
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Pečovatelská
služba Slatiňany

Popis poskytované služby: Pečovatelská služba Slatiňany je určena
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení žijícím ve městě Slatiňany a okolních obcích,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Posláním pečovatelské
služby je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře
samostatného života v domácím prostředí.
Pro koho je služba určena:  senioři, chronicky nemocní, zdravotně postižení
věkové kategorie cílové skupiny: dospělý (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80
let), starší senioři (nad 80 let)
V čem je služba originální: Místní působnost: Slatiňany a místní části
města: Kunčí, Kochánovice, Presy, Podhůra, Trpišov, Škrovád Dále pak pokud
to ekonomické, technické a provozní možnosti dovolí obce dle Delimitačního
protokolu: Orel, Lukavice, Svídnice a obec Zaječice (a jejich místní části)
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
Farská 765, 538 21 Slatiňany
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

Slatiňany Po, Út, St, Čt, Pá - 06:00 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bydlení - pomoc při podání žádosti o městský byt 
Doklady - pomoc při vyplňování formulářů , pomoc při zajištění osobních a
dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta
zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.) 
Domácnost - pomoc při zajištění bezbariérové úpravy domácnosti , pomoc při
zajištění péče o domácnost 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při osvojení si základů osobní hygieny ,
pomoc při zajištění denní hygieny , nácvik využívání kompenzačních pomůcek
, zapůjčení kompenzačních pomůcek , pomoc při péči o vlastní osobu (např.
oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) , pomoc
při orientaci v čase, místě, v osobách , pomoc při nastavení režimu dne ,
podpora samostaného pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty) 
- 
Krizové situace - pomoc při řešení krizové situace , předání kontaktů na
příslušné organizace (telefon na krizové linky,…) 
Oblečení - pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období 
Sociální dávky - poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co



nárok a za jakých podmínek) , pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální
dávky , poskytnutí doprovodu na úřady 
Strava - pomoc při přípravě stravy , dovoz stravy , zajištění nákupu potravin ,
pomoc při zajištění dodavatele stravy 
Zdraví - pomoc při zajištění základní zdravotní péče , doprovody k lékaři ,
dohled při užívání léků , podpora zdravého životního stylu , zprostředkování
psychologické pomoci , zprostředkování psychiatrické pomoci 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Čápová Tušicová
Kontaktní email: dps (zavináč) slatinany.cz
Kontaktní telefon: 721 101 332
Organizace: Pečovatelská služba Slatiňany

file:////tmp/www.slatinany.cz
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/77
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