Zásady, na kterých jsou naše služby
založeny
- individuální přístup – respektování
přání, vůle a vlastního rozhodnutí
uživatele,

Kde nás najdete?
v Domě soustředěné péče v ulici
Dlouhá 636, Krupka – Bohosudov

Město Krupka
Pečovatelská služba Krupka
se sídlem Dlouhá 636

- rovnost uživatelů – stejný přístup ke
všem uživatelům, stop předsudkům,

417 42 Krupka – Bohosudov

- respektování soukromí – míru určí
uživatel sám,
- odbornost - pouze kvalifikovaní
zaměstnanci, kteří se stále vzdělávají
- mlčenlivost - o všech skutečnostech,
které souvisí s péčí,
- spolehlivost – poskytnutí péče včas, za
předem dohodnutou cenu,
- pružnost – rychlá reakce na změny v
potřebě uživatele,
- podpora zdraví a soběstačnosti pomoc a podpora, ne zbytečná péče,
-bezpečnost – pro uživatele i personál
loajalita a týmová práce v organizaci.

Kontakty na pečovatelskou službu
tel. 417 861 334,
mob. 721 600 775
e-mail pecovatelskasluzba@email.cz
internet: www.pskrupka
úřední hodiny
Po – Pá

6:30 – 15:00

polední přestávka od 12:00 – 12:30
.

Město Krupka zřídilo
organizační složku:
Pečovatelská služba Krupka
aby plnila poslání zřizovatele v oblasti
sociální za účelem poskytování
pečovatelské služby.

Posláním

pečovatelské

služby

je
poskytnout potřebnou službu občanům
města Krupky, kteří vzhledem ke svému
věku nebo zdravotnímu stavu potřebují
pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc je
poskytována kvalifikovanými pracovníky
pečovatelské služby v úkonech péče o
vlastní osobu, péčí o domácnost uživatele,
a to na základě uzavřené smlouvy a
stanovení individuálního plánu péče. Touto
pomocí umožňujeme setrvat občanům co
nejdéle v jejich domácím přirozeném
prostředí.

Jedná se o cílovou skupinu, která
nepotřebuje komplexní péči, ale určitý
stupeň pomoci či podpory, což jim umožní
vést relativně samostatný život ve svém
domácím přirozeném prostředí

Cílem služby je
 umožnit setrvat občanům co nejdéle
v jejich domácím přirozeném prostředí

• samostatný pohyb
• zajištění stravování
• péče o domácnost

 pomoc překlenout i přechodná zhoršení
zdravotního stavu

• zajištění kontaktu se společenským
prostředím
• seberealizace

Pečovatelská

služba

je

poskytována

v pracovních dnech od 6:30-21:00
V sobotu, neděli a ve svátek

sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, rodiny s dětmi, jejíž situace
vyžaduje pomoc či podporu jiné fyzické
osoby a žijí na území města Krupka vyjma
území Fojtovice, Horní Krupka, Mohelnice
a Habartice

• osobní hygiena

 pomáhat v soběstačnosti

hodin v místě bydliště uživatele.

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají

pečovatelskou službou uspokojit:

• zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu

Rozsah a forma pomoci a podpory
uživateli pečovatelské služeb vychází
z jeho individuálních potřeb s možností
svobodné volby.

Oblasti potřeb, které lze

od 7:00 – 21:00
Služby jsou poskytovány na základě
uzavřené
Smlouvy
o
poskytování
pečovatelské služby při dodržování
Pravidel poskytování a využívání služeb
Pečovatelské služby Krupka

• péče o zdraví a bezpečí (rizika)
• uplatňování práv a oprávněných zájmů a
obstarávání osobních záležitostí
• podpora rodičovských kompetencí

Dále služba poskytuje základní
sociální poradenství.

