Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace
č. p. 207, 747 67 Hrabyně
IČ: 711 90 261
Kontakt: ps@hrabyne.cz, ps.socialni@hrabyne.cz
Tel: 727 977 205, 607 516 220

Vážení přátelé,
v návaznosti na výsledky dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno
v závěru roku 2020 a po opakovaných konzultacích s Moravskoslezským krajem
a za podpory zřizovatele Obce Hrabyně jsme s ohledem na Vaše potřeby i mimo
provozní dobu stávající pečovatelské služby, registrovali na základě platné
legislativy od 1.1.2022 novou sociální službu - osobní asistence, která může
pokrýt Vaše oprávněné potřeby v nočních hodinách. Financování sociální
služby pak bylo zajištěno podporou zřizovatele Obce Hrabyně a
Moravskoslezského kraje v závěru roku 2021 za což jím patří velké poděkování.
Osobní asistence (identifikátor 9053243) je terénní služba sociální péče
poskytována v souladu s § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Posláním služby je nabídnout podporou a pomocí osobám v jejich domácnostech,
služba usiluje o zachování a udržení jejich soběstačnosti a samostatnosti
v nepříznivé sociální situaci, kterou jim nelze zajistit jinými službami nebo
osobami s ohledem na jejich svobodnou vůli.
Osobní asistence je určena obyvatelům obce Hrabyně – obyvatelům bytových
domů č. p. 201 a č. p. 207 se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Cílová skupina zahrnuje osoby se zdravotním postižením a seniory.
Kapacita pro poskytování osobní asistence (tj. počet uživatelů, kterým jsme
schopni v jednom okamžiku poskytnout službu) je max. 1 uživatel.
Časová dostupnost služby je provozně připravena od 01.02.2022 denně
včetně víkendů a svátků od 22.00-6.00 hod a bude poskytována v přirozeném
sociálním prostředí při následujících činnostech.
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
o Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
o Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
o Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu (změně
polohy)
o Pomoc při přesunu na lůžku nebo vozík
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Pomoc při osobní hygieně
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při použití WC
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

Rozsah, četnost a čas prováděných úkonů bude dojednán individuálně. Nejkratší
doba poskytování služby je 15 minut. Je plně hrazena uživatelem služby dle
platného ceníku á Kč 120,- za 1 hod péče, dle skutečně spotřebovaného času.
Pro bližší informace či zavedení služby prosím kontaktujte ředitelku nebo
sociální pracovnici organizace na kontaktech uvedených níže.

Ředitelka organizace
Mgr. Klaudie Dinelli
tel: 727 977 205
e-mail: ps@hrabyne.cz

Sociální pracovnice
Mgr. Malchárková Eva
tel.: 607 516 220
e-mail: ps.socialni@hrabyne.cz
Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Člen České asociace pečovatelských služeb
„Jsme tady pro Vás“

