
  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentura  vznikla  díky         

finanční podpoře Nadačního fondu 

obětem holocaustu,     

Claims Conference a          

Židovské obce Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní donátoři: 

Nadační fond obětem holocaustu 

Claims Conference 

Ministerstvo práce a sociál. věcí 

Jihomoravský kraj 

Magistrát města Brna  

 

 

 

 

 

 

AGENTURA JAS  

tř. Kpt. Jaroše 3 

602 00 BRNO 
Czech Republic 

Tel:     +420 544 509 670 
GMS:  +420 736 614 148 

email : jas@zob.cz  
  

číslo účtu:1925258024/2700  
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AGENTURA JAS  

  

Poslání: pomoc člověku v obtížné 

životní situaci způsobené věkem, nebo 

nepříznivým zdravotním stavem. 

 

Cíl: pomocí výkonu pečovatelské služby 

umožnit lidem, kteří se v důsledku věku 

nebo zdravotního stavu dostali do 

nepříznivé sociální situace a nejsou 

schopni vlastními silami zabezpečit péči 

o vlastní osobu i domácnost, co nejdelší 
pobyt v domácím prostředí tak, aby 

nadále mohli v rámci svých možností 

vést důstojný a plnohodnotný život ve 

vlastním sociálním prostředí 

přizpůsobený zdravotnímu stavu, 

potřebám, návykům a životnímu rytmu.  

 

Cílová skupina: osoby bydlící v Brně, 

které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, nebo chronického 

onemocnění, rodiny s dětmi (podpora 

rodin s trojčaty dle zákona o soc. 

službách)a nejsou schopny pečovat o 

vlastní osobu, domácnost a zapojit se do 

běžného života. 

 

Rozsah poskytované péče závisí na 

zdravotním stavu a sociálním zázemí 

žadatele.  

Pečovatelské služby žádá sám budoucí 

uživatel, jeho rodina (informace, 

zprostředkování). 

Péče se poskytuje se zvláštním zřetelem  

k potřebám osob přeživších holocaust a 

držitelů osvědčení podle zákona  

č. 255/1946 Sb.  

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
doplňuje péči rodinných příslušníků, 

péči poskytují zkušené pečovatelky. 

 

Zajištuje se: 

• pomoc při osobní hygieně    

• pomoc při stravování  

• běžný úklid  

• nákupy do 5 kg  

• velký nákup  

• praní a žehlení v domácnosti  

• pochůzky  

• doprovod k lékaři, na úřady  

• zprostředkování velkých úklidů 

• zprostředkování pedikúry  

  

Fakultativní služby:  

• dohled nad občanem  

• doprovod při vycházce  

 

Tyto služby se neposkytují se 

samostatně, pouze klientům se 

základními činnostmi pečovatelské 

služby a v závislosti na kapacitě 

služby. 

 

 

POMOC SOCIÁLNÍ PRACOVNICE  
  

• pomoc při vyplňování a podávání 

žádostí na úřadech  

• pomoc při navazování kontaktů s 

právníkem (poskytuje rady 

bezplatně)  

• informace o různých sociálních 

dávkách a sociálních službách 

• pomoc při navázání kontaktů s 

psychologem a dalšími specialisty  


