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         v Horažďovicích 19.března 2020  
 
 
Věc: Nabídka pomoci v nouzovém stavu způsobeném koronavirem  
 
Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, 
 
usnesením Vlády ČR č. 98/2020 vstoupila v platnost povinnost starostů obcí zajistit osobám starším 70 
let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků v době nouzového 
stavu. 
 
Naše pečovatelská služba vykonává tyto činnosti běžně a je připravena (dle svých aktuálních 
personálních možností) je poskytovat potřebným seniorům i v této složité době. Doporučený postup 
MPSV nám dokonce zjednodušuje postup před začátkem poskytování našich služeb, tak abychom mohli 
aktivně řešit individuální potřeby osob co nejrychleji.  
 
Jsme v rámci aktuálních možností vybaveni nutnými osobními ochrannými pomůckami, které se 
snažíme stále doplňovat a máme zkušenosti, jak s touto skupinou lidí pracovat. Princip naší služby 
zůstane i u „nových“ uživatelů zachován – budeme postupovat v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách v aktuálním znění. 
 
Věříme, že pomoc najdou senioři hlavně ve své rodině, u přátel nebo sousedů. Přesto se i ve Vaší obci 
může ocitnout jednotlivec, který zůstane bez pomoci. Také si netroufáme odhadnout, jak dlouho budou 
v současnosti vyhlášená krizová opatření platná, a jak dlouho vydrží obecná soudržnost a ochota 
pomáhat. Proto nabízím naše služby jako dlouhodobější řešení potřeb seniorů. 
 
V případě Vašich dotazů k výše uvedenému nebo zájmu u konkrétních osob, prosím kontaktujte:  
 
sociální pracovnici Pavlu Brůžkovou, DiS. - 376 511 867, 730 551 603, poradna@horazdovice.charita.cz  
 
nebo  
 
vedoucí pečovatelské služby Miloslavu Kadaňovou - 731 604 521, chps@horazdovice.charita.cz     
 
 
 
 
 
 
 



 
Současně bychom chtěli upozornit na možnost využití informační linky, která má za cíl pomoci řešit 
potíže způsobené epidemiologickými opatřeními jako např. omezené vycházení, nutnost postarat se o 
své blízké, snížený příjem z důvodů péče o děti atd. Může jít o řešení možných dluhů (například 
preventivní jednání o jiném splátkovém kalendáři, ale i exekuce), pracovně-právních vztahů, péče 
o člena rodiny a mnoho dalších témat v sociální i zdravotní oblasti, ale také o akutní pomoc v 
krizi. Telefonická či e-mailová konzultace je v současné situaci vhodnější než osobní návštěva, protože 
nedochází k fyzickému kontaktu 
 
Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice  
tel.: 730 551 603, e-mail: poradna@horazdovice.charita.cz 
Provozní doba: Út 9:00-11:30 /12:30-16:00     
 
 
 
S přáním mnoha sil a optimismu v nejbližších týdnech 
 
  
   
 
 
 
 

  Mgr. Šárka Čáňová 
                      ředitelka 
 
 
                       podepsáno   e l e k t r o n i c k y  
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