
Ohlédnutí za rokem 2018     

V roce 2018 jsme v Pečovatelské službě Bánov poskytovali péči 32 klientům. Převážná 
většina z nich bydlí v Domě s chráněnými byty v Bánově (dále jen DCHB), za ostatními 
dojíždíme do jejich domácností v Bánově a v Bystřici pod Lopeníkem.  
Naši práci není možné realizovat bez spolupráce s ošetřujícími a odbornými lékaři našich 
klientů, kněžími, sociálními pracovníky ze sociálního odboru  Městského úřadu v Uherském 
Brodě, sociálními pracovníky Úřadu práce a mnohými dalšími. Velkou oporou je nám také 
Obec Bánov, jejíž spolupráce je nadstandardní. 
Péče o klienty neznamená jen poskytování pečovatelských úkonů. Většina našich klientů má 
omezenou možnost účastnit se zájmových aktivit a tak za klienty do DCHB přicházeli 
pastorační asistent, každý týden pracovníci Centra seniorů z Uherského Brodu, kteří chodí 
s klienty na procházky, čtou jim knihy, hrají s nimi hry, nebo si s nimi povídají – podle jejich 
individuálních potřeb a schopností. 
Během roku se v našem zařízení konaly mše, bohoslužby slova, křížové cesty a májové 
pobožnosti.  
Klienti i obyvatelé obce mohou v Domě s pečovatelskou službou Bánov již druhým rokem 
využívat služeb občanského sdružení Nedoslýchaví Slovácka. Občanské sdružení je zaměřeno 
na pomoc lidem se sluchovým postižením.  
Velké poděkování patří našim sponzorům: pan Ing. Petráň a obec Bánov darovali naší službě 
novou myčku nádobí. Děkujeme také za poskytnutí finančních prostředků a to: obec Bánov 
50 tisíc Kč a obec Bystřice pod Lopeníkem 3 tisíce Kč. Milým překvapením pro nás byla opět 
akce „Ježíškova vnoučata“, kdy 3 naši klienti byli obdarováni dárky od lidí z veřejnosti. 
 
 

Typ sociální služby (zákon č.108/2006 Sb.) Pečovatelská služba Bánov 

Identifikátor 3475241 

Počet pečovatelek 8 

Okamžitá kapacita služby 3 osoby 

Počet uživatelů v roce 2018 32 ( 9 mužů, 23 žen) 

Věkový průměr 81 

Počet zájemců o službu 27 

Počet rozvezených obědů 3184 

Počet ujetých km celkem 7908 

Počet vykonaných návštěv 18631 

 


