KDE NÁS NAJDETE

Charitní pečovatelská služba Letohrad
Taušlova 714
561 51 Letohrad
Tel.: 734 769 711
Email: chps.let@uo.hk.caritas.cz
www.uo.charita.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poskytuje tyto služby
Domácí zdravotní péče
Charitní pečovatelská služba
Domácí hospicová péče

Oblastní charita
Ústí nad Orlicí

Osobní asistence
Sociální šatník pro
žadatele o azyl
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Občanská poradna

Činnost služby podporují

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rodinná centra

Pardubický kraj

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tříkrálová sbírka

Volnočasové aktivity pro děti a mládež
Šance pro rodinu
Nízkoprahové denní centrum pro lidi
bez přístřeší
Sociální sprcha

Naši činnost můžete podpořit darem
č.ú.: 831240611/0100, VS 9250
Děkujeme

Sociálně terapeutické dílny

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad
Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
LETOHRAD
(sociální služba dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb.)

POSLÁNÍ

NABÍZENÉ SLUŽBY

Charitní pečovatelská služba Letohrad poskytuje pomoc při zvládání činností, které si klient
nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo
zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

• pomoc při zvládaní běžných úkonů péče
o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání/svlékání; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
pomoc při prostorové orientaci; samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru)
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu (pomoc při denní hygieně – ranní/večerní hygieně a celkové
koupeli/sprchování; pomoc při základní péči
o vlasy a nehty; pomoc při použití WC – výměna inko pomůcek apod.)
• pomoc při poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla
a pití, příprava a podání jídla a pití)
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný
úklid – při aktivním zapojení klienta, běžný
nákup, praní a žehlení osobního/ložního prádla v domácnosti klienta)
• zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod k lékaři, na úřad, do
banky, do obchodu, do knihovny atd. a doprovod zpět)

CÍLEM SLUŽBY JE
• umožnit klientům co možná nejdelší pobyt
v jejich přirozeném domácím prostředí
• posilovat jejich soběstačnost
• zmírňovat jejich osamělost

CÍLOVÁ SKUPINA
• senioři
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s dlouhodobým onemocněním
• osoby s přechodným zhoršením zdravotního
stavu – poúrazové stavy, návraty po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života
Službu poskytujeme klientům v Letohradě, Šedivci, Mistrovicích, Nekoři, Verměřovicích,
Dolní Čermné, Horní Čermné, Petrovicích.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• individuální přístup
• respekt a úcta
• vzájemná důvěra
• spolupráce s rodinou
• zachování mlčenlivosti
• máme návaznost na další poskytované služby
Oblastní charity Ústí nad Orlicí.
• nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby

