CO JE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Sociální služba registrovaná v souladu se
zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních
službách, kterou pracovník sociální služby
popisuje jako:
terénní službu poskytovanou osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Služba se poskytuje v přirozeném domácím
prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje.

S ČÍM KONKRÉTNĚ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA POMŮŽE
a)

b)

c)

CÍLEM SLUŽBY
Je pomáhat a podporovat seniory a dospělé
zdravotně postižené občany obce Brloh
v rozvoji jejich možností, schopností a
soběstačnosti.
Umožnit jim vést v maximálně možné míře
obvyklý způsob života v jejich přirozeném
prostředí čili tam, kde žijí a jsou obklopeni
svými blízkými a známými.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Seniorům a dospělým zdravotně postiženým
osobám, kteří mají sníženou fyzickou a
psychickou soběstačnost a potřebují pomoc
druhé osoby.

d)

e)

pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při oblékání a svlékání, při
podávání jídla a pití, při prostorové
orientaci při přesunu na lůžko či
vozík
pomoc při osobní hygieně
pomoc při osobní hygieně, při
základní péči o vlasy a nehty, při
použití WC
pomoc při poskytnutí a zajištění
stravy
pomoc při zajištění racionální
stravy, dovoz či donáška jídla,
pomoc při přípravě a podání jídla a
pití
pomoc při zajištění chodu
domácnosti
pomoc při běžném i velkém úklidu
domácnosti, při donášce vody,
topení v kamnech, běžné nákupy a
pochůzky, velký nákup, praní a
žehlení osobního a ložního prádla
zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
doprovod dospělých do školy, do
zaměstnání,
k lékaři,
veřejné
instituce, doprovázení zpět
Fakultativní služby neposkytujeme.

KONTAKTNÍ MÍSTO
Kancelář pečovatelské služby
Dům s pečovatelskou službou (DPS)
Brloh 17, 382 06 Brloh

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
PROVOZNÍ DOBA

POSKYTOVATEL
SLUŽBY

V pracovních dnech:
pondělí 6.00-16.00,
úterý-čtvrtek 6.00-14.00,
pátek 6.00-12.00 hod.

OBEC BRLOH
KONTAKTY
Pracovnice sociální péče,
sociální pracovnice
Telefon: 607 185 570
Email: dps@obecbrloh.cz
Web: www.obecbrloh.cz

PROVOZOVATEL
SLUŽBY
OBEC BRLOH
Brloh 23, 382 06 Brloh
Telefon: 380 745 126 (119)
Email: starosta@obecbrloh.cz
Web: www. obecbrloh.cz

OBEC BRLOH
Brloh 23, 382 06 Brloh
IČO: 00245801
www.obecbrloh.cz

poskytuje se seniorům
a dospělým zdravotně
postiženým občanům bydlícím
na území obce Brloh, kteří mají
sníženou fyzickou a
psychickou soběstačnost
a potřebují pomoc druhé osoby.

