Poslání pečovatelské služby

Cíle pečovatelské služby

Nabízí pomoc a podporu lidem, kteří
se z důvodu věku, chronického
onemocnění
nebo
zdravotního
postižení neobejdou bez pomoci druhé
osoby.

• Uživatel i přes svá zdravotní a sociální
omezení prožívá důstojný život
v domácím prostředí.

Služba je poskytována v domácím
prostředí, ve vymezeném čase,
s ohledem na soběstačnost uživatelů
a možnosti služby.

• Zkrácení či oddálení pobytu uživatele
v nemocničním nebo jiném zařízení
pobytového typu.
• Pečující
osoby
informované
o možnostech dostupné podpory.

S jejím přispěním si mohou tito lidé
zachovat svůj způsob života, případně
alespoň oddálit nebo zkrátit pobyt
v nemocnici, domovech pro seniory či
jiných zařízeních.

Pečovatelská služba nabízí tyto základní
činnosti:
• 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
Výše úhrady
Výše úhrady za hodinu poskytnuté služby
činí 130,- Kč.

Cílová skupina
Zásady služby

• senioři
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby se zdravotním postižením
Kapacita služby
Věková struktura cílové skupiny
• dospělí (27 – 64 let)
• mladší senioři (65 – 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)

• V jeden okamžik jsme schopni zajistit
péči pro 12 uživatelů.

•
•
•
•
•
•
•
•

důvěra, diskrétnost
odbornost
individuální přístup
podpora vlastní aktivity uživatelů
empatie
komunikace
podpora duchovních potřeb
spolupráce s pečujícími osobami

Území působnosti
Město Vsetín a přilehlé obce - Janová,
Bystřička, Francova Lhota, Horní Lideč,
Hošťálková, Jablůnka, Kateřinice, Lačnov,
Leskovec, Lhota u Vsetína, Lidečko,
Liptál, Lužná, Mikulůvka, Oznice,
Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka,
Seninka, Střelná, Ústí, Valašská Polanka,
Valašská Senice.

KONTAKTY
Charitní pečovatelská služba
Pod Žamboškou 253, Vsetín
Telefon: 571 420 677
Vedoucí služby: 739 124 847
Sociální pracovnice: 733 283 841
E-mail:
pavlina.zazova@vsetin.charita.cz
www.vsetin.caritas.cz

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Charitní pečovatelskou službu
finančně podporují:
• Zlínský kraj,
• město Vsetín,
• další nepostradatelní dárci.

Bankovní spojení:
563344851/0100
KB Vsetín

CHARITA
VSETÍN

