Jak můžete o službu zažádat?
Můžete se na nás obrátit v pondělí až
pátek od 7,00 – 15,30 hodin osobně,
telefonicky nebo písemně. Úřední hodiny pro veřejnost jsou:
pondělí, 8 – 9 hodin a 14 – 15 hodin.
Náš sociální pracovník si s Vámi domluví schůzku, na které Vám nabídne
možnosti služeb dle Vašich potřeb a
našich momentálních možností. V případě vzájemné dohody bude sepána
smlouva o poskytování pečovatelské
služby a společně se dohodne osobní
plán péče, dle kterého budeme službu
poskytovat. Tento Váš plán dále přehodnotíme a budeme ho průběžně
aktualizovat.

Jaké jsou podmínky pro
poskytování služby?
Pečovatelská služba v Hostinném je
poskytována:
pondělí až pátek od 7 – 19 hod.
o víkendech v 7 - 11 a 16 - 19 hod.
Klient přispívá na úhradu nákladů
spojených s poskytováním služby dle
platného
přehledu
výše
úhrad.

Adresa organizace:
Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170
549 41 Červený Kostelec
IČO: 48623814 DIČ: CZ48623814
tel: 491 610 300
fax: 491 420 886
www.ochck.cz
email: sekretariat@hospic.cz
Adresa pečovatelské služby
v Hostinném:
Charitní pečovatelská služba
Labská fortna 230
(Penzion Domov)
543 71Hostinné
tel: 499 441 140
mobil: 702 589 599
vedoucí Bc. Luisa Polešovská
web: pecovatelky.ochck.cz
email: polesovska@hospic.cz
Služba je ﬁnancována za podpory
města Hostinné a obcí Prosečné,
Rudník a Chotěvice.

Charitní
pečovatelská
služba
Hostinné
středisko Oblastní charity
Červený Kostelec

kontakt:

tel.: 499 441 140
email: polesovska@hospic.cz
web: pecovatelky.ochck.cz

Vážená paní, Vážený pane,
přemýšlíte o tom, zda se stát
klientem Charitní pečovatelské služby
v Hostinném?
Nabízíme Vám pomocnou ruku a
základní informace o našich službách.

Co je Charitní pečovatelská
služba v Hostinném?
Pečovatelská služba (CHPS) zajišťuje
pomoc, poradenství a podporu lidem
v nepříznivé životní situaci v takové
míře, aby mohli (podle svého přání) co
nejdéle setrvat ve svém přirozeném
prostředí.

Co je náš cíl?
Cílem naší služby je umožnit našim
uživatelům prožívat stáří aktivně a
v jejich přirozeném prostředí domova,
podporovat je v udržení soběstačnosti a sebeobslužnosti (v rámci
svých možností) a pomoci jim v zachování či zlepšení kvality života.

kontakt:

tel.: 499 441 140
email: polesovska@hospic.cz
web: pecovatelky.ochck.cz

Komu je naše služba určena, a
kde je možné služby poskytovat?
Naší cílovou skupinou jsou především
senioři s omezenou soběstačností a
dospělé osoby s tělesným postižením
nebo s kombinovaným postižením,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Jedná se o osoby žijící ve
svých domácnostech v Hostinném a
v jeho spádové oblasti např. Prosečné, Rudník, Arnultovice, Čermná,
Chotěvice, Karlov, Dolní Lánov nebo
v pečovatelském domě v Hostinném.

Jaké služby poskytujeme?
• Základní bezplatné sociální poradenství.
• Pomoc při zvládání běžných úkonů:
• podávání jídla a pití
• oblékání a svlékání
• Pomoc a podpora při hygieně:
• úkony osobní hygieny
• základní péče o vlasy a nehty
• použití WC
• Pomoc při zajištění stravy
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
• úklid a údržba domácnosti
• topení v kamnech včetně donášky topiva
• nákupy a pochůzky
• praní a žehlení osobního prádla
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• doprovod do školy, k lékaři, na
úřady
• společenská setkání klientů
• doprovod dle přání klienta
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek:
• elektrické polohovací postele
• mechanické vozíky

