Charitní pečovatelská služba je terénní forma služby sociální péče, která je poskytována ve vymezeném
čase v domácnostech osob. Poskytujeme pomoc, podporu a péči v přirozeném domácím prostředí osob,
které mají sníženou soběstačnost.

KOMU A KDE POMÁHÁME

Službu poskytujeme osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tyto osoby
nejsou schopny svou nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami. Službu poskytujeme na území
města České Budějovice a v přilehlých obcích v ORP.

Časový rozsah terénní formy poskytování pečovatelské služby
Všední dny v intervalu 6.30 – 20.00 hod.
O víkendech a svátcích v intervalu 6.30 – 18.00 hod především u osamělých uživatelů.
Jedna návštěva při poskytování služby trvá obvykle do 60 minut.

Služba obsahuje tyto základní činnosti (podle § 40 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):
• 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

Fakultativní služby (doplňkové) – viz. Ceník Pečovatelské služby
• Jídelní lístek 1 strana (druhý kus)
• Dohled nad dítětem či dospělým
• Péče o domácí zvíře (např. krmení, venčení)
• Doprava uživatele autem pečovatelské služby - po městě
• Doprava uživatele autem pečovatelské služby - mimo město
• Kopírování

Činnosti bez úhrady
• Základní sociální poradenství
• Zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání
• Zprostředkování dobrovolníka z Dobrovolnického centra při Diecézní charitě v Českých Budějovicích

JAK SE SLUŽBA POSKYTUJE
Při prvním kontaktu zjišťujeme od zájemce, s jakými potřebami přichází, co můžeme pro zájemce udělat,
s čím by potřeboval pomoci. Seznámíme zájemce s tím, jak pečovatelská služba funguje, s cenou za
poskytované služby a zda služba má dostatečnou kapacitu, aby mohla vyhovět potřebám zájemce. Poté
se společně domluvíme na osobní návštěvě, která probíhá v domácnosti zájemce, kde si vyjasníme
vzájemnou spolupráci. Před zahájením poskytování pečovatelské služby dojde k podpisu smlouvy o jejím
poskytování. Na základě potřeb uživatele pak dochází pracovníci v sociálních službách vykonávat
nasmlouvané činnosti do domácnosti uživatele.
Změny v nastavení poskytované služby lze dohodnout na základě individuálních potřeb uživatele a
kapacitních možností služby. Poskytujeme pomoc uživateli v činnostech, které nezvládne sám, tak, aby
mohl zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí. Snažíme se, aby se uživatel při poskytování služby
aktivně zapojil a využil svých zachovaných tělesných a duševních schopností.

Cíl služby
•

Cílem je zajistit prostřednictvím činností CHPS podporu a péči v oblasti základních životních
potřeb tak, aby uživatel mohl setrvat v domácím prostředí.

Zásady služby
• Respektování lidské důstojnosti
• Individuální přístup
• Respektování přání člověka
• Mlčenlivost
• Důvěra

