Město STŘÍBRO
.,,

Informační leták pečovatelské služby

Informace o pečovatelské službě města Stříbra


Město Stříbro je poskytovatelem pečovatelské služby, kterou zajišťuje prostřednictvím
sociálního odboru Městského úřadu Stříbro.



Pečovatelská služba města Stříbra je registrovaná terénní služba určená osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení. Úkony provádíme v domácnostech uživatelů, včetně domácností v domech
s pečovatelskou službou, či v prostorách pečovatelské služby.
Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, o které se
klient vzhledem ke svému věku, či zdravotnímu stavu již nemůže sám postarat, jsou
vykonávány školenými pečovatelkami, které jednají v zájmu uživatele služby, zabezpečují
a rozvíjí je i ve spolupráci s rodinou pečovaného (uživatele).





Cílem pečovatelské služby (PS) je pomáhat jejím uživatelům žít dosavadním způsobem
života v jejich přirozeném domácím prostředí a tak oddalovat nutnost jejich umístění do
pobytových zařízení sociálních služeb, být nadále součástí přirozené sociální sítě
a využívat všech institucí poskytujících služby veřejnosti v místě svého bydliště.



Posláním pečovatelské služby je zajistit jejím klientům důstojné stáří, kvalitní, bezpečnou
a odbornou pomoc a poskytnutím komplexu pečovatelských činností napomáhat k jejich
soběstačnosti v domácím prostředí.



Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.



Vedle základních činností PS nabízí i tzv. fakultativní služby (nenárokové, nepovinné
služby), neboli služby, které nejsou vymezeny zákonem. Jejich aktuální nabídka je
dostupná v platném, Radou města Stříbra schváleném Sazebníku úkonů, jehož znění je
veřejně přístupné. Zahrnuje např. tyto činnosti: doprava uživatelů PS vozidlem
Poskytovatele, pedikúra (ošetření nohou nad rámec běžné základní péče)
Pečovatelská služba zajišťuje všem osobám bezplatné základní sociální poradenství
o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace, nebo jejího předcházení.



Úkony PS jsou poskytovány občanům města Stříbra a okolních obcí, s kterými má město
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o poskytování PS, eventuelně dle volných kapacit
poskytovatele i občanům blízkých obcí v dojezdové vzdálenosti PS, sousedících s místními
částmi města Stříbra.



Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 6:00-14:30 hodin.



Telefonní kontakt pro komunikaci s pracovníky PS, neváhejte nás oslovit:
374 624 636 DPS Třešňová ul.1439, Stříbro (denní místnost pečovatelek + pokladna)
374 622 378 DPS Větrná ul. 1378, Stříbro (denní místnost pečovatelek)
775 599 567 mobilní telefon vedoucí pečovatelky
374 801 170 vedoucí sociálního odboru MěÚ Stříbro
374 801 171 sociální pracovnice MěÚ Stříbro
e-mailový kontakt: posta@mustribro.cz, ratajova@mustribro.cz, hubkova@mustribro.cz
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