Pečovatelská služba
pomáhá:
s úkony denní hygieny,
s péčí o ústa, vlasy, oči,
uši…

při mytí celého těla,
sprchování a koupání…

při použití wc, toaletního
křesla…

při výměně
inkontinenčních pomůcek,
s vypuštěním urinálního
sáčku…

při oblékání, svlékání,
obouvání, úpravě
vzhledu…

se změnou polohy na lůžku
a polohováním na lůžku, při
vstávání a uléhání …

s orientací v čase, místě a
osobách, podpoří Vás při
komunikaci…

při přesunu na vozík a na
lůžko, při pohybu ve vlastní
domácnosti i mimo
domácnost…

s využíváním veřejných
služeb a zapojováním do
sociálních aktivit: návštěva
pošty, banky, knihovny…

při přípravě jídla a nápojů,
při podání stravy na talíř,
při napití a najedení,
s dovozem obědů…

při získávání znalostí a
dovedností, při přípravě na
zaměstnání, při pracovním
uplatnění a oblíbených
činnostech

s provedením nákupu
potravin, doprovodem do
prodejny….

s péčí o zdraví,
doprovodem k lékaři,
zajištěním léků….

s úklidem domácnosti,
s praním prádla a
odnášením odpadu…

při hospodaření
s finančními prostředky, s
využíváním sociálních
dávek, zajištěním
osobních dokladů…

při zajištění kontaktu se
společenským prostředím,
při zprostředkování
kontaktu s rodinou, přáteli…

s podporou při péči o děti

Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Co byste o pečovatelské

Máte zájem o pomoc
pečovatelské
služby
nebo jen potřebujete
poradit?

službě měli vědět:

Kaštanová 1223, 665 01 Rosice

Pečovatelská služba



Naše poslání



Posláním pečovatelské služby je
poskytovat podporu a pomoc uživatelům
služby dle jejich potřeb a usnadňovat jim
jejich život tak, aby mohli žít co nejdéle
ve svém přirozeném domácím prostředí a
zachovávat si své sociální a společenské
vazby.

Komu pomáháme:


osobám s chronickým onemocněním

rovný přístup, soukromí a důstojnost
uživatelů jsou u nás na prvním místě
všichni

zaměstnanci

dodržují

mlčenlivost
respektujeme rozhodnutí uživatele



respektujeme

právo

na

přiměřené

riziko
uživatele

podporujeme

v

jejich

samostatnosti a soběstačnosti


s uživateli

aktivně

komunikujeme,

službu uživatelům „šijeme na míru“ –



osobám se zdravotním postižením

společně pomoc s uživateli plánujeme



rodinám s dítětem/dětmi

dle jejich potřeb a našich možností



seniorům

Místo a čas poskytování
služby:



uživatel je pro nás rovnocenný partner



dohlížíme

v domácnosti uživatele služby.

ochranu

práv

a

oprávněných zájmů uživatelů


služba je poskytována v souladu se
Zákonem o sociálních službách č.

Pečovatelskou službu poskytujeme každý
den od 6:30 do 21:00 hodin

na

108/2006 Sb.


naše

práce

nás

baví,

pravidelně vzděláváme

V pracovní dny od 6:30 do 15:00 Vám
poskytneme
informace
přispívající
k řešení Vaší situace, např. informace o
příspěvku na péči, o dalších sociálních
službách,
kompenzačních
pomůckách
apod.

Kontakt

nasloucháme jejich potřebám


Kromě pečovatelské služby poskytujeme i
základní sociální poradenství.





Kontaktujte nás!

proto

se

Ředitelka – sociální pracovnice:
Bc. Jana Tomšíková: 546 125 590,
723 278 412
tomsikova@penzionrosice.cz
Vedoucí pečovatelské služby –
sociální pracovnice:
Bc. Adéla Kavková: 546 125 593,
730 164 489
kavkova@penzionrosice.cz
Pečovatelky: 546 125 592
www.penzionrosice.cz

