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zřizovatelem organizace je    
 

 

Nabízíme pečovatelskou službu 
 Pečovatelská služba je služba 

poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení a 

rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby.  

 

Posláním naší pečovatelské služby je umožnit 

klientovi zůstat co možná nejdéle v jeho 

přirozeném sociálním prostředí. 

Cílem naší pečovatelské služby je pomoci 

klientovi v činnostech, které již nezvládá, 

podporovat jeho soběstačnost a umožnit mu tak 

v nejvyšší možné míře, zachovat jeho dosavadní 
způsob života. 

 

Ambulantní pečovatelská služba  
Poskytujeme u nás v místě sídla organizace: 

obec Jenštejn, ulice Vinořská č.p. 78.  

 
Nabízené služby:  

  Poskytnutí stravy – 95 Kč za oběd 

  Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

  Pomoc při osobní hygieně (asistence) 

 

 
 

 
Terénní pečovatelská služba 
Poskytujeme v domácnostech klientů. Nabídka 

obsahuje široké spektrum činností – pomoc při 

zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc 

při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 

chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím. 

 

 

 

Místní dostupnost 
Služba je určena především lidem žijícím 

v přirozeném okolí obce Jenštejn, v širším rámci 

okresu Praha východ a podle individuálních 

podmínek a po dohodě také v dalších místech 

Středočeského kraje. 

 

Časová dostupnost 

Terénní i ambulantní služby jsou poskytovány 

každý den, v době od 7.00 hodin do 19.00 

hodin, a to včetně svátků. 

 

 

Ceník pečovatelské služby  

 Pomoc při zvládání běžných úkonů  

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 

hygieně, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, zprostředkování  

kontaktu se společenským prostředím -

135 Kč/hod. 

 Velký nákup (týdenní) – 140 Kč za úkon  

 Oběd (polévka + hlavní jídlo) – 95 Kč  

 Doprava oběda - 40 Kč  

 Praní a žehlení ložního nebo osobního 
prádla v prádelně Poskytovatele DSJ – 

80 Kč/kg 

 

V případě, že poskytování daných úkonů, včetně 

času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou 

hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

 
 
Kontaktní informace  
Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel soc. 

služeb Vinořská 78, 250 73 Jenštejn  

 

web: www.psjenstejn.cz  

E-mail: info@psjenstejn.cz  
Tel.: +420 286 851 150 

Mobil.tel.: +420 602 114 886  

 

 

Žádost o zajištění pečovatelské služby je na 
druhé straně tohoto letáčku. 

mailto:info@dsjenstejn.cz
http://www.psjenstejn.cz/
mailto:info@psjenstejn.cz

