REGION:
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROSTĚJOV, p. o.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Služby poskytujeme v regionu města Prostějov včetně přilehlých obcí
Bedihošť, Biskupice, Čelechovice na Hané, Doloplazy, Držovice,
Dřevnovice, Hrdibořice, Hrubčice, Hruška, Koválovice – Osíčany,
Klopotovice, Kralice na Hané, Mořice, Mostkovice, Nezamyslice, Němčice
nad Hanou, Olšany u Prostějova, Pavlovice u Kojetína, Slatinky, Smržice,
Srbce, Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vitčice, Vrbátky, Vrchoslavice,
Žešov

NABÍDKA SLUŽEB:
Základní služby:

POSLÁNÍ SLUŽBY:
Posláním pečovatelské služby je pomáhat seniorům i zdravotně
postiženým občanům, kteří vzhledem ke svému stáří nebo nemoci
potřebují pomoc druhého člověka, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí. Dodávat jim po psychické stránce sílu a energii
žít plnohodnotně i v pokročilém věku a své nepříznivé sociální situaci.

CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:





zvyšovat informovanost společnosti o činnostech a nabízených
úkonech Pečovatelské služby
zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb na základě individuálních
potřeb uživatelů
pracovat v souladu se standardy kvality, metodikami a pracovními
postupy Pečovatelské služby
aktivně zapojovat uživatele při péči o vlastní osobu i domácnost
proto, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.








pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu – a to jak v domácnosti, tak ve střediscích osobní hygieny
na adrese Lidická 86, 796 01 Prostějov a na adrese Příkopy 620,
798 27 Němčice nad Hanou, kde je koupelna přizpůsobena potřebám
našich uživatelů
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby:






doprovod nad rámec základních činností
dopravu vozidlem poskytovatele dle provozních možností
holení
dohled
půjčování kompenzačních pomůcek

CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ:

Okruh osob, kterým jsou pečovatelské služby poskytovány:




seniorům
osobám s tělesným postižením
osobám s chronickým onemocněním (zejména Alzheimerova
choroba a ostatní demence, Parkinsonova choroba a poruchy s ní
související, Prionové choroby, onemocnění motoneuronu,
Huntingtonova choroba, Spinocerebrální ataxie, Spinální svalová
atrofie, atd.).

Věková struktura cílové skupiny:
Mladí dospělí (19–26 let)
Dospělí (27–64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
Kapacita služby: 270 uživatelů (terénní forma: 260, ambulantní forma: 10)
SLUŽBY NEJSME SCHOPNI ZAJISTIT:
 osobám s těžkým smyslovým postižením
 osobám, které nekomunikují v českém jazyce
ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:





dodržování práv uživatelů a respektování jejich svobodné volby
individuální a rovnoprávný přístup
profesionalita a odbornost pracovníků
úcta, ochota, slušnost, taktnost, diskrétnost a poctivost pracovníků

KONTAKT:




PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Lidická 1433/86, 796 01 Prostějov
tel.: 582 321 700, 736 625 466, email: info@csspv.cz
Příkopy 620, Němčice nad Hanou
Sokolská 522, Němčice nad Hanou




Sociální pracovnice (pondělí až pátek 8:00 – 14:00)
Prostějov – tel.: 582 321 700, 725 100 803
Okolní obce – tel.: 778 956 974



PROVOZNÍ DOBA
Terénní formy: pondělí až neděle 6:30 – 20:00
Ambulantní formy: pondělí až pátek 6:30 – 14:30
ŘEDITELSTVÍ:
Lidická 86, 796 01 Prostějov
ředitelka organizace - tel.: 582 321 400, 778 498 360
ZŘIZOVATEL:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc

