jednání, ale jeho přání 

respektujeme. 

Existují ale výjimky, jako v bodě předešlém, v tom případě je spolupráce 

s rodinným příslušníkem, opatrovníkem v zajištění některých oblastí základních 

životních potřeb uživatele nutná. 

10.  MÝTUS: Naše organizace poskytuje služby zdarma. 

Skutečnost: Oblastní charita Uherský Brod je registrovanou sociální službou, 

služby poskytuje za úhradu. Řídíme se Vyhláškou č. 505/2006 Sb.  

Výjimku tvoří dle současné právní legislativy: 
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Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci 

základní činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady /dále 

neuvedeno v plném znění/ 

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku 

těchto dětí, 

b) účastníkům odboje 30), 

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o 

soudní rehabilitaci,  

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním 

útvaru,  

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) 

až d) starším 70 let.  

 

11. MÝTUS: Mezi povinnosti pečovatelské služby patří organizování kulturních 

akcí, aktivizačních činností. 

Skutečnost: Zákon toto neukládá. Přesně stanovuje základní činnosti, které má 

pečovatelská služba zajišťovat.  

 

 

Uvedené informace platné k 11. 8. 2015 

 


