PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace služby

Domovy KLAS, o.p.s. (dále jen společnost Domovy KLAS) je nestátní nezisková
organizace, která poskytuje pečovatelskou službu klientům v obcích Temelín a Chrášťany a
v přidružených obcích: Kaliště, Knín, Kočín, Lhota pod Horami, Litoradlice, Sedlec, Shon,
Zvěrkovice, Koloměřice, Doubrava, Doubravka a Pašovice. Služba je zaměřena především na
venkovské seniory. Je poskytována v pro ně známém prostředí tak, aby bylo zachováno
soukromí a zvyklosti klientů a zároveň byly uspokojeny jejich potřeby a požadavky na
poskytované služby.
Poslání:
Posláním pečovatelské služby Domovy KLAS je poskytovat služby směřující
k zachování vysoké kvality života seniorů a osob se zdravotním postižením ve venkovských
lokalitách a vytvářet prostředí podporující soběstačnost klientů, aktivní způsob života,
komunitní pospolitost a udržování a posilování sociálních vazeb a kontaktů klienta s okolím
domova, s rodinou, přáteli a ostatními obyvateli obce.
Cílová skupina:
•

osoby se zdravotním postižením: fyzickým, mentálním a kombinovaným,

•

senioři.

Cíle pečovatelské služby:
Klient pečovatelské služby:
•

žije v prostředí, které je mu blízké, udržuje a posiluje své dosavadní sociální vazby
v tomto prostředí a utváří si nové, je stále součástí komunity,

•

je aktivní: věnuje se nadále svým dosavadním zájmům, popřípadě se zapojuje do
nových aktivit, sám rozhoduje o rozsahu poskytované péče.
Pečovatelská služba:

•

rozsahem péče umožňuje klientovi setrvat v jeho domácím prostředí,
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•

přichází za klientem, nikoli obráceně,

•

vytváří možnosti pro seberealizaci klientů,

•

podporuje zapojení rodiny klienta, dobrovolných pracovníků i sousedů z komunity,

•

zprostředkovává, udržuje a posiluje klientovi sociální vazby a kontakty,

•

eliminuje závislost klienta na dalších sociálních službách a institucích.

Realizace služby dle zákona o sociálních službách:
V rámci pečovatelské služby zajišťuje společnost Domovy KLAS v souladu se
zákonem o sociálních službách 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.
Kromě základních činností poskytuje společnost Domovy KLAS i fakultativní činnosti

a doplňkové služby.
Popis sociální služby:
Služba je koncipována jako pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením a
chronickým onemocněním při péči o domácnost a vlastní osobu v domácím prostředí klienta
ve venkovských lokalitách a malých obcích v mikroregionu Vltavotýnska. Služba aktivně
vyhledává klienty a spolupracuje s obcemi při zjišťování potřebnosti služeb.
Rozsah poskytovaných služeb určují sami klienti a při poskytování služeb je
přihlíženo k individuálním a aktuálním potřebám klienta.
Obzvláštní důraz při poskytování služby je kladen na podporu vlastní aktivity klienta i
místní komunity, zachování důstojnosti a udržení maximální soběstačnosti a na podporu a
rozvíjení sociálních vazeb.
Zásady a principy poskytovaných služeb:
•

profesionální přístup s lidskou tváří a empatií,
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•

uplatňování základních zásad poskytování sociálních služeb (dodržování lidských
práv a svobod, zachování důstojnosti a soukromí, možnost volby, rozhodování o
plánování služby apod.),

•

individuální přístup, respekt k odlišnosti klientů a jejich potřebám,

•

propojení s místní komunitou, rodinou klienta, přáteli,

•

podporování konceptu aktivního stáří,

•

budování nezávislosti klienta na službě,

•

omezování vytváření předsudků a negativního hodnocení klientů služby obecní
komunitou a veřejností,

•

vnímání osobnosti klienta jako celku ve všech souvislostech.

Forma poskytování služby:
Služby jsou poskytovány terénní formou.
Místo poskytování služby:
Terénní služba je poskytována v obcích Temelín a Chrášťany a v přidružených obcích:
Kaliště, Knín, Kočín, Lhota pod Horami, Litoradlice, Sedlec, Shon, Zvěrkovice, Koloměřice,
Doubrava, Doubravka a Pašovice v domácnostech klientů.
Časová dostupnost služby:
Terénní forma je zajištěna:
Po

8:00-12:00, 13:00-17:00

Út

8:00-12:00, 13:00-17:00

St

8:00-12:00, 13:00-17:00

Čt

8:00-12:00, 13:00-17:00

Pá

8:00-12:00, 13:00-17:00

Úhrada za sociální služby:
Úhrada se řídí platným ceníkem základních činností a ceníkem fakultativních činností
a doplňkových služeb.
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Postup při sjednávání využívání pečovatelské služby:
Pečovatelskou službu může vyhledat a oslovit klient sám přes pracovnici/pracovníka
v sociálních službách či sociálního pracovníka. Klient může být rovněž osloven ze strany
poskytovatele s nabídkou možnosti využívání této služby. Spolupráce je navázána i
s obecními úřady v jednotlivých obcích, které mohou poskytovatele oslovit nebo klientovi
poskytnout informaci o nabízené službě.
Po prvním kontaktu následuje schůzka se sociální pracovnicí, kde je zájemce o službu
seznámen s podmínkami a možnostmi poskytovaných služeb, popřípadě s dalšími službami
jednotlivých středisek. Součástí může být i prohlídka zařízení. Na základě rozhodnutí klienta
a případném posouzení potřebnosti využívání služeb sociální pracovnicí je sepsána „Smlouva
o poskytování pečovatelské služby“.
Odmítnutí klienta sociální služby:
Společnost Domovy KLAS odmítne poskytovat službu v případě že:
•

není zjištěna potřeba poskytování sociální služby,

•

není dostatečná kapacita či personální zajištění k poskytnutí sociální služby,

•

společnost neposkytuje sociální službu, kterou klient požaduje,

•

aktuální zdravotní stav zájemce nebo charakteristika zdravotního postižení
neodpovídají cílové skupině.

Další informace dostupné na:
www.domovy-klas.cz
facebooku: Domovy KLAS Temelín, Dům sociálních služeb Chrášťany
telefonu: 774 709 113, 774 709 105
e-mailu: socialni@domovy-klas.cz, info@domovy-klas.cz
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