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Charitní pečovatelská služba
(dále „CHPS“)
(Podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozd. předpisů)
Poslání sociální služby
Naším posláním je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení tak, aby mohli i nadále setrvat
ve svém přirozeném prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti.
Tato pomoc je určena těm, kteří z výše uvedených důvodů potřebují pomoc či podporu jiné
fyzické osoby při obstarávání nutných prací v domácnosti a zajišťování dalších důležitých
životních potřeb (jako je např. poskytnutí stravy, pomoc při hygieně, pomoc při přípravě jídla
a pití apod.).

Pro koho je Charitní pečovatelská služba určena?
Cílovou skupinou jsou senioři (nad 65 let)a zdravotně znevýhodnění lidé(od 18 let),
kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou
postarat sami o sebe, svou domácnost nebo si zajistit běžné potřeby a vyřídit obvyklé
záležitosti.
Mimořádně poskytujeme službu také rodinám, ve kterých se narodily současně 3
nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, jejichž situace vyžaduje dočasnou pomoc jiné
fyzické osoby.

Provozní doba
Služba je poskytována každý pracovní den od 7,00 do 15,30.
Běžný účet: 217333850/0300
Sbírkový účet: 259580227/0300
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Služba je poskytována terénní formou ve vymezeném čase (v domácnosti uživatele
nebo v jeho jiném přirozeném prostředí).

Kapacita
Maximální kapacita Charitní pečovatelské služby je 8 uživatelů v daný okamžik.
Zmíněná kapacita je pouze orientační, neboť se přihlíží k celkové vytíženosti pracovníků, tzn.
k počtu a náročnosti jednotlivých úkonů u každého uživatele. Reálná kapacita Charitní
pečovatelské služby je těžce odhadnutelná.

Principy poskytované sociální služby
Charitní pečovatelská služba se při své práci řídí hodnotami shrnutými do
následujících principů, které považuje za svůj závazek vůči veřejnosti.
 Individuální přístup
 Profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 Respektování lidské důstojnosti a soukromí, individuality uživatele
 Ochrana osobních údajů a diskrétnost
 Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 Rovný nediskriminační přístup
 Možnost volby (svobodné rozhodnutí)

Cíle Charitní pečovatelské služby
 Dosáhnout toho, aby minimálně 80% uživatelů setrvalo i nadále ve svém přirozeném
prostředí.
 Podporovat uživatele v udržení si soběstačnosti.
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Základní činnosti
Charitní pečovatelská služba nabízí všem svým uživatelům podle jejich potřeb tyto
základní činnosti (dle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů):


pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu



pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu



poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy



pomoc při zajištění chodu domácnosti



zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Charitní pečovatelská služba je poskytována za úhradu v souladu s vyhláškou č.
505/2006 Sb. Vedle základních činností nabízí CHPS také fakultativní činnosti (činnosti nad
rámec povinných základních činností). Jedná se např. o dopravu uživatele na určené místo a
zpět, telefonické vyřízení nutných záležitostí na vyžádání uživatele, dohled nad dospělým
nesoběstačným uživatelem apod.). Hrazení fakultativních činností se týká také osob
vyjmenovaných v ust. §75 odst. 2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterým jsou
základní činnosti poskytovány zdarma. Fakultativní činnosti jsou určeny pro uživatele, kteří
mají sjednané základní činnosti sociální služby (uživatelům nelze poskytovat pouze
fakultativní činnosti).

Kontakt: Mgr. Kateřina Žižková, 731 604 402, chps@charitakaplice.cz
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