Popis realizace poskytování sociální služby
Poskytovatel služby: Město Vyšší Brod
Sociální služba: pečovatelská služba dle § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
Poslání
Zlepšení kvality života seniorů a osob se zdravotním postižením na území města Vyšší Brod
a jeho smluvních partnerů (poskytování soc. služby na základě smlouvy s příslušnou obcí).
Cíle
1) zabezpečit

klientům

v odpovídající

kvalitě

sociální

službu

v rozsahu

základních

a fakultativních činností specifikovaných v sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby;
2) umožnit klientům zůstat s dopomocí formou soc. služby co nejdéle soběstačnými a schopnými
žít nadále v domácím prostředí, na něž jsou zvyklí;
3) odlehčit rodině a osobám blízkým v péči o příjemce služby ve všední dny a zajistit péči
o klienta v době, kdy jí nemohou zabezpečit lidé z jeho okolí;
4) zvyšovat pocit soběstačnosti a nezávislosti klientů na pomoci svých blízkých, známých
a sousedů, ochrana jejich soukromí před případnými nežádoucími vlivy (v případě hrozby
zajištění péče od pochybných poskytovatelů).
Zásady poskytování – princip 4P
1)

péče – komplexní péče o klienty, kteří se již nedokáží o sebe sami postarat;

2)

pomoc – klientům s úkony, které sami nezvládají;

3)

podpora – klientů v činnostech, které jsou schopni zvládat s dopomocí;

4)

porozumění – specifickým potřebám klientů tak, aby služba odpovídala jejich požadavkům.

Všechny tyto zásady musí být v souladu a vzájemně se prostupovat
a doplňovat. Kontinuita jednotlivých zásad je znázorněna také v logu
pečovatelské služby města Vyšší Brod:

Okruh oprávněných příjemců služby
•

senioři, tzn. osoby, kterým byl přiznán starobní důchod dle platných právních předpisů, příp.
osoby starší 60ti let splňující definici seniora dle WHO, vyžadující pomoc jiné osoby;

•

osoby se zdravotním postižením od 11 let, kterým byla přiznána invalidita v souladu s platnými
právními předpisy, příp. jsou příjemci příspěvku na péči, vyžadující pomoc jiné osoby;

•

služba je poskytována výše uvedeným osobám zdržujícím se na území města Vyšší Brod nebo
obce,
v níž je poskytována PS na základě smlouvy o poskytnutí soc. služby této obci městem Vyšší
Brod.

Čas a místo poskytování služby
Pečovatelská služba je terénní sociální službou, která je poskytována příjemcům této služby přímo
v jejich domácnostech, a to v době od 7:00 do 15:30 hod. ve všední dny. Konkrétní čas poskytování si
vždy klient domluví se svou klíčovou pečovatelkou, která se dle možností a kapacity služby snaží
vyhovět přání klienta.
Místní působnost pečovatelské služby města Vyšší Brod zahrnuje Vyšší Brod a jeho místní součásti
(Dolní Drkolná, Dolní Jílovice, Herbertov, Hrudkov, Lachovice, Studánky, Těchoraz) a obce Malšín
a Rožmberk nad Vltavou, včetně místních součástí těchto obcí.
Druhy poskytovaných služeb a jejich cena
Pečovatelská služba poskytuje sociální službu v rozsahu základních i fakultativních činností. Jejich
vymezení i cena za poskytované úkony je uvedena v aktuálně platném ceníku, který je součástí
smlouvy o poskytování pečovatelské služby a je zveřejněn na webových stránkách města v sekci
pečovatelské služby.
Personální zajištění sociální služby
Pečovatelská služba města Vyšší Brod je zajišťována jedním sociálním pracovníkem (na 0,5 úvazku)
a čtyřmi pečovatelkami – pracovníky v sociálních službách (na plný úvazek).

Ve Vyšším Brodě dne 1.1.2022

