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Nitranská 4091/11
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Nacházíme se na ul. Nitranské
4091 v Kroměříži. Nedaleko se
nachází zastávka MHD. Dovoz
do zařízení lze zajistit
služebními vozidly. Přístup do
budovy a v budově je
bezbariérový. Tel: 573341700,
777749027, www.pecovat.cz.
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V sídle Pečovatelské služby Kroměříž z.ú. na Nitranské ulici
(viz. foto vchodu) poskytujeme služby spojené s osobní
hygienou a ambulantní služby. V nově vybudovaném
středisku osobní hygieny Vám nabízíme koupele (i pro
imobilní osoby a osoby se zdravotním postižením).
Terénní pečovatelskou službu poskytujeme převážně v
domácnostech klientů. Je to prostředí, na které jsou klienti
zvyklí a cítí se v něm bezpečně.
Terénní pečovatelská služba je zajištěna v pracovní dny od
06.00 hod. do 22.00 hod., o víkendech a svátcích od 06.00
hod. do 21.00 hod. Službu zajišťuje v sobotu, neděli a svátku
jedna pečovatelka, která je k dispozici na mobilním telefonu
777 749 027.
Úhrady za poskytované služby se řídí sazebníkem
sestaveným na základě vyhlášky 505/2006 Sb. Základní
služby jsou dotované MPSV, Zlínským krajem, Městem
Kroměříž, Morkovice-Slížany a obcí Tlumačov.
Veškeré podrobnosti na www.pecovat.cz, dotazy písemně na
e-mail: pecovatelska11@seznam.cz.

V sídle Pečovatelské služby Kroměříž z.ú. na Nitranské ulici
(viz. foto vchodu) poskytujeme služby spojené s osobní
hygienou a ambulantní služby. V nově vybudovaném
středisku osobní hygieny Vám nabízíme koupele (i pro
imobilní osoby a osoby se zdravotním postižením).
Terénní pečovatelskou službu poskytujeme převážně v
domácnostech klientů. Je to prostředí, na které jsou klienti
zvyklí a cítí se v něm bezpečně.
Terénní pečovatelská služba je zajištěna v pracovní dny od
06.00 hod. do 22.00 hod., o víkendech a svátcích od 06.00
hod. do 21.00 hod. Službu zajišťuje v sobotu, neděli a svátku
jedna pečovatelka, která je k dispozici na mobilním telefonu
777 749 027.
Úhrady za poskytované služby se řídí sazebníkem
sestaveným na základě vyhlášky 505/2006 Sb. Základní
služby jsou dotované MPSV, Zlínským krajem, Městem
Kroměříž, Morkovice-Slížany a obcí Tlumačov.
Veškeré podrobnosti na www.pecovat.cz, dotazy písemně na
e-mail: pecovatelska11@seznam.cz.

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
Nitranská 4091/11
767 01 Kroměříž

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
Nitranská 4091/11
767 01 Kroměříž

Nacházíme se na ul. Nitranské
4091 v Kroměříži. Nedaleko se
nachází zastávka MHD. Dovoz
do zařízení lze zajistit
služebními vozidly. Přístup do
budovy a v budově je
bezbariérový. Tel: 573341700,
777749027, www.pecovat.cz.

Nacházíme se na ul. Nitranské
4091 v Kroměříži. Nedaleko se
nachází zastávka MHD. Dovoz
do zařízení lze zajistit
služebními vozidly. Přístup do
budovy a v budově je
bezbariérový. Tel: 573341700,
777749027, www.pecovat.cz.

V sídle Pečovatelské služby Kroměříž z.ú. na Nitranské ulici
(viz. foto vchodu) poskytujeme služby spojené s osobní
hygienou a ambulantní služby. V nově vybudovaném
středisku osobní hygieny Vám nabízíme koupele (i pro
imobilní osoby a osoby se zdravotním postižením).
Terénní pečovatelskou službu poskytujeme převážně v
domácnostech klientů. Je to prostředí, na které jsou klienti
zvyklí a cítí se v něm bezpečně.
Terénní pečovatelská služba je zajištěna v pracovní dny od
06.00 hod. do 22.00 hod., o víkendech a svátcích od 06.00
hod. do 21.00 hod. Službu zajišťuje v sobotu, neděli a svátku
jedna pečovatelka, která je k dispozici na mobilním telefonu
777 749 027.
Úhrady za poskytované služby se řídí sazebníkem
sestaveným na základě vyhlášky 505/2006 Sb. Základní
služby jsou dotované MPSV, Zlínským krajem, Městem
Kroměříž, Morkovice-Slížany a obcí Tlumačov.
Veškeré podrobnosti na www.pecovat.cz, dotazy písemně na
e-mail: pecovatelska11@seznam.cz.

V sídle Pečovatelské služby Kroměříž z.ú. na Nitranské ulici
(viz. foto vchodu) poskytujeme služby spojené s osobní
hygienou a ambulantní služby. V nově vybudovaném
středisku osobní hygieny Vám nabízíme koupele (i pro
imobilní osoby a osoby se zdravotním postižením).
Terénní pečovatelskou službu poskytujeme převážně v
domácnostech klientů. Je to prostředí, na které jsou klienti
zvyklí a cítí se v něm bezpečně.
Terénní pečovatelská služba je zajištěna v pracovní dny od
06.00 hod. do 22.00 hod., o víkendech a svátcích od 06.00
hod. do 21.00 hod. Službu zajišťuje v sobotu, neděli a svátku
jedna pečovatelka, která je k dispozici na mobilním telefonu
777 749 027.
Úhrady za poskytované služby se řídí sazebníkem
sestaveným na základě vyhlášky 505/2006 Sb. Základní
služby jsou dotované MPSV, Zlínským krajem, Městem
Kroměříž, Morkovice-Slížany a obcí Tlumačov.
Veškeré podrobnosti na www.pecovat.cz, dotazy písemně na
e-mail: pecovatelska11@seznam.cz.

PŘI VYUŽÍVÁNÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB LZE NASMLOUVAT I
FAKULTATIVNÍ ÚKONY
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1/ doprava našim automobilem,
2/zapůjčení kompenzačních pomůcek na den / měsíc
(invalidní vozík, chodítko, WC křeslo, polohovací postel),
3/ cena poskytovaných základních úkonů činí převážně 130,Kč za hodinu, podrobně uvedeno v ceníku na
www.pecovat.cz, nebo můžete vyžádat na e-mailu:
pecovatelska11@seznam.cz ,
4/ V případě jakýchkoliv dotazů se můžete dotazovat přímo na
uvedených telefonech,
5/ ceny za poskytované služby jsou účtovány po minutách,
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