KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Pečovatelská
služba
Popis poskytované služby: Posláním pečovatelské služby je poskytovat
takovou podporu a pomoc klientům, která umožňuje zachovat v maximální
míře jejich dosavadní způsob života, pomáhat v nepříznivých životních
situacích zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat nutné práce v
domácnosti a další životní potřeby. Pečovatelskou službu poskytujeme
občanům města Chrudim a územních částí. Zajišťujeme péči terénní a
ambulantní. Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech klientů,
včetně jejich domácností v bytech zvláštního určení v “Domech s
pečovatelskou službou”.
Pro koho je služba určena: Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby
s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem/dětmi, ve kterých se narodily
současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí a rodiny s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a ocitly se v nepříznivé
sociální situaci. Služba je poskytována osobám bez omezení věku.
V čem je služba originální: Pečovatelská služba je v rámci organizace
propojena s domácí zdravotní a ošetřovatelskou péčí Kirké, spolupracuje v
rámci organizace se Senior klubem. Organizace poskytuje pomoc neformálním
pečujícím v rámci projektu Klubíčko.
Jakou formou je služba poskytována:
Ambulantní
Adresa

Provozní doba / otevírací doba

Soukenická 158, 537 01 Chrudim

Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 17:00
So, Ne - Zavřeno

Strojařů 1141, 537 01 Chrudim

Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 17:00
So, Ne - Zavřeno

Obce Ležáků 215, 537 01 Chrudim

Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 17:00
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Lokalita
Vlčnov

Provozní doba / otevírací doba
Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - 07:00 - 19:00

Oblasti pomoci a aktivity:
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí
Domácnost - pomoc při zajištění péče o domácnost - Upřesnění: péče o
oblečení, boty, lůžkoviny, užívání hygienických prostředků, spotřebiče, … ,
pomoc se zajištěním vybavení domácnosti

Hygiena/sebeobsluha - podpora samostaného pohybu (např. změny polohy,
manipulace s předměty) , pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání,
obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) , pomoc při osvojení
si základů osobní hygieny , pomoc při zajištění denní hygieny , nácvik
využívání kompenzačních pomůcek , pomoc při orientaci v čase, místě, v
osobách , pomoc při nastavení režimu dne , pomoc při nácviku přivolání
pomoci, prevence úrazů,… , možnost se vysprchovat, umýt
Péče o dospělého - pomoc a podpora pečujícím osobám
Bydlení - poskytnutí bydlení s dohledem , pomoc při kontaktování vlastníka
bytu, domu či ubytovny , pomoc při vyúčtování služeb za užívání bytu (domu,
ubytovny)
Oblečení - možnost si vyprat oblečení zdarma nebo za úplatu,... , pomoc se
zajištěním vhodného oblečení dle ročního období , pomoc s výběrem
vhodného oblečení na společenské akce,…
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 , zajištění možností stravování ,
zprostředkování pomoci potravinové banky
Volný čas - pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času
Zdraví - doprovody k lékaři , dohled při užívání léků , pomoc při zajištění
základní zdravotní péče , zprostředkování psychologické pomoci ,
zprostředkování psychiatrické pomoci
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.)
Krizové situace - předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na
krizové linky,…)
Právo - pomoc při uplatňování občanských práv , pomoc při komunikaci s
Policií, soudy,…
Rodina a děti - podpora péče o dítě v domácím prostředí , pomoc pečujícím
osobám
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů
Jaká je cena služby: Stáhnout ceník
Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Jírová
Kontaktní email: gabriela.jirova (zavináč) socialni-sluzby.cz
Kontaktní telefon: 730 591 178
Organizace: Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

