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Veřejný závazek Charitní pečovatelské služby
Charitní pečovatelská služba je jedna ze sociálních služeb Farní charity Litomyšl.
Poskytuje terénní pečovatelskou službu podle §40 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Je registrovaná u Krajského úřadu Pardubického kraje s
identifikátorem služby 6904366.
A) POSLÁNÍ
Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu lidem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, aby mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Charitní
pečovatelská služba poskytuje terénní služby lidem všech věkových kategorií
v širokém spektru omezení jejich soběstačnosti.
B) CÍLE SLUŽBY
-

-

Setrvání seniorů a osob se sníženou soběstačností co nejdéle ve svém domácím
prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.
Zvládnutá péče o domácnost nebo o osobu se sníženou soběstačností v rodinách,
které z objektivních důvodů nemohou sami zajistit komplexní péči.
Osoba se sníženou soběstačností má možnost se zapojit do sociálního a kulturního
života a má se společností kontakt i tehdy, kdy ho z objektivních důvodů nemůže
zajistit rodina.
Zvládnutá péče o tři a více současně narozených dětí až do věku 3 let.

C) CÍLOVÁ SKUPINA
-

Senioři se sníženou soběstačností
Osoby s chronickým onemocněním ovlivňujícím jejich soběstačnost
Osoby v terminálním stádiu nemoci se sníženou soběstačností
Osoby se zdravotním postižením, po úrazu nebo operaci, jejichž stav vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

D) ÚZEMÍ, NA KTERÉM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA
Služba je poskytována osobám, které žijí na území Litomyšle a v okolních
obcích. Benátky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, České Heřmanice,
Čistá, Horky, Hrušová, Janov, Litomyšl, Makov, Mendryka, Morašice, Němčice,
Nová Sídla, Pohodlí, Řídký, Říkovice, Sedliště, Sedlišťka, Sloupnice, Strakov, Tržek,
Újezdec, Višňáry, Vlčkov.
E) MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Služba je poskytována převážně v domácnosti uživatele v pracovních dnech od 6
do 20 hodin. O víkendech a o svátcích od 6 do 12 hodin. V odůvodněných případech
může být služba poskytnuta i mimo uvedený časový rámec.
Pro všechny cílové skupiny platí, že služba je časově omezena úhrnem na 3 hodiny
denně.
F) ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
-

Naše služba stojí na křesťanských základech
Respektujeme individuální potřeby uživatele
Zastáváme celostní přístup k člověku
Chráníme důstojnost uživatele
Respektujeme vlastní volbu uživatele
Ctíme důvěrnost informací
Podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatele
Služby poskytujeme v přirozeném prostředí uživatele.

