
Kdo služby zajišťuje 
Pečovatelské úkony poskytují odborně způsobilí 
zaměstnanci v počtu: 
- 9 pracovníků v sociálních službách -  
pečovatelských činností, sociální pracovnice a 
vedoucí sociálního a zdravotního úseku  
Pracovníci si kvalifikaci zvyšují pravidelným 
vzděláváním a získané nové poznatky a zkušenosti 
využívají při práci s klienty, úzce spolupracují 
s rodinnými příslušníky a ostatními poskytovateli. 
 

Ceník a platba za služby 
Ceník úhrad byl schválen Radou města Mikulov a 
je platný od 1. 3. 2022. 
Klient hradí za odebrané služby vždy začátkem 
následujícího měsíce, obdrží doklad o zaplacení, 
na kterém jsou poskytnuté a realizované služby 
rozepsány. 
 

Jak a kde žádat o pečovatelskou službu 
•  oslovit kteréhokoliv pracovníka pečovatelské 
služby, který informaci předá sociální pracovnici  
• oslovit telefonicky (viz. kontakty) nebo osobní 
návštěvou po předchozí domluvě v kanceláři (DPS 
Pod Strání 7) s vedoucí sociálního a zdravotního 
úseku. S žadatelem jsou projednány veškeré 
náležitosti na místě nebo je žadatel navštíven 
v jeho domácnosti. 
 

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou 
službou (DPS) si může na stanoveném tiskopisu 
podat občan města Mikulov. 

Zájemce žádost o umístění směřuje na adresu: 
Městský úřad Mikulov, Odbor sociálních věcí, 
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov. 

 
 

Kontaktní informace 
 

Vedoucí sociálního a zdravotního úseku 
mobil: + 420 721 586 579 
mobil: + 420 728 538 520 

e-mail: vrchnisestra@gcentrummikulov.cz  
 

Sociální pracovnice 
mobil: + 420 771 159 621 

tel.: + 420 519 511 962 
e-mail: ps.socialni@gcentrummikulov.cz  

 
 

G-centrum Mikulov, 
příspěvková organizace 

Republikánské obrany 945/13 
692 01 Mikulov 
IČ: 72048841 

fax:  + 420 519 440 980 
č. b. ú.: 43-5885520267/0100, KB Mikulov 

web: www.gcentrummikulov.cz 
 
Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném 

u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 
 
 

Ředitel 
tel.: + 420 519 440 983 

   mobil: + 420 608 283 225  
e-mail: reditel@gcentrummikulov.cz  

 
  
Účetní 

tel.: + 420 519 440 981 
mobil: + 420 608 862 325 

e-mail: ucetni@gcentrummikulov.cz  
 

 

Motto: 
 

 „Kvalitní služba je ta, kterou bez obav 
nabídnete své rodině či sám sobě“ 

 
 
 

 
 
 
 
 

G-centrum Mikulov,  
příspěvková organizace 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poskytovaná sociální služba: 

Pečovatelská služba 
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Proč tu jsme 

 
Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem s 
naší pomocí a podporou zvládat běžné životní 
potřeby, které si již nejsou schopni zabezpečit 
vlastními silami. 
Pomáhat jim žít co nejdéle a důstojně ve svém 
přirozeném domácím prostředí. Chceme zachovat 
těmto lidem způsob života, na který jsou zvyklí, 
hájit jejich práva a pomoci jim zapojit se do 
běžného života.  
Pečovatelská služba rovněž poskytuje pomoc a 
podporu rodinným příslušníkům při starostlivosti o 
své blízké.  
 

Pro koho tu jsme 
 
Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou 
osoby s chronickým onemocněním a duševním 
postižením, rodiny s dětmi, senioři: 
• kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nebo 
zhoršeného zdravotního stavu již sami nezvládají 
péči o svoji osobu či domácnost,                       
• kteří potřebují dočasně pomoc další osoby v péči 
o vlastní osobu či domácnost, např. po návratu 
z nemocnice nebo z důvodů složité sociální 
situace. 
Naše služby jsou určeny osobám bez omezení 
věku, které pobírají invalidní důchod. 
 
 

Cíle pečovatelské služby 
 

• individuální přístup ke klientovi 
• napomáhat klientům v  udržení 

soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít ve 
svém vlastním sociálním prostředí 
(domácnosti) 

 
• pomoc překlenout přechodné období, 

např. při zhoršení zdravotního stavu 
nebo po návratu z nemocnice a tím 
oddálit co nejvíce nutnost umístění 
v pobytové sociální službě 

         
Zásady poskytování pečovatelské služby 

• úcta k člověku projevena citlivým, 
chápavým, tolerantním a individuálním 
přístupem 

• podpora soběstačnosti člověka  
a respekt pro jeho vlastní rozhodnutí  

 
Co sociální služba nabízí 

 
- pomoc při osobní hygieně - koupání ve sprše, 
vaně nebo na lůžku, ranní hygieny (v domácnosti 
uživatele) 

- dovoz, donáška obědu - úkon je spojen s 
podáním obědu na talíř (ohřev, krájení, mixování) 
 

- běžný a velký úklid - utření prachu, podlahy, 
vysátí, mytí nábytku, obkladů, oken, apod. 
 

- prádlo - praní a žehlení v prádelně PS 
(prádlo/osoba se pere v pračce samostatně) 
 

- nákupy a pochůzky - obchod, lékárna, lékař, … 
 

- doprovod tam a zpět - k lékaři, na úřady, na 
nákupy, do provozoven veřejných služeb 
 

- dohled nad osobou - dohlédnutí, zda je uživatel 
v pořádku během dne, dohled nad dodržováním 
léčebného režimu, apod. 
 
 
 

 
Kde a kdy je služba poskytována 

 
Terénní forma pečovatelské služby je 
poskytována: 
 

•  v domácnostech klientů na území města    
    Mikulov a v obcích ORP Mikulov 
 

•  ve dvou domech s pečovatelskou službou: 
  - DPS Republikánské obrany 945/13 
  - DPS Pod Strání 57/7 
 
 
Základní sociální poradenství je poskytováno:  
 

• bezplatně během pracovní doby sociální služby 
u sociálního pracovníka (domluvit se předem na 
osobním setkání). Jsou poskytnuty informace 
k řešení nepříznivé životní situace (žádost o 
příspěvek na péči, předání kontaktu na jiné 
sociální zařízení, řešení životních situací, apod.). 
 
 
Pracovní/provozní doba pečovatelské služby: 
 

• terénní forma:  
- Po - Pá/06:00 - 22:00 hod.  
- So - Ne + svátky/06:00 - 22:00 hod. 

 

• sociální poradenství: Po - Pá/07:00 - 15:00 hod. 
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