PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
v Horní Branné
Zřizovatel – Obec Horní Branná
Adresa zřizovatele: Horní Branná 262, 51236

IČ 00275735

Adresa Pečovatelské služby: Horní Branná 3, 51236
Pracovní doba pečovatelské služby: Po – Pá: 6,30 – 15,00 17,00 – 19,00
So, Ne: 7,30 – 9,30 17,00 – 19,00
Kontakt na vedoucí pečovatelské služby: 481 584 153

mobil: 734 231 254

e-mail dpshb@seznam.cz

V Domě s pečovatelskou službou je poskytováno klientům ubytování, úklid, zajištění léků, donáška obědů, praní prádla, pomoc při
osobní hygieně, zajištění odborných služeb pedikérky apod. Dům s pečovatelskou službou má kapacitu 28 bytů.
Služby v terénu mohou být poskytovány na základě platného ceníku obecního úřadu. Dovoz obědů, zajištění nákupu, pochůzky na
poštu, OÚ a do lékárny, úklid v domácnosti, podání léků, péče o klienty v nemoci a v přechodném období po nemoci, po operaci a
podobně.
Žádost o poskytnutí sociální služby (ať už se jedná o službu v domácím prostředí či v domě s pečovatelskou službou), informační leták
a platný ceník jednotlivých úkonů je ke stažení zde na webových stránkách, nebo je k dispozici v kanceláři pečovatelské služby.
K žádosti je vždy nutné doložit lékařské vyjádření.
Cílová skupina:
senioři
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem
Věková struktura cílové skupiny:
bez omezení věku
Působnost služby

-

Horní Branná a Valteřice

Poslání
Posláním pečovatelské služby je poskytnutí pomoci a podpory seniorům a občanům se zdravotním znevýhodněním z Horní Branné a
Valteřic, jejichž schopnosti v péči o vlastní osobu a domácnost jsou sníženy tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím
prostředí.
Hlavním cílem Pečovatelské služby Horní Branná je uživatel spokojený s poskytovanou sociální službou, jenž si zachovává
dosavadní způsob svého života.
Negativní vymezení cílové skupiny
Službu neposkytujeme zájemcům kteří:
• nepotřebují sociální službu, jsou plně soběstační a nejsou v nepříznivé sociální situaci
• mají projevy agresivity vůči zaměstnancům PS
• odmítnou respektovat základní pravidla, kterými se PS řídí
• mají závislost na návykových látkách a nezvládají konfliktní situace
• vyžadují poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
• trpí infekční nemocí
Typy poskytovaných služeb
Pečovatelská služba poskytuje takové pečovatelské úkony, kterými se snaží naplňovat přání a potřeby uživatelů. Pracujeme tak,
abychom pro naše uživatele zajistili služby odborné a bezpečné.
S uživateli je vždy uzavírána písemná smlouva o poskytování služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách.

Základní činnosti poskytovaných služeb:
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při
prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti
uživatele nebo v domě s pečovatelskou službou – k tomu vyčleněná koupelna, pomoc při péči o vlasy a nehty na rukou, pomoc při
použití WC)
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (možnost dovozu oběda, pomoc při přípravě jídla nebo pití, příprava a podání
jídla a pití)
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti (udržování domácnosti, zajištění velkého úklidu, praní a žehlení prádla, nákupy a pochůzky,
obstarání a zajištění léků)
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (možnost dovozu nebo doprovodu k lékaři na úřady)
Principy pečovatelské služby
Individuální přístup ke všem uživatelům:
• respektování lidské důstojnosti a soukromí
• svobodné rozhodování
• rovnost všech uživatelů
• respektování potřeb a přání uživatelů v souladu s možnostmi a nabídkou
• vzájemná dohoda založená na partnerství
• podpora uživatele pouze do výše jeho postižení
• podpora uživatele k převzetí spoluodpovědnosti na řešení jeho sociální situace
• profesionální odbornost pracovníků
Tyto principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb.
Řídí se jimi všichni pracovníci PS při práci s uživateli.

