CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE BROUMOV
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Naděje
Broumov (dále CSSNB)
Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov
Pečovatelská služba je financována z rozpočtu Města Broumova, ze státních a
krajských dotačních příspěvků a úhrad za poskytnuté služby.
ADRESA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:

Dělnické domy 78, Broumov 550 01

WEBOVÉ STRÁNKY:

www.nadejebroumov.cz

PRACOVNÍ DOBA:
Poskytování nasmlouvaných služeb:

Poskytování ambulantní služby
ve středisku osobní hygieny:

pondělí - pátek
sobota - neděle

6:30 - 20:00
7:00 - 20:00

pondělí - pátek

7:30 – 14:30

Sociální pracovnice:
pondělí - pátek
6:30 - 15:00
Po předchozí domluvě je možná schůzka se sociální pracovnicí mimo uvedenou
pracovní dobu.

KONTAKTY:
Vedoucí Pečovatelské služby:
tel.: 491 524 808; 774 450 633; e- mail: hovorkova@nadejebroumov.cz
Pečovatelky: 491 524 808; 774 450 633;
Sociální pracovnice:
tel.: 491 524 808; 774 450 633; e- mail: socialnips@nadejebroumov.cz
Ředitelka CSSNB:

Mgr. Eva Kašparová

Vedoucí pečovatelské služby:

Bc. Beata Hovorková

Sociální pracovnice:

Bc. Monika Machová

Pracovníci v přímé péči
(pečovatelé)

Jana Röselová, Jana Zuščáková, Petra Novotná
Šárka Šemberová, Kateřina Pletichová, Růžena
Tomášová, Andrea Středová, Rita Šedková
Příloha č.1 k Podávání informací a soc. poradenství

INFORMACE O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
Nepříznivá sociální situace, kterou pečovatelská služba řeší:
Nejsem schopen se sám o sebe a své záležitosti postarat a chci zůstat doma. Rodina a jiné
placené služby (rozvoz obědů, úklid) jsou pro mě už nedostačující.
Obce s uzavřenou smlouvou o poskytování pečovatelské služby: Otovice, Jetřichov,
Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Křinice, Hynčice
Cílová skupina pro pečovatelskou službu/komu službu poskytneme:
Osoby s chronickým onemocněním, s tělesným postižením a senioři, kteří se nacházejí
v takové situaci, že potřebují pomoc dalších osob a pomoc od svých blízkých a jiných
služeb nemohou plně využívat, nebo je tato pomoc nedostačující.
Věková struktura: osoby od 15 let

Pečovatelská služba poskytuje pečovatelské činnosti uvedené v prováděcí vyhlášce č. 505/
2006Sb. Zákona č. 108/2006Sb o sociálních službách
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla
a pití; pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 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 základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC)
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování; dovoz nebo donáška jídla; pomoc při přípravě
jídla a pití; příprava a podání jídla a pití)
Pomoc při zajišťování chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti; údržba domácích
spotřebičů; pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti; donáška vody; topení v kamnech
včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení; běžné nákupy a pochůzky; velký
nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti; praní a
žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy; praní a žehlení osobního prádla, popřípadě
jeho drobné opravy)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského
zařízení, k lékaři a doprovázení zpět; doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři apod. a doprovázení zpět.)
Podrobný popis jednotlivých nabízených činností je popsán v garantované nabídce
pečovatelských činností, kterou žadateli předává sociální pracovnice při jednání o službu.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ:

Zákon č. 108/2006Sb. O sociálních službách, díl 5, § 75
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci,
ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné
činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede
dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968
Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil
celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak
skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže
rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o
jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění
zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem
obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12
měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních
důvodů před uplynutím 12 měsíců,
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším
70 let.
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Pečovatelská služba v Broumově poskytuje všechny základní činnosti dané prováděcí
vyhláškou
č. 505/2006 Sb. Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla
a pití; pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 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 základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC)
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování; dovoz nebo donáška jídla; pomoc při přípravě
jídla a pití; příprava a podání jídla a pití)
Pomoc při zajišťování chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti; údržba domácích
spotřebičů; pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti; donáška vody; topení v kamnech
včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení; běžné nákupy a pochůzky; velký
nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti; praní a
žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy; praní a žehlení osobního prádla, popřípadě
jeho drobné opravy)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského
zařízení, k lékaři a doprovázení zpět; doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři apod. a doprovázení zpět.)
Podrobný popis jednotlivých nabízených činností je popsán v garantované nabídce
pečovatelských činností, kterou žadateli předává sociální pracovnice při jednání o službu.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NEPOSKYTUJE:
Zdravotnické úkony (např. odběry krve, aplikace injekcí, převazy ran, přípravu léků do
dávkovače); jednorázové sezónní úklidy; mytí oken.

