KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Pečovatelská
služba Heřmanův Městec

Popis poskytované služby: Posláním Pečovatelské
Městec je poskytovat takovou podporu a pomoc, která
zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob
nepříznivých životních situacích zvládat pobyt v domácím
nutné práce v domácnosti a další životní potřeby.

služby Heřmanův
umožňuje klientům
života, pomáhat v
prostředí, zajišťovat

Pro koho je služba určena: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby
s chronickým onemocněním, rodiny s dětmi
Jakou formou je služba poskytována:
Ambulantní
Adresa

Provozní doba / otevírací doba

Masarykovo nám. 950, Heřmanův Městec

Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Masarykovo nám. 950, Heřmanův Městec
Lokalita
HEŘMANŮV MĚSTEC a spádové obce

Provozní doba / otevírací doba
Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:
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 , pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek
Domácnost - pomoc při zajištění péče o domácnost
Strava - pomoc při přípravě stravy , dovoz stravy , zajištění nákupu potravin ,
poskytnutí celodenní stravy , pomoc při zajištění dodavatele stravy , zajištění
možností stravování
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při zajištění denní hygieny , nácvik využívání
kompenzačních pomůcek , pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách ,
pomoc při nastavení režimu dne , podpora samostaného pohybu (např. změny
polohy, manipulace s předměty) , pomoc při péči o vlastní osobu (např.
oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…)
Oblečení - možnost si vyprat oblečení zdarma nebo za úplatu,... - Upřesnění:
zajištění praní a žehlení osobního a ložního prádla za úplatu dle sazebníku
pečovatelské služby
Rodina a děti - pomoc pečujícím osobám - Upřesnění: pomoc rodinám, ve

kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
Péče o dospělého - podpora péče o člena rodiny v domácím prostředí ,
pomoc a podpora pečujícím osobám
Zdraví - doprovody k lékaři - Upřesnění: doprovod a doprava k lékaři v rámci
Heřmanova Městce , dohled při užívání léků - Upřesnění: dohled nad užíváním
léků jejich příprava a dávkování není možné
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník
Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kopecká vedoucí pečovatelské služby
Kontaktní email: jana.kopecka (zavináč) mesto-hm.cz
Kontaktní telefon: 464 603 520, 778 754 891
Service Web http://www.hermanuv-mestec.cz/radnice/povinneinformace/subjekt-odbor-socialni-44.html
Organizace: Město Heřmanův Městec - odbor sociální

