Pečovatelská služba města Rousínova
Louky 1156/1, 683 01 Rousínov
_____________________________________________________________

Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je umožnit osobám se
zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním,
seniorům a rodinám s dětmi prostřednictvím naší podpory a
pomoci, žít co nejdéle ve své domácnosti, zachovat si
soukromí a způsob života na který jsou zvyklí. Služba je
poskytována na základě individuálních potřeb uživatelů a
směřuje k udržení jejich soběstačnosti.

Poskytovaná pečovatelská služba je určena:
Seniorům a osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, kteří
z důvodu ztráty soběstačnosti, zhoršeného zdravotního stavu nebo vysokého věku, již nezvládají
vlastními silami nebo s pomocí rodiny péči o vlastní osobu či domácnost. Dále je pečovatelská
služba poskytována rodinám s dítětem/dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
Okruh osob:

osoby se zdravotním postižením
osoby s chronickým onemocněním
rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku
senioři

Věková struktura:
● děti (bez omezení věku)
● dospělí (19 – 64 let)
● mladší senioři (65 – 80 let)
● starší senioři (nad 80 let)

Omlouváme se, ale pečovatelskou službu nejsme schopni poskytnout:
 osobám, které potřebují nepřetržitou pomoc a péči, tj. i v nočních hodinách
 osobám, které jsou nebezpečné sobě nebo svému okolí (závislým na návykových
látkách, lidem s psychickým onemocněním, kteří se neléčí apod.)

Cíle pečovatelské služby:
 Podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
 Napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném
prostředí
 Pomoci překlenout přechodné období, např. při zhoršení zdravotního stavu nebo po návratu
z nemocnice a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě

Zásady poskytování pečovatelské služby:
 Úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
 Individuální přístup k člověku
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E-mail: havirova@rousinov.cz
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 Podpora soběstačnosti člověka
 Respektování vlastního rozhodnutí člověka
 Podpora směřující k udržení nezávislosti člověka

K základním nabízeným službám patří:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
celková koupel ve vaně v prostorách SOH
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
dovoz nebo donáška jídla
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování)
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy a pochůzky (včetně velkého nákupu)
praní a žehlení prádla, případně jeho drobné opravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dospělých k lékaři, do školy, školského zařízení, do zaměstnání, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, doprovázení dětí do školy, školského
zařízení, k lékaři a zpět

Kdy a kde je pečovatelská služba poskytována:
Pečovatelská služba města Rousínova poskytuje své služby v domácnostech klientů na
celém území města Rousínova v pracovní dny v čase 7:00 hod. – 19:00 hod.
Vaše dotazy ochotně zodpoví:
Vedoucí pečovatelské služby: Júlia Havířová
Kontakty:
tel: 724 571 836, 770 168 701
Sídlo kanceláře:

Telefon: 517 326 180
E-mail: havirova@rousinov.cz
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Nárok na bezplatnou pečovatelskou službu mají: (s výjimkou nákladů za stravu)
1. rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně a to do 4 let věku těchto dětí
2. účastníci odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
3. osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci
4. osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,
jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č.
87/1991, Sb., o mimosoudních rehabilitacích
5. pozůstalí manželé (manželky) po osobách uvedených v bodě 2,3,4, starším 70 let
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