Informace o poskytování pečovatelské služby v obci Dětmarovice
Pečovatelská služba v Dětmarovicích (dále jen PS) je poskytována občanům žijícím na území obce Dětmarovice
každý pracovní den v době od 730 do 1430 hodin.
Posláním PS je příchod za uživatelem do jeho domácího prostředí. V jeho domácnosti poskytovat službu, a to na
základě individuálních potřeb. Jedná se o komplex služeb, které pomáhají zajistit životní potřeby uživatelů, jako
jsou stravování, oblékání, hygiena, zachování základních životních návyků a ostatních potřeb. Službu lze
kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.
Cílovou skupinou pro poskytování pečovatelské služby jsou senioři (od 65 let) a osoby mladší se sníženou
soběstačností z důvodu zhoršeného zdravotního stavu.
Způsob podání žádosti a jednání se zájemcem o službu
Žádost podává občan osobně nebo prostřednictvím rodinných příslušníků. Zájemce o poskytování PS si může
zvolit, kde bude žádost o poskytnutí této služby sepsána (domácí prostředí nebo obecní úřad). Jednání je možné
po dohodě uskutečnit i na jiném místě, např. v nemocnici, kde je zájemce momentálně hospitalizován. Na základě
jednání se zájemcem o PS a podání jeho žádosti je sepsána smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem PS.
Výše úhrad za poskytování pečovatelské služby
Popis úkonu
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Jedná se o pomoc při: podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, prostorové
orientaci, přesun na lůžko apod.
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Osobní hygiena, základní péče o vlasy a nehty,
pomoc při použití WC
Pomoc při zajištění stravy

Úhrada v Kč
90 Kč/hod.
90 Kč/hod.

- Dovoz nebo donáška obědů

10 Kč/úkon

- Pomoc při přípravě jídla a pití

90 Kč/hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- Běžný úklid a údržba domácnosti
- Velký úklid např. sezonní
- Donáška vody
- Topení v kamnech
- Běžné nákupy a pochůzky
- Velký nákup
- Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popř. drobné
opravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Jedná se o doprovod k lékaři, na úřady apod.
FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
Dohled nad uživatelem
Jedná se o krátkodobý dohled nad uživatelem v jeho domácím prostředí
Příprava uživatele - k hospitalizaci, k lékařskému vyšetření
Jedná se o přípravu dokladů, osobních věcí apod.
Pomoc při stěhování uživatele do/z DPS
včetně celkového úklidu, mimo stěhování nábytku.

90 Kč/hod.

90 Kč/hod.
90 Kč/úkon
2,5 kg – 50 Kč
5,0 kg - 80 Kč
90 Kč/hod.
40 Kč/hod.
60 Kč/hod.
60 Kč/hod.

Způsob platby za poskytování pečovatelské služby
Pracovník PS předloží uživateli písemné vyúčtování úhrady dle skutečně odebraných úkonů
PS v předcházejícím měsíci. Platba se uskuteční v předem dohodnutém termínu, a to v hotovosti.
Bližší informace poskytne Obecní úřad Dětmarovice
tel.: 596 540 143, 596 540 140
socialni@detmarovice.cz
www.detmarovice.cz/socialni

