PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV
Dělnická 161, 541 01 Trutnov
tel.: 739 547 914
IČ: 70153876, identifikátor: 4383860

GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽEB
Pečovatelská služba Trutnov poskytuje sociální služby v následujících oblastech a rozsahu:
ZÁKLADNÍ
ÚKONY
Běžné úkony péče o
vlastní osobu

Běžné úkony osobní
hygieny

Donáška nebo dovoz
oběda
Příprava a podání
jídla a pití

Nákupy a nutné
pochůzky
Běžný úklid
domácnosti
Velký úklid
Praní a žehlení
prádla
Doprovod uživatele

OBSAH ÚKONU
Pomoc při oblékání, svlékání, včetně
speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci a při
pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko/vozík
Pomoc při osobní hygieně na lůžku/ u
umývadla
Celková koupel v domácnosti
Celková koupel ve středisku osobní
hygieny (SOH)
Pomoc při použití WC
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Výměna pleny/plenkových kalhotek
Ve všední dny ze školní jídelny
O víkendu/ve svátek z nemocnice
Donáška/dovoz dietní stravy z nemocnice
Pomoc při přípravě
snídaně/svačiny/oběda/večeře/nápoje
Naservírování jídla na
talíř/rozkrájení/ohřátí
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Běžný pravidelný nákup
Pochůzky (zajištění léků, kompenzačních
pomůcek, vyřizování úředních záležitostí)
Běžný úklid a údržba domácnosti
sezónní úklid domácnosti
mytí oken
Praní a žehlení prádla
Pouze praní bez žehlení
pouze žehlení vypraného prádla
doprovázení uživatele na úřady, instituce,
k lékaři, apod.

ČASOVÁ
DOTACE/ČETNOST
30 minut/ úkon/ 2x
denně

30 minut/ úkon/ 2x
denně

10 minut –
dovoz/donáška jednoho
oběda
10 - 30 minut/ úkon/ 3x
denně

10 – 50 minut/ úkon/ 3x
týdně
10 – 50 minut/ úkon/ 1x
týdně
30 – 120 minut/ úkon/
2x ročně
1,5 hodiny/1 pračka
1 hodiny/1 pračka
20 minut/1 kg prádla
15 – 120 minut/ úkon
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FAKULTATIVNÍ ÚKONY

OBSAH ÚKONU

Dohled nad uživatelem

Krátkodobý dohled stavu
uživatele
Déletrvající dohled v případě 30 minut – 300 minut/ úkon
absence pečující osoby
Dohled nad příjmem léků
5 – 15 minut/ úkon
Doprava uživatele k lékaři,
1 – 15 km
na úřady, apod.

Doprava uživatele
automobilem
Aktivizace uživatelů

Pomoc a podpora při
kontaktu se společenským
prostředím

ČASOVÁ
DOTACE/ČETNOST
5 – 20 minut/ úkon

30 minut/ úkon

Základní sociální poradenství je poskytováno zdarma, po dohodě se sociálním
pracovníkem. Jedná se zejména o předání kontaktů na kompetentní úřady, instituce, služby a
dále například pomoc s porozuměním dokumentů, pomoc s vyplněním formulářů, apod.
Fakultativní úkony jsou služby poskytované nad rámec základních, ze zákona vyplývajících
služeb, které poskytují uživatelům vyšší komfort, případně poskytují služby občanské
vybavenosti, které jsou v dané lokalitě nedostupné. Fakultativní služby lze poskytovat
pouze uživatelům sociálních služeb, kteří využívají základních úkonů pečovatelské
služby. Jsou doplňkem k základním službám a mohou být poskytovány, jen pokud to umožní
provoz organizace.
Terénní služba se poskytuje každý den od 6.00 hodin do 21.00 hodin. V době rozvozu
obědů může být rozsah poskytovaných služeb omezen a přizpůsoben provozním podmínkám
organizace. V době od 15.30 hod. do 21. 00 hod. a o víkendech jsou obvykle poskytovány jen
nezbytné úkony, tedy bez nákupů, úklidu. Čas poskytování jednotlivých úkonů a jejich
četnost jsou sjednány individuálně, na základě potřeb uživatele a možností poskytovatele.
Podrobnější informace jsou uvedeny ve Vnitřních pravidlech pro poskytování pečovatelské
služby.
Cena poskytovaných úkonů se řídí platným sazebníkem služeb.
Tato garantovaná nabídka platí od 1. 1. 2017.
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