
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Pečovatelská
služba města Luže

Popis poskytované služby: Posláním pečovatelské služby Města Luže je
poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v činnostech, které klient sám
nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v
maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití
plnohodnotného života ve svém domácím prostředí. Sociální služba je určena
občanům na území Města Luže a spádových obcí a dále občanům obcí
Hroubovice a Střemošice – část Bílý Kůň ve formě: služby terénní, tj. v
domácnostech klientů a v domě s pečovatelskou službou a služby ambulantní
- ve středisku osobní hygieny (v domě s pečovatelskou službou).
Pro koho je služba určena:  1) Senioři, tedy lidé, kteří dosáhli věku
rozhodného pro přiznání starobního důchodu, částečně samostatní, ale pro
setrvání ve svém domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby. 2) Osoby
od 18 let věku se zdravotním postižením nebo chronickou nemocí, jehož
dopady je činí závislou na pomoci jiné osoby. 3) Rodiny, ve kterých se narodily
tři a více dětí současně. V těchto rodinách zajišťuje PS pouze chod
domácnosti, ne péči o děti. Dětem můžeme zprostředkovat kontakt se
společenským prostředí v případě, že jsou jejich rodiče v nepříznivé životní
situaci.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Dům s pečovatelskou službou, Na Výsluní 9, Luže 538 54 Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Na Výsluní 9, 538 54 Luže
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

Luže Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
So, Ne - dle domluvy při větším množství zájemců

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bydlení - pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny 
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 péče o domácnost - Upřesnění: běžný úklid,
donáška vody, topení v kamnech, atd. (dle ceníku) 
Finance - pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a



osobního rozpočtu,…) - Upřesnění: Pomoc s domácím rozpočtem. 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při zajištění denní hygieny , zapůjčení
kompenzačních pomůcek - Upřesnění: toaletní židle, židle do sprchy Předání
kontaktů na jiné organizace, které kompenzační pomůcky půjčují., pomoc při
péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba
vhodného oblečení,…) , pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách ,
možnost se vysprchovat, umýt , podpora samostaného pohybu (např. změny
polohy, manipulace s předměty) 
- 
Sociální dávky - poskytnutí doprovodu na úřady , pomoc s přípravou
podkladů a žádostí o důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí) 
Strava - pomoc při přípravě stravy , dovoz stravy - Upřesnění: pouze pro
klienty, kteří nejsou schopni odebírat stravu od komerčního dovozce , zajištění
nákupu potravin , pomoc při zajištění dodavatele stravy 
Zdraví - doprovody k lékaři , dohled při užívání léků 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Monika Pidimová
Kontaktní email: dps (zavináč) luze.cz
Kontaktní telefon: 469 672 015, 730 871 336
Service Web https://www.luze.cz/zivot-ve-meste/pecovatelska-sluzba/
Organizace: Pečovatelská služba Města Luže

https://www.luze.cz/zivot-ve-meste/pecovatelska-sluzba/bydleni-v-dome-s-pecovatelskou-sluzbou/poskytovane-sluzby-cenik-a-zadost/
https://www.luze.cz/zivot-ve-meste/pecovatelska-sluzba/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/75
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