CHOPS - komplexní domácí péče Uherský Brod
Provozovatel:
Adresa:
Provozní doba:

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod
Po - Pá 6:30 až 15:30hod

Vedoucí pečovatelské služby:Terezie Fojtíková
Zástupce vedoucí:
Olga Slabiňáková
Mobil:
724 651 265
Tel./fax:
572 632 839
E-mail:
pecovatelky.uhbrod@caritas.cz
Vrchní sestra - ošetřovatelská služba: Martina Marečková
Mobil:
603 158 773
Tel./fax:
572 632 839
E-mail:
chops.uhbrod@caritas.cz
Poslání
Posláním terénní Pečovatelské služby Uherský Brod je individuálně zajistit pomoc a péči
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení. Poskytováním péče chceme umožnit uživatelům se sníženou
soběstačností vést co nejdéle důstojný život v jejich přirozeném domácím prostředí a zachovat
si vlastní životní styl. Službu zajišťujeme s ohledem na důstojnost a individuální potřeby
klienta.
Základní zásady, kterými chceme kvalitu našich služeb dosahovat:
 respektování přání a potřeb uživatelů
 respektování a dodržování základních lidských práv
 zachování důstojnosti
 individuální přístup ke každému uživateli
Cíl:
Cílem služby je prostřednictvím nabízených úkonů oddálit trvalé umístění uživatele v
pobytovém zařízení a tím zabránit ztrátě úzkého kontaktu s vlastní rodinou a nejbližších
sociálních vazeb.
Dílčí cíle:
 zajistit komplex úkonů dle potřeb uživatelů v jejich přirozeném prostředí (hygienu,
stravování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, kontakt se společenským
prostředím, sociální poradenství)
 podporovat uživatele v jejich vlastním domácím prostředí a umožnit jim zachovat si
svůj vlastní životní styl
 průběžným vzděláváním zkvalitňovat poskytování služeb
Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným,
zdravotním a kombinovaným postižením z Uherského Brodu a jeho regionu, kteří potřebují
pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost. Služba je poskytována osobám
od 19 let bez horní hranice věku.

Kapacita
Kapacita služby je 35 uživatelů/den.
Ceník
viz ceník PS
Základní činnosti


pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pracovnice poskytuje pomoc při oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka, přesunu na
vozík, polohování, podávání jídla a pití, pomoc při chůzi apod.


pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovnice poskytuje podle potřeb uživatele pomoc, dopomoc nebo dohled při osobní hygieně
– pomoc při mytí, při použití WC apod.


poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V případě zájmu uživatele zajišťuje pracovnice dovážku jídla, pomáhá při přípravě a podávání
jídla a pití.


pomoc při zajištění chodu domácnosti

Po domluvě s uživatelem zajišťuje pracovnice pomoc s úklidem, údržbou domácnosti a
osobních věcí, běžné i velké nákupy, běžné pochůzky (např. pošta, lékárna apod.), praní a
žehlení ložního prádla atd.


zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovnice doprovází uživatele k lékaři, na úřady, na kulturní a společenské akce apod.

