Obec Čechy
Pečovatelská služba Čechy
Obec Čechy nabízí a poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům s trvalým bydlištěm
v Čechách terénní pečovatelskou službu. Pečovatelská služba Čechy je registrovaná sociální služba
a je poskytovaná v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě
individuálních potřeb uživatelů sociální služby.
Základní údaje:
Adresa:
Obec Čechy
Pečovatelská služba Čechy
Čechy 30, 751 15 Čechy
IČO: 00636177
Web: www.cechyobec.cz
e-mail: cechyobec@cechyobec.cz
č. účtu: 24020831/0100
Tel/fax: obecní úřad
Tel: pečovatelka
Tel: soc. pracovnice
Poskytovatel:

581 711 783
724 540 026
733 709 478 (v odpoledních hodinách)
777 117 949

Terénní pečovatelská služba obce Čechy je uživatelům sociální služby k dispozici každý pracovní
den od 7.00 – 15.30 hodin.
Poslání Pečovatelské služby Čechy
Naším posláním je poskytovat profesionální sociální službu občanům obce Čechy, kterým zdravotní
potíže nebo věk, brání ve zvládnutí běžných každodenních úkonů. Svým uživatelům poskytujeme
služby tak, abychom jim umožnili udržet si standard kvality života, na který byli doposud zvyklí,
podpořili je v době překonávání změn, které v životě člověka nastávají, pomohli jim aktivně se
zapojit do společnosti, udržet si sociální kontakty i přes nižší míru soběstačnosti a úbytek fyzických
sil. To vše poskytujeme podle přání, potřeb a rozhodnutí každého našeho uživatele.
Cíle pečovatelské služby
- zajistit uživatelům dostupnost pečovatelské služby
- podporovat uživatele v zachování jejich běžného způsobu života v domácím prostředí
- prostřednictvím poskytované služby podporovat uživatele uchovávat si co nejdéle svoje
dovednosti, schopnosti a soběstačnost
- podpora uživatele v zachování sociálních kontaktů s rodinou a společenským prostředím
- prostřednictvím pečovatelské služby oddálit nutnost ústavní péče nebo hospitalizace
Pro koho je služba určena?
Terénní pečovatelská služba obce Čechy je určena občanům, jejichž soběstačnost v péči o sebe či
domácnost je snížena z důvodu věku nebo zdravotního stavu.
Uživateli sociální služby jsou:
- senioři
- osoby se zdravotním postižením

Denní kapacita - 12 klientů
Jaké úkony pečovatelská služba zajišťuje?
1. základní činnosti - jsou určeny zákonem o sociálních službách
- pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
2. fakultativní činnosti
- jedná se o služby poskytované nad rámec zákona, které poskytujeme dle aktuální kapacitní
možnosti. Patří sem především přeprava klienta vozidlem např. k lékaři.
3. základní sociální poradenství
- poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu
předcházení. Např. zprostředkování kontaktu na jiné sociální nebo návazné služby, na lékaře
a veřejně dostupné služby
Kolik stojí úkony pečovatelské služby?
Každý uživatel pečovatelské služby se finančně podílí na poskytování této služby podle množství
využívaných úkonů. Úhrada se řídí aktuálně platným „Sazebníkem“, který je všem zájemcům
k dispozici u pracovnice pečovatelské služby, na Obecním úřadě v Čechách nebo na internetových
stránkách obce. V sazebníku je podrobně vypsána nabídka jednotlivých poskytovaných úkonů.
Kdo zajišťuje pečovatelskou službu?
Terénní pečovatelskou službu obce Čechy zajišťují kvalifikovaní pracovníci, kteří poskytují
pečovatelskou službu a pravidelně si svou kvalifikaci zvyšují a doplňují dle individuálních potřeb
uživatelů a potřeb sociální služby.
Jaké zásady služba a její pracovníci při poskytování dodržují?
1. Zásada zachování mlčenlivosti, důstojnosti a diskrétnosti.
2. Respektování soukromí a intimity uživatelů sociální služby.
3. Sociální služba se přizpůsobuje v rámci nastavených kritérií vždy uživateli.
4. Profesionální a individuální přístup ke každému uživateli sociální služby.
5. Respektování uživatele, jeho vůle, rozhodnutí a práv.
6. Otevřená komunikace
7. Partnerství a spolupráce při poskytování sociální služby.
8. Neustálý rozvoj a zkvalitňování poskytované sociální služby.
9. Otevřenost v hledání nových cest a přístupů

Jak se postupuje v případě zájmu o poskytování pečovatelské služby?
Obraťte se osobně nebo telefonicky na pracovnice pečovatelské služby nebo na vedoucího
pečovatelské služby Čechy, kteří Vám zodpoví Vaše dotazy, poradí a pomohou Vám zařídit vše tak,
abyste mohli začít využívat Pečovatelskou službu obce Čechy.
Vyplňte a doručte na Obecní úřad Čechy tiskopis „Žádost o poskytování pečovatelské služby“,
který Vám předal některý z uvedených pracovníků.
Vyčkejte, až Vás pracovník pečovatelské služby vyzve k účasti na jednání o možnosti poskytování
Pečovatelské služby obce Čechy. Na tomto jednání budou zjištěny Vaše požadavky a přání a
zároveň budete podrobně seznámeni s podmínkami poskytování pečovatelské služby. Zavádění
pečovatelské služby a její následné poskytování je vždy v souladu s požadavky a individuálními
potřebami uživatelů.

