
Pečovatelská služba Bánov je terénní sociální služba, která poskytuje péči osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 

a rodinám s dětmi. PS Bánov poskytuje péči svým klientům v obcích Bánov a Bystřice pod Lopeníkem. 

Zázemí má v domě s chráněnými byty v Bánově, kde je potřebným lidem, zpravidla seniorům, 

poskytnuto dostupnější bydlení. Celý objekt domu s chráněnými byty je bezbariérový, klienti mají 

možnost využít výtah. V suterénu domu je taktéž umístěn sklad kompenzačních pomůcek, které jsou 

půjčovány všem potřebným. 

V roce 2021 se toho v PS Bánov neudálo mnoho. Vzhledem k pandemické situaci a nastaveným 

zákazům bylo toto období skličující nejen pro naše klienty, ale taktéž pro personál. Omezení pohybu se 

však našich klientů netýkalo, s výjimkou vycestování za hranice okresu. Personál PS Bánov se snažil být 

co největší oporou pro klienty, kteří tuto situaci špatně snášeli. Jelikož se nejednalo o nic „nového“, 

byla i návštěvnost u klientů poměrně vyšší, než v roce 2020. Velká část návštěv dodržovala hygienická 

opatření a chovala se ke svým rodičům, prarodičům či kamarádům zodpovědně. 

Ke konci roku 2021 navštívil Covid-19 i naši službu. Velká část našich pečovatelek se prostřídala 

v karanténě. Ty, které ve zdraví zůstaly, čelily velkému náporu služeb. Nezůstaly v tom však dlouho 

samy. Na pomoc přišly brigádnice i pečovatelky z Charitního domu sv. Petra a Pavla ve Slavkově, který 

byl v daném období v rekonstrukci. Tímto bychom chtěli vyjádřit velký dík našemu personálu a všem 

ostatním, kteří nám v této nelehké době podali pomocnou ruku. Naše poděkování patří i našim 

klientům a jejich rodinám. Zároveň také děkujeme obecnímu úřadu Bánov za velmi dobrou spolupráci 

a rychlé řešení problémů a místnímu duchovnímu správci P. Jiřímu Putalovi za mše svaté, které pořádá 

v kapli v DCHB. Taktéž děkujeme všem našim podporovatelům.  

 

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

Pečovatelská služba 

Identifikátor 3475241 

Počet pracovníků v přímé péči/počet přepočtených úvazků 10/9,35 

Okamžitá kapacita služby 3 klienti 

Počet klientů 24 (5 mužů, 19 žen) 

Věkový průměr 84 

Počet úkonů typu dovoz nebo donáška jídla 4 952 

Počet ujetých km celkem 3 752 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) 14 963 

 

 


