PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

příspěvková organizace města

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA
HAVLÍČKOVA BRODU
Reynkova 3643
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 433 757
www.ssmhb.cz
e-mail: ssmhb@ssmhb.cz
Kontakt na pečovatelskou službu:
Vedoucí
terénních
a
ambulantních
služeb,
sociální
pracovnice – Mgr. Lucie Košmiderová
tel.:569 426 210,724 291 175, e-mail: kosmiderova@ssmhb.cz
sociální pracovnice – Bc. et Bc. Kateřina Nováková
tel: 569 426 310,727 903 568, e-mail: novakova@ssmhb.cz
Koordinátorka pečovatelské služby – Miroslava Drahozalová
tel: 569433757/134,724079678, e-mail: drahozalova@ssmhb.cz

Poslání služby
Posláním naší je poskytnutí takové pomoci a podpory osobám,
které

vzhledem

a podporu
jejich

k věku

potřebují;

potřeb

v

a

a

zdravotnímu

která

stavu

zajistí
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takovou

důstojné

sociálním

pomoc

zabezpečení

prostředí

příp.

v zařízení sociálních služeb.
Komu je služba určena
1. Seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu
potřebují pomoc druhé osoby a nejsou schopni zabezpečit
své potřeby jiným způsobem.
2. Osobám starším 18ti let se zdravotním postižením, které
vzhledem

ke

svému

tělesnému

či

chronickému

onemocnění

potřebují pomoc druhé osoby a nejsou schopny zabezpečit
své potřeby jiným způsobem.
3. Rodinám, v nichž se narodily 3 nebo více dětí současně a
to do 4 let věku těchto dětí.

Stručná charakteristika služby
Pečovatelská služba (dále jen PS) se poskytuje v domácnostech
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a
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Standardy kvality sociálních služeb.
Mezi základní činnosti služby patří:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (tj.
podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, přesun na lůžko
nebo vozík, prostorová orientace, pohyb ve vnitřním prostoru),

b)

pomoc

osobní

při

osobní

hygienu

(tj.

hygieně
úkony

nebo
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poskytnutí
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o

pro
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a

nehty, použití WC),
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění (tj. dovoz
nebo donáška oběda, pomoc při přípravě a podání jídla a pití),
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (tj. úklid, údržba
spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody,
topení v kamnech, nákupy a pochůzky, praní a žehlení),
e)

zprostředkování

(doprovázení

do

kontaktu

zaměstnání,

do

se

společenským

školy,
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veřejné moci, na instituce poskytující veřejné služby a zpět).

Úhrada za službu
Za většinu úkonů shora uvedených základních činností (vyjma
činnosti písmene c) se účtuje 128 Kč za hodinu (účtuje se po
každých

započatých

5ti

minutách)

Například:

Trvá-li

poskytování úkonu 13 minut, účtuje se 15 minut a cena bude 32
Kč za úkon. Za stravu (viz výše písm. c): 64,- Kč oběd,

25,-

Kč

dovoz

nebo

donáška

oběda

do

domácnosti

uživatele.
Za praní a žehlení se účtuje 70,- Kč za jeden kilogram prádla.
Pouze praní nebo pouze žehlení 35,- Kč za 1kg prádla.
Osobní hygiena ve středisku osobní hygieny je cca 11,- Kč za
každých započatých 5 minut péče.

Smlouvy
Jednotlivé činnosti pečovatelské služby poskytujeme na základě
písemného smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem,
kdy postavení obou účastníků smlouvy je rovné.
Důvod pro neuzavření smlouvy o poskytnutí služby jsou:
1. plná kapacita,

2. žadatel není z cílové skupiny.

Zásady služby
• Respekt k soukromí a jedinečnosti každého klienta
• Individuální přístup s ohledem na přání, potřeby a osobní
cíle klienta
• Rovný přístup ke klientům
• Podpora a pomoc vedoucí k zachování stávajících schopností
a dovedností klienta

Cíle pečovatelské služby
Aby uživatelé této služby:
• Měli zabezpečeny životní potřeby a mohli setrvat ve svém
přirozeném prostředí
• Měli poskytnutou adekvátní podporu a pomoc dle svých
individuálních potřeb, potřeb a dle stávajících schopností
• Mohli žít stylem života, na který byli zvyklí

Provozní doba
pondělí – pátek od 6:30 hod. do 20:00 hod
víkendy a státní svátky od 6:30 hod. do 15:00 hod.
O víkendech a státních svátcích se služba poskytuje prioritně
klientům, kteří potřebují pomoc a podporu v oblasti péče o
vlastní osobu.
Rozvážka obědů je zajištěna od pondělí do soboty, v sobotu a
neděli je možná docházka na oběd do budovy Domova pro seniory,
Reynkova 3643, a to v době od 11:00 do 12:00 hodin.

