„Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná,
ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování
a dobrého ovoce, bez předsudků a přetvářky.“

Kde o pečovatelské službě najdu informace?
~~ na adrese: Vrchlického 10, Polička 572 01
~~ na internetu: www.policka.charita.cz

Co mám udělat, když chci
pečovatelskou službu?
~~ zavolat vedoucí pečovatelské služby na
tel. č.: 731 598 814
~~ napsat e-mail vedoucí pečovatelské služby
na adresu: chps.oa@pol.hk.caritas.cz
~~ osobně navštívit vedoucí pečovatelské služby
nebo požádat o návštěvu někoho blízkého

Co Vám doporučujeme?
Nebojte se o službě u nás informovat. Pokud
jsou věci ve vašem životě, které vám začaly
činit potíže a potřebujete pomoc, jsme tu pro
vás. Můžete díky nám ulehčit sobě, ale i svým
blízkým, kteří vám pomáhají.
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1. Šance pro rodinu
2. Centrum náhradní rodinné péče
3. Občanská poradna
4. Nízkoprahové denní centrum
5. Otevřené dveře
6. AC dílny
7. Denní stacionář
8. Osobní asistence

9. Charitní pečovatelská služba
Charitní dům III
Vrchlického 10, Polička, 572 01
tel.: 731 598 814, chps.oa@pol.hk.caritas.cz
10. Charitní ošetřovatelská služba

Oblastní charita Polička
Vrchlického 22, Polička, 572 01
IČO: 49325515

Charitní
pečovatelská
služba
Komplikuje Vám život nemoc,
zdravotní omezení nebo vysoký věk?
Chcete zůstat doma , i když už některé
činnosti v péči o sebe samotného
a o domácnost nezvládnete? Pečujete
o někoho, kdo z důvodu nemoci,
zdravotního handicapu nebo vysokého
věku přestává zvládat některé běžné
každodenní
úkony
a potřebuje

pomoc

druhého
člověka?

tel.: 461 725 552
reditel@pol.hk.caritas.cz
www.policka.charita.cz
číslo účtu: 351105664/0600

Oblastní charita Polička
Vám může pomoci...

9.

Co je pečovatelská služba?
Je individuální pomoc pečovatelky
konkrétnímu zdravotně znevýhodněnému
člověku v jeho přirozeném prostředí, kde tuto
pomoc potřebuje poskytnout, tedy především
doma.

Komu je pečovatelská služba určena?
Seniorům se sníženou soběstačností, lidem
s tělesným nebo mentálním postižením,
dlouhodobě nemocným z Poličky a okolních
obcí.

Jak pečovatelská služba slouží?
Zabezpečuje péči o klienta a jeho domácnost:
1. Poskytuje tyto pečovatelské úkony:
~~ pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (podávání jídla a pití,
oblékání, prostorová orientace a pomoc při
pohybu, přesun z lůžka na vozík)
~~ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu (osobní
hygiena, péče o vlasy, při použití WC)
~~ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (příprava jídla a podání jídla a pití)
~~ pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný
úklid, běžné nákupy, pochůzky)
~~ zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod k lékaři, do školy, na
vycházkách)

Charitativní pečovatelská služba

2. Nadstandardní služby:
doprava klienta služebním vozem, pomoc
a dohled při denních činnostech klienta,
kontrola jeho zdravotního stavu, dohled nad
užitím léků a další služby dle Vašich potřeb
a možností služby

Kdy je pečovatelská služba otevřena?
~~ v pracovní dny od 6 hodin do 18 hodin.
~~ v sobotu a neděli od 7 hodin do 10 hodin
a od 18 hodin do 20 hodin. Jinak dle dohody.

Kde pečovatelskou službu svým
klientům poskytujeme?
Pečovatelka přijede v dohodnutý čas a vykoná
úkony, které jsou domluvené:
~~ nejčastěji přímo ve vaší domácnosti
~~ a všude, kde pro vás vykonává pečovatelskou
službu

Kdo jsou pracovníci pečovatelské služby?
Sociální pracovnice a pracovnice v sociálních
službách vzdělávané v problematice
pečovatelských služeb.

Kolik za pečovatelskou službu zaplatím?
Podle jednotlivých pečovatelských úkonů, které
jsem si se službou nasmlouval.
~~ za pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
105 Kč za hodinu
~~ za pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
105 Kč za hodinu
~~ za poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy
105 Kč za hodinu
~~ pomoc při zajištění chodu domácnosti,
běžný úklid, údržba domácích spotřebičů
105 Kč za hodinu
~~ za běžné nákupy a pochůzky			
105 Kč za hodinu
~~ za zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím doprovázení
105 Kč za hodinu
Nadstandardní služby:
~~ za dopravu služebním vozem 			
8 Kč za kilometr
~~ za pomoc a dohled při denních aktivitách,
kontrola zdravotního stavu			
120 Kč za hodinu
~~ za dohled nad užitím léků			
25 Kč za úkon
~~ za další služby podle dohody 			
170 Kč za hodinu
Zaplatíte poměrnou část hodinové ceny za čas,
který u vás pečovatelka skutečně stráví.

www.policka.charita.cz

