
 

 

Domov pro seniory 
Adresa Šafaříkova 852, 438 01 Žatec 
Kontaktní osoba, funkce Jarmila Vosyková, DiS.,  sociální pracovnice 
Telefon,  e-mail 415 710 295, vosykova@dpszatec.cz 
Pracovní doba pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin 
Formy služeb pobytová služba pro 83 klientů na 48 pokojích 
Služba je určena Osobám, které se dostaly do nepříznivé situace z důvodu věku, snížené 

soběstačnosti nebo zdravotního stavu. Z tohoto důvodu nemohou žít 
ve svém původním domácím prostředí a potřebují podporu druhé 
osoby. Služba je určena obyvatelům města Žatec a obcí v okolí Žatce, 
kteří jsou starší 63 let, a je poskytována 24 hodin denně. 

Popis Pomoc a podpora v zachování co největší míry soběstačnosti při 
poskytování ubytování, stravy, osobní hygieně, kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutických a aktivizačních činnostech a 
při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí a poskytování 
zdravotních a rehabilitačních služeb. 

Úhrada služby sazebník úhrad viz www.dpszatec.cz 
 

Domov se zvláštním režimem 
Adresa Šafaříkova 852, 438 01 Žatec 
Kontaktní osoba,funkce Mgr. Marie Jobová, sociální pracovnice 
Telefon ,e-mail 415 710 295, jobova@dpszatec.cz 
Pracovní doba pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin 
Formy služeb pobytová služba pro 46 klientů na 24 pokojích 
Služba je určena Osobám starším 50 let, které z důvodu onemocnění stařeckou demencí 

nebo Alzheimerovou chorobou mají sníženou soběstačnost a vyžadují 
pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba je určena občanům Ústeckého 
kraje a je poskytována 24 hodin denně. 

Popis Pomoc a podpora v zachování co největší míry soběstačnosti při 
poskytování ubytování, stravy, osobní hygieny, kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutických a aktivizačních činnostech, 
při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí a poskytování 
zdravotních a rehabilitačních služeb. 

Úhrada služby sazebník úhrad viz www.dpszatec.cz 
 

Pečovatelská služba 
Adresa PS U Hřiště 2512, 438 01 Žatec, 

PS Písečná, 438 01 Žatec, 
Kontaktní osoba, funkce Mgr. Štěpánka Pešková Vlachová, DiS.; sociální pracovnice a 

koordinátor PS 
Telefon, e-mail 725 740 095, peskova.vlachova@dpszatec.cz 

PS U Hřiště: po a čt tel: 415 727 832 
PS Písečná:  st a pá tel: 415 749 423 

Pracovní doba pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin 
Formy služeb terénní služba v domácnostech klientů 
Služba je určena Osobám od 27 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a které mají 
trvalý pobyt v Žatci a obcích v okolí Žatce. 

Popis Pomoc a podpora při osobní hygieně, podávání stravy, úklidu 
domácnosti, s nákupy, praním prádla a při kontaktu se společenským 
prostředím. 

Úhrada služby sazebník úhrad viz www.dpszatec.cz 



 

Klub seniorů 
Adresa PS U Hřiště 2512, 438 01 Žatec 
Kontaktní osoba, funkce Emilie Buvaličová, vedoucí klubu 
Telefon 721 000 814 
Pracovní doba po, út, čt od 13:00 do 16:00 hodin 
Formy služeb klub 
Popis Poskytnutí možnosti pravidelného setkávání a kulturně společenského 

vyžití seniorů města Žatce. Klub je dobrovolné sdružení; členové nejsou 
vázáni členskými příspěvky. 

Úhrada služby zdarma 
 


