
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Pečovatelská
služba

Popis poskytované služby: Posláním pečovatelské služby je zajištění
podpory a pomoci uživatelům patřícím do okruhu osob, aby mohli žít co
nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí a podporovat je v nezávislém
životě při zachování přirozených sociálních vazeb.
Pro koho je služba určena:  Senioři a osoby se zdravotním postižením (od
19-ti let). Jedná se o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a z
důvodu vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti potřebují
pomoc jiné fyzické osoby.
V čem je služba originální: Služba je poskytována v okruhu do 20-ti km od
Chotovic a od Hlinska v rámci Pardubického kraje.
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

SKUTEČ a spádové obce Po, Út, St, Čt, Pá, Ne - 07:00 - 18:00
So - 07:00 - 18:00

Oblasti pomoci a aktivity:  
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při zajištění denní hygieny , nácvik využívání
kompenzačních pomůcek , zapůjčení kompenzačních pomůcek , podpora
samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty) 
Péče o dospělého - podpora péče o člena rodiny v domácím prostředí 
Strava - dovoz stravy , zajištění nákupu potravin , zajištění možností
stravování 
Zdraví - dohled při užívání léků , poskytnutí ošetřovatelské péče 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Jana Jílková
Kontaktní email: jana.jilkova (zavináč) chnh.hk.caritas.cz
Kontaktní telefon: 733 161 623
Service Web https://novehrady.charita.cz/jak-pomahame/pecovatelska-
sluzba/
Organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

https://novehrady.charita.cz/jak-pomahame/pecovatelska-sluzba/
https://novehrady.charita.cz/jak-pomahame/pecovatelska-sluzba/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/30
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