Pečovatelská služba

Pro koho je služba určena?

poskytuje terénní pečovatelskou službu dle
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pro všechny osoby se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a zároveň pro osoby
starší 18 let.

Služba je poskytovaná osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení v jejich
domácím prostředí.
Společně s Charitní ošetřovatelskou službou,
poradnou a půjčovnou kompenzačních pomůcek
tvoří systém komplexní odborné zdravotně
sociální péče.

Jaké je poslání služby?
Posláním pečovatelské služby je zachování
běžného způsobu života klienta v jeho
přirozeném prostředí, a to i přes omezení, která
s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní
postižení. Důraz je kladen na zachování
soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými
blízkými i společností, a na možnost svobodně
rozhodovat o způsobu prožití svého života.

Jaké jsou cíle služby?
Uživatel, který získal takovou podporu
a pomoc při zajištění základních životních
potřeb, že může i nadále žít běžný život ve
svém přirozeném prostředí.
Uživatel, který ve své nepříznivé sociální
situaci získal veškeré dostupné informace
potřebné pro její řešení.

V čem Vám může služba pomoci?
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu.
Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění
stravy.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
Bezplatné základní sociální poradenství.

Je pečovatelská služba hrazená?
Služba je poskytována za úhradu. Stanovení výše
úhrady vychází z § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, a dle aktuálního ceníku. Aktuální ceník
služby je volně dostupný na webových stránkách
organizace.

Provozní doba služby je 7:30 – 22:00 hod., každý
den, včetně víkendů a státem uznaných svátků.

Kde sídlíme a jaký je k nám přístup?
Služba má kancelář v místě sídla organizace
v ulici Bakaláře 43/6. Budova se nachází
v zadním traktu farního úřadu se samostatným
vchodem z přilehlého parku. Kancelář je ve
druhém patře. V budově není výtah, a proto je
kancelář hůře dostupná pro osoby tělesně
postižené a osoby používající kompenzační
pomůcky. V takovém případě je možné domluvit
si schůzku na naší písecké pobočce v ulici
Budějovická 100, jejíž prostory se nachází
v přízemí budovy. Přístup je téměř bezbariérový
a je zde možné krátkodobé parkování. Dále je
možné se sejít například v bytě zájemce, nebo na
veřejném místě, které k tomuto jednání bude
vhodné.

Jaké jsou zásady služby?
Služba se snaží o maximální zachování
soběstačnosti uživatele a usiluje o jeho
setrvání v přirozeném prostředí. Podporuje
jej v aktivním životě, ve zvládání životních
obtíží a krizí a posiluje kvalitu jeho života.

Kde a kdy je služba poskytována?

Každý uživatel má nárok na bezplatné
poskytnutí
základního
sociálního
poradenství.

Jedná se o službu terénní, která je poskytována
v přirozeném prostředí klientů (v jejich
domovech) na území města Písku.

Poskytování služby je založeno na
dobrovolném smluvním vztahu mezi
uživatelem poskytovatelem.
Nabízená pomoc se řídí individuálními
potřebami uživatele.

Služby jsou poskytovány s ohledem na
komunikační schopnosti uživatele a jeho
předpoklady porozumět poskytovaným
radám, obsahu i smyslu nabízených služeb.
Služba je poskytována tak, aby udržovala
samostatnost uživatele, podporovala jej ve
využití jeho vlastních schopností, posilovala
jeho
odpovědnost
a
sebedůvěru
a umožňovala mu rozhodovat a nést
odpovědnost za chod věcí ve svém životě.
Pracovníci zapojení do péče se maximálně
přizpůsobují
zvyklostem
uživatele
a důsledně dbají na zachování jeho lidské
důstojnosti.
Služby jsou poskytovány odborně, diskrétně,
v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými
způsoby, aby bylo vždy zajištěno dodržování
lidských práv a základních svobod.
Děkujeme všem dárcům sponzorům
a podporovatelům.
Pravidelně tuto službu podporují:
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