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INFORMACE JAK POŽÁDAT O ODLEHČOVACÍ SLUŽBU
V ZAŘÍZENÍ RESPITNÍ PÉČE JINDRA LITOMYŠL
Pobytové zařízení „Respitní péče Jindra“ (dále jen RPJ) je jednou ze
sociálních služeb Farní charity Litomyšl.
Posláním služby je poskytnout během krátkodobého pobytu individuální
celodenní péči osobě, která je z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení závislá na pomoci druhých, se záměrem úlevy pečující rodině.
Pobyt mohou využít senioři a osoby se zdravotním postižením (starší 50ti
let), které jsou závislé na pomoci druhé osoby, a proto o ně doma pečují jejich rodinní
příslušníci, kteří z důvodu nemoci, vyčerpání, dovolené, rehabilitačního pobytu nebo
třeba služební cesty potřebují, abychom za ně převzali krátkodobě péči. Pobyt lze
také využít k rekonvalescenci seniora po návratu z nemocnice, v případě nutných
oprav či bezbariérových úprav v bytě apod.
Zdravotní stav osoby využívající našich služeb musí být stabilizovaný,
protože RPJ není zdravotnickým, ale sociálním zařízením. O klienty se stará tým
složený z pracovníků v sociálních službách (pečovatelů), sociálních pracovníků a
aktivizační pracovnice. Nepracuje zde lékař ani zdravotní sestry. Odbornou
ošetřovatelskou péči (převazy ran, aplikace inzulínu, odběry krve apod.) lze zajistit
docházkou terénní zdravotní sestry do RPJ – pokud péči předepíše praktický nebo
ošetřující lékař. Tato péče terénní zdravotní sestry je hrazena zdravotní pojišťovnou.
Během krátkodobého pobytu v RPJ zůstává klient nadále v péči svého praktického
lékaře, u kterého si zajišťuje sám (nebo s pomocí příbuzných) léky a zdravotnické
pomůcky (pleny, podložky). Případné zhoršení zdravotního stavu musí klient
konzultovat se svým praktickým lékařem, při akutním zhoršení se volá Zdravotnická
záchranná služba.
Žadatel o přechodný pobyt musí splňovat základní podmínky společného
bydlení. Nelze přijmout osobu agresivní, infekční nebo výrazně narušující vzájemné
soužití v kolektivu. Pokud se tyto problémy projeví v průběhu pobytu, je to důvod k
okamžitému ukončení pobytu v zařízení.
Rodinně řešené pobytové zařízení se nachází v přízemí vilky obklopené
městským parkem, který lze využít k procházkám a relaxaci. V RPJ je klientům k
dispozici společenská místnost, tři třílůžkové pokoje, bezbariérové WC a koupelna.
Ve společenské místnosti je situováno pracoviště personálu, který je tak stále
přítomen mezi klienty a poskytuje jim potřebnou pomoc. Službu může najednou
využít devět osob.
JAK POŽÁDAT O POBYT V RPJ
O přechodný odlehčovací pobyt v RPJ je nutné zažádat písemně – pečlivým
vyplněním formuláře Žádost o přijetí na přechodný odlehčovací pobyt a jeho
včasným doručením do zařízení. Součástí žádosti je Vyjádření praktického
(ošetřujícího) lékaře, který potvrdí, zda je žadatel schopen nastoupit na přechodný
sociální pobyt do RPJ. Formuláře je možné vyzvednout v tištěné podobě v RPJ, dále
je lze stáhnout na webových stránkách organizace (www.litomysl.charita.cz)
případně jej zašleme e-mailem nebo poštou.
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V případě, že osoba, která má být svěřena do péče RPJ, je omezena na
svéprávnosti, resp. bude zastupována jinou osobou, je nutné přiložit k žádosti
rozhodnutí soudu o určení opatrovníka nebo plnou moc.
Žádost o přijetí na přechodný odlehčovací pobyt společně s dalšími
dokumenty odevzdejte sociální pracovnici RPJ. Sociální pracovnice je k dispozici
zájemcům o službu v pracovní dny od 8 do 15 hodin po předchozí telefonické
domluvě (tel.: 731 598 890).
Sociální pracovnice posoudí životní situaci žadatele a rozhodne o
přijetí/nepřijetí žadatele k pobytu (nejdříve měsíc před požadovaným termínem
nástupu). Poté je rozhodnutí žadateli sděleno telefonicky (popř. písemně či
elektronicky dle jeho předchozí volby) a je domluven další postup.
Délka pobytu se řídí potřebami žadatele a možnostmi střediska, je limitována
maximální dobou tří měsíců v jednom kalendářním roce. O pobyt v RPJ lze žádat
opakovaně.
Při kladném rozhodnutí o přijetí bude upřesněn termín nástupu klienta do
RPJ a délka pobytu. Bude Vám sdělena výše platby za ubytování a stravu. Tato
sociální služba je poskytována osobám závislým na pomoci druhé osoby, proto je
součástí platby i záloha na péči, kterou budete po pracovnících RPJ požadovat.
Celková výše platby se vypočítává dle aktuálního Ceníku služeb RPJ, který je
součástí tohoto dokumentu. Platba musí být uhrazena nejpozději v den nástupu do
RPJ a to buď bezhotovostní platbou na bankovní účet FCH číslo 3794084309/0800,
KS 0308, variabilní symbol bude přidělen, nebo hotově u sociální pracovnice.
Vezměte prosím na vědomí, že případné zrušení či zkrácení pobytu je nutné
oznámit sociální pracovnici RPJ alespoň tři dny předem. Oznámíte-li tuto skutečnost
později, propadá částka za ubytování za tři dny pobytu - na náklady, které s rezervací
pobytu vznikly.
CENÍK SLUŽEB RPJ (dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
platný od 1. 1. 2013
160,-Kč/ 1 den
1. Celodenní stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře)
2. Ubytování (včetně úklidu, praní prádla, drobných oprav ošacení, žehlení) 190,-Kč/ 1 den
3. Záloha na péči (platí se ve výši 2,5 hodiny péče za den)
250,-Kč/ 1 den
Celková platba před nástupem na přechodný pobyt
600,-Kč/ 1 den
Péče je osobě poskytovaná dle jejích individuálních potřeb a zahrnuje tyto oblasti:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Rozsah péče je v průběhu pobytu evidován, na konci pobytu vyúčtován sazbou Kč 100,- za
1 hodinu péče. Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Pokud částka za skutečně poskytnutou péči osobě přesáhne výši předem zaplacené zálohy, musí
osoba tento rozdíl na konci domluveného období pobytu v RPJ, příp. do 5 pracovních dnů,
doplatit. Pokud bude částka za skutečně poskytnutou péči nižší než záloha na péči, bude
přeplatek osobě na konci domluveného období vrácen.
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