Tísňová péče

Pořádáme společné výlety

Vážená paní, vážený pane, přemýšlíte o využití tísňové
péče, která je poskytována při Charitní pečovatelské
službě Červený Kostelec? Nabízíme Vám pomocnou
ruku v zajištění pocitu bezpečí a základní informace
o této naší službě.
.

Co je tísňová péče?
Charitní pečovatelská služba usiluje o vytvoření komplexní domácí péče, ke které přispívá zavedení služby
tísňové péče. Nabízí se seniorům a osobám zdravotně
znevýhodněným. Díky tísňové péči je každý klient ve své
domácnosti spojený 24 hodin s linkou pomoci – Charitní
pečovatelské služby v Červeném Kosteleci a zároveň
s pultem centrální ochrany Městské policie
(PCO), což podporuje jeho pocit bezpečí i přes různá rizika zhoršení
zdravotního stavu nebo
nehody při vykonávání běžných denních
úkonů.

Pomocná ruka
pro Vás

.

Charitní pečovatelská služba
Červený Kostelec
Výlet k Suchodolské kapličce

.

Cíl tísňové péče
Cílem je poskytnout klientům pocit bezpečí v krizových
situacích, umožnit jim prožívat stáří doma, v jejich přirozeném prostředí a podporovat je v soběstačnosti a sebeobslužnosti. Má tedy význam i po celou dobu jejího
pasívního využívání.
.

čena?
Komu je ur
určena?
Tísňová péče je určena zejména seniorům s omezenou
soběstačností a dospělým osobám se zdravotním postižením žijícím v Červeném Kostelci a jeho spádové oblasti,
zejména pak těm, kdo žijí v domácnosti sami. Podrobnější informace na www.ochck.cz/pečovatelská služba
.

Kolik mě bude stát?
Služby CHPS jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách a to na základě dohody uzavřené mezi CHPS a klientem. Úhrada se řídí platným ceníkem, který je ke stažení na www.ochck.cz/pečovatelská
služba

Kontaktní údaje
Charitní pečovatelská služba
Pečovatelský dům U Jakuba
ul. Manželů Burdychových čp. 296
549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 465 327, mob.: 776 204 298
Vedoucí střediska: Bc. Lenka Vlčková
e-mail: pecovatelky@hospic.cz
www.ochck.cz/pečovatelská služba
.

Adresa organizace:
Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170
549 41 Červený Kostelec
IČO: 48623814, DIČ: CZ48623814
tel.: 491 610 300, fax: 491 420 886
e-mail: sekretariat@hospic.cz
www.ochck.cz

Být starý je zrovna tak krásný úkol, jako být mladý
Hermann Hesse

Vážená paní, vážený pane,
pokud se Vám stává, že těžko zvládáte běžné denní úkony,
Charitní pečovatelská služba Vám nabízí pomocnou ruku.
Přínášíme Vám základní informace o našich službách.

Jaké služby poskytujeme?
.

Pomoc a podpora při hygieně

.

Pomoc při zvládání běžných úkonů

Co v případě nespokojenosti se službou?

.

Pomoc při zajištění stravy

důstojnost a soukromí
jednání na partnerské úrovni
aktivní zapojení uživatele do veškerého dění
aktivní způsob života, udržení smysluplnosti života
soběstačnost a seberealizaci
rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví,
národnost, náboženské vyznání

.

Jak můžete o službu zažádat?

dovoz nebo donáška jídla
příprava a podávání jídla a pití
.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Komu a kde službu poskytujeme?

.

Snažíme se poskytovat svým uživatelům kvalitní a odborné služby. Pokud budete mít nějaké připomínky, podněty
či stížnosti, můžete je předat našim pracovnicím nebo
zaslat písemně na kontaktní adresu. Vaše připomínky
jsou pro nás podnětem pro zkvalitnění služby.

podávání jídla a pití
oblékání a svlékání
samostatný pohyb ve vnitřním prostoru
přesun na lůžko nebo vozík

.

Respektujeme a podporujeme

Pečovatelská služba je poskytována:
pondělí až pátek: 6:30 – 20 hodin
sobota, neděle, svátky: 7 – 11 a 15:15 – 20 hodin

.

Co je náš cíl?

Naší cílovou skupinou jsou především senioři s omezenou
soběstačností a dospělé osoby s tělesným postižením
nebo s kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které nejsou
schopny se o svou domácnost postarat sami, ani s pomocí
své rodiny, o osoby žijící ve svých domácnostech v Červeném Kostelci a v jeho spádové oblasti např. Červené Hoře,
Slatině nad Úpou, Zábrodí, Horní Radechové nebo pečovatelských domech v Červeném Kostelci.

.

úkony osobní hygieny
základní péče o vlasy a nehty
použití WC

Pečovatelská služba (CHPS) je střediskem Oblastní charity
Červený Kostelec. Zajišťuje pomoc, poradenství a podporu lidem v nepříznivé životní situaci v takové míře, aby
mohli (podle svého přání) co nejdéle setrvat ve svém vlastním domově.

.

Klient přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle platného přehledu výše úhrad. Ceník ke
stažení na www.ochck.cz /pečovatelská služba

Základní bezplatné sociální poradenství
.

Co je Charitní pečovatelská služba?

Cílem naší služby je umožnit našim uživatelům prožívat
stáří aktivně a v jejich přirozeném prostředí domova,
podporovat je v udržení soběstačnosti a sebeobslužnosti
(v rámci možností) a pomoci jim v zachování či zlepšení
kvality života.

Jaké jsou podmínky poskytovaných služeb?

běžný úklid a údržba domácnosti
zajištění velkého úklidu domácnosti
topení v kamnech včetně donášky topiva
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup, nákup ošacení
praní a žehlení osobního prádla

Sociální pracovník si s Vámi domluví schůzku, na které
Vám nabídne možnosti služeb dle Vašich potřeb a momentálních možností služby. V případě vzájemné dohody se sepíše Smlouva o poskytování pečovatelské
služby a společně se dohodne osobní plán poskytované
služby, který lze dle potřeby aktualizovat. Můžete se na
nás obrátit v pondělí až pátek od 7 – 15,30 hodin osobně,
telefonicky nebo písemně.

.

Zprostředkování kontaktů
doprovod do školy, k lékaři
doprovod do zaměstnání
doprovod do institucí
doprovod dle přání klienta
společenská setkání klientů

Pořádáme okolo šedesáti
společenských akcí ročně

Společné tvoření

