PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KAZNĚJOV
Poskytovatel: město Kaznějov, Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
IČ: 00257893
Identifikátor služby: 1235696
Adresa: Dům s pečovatelskou službou, U Viaduktu 577, 331 51 Kaznějov
Poslání pečovatelské služby:
Posláním pečovatelské služby je pomoc osobám, které z důvodu věku nebo ze zdravotních důvodů
potřebují pomoc jiné osoby k tomu, aby mohly důstojně žít plnohodnotný život ve svých
domácnostech, tzn. jejich podpora v soběstačnosti a pomoc tam, kde už na to sami nestačí.
Cíle služby:
Pomoc a podpora uživatelů aby mohli žít co nejdéle běžným způsobem života se zachováním
svých zvyklostí a sociálních kontaktů:
• setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí
• předcházet sociálnímu vyloučení
• zachovat stávající zvyklosti a soběstačnost
•
Cílová skupina klientů:
• Osoby s tělesným postižením
• Osoby se sluchovým postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby se zrakovým postižením
• Senioři
Věková kategorie klientů – od 19 let
Služba je určena osobám, které z důvodu věku nebo zdravotního stavu mají omezenou schopnost
sebeobsluhy a potřebují pomoc jiné osoby k tomu, aby mohly setrvat ve svém přirozeném domácím
prostředí.
Pečovatelská služba je poskytována uživatelům v jejich domácím prostředí na území města
Kaznějov v pracovních dnech od 6.00 hod do 14.30 hod.
Zásady služby:
• plánování služby dle individuálních plánů a potřeb – vycházíme vždy z individuálních
potřeb uživatele, který si sám určí jaká služba a v jakém rozsahu mu bude poskytována
• rovný přístup – služby poskytujeme všem potřebným bez jakékoliv diskriminace, se
vzájemným respektem obou stran, na partnerském přístupu
• nevytvářet závislost uživatele na službě – služby poskytujeme tak, aby byl podporován
aktivní přístup uživatele, aby nebyla vytvářena závislost uživatele na službě, tzn. vždy
službu poskytujeme jen v nezbytné míře
• diskrétnost, profesionalita – služby jsou poskytovány s respektováním důstojnosti každého
jedince a tak, aby byly vytvářeny podmínky pro naplňování jeho práv, zárukou toho je
vysoká profesionalita zaměstnanců pečovatelské služby

Nabídka služeb:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomáháme při oblékání a
svlékání, samostatném pohybu ve vnitřním prostředí
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomáháme při
úkonech osobní hygieny, při základní péši o vlasy a nehty, při použití WC
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – dovoz a donáška jídla, pomoc s jeho
přípravou a podáním jídla a pití; rozvoz obědů probíhá od 10.30 hod do 13.00 hod.;
• pomoc při zajištění chodu domácnosti - zajistíme běžný i velký nákup včetně ošacení a
vybavení domácnosti, obstaráme běžné pochůzky (lékárna, pošta, úřad), provedeme běžný
i velký úklid a údržbu domácnosti (mytí oken, pověšení záclon, převlečení lůžkovin,
vynesení odpadků, praní a žehlení osobního i ložního prádla), pomůžeme s přípravou
topení
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - poskytneme doprovod k lékaři, na
úřad, na poštu a další instituce veřejných služeb

Jak postupovat v případě zájmu o pečovatelskou službu
O zavedení služby může požádat sám zájemce, jeho rodina, přátelé nebo lékař:
telefonicky:
605085397 nebo 731306908 (pečovatelky)

e-mailem:
urad@kaznejov.cz nebo lohrova@kaznejov.cz
poštou:
Měú Kaznějov, Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
osobně na pracovišti : Dům s pečovatelskou službou, U Viaduktu 577, Kaznějov
Pracovnice pečovatelské služby budou následně zájemce kontaktovat, zodpoví případné dotazy a pomohou s
vyplněním Žádosti o poskytování pečovatelské služby.
S důvěrou se na nás obraťte, jsme připraveni pomoci.
Pečovatelská služba Kaznějov

Pečovatelská služba je financovaná městem Kaznějov s finanční podporou Plzeňského kraje

