| PRŮVODCE PEČOVATELSKOU SLUŽBOU CSSP2
Vážená paní, vážený pane

velice si vážíme Vašeho zájmu o pečovatelskou službu Centra sociálních služeb
Praha 2. V našem průvodci se seznámíte se službami, které Vám můžeme
poskytnout. Pokud byste měli otázky, rádi Vám je zodpovíme. Při jakémkoliv
problému nás neváhejte okamžitě kontaktovat. Budeme dělat vše proto, aby
naše služba byla pro Vás přínosem, vzhledem k Vašim potřebám a přáním.

Jarmila Krejčová, vedoucí pečovatelské služby

| HLAVNÍ KONTAKTY
Dispečink pečovatelské služby
naleznete v přízemí budovy
Máchova 5, Praha 2
Telefonické spojení
v pracovní dny:
tel. č.: 230 233 830
vedoucí pečovatelské služby
Jarmila Krejčová
mobil 725 015 335

email:
jarmila.krejcova@cssp2.cz

koordinátorka služby
sociální pracovnice
Radka Soukupová, DiS
mobil 725 015 321
koordinátorka služby
sociální pracovnice
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Bc. Anežka Neitzelová, DiS
mobil 725 015 324
hlavní klíčový pracovník
Desislava Kirilová
mobil 725 015 309
evidence obědů, Půjčovna pomůcek
lékaři
Michal Šidlo, mobil 725 015 323
Obsah

Návštěvní hodiny: pondělí - pátek 7,00 -15 hod

nebo dle telefonické dohody.

Poskytnutí služby: každý den vč. víkendů a svátků 7,00 – 19,00

koordinátor dopravy k
Barbora Všetečková, mobil 725 015 307
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| POSLÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY…
Posláním pečovatelské služby je vytvořit Vám potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání ve Vašem domácím
prostředí, aby navzdory potížím spojeným s věkem či nepříznivým zdravotním stavem jste mohl/a zůstat doma a se
svými blízkými co nejdéle.
Cílem naší pečovatelské služby je poskytovat službu každému klientovi individuálně, spolehlivě, kvalitně a diskrétně,
respektovat jeho důstojnost a podporovat jeho samostatnost. Naší cílovou skupinou jsou zdravotně postižení klienti
od 18 let, senioři a rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí.

| KDY SE STÁT KLIENTEM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY?
Špatně se Vám chodí do schodů a nemůžete si dojít nakoupit či do lékárny, úklid domácnosti Vás již zmáhá,
máte obavy z uklouznutí při sprchování ve vaně či potíže do vany vlézt, dlouhé stání u sporáku či žehlicího
prkna Vám již bolavá páteř či klouby nedovolí, nebo si netroufáte sami vyrazit k lékaři či na procházku do
parku? Můžete se s důvěrou obrátit na terénní pečovatelskou službu. Kromě dovozu obědů do bytu, nákupů,
běžného úklidu, doprovodu, pomoci s podáním oběda, přípravou snídaně či večeře, praním prádla a dalších
základních úkonů zajišťuje terénní pečovatelská služba svým klientům rovněž dopravu k lékaři a do obchodů
na území hlavního města Prahy a pedikúru u Vás doma, kterou zajišťuje pracovnice s pedikérským kurzem.

| JAK SE STÁT KLIENTEM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY?
Na základě telefonické dohody, podání žádosti o pečovatelskou služby nebo osobní návštěvy Vašich
blízkých, bude domluvena schůzka u Vás doma s vedoucím oddělení/sociálním pracovníkem, který provede
vstupní šetření. V rámci návštěvy u Vás doma, na základě Vašich požadavků a nabídky pečovatelské služby
je projednána, společně vyplněna, event. doplněna Žádost o PS, budou dohodnuty jednotlivé úkony, jejich
četnost a doba trvání služby. Budete informováni o poskytované službě a seznámeni s jejím obvyklým
průběhem, cenou a způsobem úhrady. Obdržíte Průvodce PS, vzor Smlouvy o poskytování PS a Sazebník
úhrad. Veškeré materiály si můžete doma v klidu přečíst, probrat i se svými blízkými. Poté je uzavřena
písemná smlouva a současně vyhotoven prvotní individuální plán Vaší podpory. Budete srozumitelně
seznámen s právy a povinnostmi, které pro Vás ze Smlouvy vyplývají. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
nebo určitou, dle dohody s žadatelem a lze ji dodatkovat.

| KDO O VÁS BUDE PEČOVAT A SLUŽBY PRO VÁS KOORDINOVAT?
• Kvalifikovaný/á pečovatel/ka - poskytne Vám dohodnutý rozsah péče u Vás doma, dále rozvoz obědů,
nákup, podání oběda, doprovod k lékaři, na procházku, do kostela atd.

• Řidič/ka – kvalifikovaný/á pečovatel/ka – zabezpečí odvoz a svoz Vašeho prádla do prádelny, velký nákup,
Vaši dopravu k lékaři a do obchodů na území hl. m. Prahy.
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• Koordinátor pečovatelské služby – koordinuje zajištění služby v čase a místě

Sociální pracovník /hlavní klíčový pracovník - poskytne Vám mj. sociální poradenství
• Vedoucí pečovatelské služby – zodpovídá za chod a organizaci pečovatelské služby

| JAK BUDE SLUŽBA U VÁS DOMA PROBÍHAT?
Pečovatelka se dostaví v určeném čase (příp. Vás informujeme o možném zpoždění), zapíše do
záznamového sešitu úkony, které u Vás udělala a čas, který u Vás strávila, vy potvrdíte správnost svým
podpisem. Před zahájení služby bude s Vámi vypracován Váš individuální plán péče a bude Vám přidělen
„klíčový pracovník“, který Vám bude nápomocen s naplněním Vašich přání a potřeb. Máte právo požádat o
změnu klíčového pracovníka, a to i bez udání důvodu. S tímto požadavkem se můžete bez obav obrátit na
kteréhokoli pracovníka terénní pečovatelské služby, který je povinen Vaši zprávu předat kompetentnímu
pracovníkovi.

| CO DĚLAT, JESTLIŽE JSTE NESPOKOJEN/A S KVALITOU NEBO ZPŮSOBEM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB?
V takovém případě nás můžete na tuto skutečnost upozornit nebo podat stížnost, a to dle přílohy č. 1
tohoto průvodce.

| NABÍDKA ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CSSP2
Níže specifikované služby včetně uvedených limitů klientům garantujeme vždy, pokud nám to dovolí
aktuální personální kapacita. V případě, že to personální kapacitní důvody neumožní, domluvíme jiný způsob
řešení. Společně sjednaný rozsah služeb zapíšeme do Vašeho individuálního plánu, který bude z naší strany
garantován. Klienti naší pečovatelské služby mají možnost zapůjčit si potřebnou kompenzační pomůcku.
Zapůjčení pomůcky je zdarma, hradí se pouze vratná jistota, doba výpůjčky je sjednána smluvně.

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace – poskytneme Vám informace o tom, jak může naše služba
pomoci, o Vašich právech a povinnostech při čerpání služby, informace o jiných vhodných sociálních
službách, o finančních dávkách a příspěvcích apod. Rádi Vám pomůžeme se zorientovat ve Vaší aktuální
životní situaci a nabídneme možnosti řešení. Sociální poradenství je poskytováno zdarma, dle §37 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
POMOC A PODPORA PŘI PODÁVÁNÍ JÍDLA A PITÍ

Dny
Pondělí - neděle

Četnost
3x denně

Čas
30 minut

Nakrájíme nebo nameleme stravu, ohřejeme na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, přendáme jídlo
z jídlonosiče na talíř, nalijeme nápoj, případně ho přihřejeme. Jídlo dochutíme dle Vašeho přání.
POMOC PŘI OBLÉKÁNÍ A SVLÉKÁNÍ VČETNĚ SPECIÁLNÍCH POMŮCEK

Dny
Pondělí - neděle

Četnost
2 x denně

Čas
30 minut

Připravíme Vám oblečení, pomůžeme s oblékáním a svlékáním oděvu, přidržíme oděv při oblékání,
zapneme nebo rozepneme knoflíky, háčky a zipy, dále pomůžeme s obouváním a zouváním obuvi,
přípravou protetické pomůcky k Vašemu použití a údržbou pomůcky po jejím použití, nasazováním a
upínáním protéz a kýlních pásů.
POMOC PŘI PROSTOROVÉ ORIENTACI, SAMOSTATNÉM POHYBU VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ
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Dny

Četnost

Pondělí - neděle

Čas

3 x denně

30 minut

Četnost

Čas

Poskytneme Vám potřebnou oporu při pohybu v bytě nebo domě formou doprovodu, při kterém
Vás budeme přidržovat, směrovat, popřípadě otevírat nebo zavírat dveře.
POMOC PŘI PŘESUNU NA LŮŽKO NEBO VOZÍK

Dny

Pondělí - neděle

2 x denně

30 minut

V případě, že jste částečně mobilní - pomůžeme Vám při zvedání z lůžka, s přistavením vozíku, přidržením
při přesedání na vozík.
V případě, že jste plně imobilní – můžeme Vám tuto pomoc zajistit, pouze pokud máte domácnost
vybavenou zvedákem, případně se domluvíme na pomoci druhé osoby (další pracovník nebo rodinný
příslušník). Postel by měla být dostatečně vysoká nebo polohovací, vybavena hrazdičkou, přístupná ze tří
stran.
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
POMOC PŘI ÚKONECH OSOBNÍ HYGIENY V BYTĚ

Dny

Četnost

1x denně (celková
koupel)

Pondělí - pátek

Čas
30 minut

Pomůžeme Vám s ranní i večerní hygienou, ve vaně, u umyvadla, ve sprše nebo na lůžku tak, jak jste zvyklí.
Samozřejmostí je použití Vašich vlastních hygienických pomůcek. Úkon zahrnuje: napuštění vany, podporu
při vstupu či výstupu z vany nebo sprchového koutu, pomoc při opláchnutí a osušení, vypuštění a umytí
vany, umyvadla nebo sprchového koutu.

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ VE STŘEDISKU OSOBNÍ HYGIENY NA ADRESE MÁCHOVA 14

Dny
Čtvrtek

Četnost
1 x týdně

Čas
45minut

Do střediska osobní hygieny je možné domluvit dopravu, cena za dopravu (čas potřebný na cestu do SOH
a zpět k Vám domů) bude připočítána k úkonu. Přinášíte si vlastní hygienické pomůcky.
Ve středisku osobní hygieny se Vám bude věnovat pečovatelka, která Vám pomůže dle Vašeho přání se
vstupem a výstupem z vany, svlékáním a oblékáním, případně s umytím a osušením. Úkon dále zahrnuje:
napuštění a vypuštění vany, úklid, sanitaci koupelny. Lze domluvit také pomoc při základní péči o vlasy a
nehty. Samozřejmostí je zachování soukromí.
POMOC PŘI ZÁKLADNÍ PÉČI O VLASY A NEHTY

Dny

Pondělí - pátek
Pondělí - pátek

Četnost

1 x měsíčně péče o
nehty

1x týdně péče o vlasy

Čas
30 minut
30 minut

Základní péče o vlasy zahrnuje mytí, fénování a česání.
Základní péče o nehty zahrnuje ostříhání a zapilování nehtů nástroji klienta, v hygienickém středisku
nástroji poskytovatele. Nástroje musí být kvalitní a bezpečné. Pokud pečovatel/ka vyhodnotí, že je
potřebný odborný zásah, rádi Vám doporučíme jiné řešení, např. služby pedikérky či návštěvu lékaře.
POMOC PŘI POUŽITÍ WC

Dny

Četnost

Čas
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Pondělí - neděle

3 x denně

30 minut

Doprovodíme Vás na toaletu, pomůžeme při svléknutí, usedání a vstávání z toalety a s výměnou
inkontinentních pomůcek, dále s použitím toaletního křesla a následnou hygienou. Při použití toaletního
křesla nádobu vyneseme, umyjeme a vydezinfikujeme.

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
ZAJIŠTĚNÍ STRAVY ODPOVÍDAJÍCÍ VĚKU, ZÁSADÁM RACIONÁLNÍ VÝŽIVY A POTŘEBÁM DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ

Dny

Četnost

Pondělí - neděle

1 x denně oběd

Ve všední dny pro Vás zajišťujeme obědy s možností výběru ze tří menu, o víkendech a svátcích ze dvou
menu. Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, případně salát, kompot, ovoce. Pokud požadujete dietu,
nabízíme žlučníkovou a diabetickou. Jídelní lístek dostanete vždy 1x za 14 dní, ve kterém si označíte vybraná
jídla. Jídelníček je sestavován ve spolupráci s nutriční terapeutkou. Na Vaše přání je možné si objednat i
vegetariánskou stravu, ale vzhledem k nízké poptávce jí běžně nezařazujeme do jídelního lístku. V případě
zájmu nás neváhejte kontaktovat.

DOVOZ NEBO DONÁŠKA JÍDLA

Dny

Pondělí - neděle

Četnost

1 x denně

Cena

20,- Kč

pro dvojici 15,- Kč za osobu

Zajistíme Vám teplé jídlo 1 x denně na osobu a den. Jídlo dovážíme v nerezových
jídlonosičích v termoobalu, které zapůjčujeme za 50 Kč na měsíc. Oběd je Vám
předáván osobně naším zaměstnancem. Vždy 1x za 14 dní dostanete od našeho
zaměstnance jídelní lístek (na Vaše přání dva), ve kterém si označíte Vámi vybrané jídlo
a během týdne 1 jídelní lístek vrátíte, abychom mohli Vámi vybraná jídla objednat.
Obědy odhlašujete a přihlašujete nejméně 1 pracovní den předem do 12,00 hodin na
dispečinku PS. Mimo obvyklý čas nebo z jiného místa v okolí Vašeho bydliště Vám jídlo
rádi doneseme ve Vašich nádobách.
POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ JÍDLA A PITÍ

Dny

Pondělí - pátek

Četnost

3 x denně

Čas

30 minut
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Připravujete si jídlo a pití samostatně ve své domácnosti z vlastních surovin, pečovatel/ka Vám pomůže s
tím, co Vám činí obtíže tak, abychom současně zachovávali a podporovali Vaši soběstačnost. Pomůžeme
Vám uvařit teplý nápoj, ukrojit nebo namazat chléb, očistit nebo nakrájet zeleninu, maso a podobně. Dle
Vašeho přání pomůžeme uvařit jednoduchá jídla.
PŘÍPRAVA A PODÁNÍ JÍDLA A PITÍ

Dny

Pondělí – neděle

Četnost

3 x denně

Čas

30 minut

Pečovatel/ka Vám připraví snídani, svačinu i večeři u Vás doma z Vašich surovin, ve Vašem nádobí, jídlo
Vám naservíruje na talíř a podá ke stolu nebo u imobilních klientů k přenosnému stolku. Jídlo Vám dle
Vašeho přání paní pečovatel/ka nakrájí nebo umixuje. Dovezený nebo předem připravený oběd dle potřeby
přihřeje. Připraví nápoj, který nalije do hrnku. Dle Vašeho stavu a po dohodě s Vámi Vám bude
nápomocen/a při podání stravy a pití do úst.
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
BĚŽNÝ ÚKLID A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

Dny

Pondělí - pátek
(běžný úklid)

Pondělí – neděle
(údržba domácnosti)

Četnost

Čas

1 x týdně

60 minut

3 x denně

30 minut

Četnost

Čas

V rámci běžného úklidu Vám zajistíme utření prachu, umytí dveří a nábytku, úklid skříní, ometení pavučin,
vysávání koberce, čalouněného nábytku, vyklepání předložek, zametání, vytírání podlah, umytí WC, vany,
sprchového koutu, umyvadla. Otřeme Vám obklady v okolí vany, umyvadel a sporáku, uklidíme kuchyňskou
linku, vyneseme odpadky a zalijeme květiny.
V rámci údržby domácnosti Vám umyjeme, utřeme a uklidíme nádobí, otřeme pracovní desku a umyjeme
dřez, uklidíme nakoupené potraviny a uložíme prádlo do skříně. Umyjeme Vám sporák, mikrovlnnou
troubu, varnou konvici, myčku, umyjeme a odmrazíme chladničku či mrazák pomocí Vašich mycích a
čisticích prostředků, vyměníme sáčky do vysavače, vyčistíme filtr pračky.
Takto Vám rádi pomůžeme při úklidu místností, které obýváte, ale netýká se to místností, které užívají
ostatní soběstační členové domácnosti. Úklid provádí pečovatel/ka v součinnosti s Vámi, pomůžeme Vám
s tím, co sami nezvládnete, pomocí Vašich úklidových prostředků a spotřebičů.

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ VELKÉHO ÚKLIDU

Dny

Pondělí - pátek

2 x ročně

120 minut

Četnost

Čas

Pomůžeme s umytím dveří, nábytku a dlaždiček v kuchyni, koupelně nebo WC, vysmýčením stěn, úklidem
ve skříni, kuchyňské lince. V případě úklidu po malířských a stavebních pracích, úklidových prací ve výškách
(mytí oken), ošetření parket, čištění koberců apod. Vám budou předány kontakty na komerční úklidové
služby. Požadavek na zajištění velkého úklidu, prosíme, sdělte alespoň 2 týdny předem.
DONÁŠKA VODY

Dny

Pondělí - neděle

dle potřeby

max. 60 minut
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Pomůžeme Vám při zásobování vodou v případě havárie dodávky vody, přineseme Vám nezbytné množství
vody pro vaření, opláchnutí nádobí, základní hygienu a splachování WC.
TOPENÍ V KAMNECH VČETNĚ DONÁŠKY A PŘÍPRAVY TOPIVA, ÚDRŽBA TOPNÝCH ZAŘÍZENÍ

Dny

Pondělí - neděle

Četnost

Čas

dle potřeby

max. 60 minut

Četnost

Čas

Doneseme uhlí a dříví do Vašeho bytu, očistíme povrch kamen, vymeteme a vyneseme popel.
BĚŽNÉ NÁKUPY A POCHŮZKY

Dny

Pondělí - neděle

1 x denně

60 minut

Nakoupíme Vám potraviny a spotřební zboží do hmotnosti 5 kg – pečovateli/pečovatelce předáte soupis
položek a zálohu na nákup, výši zálohy pečovatel/ka zapíše do sešitu k tomu určenému. Tento zápis
schválíte svým podpisem. S pečovatelkou/pečovatelem si vyjasníte jednotlivé položky ze seznamu a
případně v jaké cenové relaci mají být nakoupeny. Čas potřebný k sepsání objednávky je započítán do doby
provedení úkonu. Nákup se provádí v prodejně nejbližší Vašemu bydlišti. Po donesení nákupu je záloha
vyúčtována dle účetního dokladu, který Vám bude
předán a vyúčtování je opět zapsáno, odsouhlaseno
a podepsáno Vámi i pečovatelem/pečovatelkou. Na
nákup Vás dle Vašeho přání může pečovatel/ka
doprovodit. Při pochůzkách Vám nabízíme pomoc
při vyřizování osobních záležitostí – vyzvednutí
receptu u lékaře, léků v lékárně. Pokud budete
potřebovat, pomůžeme vám i s komunikací s Vaším
praktickým nebo odborným lékařem. Dále s
platbami na poště a v bance; s vyřizování záležitostí
na úřadech, návštěvou i jiného než nejbližšího
obchodu. Do doby provedení úkonu je započítána cesta na místo určení, doba jednání nebo čekání a cesta
zpět k Vám, pokud se k Vám z pochůzky pracovník vrací. Pečovatelé/ky nejsou oprávněni používat Vaší
platební kartu.

VELKÝ NÁKUP, NAPŘ. TÝDENNÍ NÁKUP, NÁKUP OŠACENÍ A NEZBYTNÉHO VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI

Dny

Pondělí - pátek

Četnost

1 x měsíčně

Úkon

110,- Kč

Při velkém nákupu nabízíme dovoz autem CSSP2 Vámi vybraného zboží do hmotnosti
25 kg, tj. většího množství potravin, balené vody, spotřebního zboží a nezbytného vybavení domácnosti.
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Záloha a vyúčtování jsou provedeny stejně jako u běžného nákupu. Pokud si zboží chcete vybrat sami,
nabízíme možnost jet na nákup společně s řidičem. V tomto případě si nákup hradíte osobně.
PRANÍ A ŽEHLENÍ LOŽNÍHO PRÁDLA, POPŘ. JEHO DROBNÉ OPRAVY

Dny

Pátek

Pondělí - pátek

Četnost

1 x týdně (prádelna)

1x týdně (domácnost)

Úkon

60 Kč/kg

60 minut

Praní zajistíme v prádelně CSSP2, Máchova 14. Do prádelny prádlo svážíme v tašce se soupisem obsahu a
Vaším jménem, domluvíme s Vámi termín dovozu čistého prádla nazpět. Prádlo je v prádelně roztříděno
podle druhu a každý druh je vložen do pračky zvlášť. V jedné náplni pračky je vždy prádlo jednoho klienta.
Po vyprání je prádlo usušeno na sušácích nebo v sušičce a vyžehleno. Čisté a suché prádlo je zváženo a je
odsouhlasen počet vypraných kusů. K prádlu je přiložen časovač, do kterého zaznamená pradlena váhu
suchého vypraného prádla, a Vy ji svým podpisem schválíte při převzetí čistého prádla. Zvláštní požadavky
(např. vynechání aviváže, škrobení apod.) zapíšete do soupisu. Ložní prádlo Vám pomůžeme vyprat i u Vás
doma ve Vaší pračce za použití Vašich prostředků - roztřídíme, vložíme do pračky, pověsíme, sebereme
suché, vyžehlíme a uložíme do skříně.
PRANÍ A ŽEHLENÍ OSOBNÍHO PRÁDLA, POPŘ. JEHO DROBNÉ OPRAVY

Dny

Pátek

Pondělí - pátek

Četnost

1 x týdně (prádelna)

1 x týdně (domácnost)

Úkon

60 Kč/kg

60 minut

Praní zajistíme v prádelně CSSP2, Máchova 14. Do prádelny prádlo svážíme v tašce se soupisem obsahu a
Vaším jménem, domluvíme s Vámi termín dovozu čistého prádla nazpět. Prádlo je v prádelně roztříděno
podle druhu a každý druh je vložen do pračky zvlášť. V jedné náplni pračky je vždy prádlo jednoho klienta.
Po vyprání je prádlo usušeno na sušácích nebo v sušičce a vyžehleno. Čisté a suché prádlo je zváženo a je
odsouhlasen počet vypraných kusů. K prádlu je přiložen časovač, do kterého zaznamená pradlena váhu
suchého vypraného prádla, a Vy ji svým podpisem schválíte při převzetí čistého prádla. Zvláštní požadavky
(např. vynechání aviváže, škrobení apod.) zapíšete do soupisu. Osobní prádlo Vám pomůžeme vyprat i u
Vás doma ve Vaší pračce za použití Vašich prostředků - roztřídíme, vložíme do pračky, pověsíme, sebereme
suché, vyžehlíme a uložíme do skříně.
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
DOPROVOD DOSPĚLÝCH

Dny

Pondělí - neděle

Četnost

2x denně

Doprovodíme Vás do školy, školského zařízení, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce, poskytující veřejné služby a včetně cesty zpět dle Vašeho přání (také
k lékaři, na úřady, ke kadeřníkovi, na procházku apod.) Cílovou skupinou jsou klienti
s pohybovými obtížemi, kteří jsou schopni s podporou jedné nebo dvou
pečovatelek sejít ze schodů, ev. nastoupit do auta. Pro delší pobyt venku můžeme
zapůjčit vhodný invalidní vozík. Pokud budete mít zájem o tuto službu, prosíme,
sdělte Váš požadavek 3 dny předem.
Tento úkon Vám však nemůžeme poskytnout v případě, že jste plně imobilní, ale
pomůžeme Vám zajistit kontakty na organizaci, která tuto službu zajištuje.

ČINNOSTI NABÍZENÉ NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

Čas

60 minut
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DOHLED

Dny

Četnost

Čas

Pondělí - neděle

1 x denně

60 min.

Dny

Četnost

Cena /hod

Navštívíme Vás ve Vaší domácnosti např. za účelem připomenutí léků, popřípadě dohlédneme na Vaši
momentální situaci. V rámci dohledu se s Vámi zabývá pečovatel/ka činnostmi, které si určíte sami (luštění
křížovek, procvičování paměti atd.), nebo Vám pomůže s tím, co sami nezvládnete.

PEDIKÚRA

Pondělí - pátek

1 x měsíčně

100,- Kč

Pedikúru poskytují paní pečovatelky s pedikérským kurzem. Tento úkon Vám poskytneme pokud si jej
nedokážete zajistit jiným způsobem.
ZAPŮJČENÍ JÍDLONOSIČE

Dny

Pondělí - neděle

Četnost

Cena

za měsíc

50 Kč

Zapůjčíme Vám 2 sady nerez. jídlonosičů, které jsou uloženy v plastovém termoobalu označeném Vaším
jménem.

DOPRAVA KLIENTA DO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A OBCHODU NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY

Dny

Pondělí - pátek od 7:00
do 15:00

Cena po Praze 2

Cena mimo Prahu 2

50 Kč

8 Kč za km

Nabízíme dopravu k lékaři, do obchodu. Tuto službu mohou využít klienti, kteří jsou schopni sami nebo s
pomocí druhé osoby dojít a nastoupit do vozu. Odvoz zajišťuje řidička vozem CSSP2. Termín si můžete
sjednat telefonicky, případně prostřednictvím Vaší pečovatelky. Tuto službu můžete využít i s doprovodem.
Pokud budete potřebovat, paní řidička Vám pomůže při nástupu nebo výstupu z vozu, doprovodí Vás dle
Vašeho přání. Předem je možné domluvit dobu čekání na Vás, než si vyřídíte své záležitosti. Dobu čekání
účtujeme 10 Kč za každých započatých 15 minut. V případě, že si nebudete jisti dobou čekání, kontaktujete
telefonicky řidičku po vyřízení Vašich záležitostí a domluvíte si odvoz zpět domů.
K návštěvě pečovatelky připočítáváme při vyúčtování služeb 10 minut, tj. 20,-Kč, jako čas potřebný
na cestu k Vám.
Zpracovala: Jarmila Krejčová, vedoucí terénních sociálních služeb

| Účinnost: od 1. 1. 2018
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| PŘÍLOHA – JAK PODAT STÍŽNOST
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