Pečovatelská služba Proseč- popis realizace poskytování služby
Pečovatelskou službu Proseč poskytuje město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 53944
Proseč u Skutče.
Pečovatelská služba (PS) je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, tělesného postižení a
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby a rodinní příslušníci ji
nemohou zajistit.
Věková struktura:
 mladí dospělí (19-26 let)
 dospělí (27-64 let)
 mladší senioři (65-80 let)
 starší senioři (nad 80 let)
PS je poskytována v obci Proseč (Záboří, Podměstí, Česká Rybná, Miřetín, Paseky a
Martinice), v obci Zderaz, v obci Perálec a v obci Bor u Skutče.
Terénní služba je poskytována v pracovních dnech od 6.30 do 15.00 hod. v domácnostech
osob. V případě, že klient bude potřebovat služby PS a bude volná kapacita pečovatelek, je
možné poskytovat služby v pondělí – pátek od 14.00-16.00 a v sobotu – neděli: 6.30-15.00,
14.00-16.00. Ambulantní služba se poskytuje ve středu od 7.00 do 8.00 a ve čtvrtek od 8.00
do 12.00 ve středisku osobní hygieny v domě čp. 344, Školní, Proseč-Dům s pečovatelskou
službou Proseč.
Pečovatelskou službu Proseč zajišťují 4 pracovnice v sociálních službách a ved. PS, která je
současně i sociální pracovnice.
Kapacita PS Proseč je 60 osob/měsíc v terénní službě a 10 osob/měsíc v ambulantní službě.
Zázemí mají pracovnice v domě čp. 344, Školní, Proseč-Dům s pečovatelskou službou Proseč,
kde je kancelář s počítačem, telefonem, kde jsou uloženy spisy klientů v uzamykatelné
místnosti, sociální zařízení, kuchyň, místnost na mytí nádobí, úklidová místnost, prádelna a
sušárna. V domě čp. 372, Za Potokem, Proseč-Dům s chráněnými byty Proseč, mají druhou
kancelář, sociální zařízení, úklidovou místnost, prádelnu a sušárnu. PS používá sociální
počítačový program Orion, který umožňuje na základě kódů úkonů pečovatelské služby a
čipů pracovnic, počítačovou evidenci počtu úkonů a času, skutečně potřebného k jejich
provedení (každý klient má svůj kódový list podle služeb, které jsou zapsány v jeho
individuálním plánu). Pro potřeby pracovnic slouží v obou domech sociální zařízení a
kuchyňka. Součástí jejich vybavení jsou 4 mobilní telefony, pevná linka na DPS, 2 pračky
a sušičky na prádlo. Pečovatelky mají zajištěny ochranné pomůcky.
Pro potřeby klientů je v domě čp. 344, Školní, Proseč, středisko osobní hygieny, kde je vana
nebo sprchový kout pro ambulantní formu služby.
Pro svoji činnost používají pracovnice PS 2 automobily a zodpovídají za jejich hospodárné
využití.
Pomůcky, které mohou pracovnice používat nebo zapůjčit – 2 invalidní vozíky, 2 chodítka
ruční, 2 chodítka na kolečkách, sedátko do vany, židle do sprchy, nástavec na WC a chemické

WC.
Veškeré služby probíhají na základě smlouvy uzavřené s klientem. Smlouva s klientem se
uzavírá po podání žádosti na Městský úřad Proseč, ved. PS a následném sociálním šetření.
Úhrady za úkony jsou stanoveny Vnitřní směrnicí PS č. 6.
Snahou PS Proseč je poskytovat dostupné, kvalitní sociální služby, zaměřené na podporu
fyzických a psychosociálních dovedností klientů. Poskytování služeb vychází z osobních cílů a
potřeb klientů a je postaveno především na vnitřních zdrojích služeb pro osoby, které
potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Vytvořit klidný a bezpečný život
seniorům a osobám se sníženou soběstačností a zdravotním postižením, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby, co nejdéle v domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit
bezpečí.
Pečovatelská služba je poskytována tak, aby se stala přirozenou součástí života a
nenarušovala běžné činnosti výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním
lidské důstojnosti, kde je klient rovnocenným partnerem poskytované služby.
Základní činnosti při poskytování PS se zajišťují v rozsahu těchto úkonů v jejich přirozeném
domácím prostředí:
- zajistit základní životní potřeby osobám, které žijí osamoceně a nemají síly na tuto
činnost (stanovený okruh osob)
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při podávání jídla a pití,
pomoc při oblékání a svlékání včetně pomůcek, pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při
úkonech osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty a pomoc při použití WC,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy- dovoz a donáška obědů, pomoc při
přípravě a podání jídla a pití,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid, topení v kamnech, donáška vody,
pomoc při zajištění velkého úklidu, běžné nákupy a různé pochůzky, velký nákup (balené
potraviny), praní a žehlení prádla, popř. drobné opravy,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod k lékaři, na úřady,
pošta, škola-děti nebo dospělí –
Informace o PS je možné získat na úřední desce Městského úřadu Proseč, v informační
nabídce, která je k dispozici na MěÚ Proseč, v domě čp. 344, Školní, Proseč, v domě čp. 372,
Za Potokem, Proseč, v Prosečském zpravodaji, prostřednictvím Registru poskytovatelů
sociální pomoci nebo na tel. č. 468 005 021 p. Češková, 469 319 480 p. Hánělová,
731 659 375 p. Macháčková, 468 005 026 Jan Macháček, starosta města a na webových
stránkách města - www.prosec.cz.

