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Pečovatelská služba Slunce
Název poskytovatele:
Centrum služeb Slunce všem o.p.s.
Druh služby:
Pečovatelská služba – v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/200 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách
Forma:
terénní
Poslání:
Posláním pečovatelské služby Slunce je podporovat osoby, které mají snížené možnosti
a schopnosti v oblastech sebeobsluhy a v péči o domácnost. Podporou pak dojde k tomu, že tyto
osoby mohou co nejdéle žít důstojný a co nejvíce samostatný život ve svém přirozeném domácím
prostředí.
Cíl:
Cílem pečovatelské služby Slunce je podpořit osoby v činnostech, které jim pomohou zachovat si
co nejpřirozenější životní styl v jejich přirozeném sociálním prostředí (především v jejich
bydlišti), při udržení co nejvyšší kvality a důstojnosti života.
Cílové
-

skupiny:
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Senioři

Věková kategorie uživatelů je od 1 roku výše.
Čas a místo poskytování služby:
Časový rozvrh poskytované pečovatelské služby je od pondělí do neděle, od 7.00 do 19.00.
V místě trvalého nebo přechodného pobytu uživatelů, případně v terénu dle zakázky.
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Podmínky pro přijetí žadatele:
- Podání žádosti o službu.
- Osobní jednání se zájemcem o službu o podmínkách spolupráce.
- Zájemce musí spadat do cílové skupiny, očekávání a potřeby jsou v souladu s cílem
a nastavením služby a sociálním šetřením byla prokázána potřebnost služby.
- Při přijetí jsou upřednostněni žadatelé, kteří jsou nejdéle zařazeni v evidenci podaných
žádostí, příp. jejich aktuální osobní situace vyžaduje akutní poskytnutí služby.
Žádost o poskytování služby:
Zájemce o službu vyplňuje žádost, která je k dispozici na webových stránkách organizace nebo
u sociálního pracovníka a vedoucího služby.
Uzavření smlouvy:
Žadatel přichází na základě vlastního rozhodnutí a uzavírá s Centrem služeb Slunce všem, o.p.s
„Smlouvu o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba“. Pokud má opatrovníka, smlouvu
podepisuje opatrovník. Žadatel či opatrovník je seznámen s aktuálním ceníkem a nabídkou
činností a podpory v rámci pečovatelské služby.
Rozsah poskytování sociální služby:
Pomoc a podpora, kterou můžeme nabídnout v rámci této sociální služby je široká.
Obsah
-

-

sociální služby dokážeme přizpůsobit každodenním individuálním potřebám klienta.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při provádění osobní hygieny a použití toalety
Podpora při poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz nebo donáška obědů
Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, do zařízení, na
zájmové a další aktivity, do škol a školských zařízení, na orgány veřejné moci, instituce
poskytující veřejné služby apod.).
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při zajištění chodu domácnosti, běžný úklid a údržba domácnosti.
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu
po malování.
Donáška vody.
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení.
Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.
Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.
Nákupy a běžné pochůzky, donáška nákupu, doprovod na nákup.
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