Informace pro zájemce o Pečovatelskou službu
Pečovatelská služba je v provozu od roku 2005, poskytuje sociální služby dle podmínek § 40 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, dále jen „PS“.
Služba je poskytována v obcích Borová, Oldřiš, Pustá Rybná, Březiny, Pustá Kamenice, Telecí, Sádek, Lubná,
Sebranice a Široký důl. Služba je poskytována v domácím prostředí klienta.
Služba je určena:
• Osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění,
zdravotního postižení, samoty či ztráty orientace a jejichž situace vyžaduje krátkodobou pomoc druhé
osoby. Bez této pomoci by nemohli setrvat ve svém přirozeném prostředí a tuto pomoc jim nemohou
zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby.
Poslání služby:
• Je zlepšit kvalitu života občanům, kteří se ocitli v nepříznivých sociálních situacích spojených se samotou,
stářím, nemocí, zdravotním postižením či ztrátou orientace a poskytnout jim podle jejich osobních potřeb
a v souladu s jejich zájmy a představami přiměřenou podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným
životem ve vlastních domácnostech.
Co poskytujeme:
• 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

•

základní sociální poradenství

•

fakultativní služby-dovoz osobním vozem, dohled nad klientem a přemývání jídlonosiče

Výše aktuální úhrady:
Klient hradí poskytnuté služby dle platného ceníku.
Cena za jeden úkon trvající 1 hodinu je 100Kč, cena se krátí dle času nezbytného k poskytnutí úkonu.
Cena za dovoz oběd činí 14Kč.
Cena dovozu osobním vozem 8Kč/km.
Jak podat žádost:
Formulář žádosti lze vyzvednout:
• v kanceláři pečovatelek na Domovech s pečovatelskou službou v Borové a v Lubné
•

na obecním úřadě obcí Borová a Lubná

•

v kanceláři sociální pracovnice, areál Poličské nemocnice, budova E, Eimova 294, Polička

•

žádost může být zájemci na jeho požádání (i telefonické) doručena poštou či emailem.

Vyplněné dokumenty odevzdávejte v kanceláři pečovatelek nebo u sociální pracovnice.

Schválení žádosti:
O schválení žádosti o Pečovatelskou službu rozhoduje pracovní skupina na základě sociálního šetření (posouzení
sociální potřebnosti žadatele).
V případě plné kapacity PS je žádost evidována do doby, než se kapacita uvolní. Při uvolnění místa je z Evidence
žadatelů vybrán nejvhodnější kandidát. Výběr je proveden v týmu: vedoucí PS, sociální pracovník, pracovník
v sociálních službách.

Postup při výběru žadatele:
•

zohlednění sociální potřebnosti (na základě sociálního šetření)

•

aktuální splnění podmínek pro přijetí do PS

Sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách kontaktuje vybraného žadatele, případně jeho
příbuzné.
Poskytovatelem služby je Svazek obcí AZASS. Jde o dobrovolný svazek obcí dle zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích. Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu: Bor u Skutče, Borová, Borovnice, Březiny, Bystré,
Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Nedvězí, Oldřiš, Perálec, Polička, Pomezí,
Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Zderaz.
SO AZASS dále poskytuje tyto sociální služby: Domov pro seniory v Bystrém, Domov pro seniory v Poličce,
sociálně aktivizační služby pro seniory, sociální rehabilitace a odlehčovací služby.
Zpracovali: Mgr. Vít Češka, Bc. Pavlína Čížková
Polička dne 1.6.2017
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