KONTAKTY


sociální pracovnice:
465 617 105

email:socialni.csp.zamberk@seznam.cz


vedoucí pečovatelek:
465 617 103
734 255 100

email:vedouci.csp.zamberk@seznam.cz


pečovatelky:
604 444 150
605 018 876



pečovatelky – pevná linka:
465 617 111



ředitelka: Mgr. Miroslava Krajčírová
465 617 101

email: csp.zamberk@seznam.cz

Adresa: Albertova 357
564 01 Žamberk

CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE
MĚSTA ŽAMBERK
(příspěvková organizace)
sídlo: Albertova 357, 564 01 Žamberk, IČO: 00854603
zřizovatel: Město Žamberk

POSLÁNÍ:
Usnadňovat život klientů podporou a pomocí dle jejich
potřeb, aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým
způsobem života.
KDO JSME?
 jsme pečovatelská služba registrovaná na základě
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje
 jsme službou sociální péče dle § 40 zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších novel)
 jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky a České asociace pečovatelské služby
PRO KOHO TU JSME?
 osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž
zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby
 rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?


Rádi byste využili pomoc při zvládnutí osobní hygieny
a při běžných úkonech péče o Vás?
Pomůžeme Vám s celodenní celkovou hygienou, koupelí, oblékáním
i svlékáním, včetně speciálních pomůcek. Usnadníme Vám přesun
na lůžko i na vozík, pomůžeme při prostorové orientaci i samostatném
pohybu. Zajistíme pomoc při použití WC, i při použití kompenzačních
pomůcek.
Umožníme Vám využití bezbariérové koupelny v našem centru, která je
vybavena zvedacím zařízením.



Vyhovovalo by Vám, když by Vás někdo doprovodil k lékaři,
na úřad, popř. za kulturou nebo kamkoliv jinam?
Po dohodě Vám zajistíme doprovod na Vámi požadované místo,
můžete také využít naši dopravu a to nejen po Žamberku ale i mimo
Žamberk osobním vozidlem či speciálně upraveným automobilem
VW Transporter vybaveným zvedacím zařízením pro osoby na vozíku.



Potřebujete pomoc s chodem Vaší domácnosti?
Pomůžeme Vám s tím, co v domácnosti nezvládáte, můžeme Vám
pomoci při praní a žehlení prádla, doprovodíme Vás na nákup, případně
nakoupíme, pomůžeme Vám s topením v kamnech.



Vyžaduje Váš zdravotní stav pomoc při zajištění stravy?
Pomůžeme Vám připravit snídani, svačinu nebo večeři. Pomůžeme
Vám jídlo nandat na talíř, nakrájet, rozmixovat a ohřát. Pomůžeme Vám
při podání jídla a pití.



Potřebujete poradit v oblasti sociálních služeb?
Základní sociální poradenství zabezpečujeme každému, kdo se na nás
obrátí.
Nabízíme možnost zapůjčit si základní kompenzační pomůcky
(např. mechanický invalidní vozík, nástavec na WC, toaletní křeslo).

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME?
 v domácnostech klientů na území města Žamberk a obcí
Dlouhoňovice a Helvíkovice

KDY NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME?
PROVOZNÍ DOBA = předem dojednaná nezbytná péče a
asistence u klienta
denně od 6.00 do 22.00 hodin
ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ DOBA od 6.30 do 15.00

CÍLE SLUŽBY:
 Klient, který žije ve své domácnosti navyklým způsobem
života – s podporou naší služby, s podporou rodiny, případně
dalších návazných služeb.
 Pečovatelská služba je poskytována odborně a kvalitně
v souladu s pravidly organizace, zaměstnanci se průběžně
vzdělávají, procházejí pravidelnou supervizí.
 Pečovatelská služba pružně reaguje na aktuální potřeby,
možnosti a schopnosti klientů prostřednictvím individuálního
plánování služby.
 Provozní doba je přizpůsobena potřebám klientů.
 Pečovatelská služba podporuje uživatele v udržení kontaktu
se společenským prostředím.

NAŠE PRINCIPY:








individuální přístup
vzájemná dohoda
rovnocennost, partnerství, důvěra
respektování svobodné vůle klienta
přístup s citlivostí a chutí naslouchat
motivace k zapojení do běžného způsobu života
diskrétnost – respektování důstojnosti a soukromí

Kapacita naší služby: 140 klientů

