
 

                               Charitní pečovatelská služba Šardice 

Službu zajišťujeme v obcích:  

Čejč, Hovorany, Karlín, Stavěšice, Strážovice, Šardice a Terezín. 

Provozní doba v terénu: 
Po – Ne: 7:00 – 20:00   
 
Kancelář: středisko CHPS Šardice,   
                  Šardice 5, 696 13  
                  Po – Pá: 8:00 – 12:00 
 
Tel.: 733 755 880,  736 529 355 
e-mail: domovinka.sardice@hodonin.charita.cz 
 
www.hodonin.charita.cz 
https://hodonin.charita.cz/charitni-sluzby/charitni-pecovatelska-sluzba-sardice/    

 
Cílová skupina 

- Senioři 
- Osoby se zdravotním postižením 
- Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci 

 

Poskytované služby: 

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
- Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
- Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
- Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 
- Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
- Pomoc při úkonech osobní hygieny 
- Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
- Pomoc při použití WC 
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

 Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 
- Dovoz nebo dovážka jídla 
- Pomoc při přípravě jídla a pití 
- Příprava a podání jídla a pití 

 Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
- Běžný úklid a údržba domácnosti 
- Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklid po 

malování 
- Donáška vody 
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- Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 
- Běžné nákupy a pochůzky 
- Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytné vybavení domácnosti 
- Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
- Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovod zpět 
- Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby a doprovod zpět 
     

Mapování potřeb probíhá dle regionálních karet JMK.  

Poskytujeme základní sociální poradenství.  

 

 

 
 

 

 
 


