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 Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácnosti člověka, který je 
odkázaný na pomoc druhé osoby. Straňanská pečovatelská služba vznikla v roce 2003 a 
pomáhá potřebným lidem nejenom v Domě s pečovatelskou službou ve Strání, ale i lidem 
v obcích Strání, Březová a Lopeník.  
Naší cílovou skupinou jsou dospělé osoby závislé na pomoci druhé osoby a rodiny s trojčaty 
či vícerčaty. Na konci ledna 2018 jsme ukončili poskytování služeb mamince s trojčaty. Děti 
dosáhly věku 4 let. 

Několikrát denně, po dobu 365 dnů v roce, naše pečovatelky navštěvovaly klienty, 
jejichž zdravotní stav a sociální situace vyžadovaly jejich pomoc. Mnohdy byly situace velmi 
složité a napjaté. Návštěv se uskutečnilo celkem 16 284. V autě strávily pečovatelky 2 214 
hodin. Obtíže a závislost na pomoci druhé osoby našich uživatelů se snažíme zmírnit 
nejenom profesionální péči, ale i vypůjčováním kompenzačních pomůcek. Sklad pomůcek 
v Domě s pečovatelskou službou ve Strání neustále obnovujeme a doplňujeme. Eviduje 
celkem 66 pomůcek, z toho 19 elektrických polohovacích lůžek. Těší nás, že na pomůcky 
žadatel nemusí čekat a vypůjčení zvládáme realizovat plynule. V roce 2018 bylo evidováno 
56 výpůjček. 

Pro naše uživatele a jejich rodinné příslušníky či vrstevníky je pečováno taky po 
duchovní stránce. Každou neděli za našimi uživateli přichází jáhen s hostií. Svaté přijímání se 
podává v kapli DPS, která byla vybudovaná v roce 2013. Při mši svaté se zde scházíme 
minimálně jednou za měsíc. 
 Jsem ráda, že mohu na sklonku roku opět říci, že spolupráce obcí, farnosti a Charity je 
výborná.  Taktéž bych ráda poděkovala za finanční podporu Obce Strání, Březová a Lopeník. 
Začátkem roku 2018 bylo zakoupeno nové auto pro poskytování péče v uvedených obcích. 

Velké díky patří všem sponzorům, dobrovolníkům a příznivcům. Děkujeme, že nám 
pomáháte pomáhat. 
 

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o 

soc. službách) 

 Pečovatelská služba Strání 

Identifikátor 6347392 

Počet pracovníků přímé péče/ pečovatelek 10  

Okamžitá kapacita služby 4 osoby 

Počet uživatelů v roce 2017 61 

20 mužů a 41 žen 

Věkový průměr 79 let 

Počet žadatelů zařazených v evidenci zájemců 39  

Počet rozvezených obědů 8 702 

Počet ujetých kilometrů celkem 15 455 

Počet provedených výkonů 90 707 

 


