
Všeobecné informace: 

 
    Dům s pečovatelskou službou je dům zvláštního určení, je určen pro občany, kteří dosáhli 

věku pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří jsou poživateli invalidního důchodu 

a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči za předpokladu, že 

jim budou poskytovány služby potřebné k jejich věku a zdravotnímu stavu. Do DPS se 

přijímají občané, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve 

vhodných podmínkách. (Pečovatelská péče je poskytována pouze v pracovní dny od 7,00 do 

15,00 hodin). Do DPS jsou přijímáni občané k trvalému pobytu. Trvalé bydliště v DPS je 

podmínkou. Dojde-li k závažné změně zdravotního stavu, kdy obyvatel potřebuje celodenní 

komplexní péči, která nemůže být v DPS poskytována, je obyvatel ve spolupráci s příbuznými 

přemístěn do zařízení, které je pro tuto péči určeno. Zdravotní stav a možnost setrvání v DPS 

posuzuje zásadně lékař. 

    Dům s pečovatelskou službou v Libštátě je postaven v letech 2003 – 2004 v bývalém 

těžebním prostoru hlíny pro cihelnu, pří pohledu k severu vpravo od budovy školy, vzdálen 

400 m od náměstí, celkovým nákladem 48 milionů korun. 

Jedná se o 3 podlažní budovu s bezbariérovým přístupem, výtahem, společným balkónem v 

druhém podlaží, společenskou místností. V budově je prádelna kde jsou umístěny 2 aut. 

pračky, sušárna, koupelna pro osoby potřebující ke koupeli asistenci pečovatelky. Budova je 

vytápěna plynovým ústředním vytápěním. Byty nejsou vybaveny měřiči spotřeby tepla. 

 

Celkový počet bytů je 56 + byt domovníka 

 

Každý byt má: - svoji koupelnu se sprchovým koutem, umývadlem a záchodem,  

- kuchyňský kout se dřezem a 2 plotýnkovou varnou plochou, 

   - samostatné měření odběru el. energie, 

   - samostatné měření odběru teplé a studené vody, 

   - přípojku pro společnou televizní anténu, 

   - zvonek a poštovní schránku. 

Další zařízení si dodává nájemník sám. 

Podlahové krytiny: chodby, schodiště, koupelny = dlažba, obytná plocha = linoleum. 

Podkrovní byty v 1. křídle budovy mají pouze střešní okna. 

 

Poskytované služby: 

1 Pomoc při úkonech osobní hygieny 90 Kč / hod    (počítá se po ¼ hod.) 

2 Úklid a údržba domácnosti 100 Kč / hod  (počítá se po ¼ hod.) 

3 Donáška oběda do DPS 10 Kč / úkon  (jeden jídlonosič) 

4 Praní a žehlení prádla 50 Kč / kg 

6 Nákupy a jiné pochůzky 20 Kč / úkon 

7 Doprovod k lékaři 100 Kč / hod  (počítá se po ¼ hod.) 
 

Ostatní úhrady  

Využití pokoje pro hosty 1 osoba 220 Kč / noc 

Využití pokoje pro hosty 2 osoby 300 Kč / noc 

Využití společné koupelny 25 Kč / vykoupání bez pomoci pečovatelky 

 

(při asistenci pečovatelky bude tato cena navýšena podle 

bodu č.1) 

 


