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pEčovATELsKÁ sL{JžBA JILE Mň{ícE
Organizační složka města J ilemnice

Jaroslava Havlíčka 328
5 l4 01 Jilemnice

Tel": 739 86| 544

Potřebujete pornoc s péčí o Vašeho bl,ízkóho nebo jíž nezvládáte

péči o sebe a o svou elomácmost?

Pracovníci Pečovatelské služby města Jilemnice k Vám mohou pravidelně docházet či dojíždět

do domácnosti (i několikrát denně) azajišt'ovat péči o Vás. tarn kde již Vaše síly nestačí. nebo

o Vašeho blízkého, kde sina péčinetroufáte, nebo v době, kdy jinejste schopni zajistit.

Pracovníci pomohou s oblékáním, pohybem v

rárnci domácnosti i mirno 0i, přípravou"

servírováním a podáním jídla, při běžných

činnostech" při vyřizování osobních záležitostí

(např. zaplacení složenek na poště, vyzvednutí

léků. nákupy).

Fomohou se sjednáním návštěvy a doprovodem k

lékaři. s doprovodem na WC, s výměnou

inkontinenčních pornůcek. mytím či koupáním

hygieny.

v domácnosti. popř. ve středisku osobní

§lužtlu poskytu.ieme na úzerní rněsta Jilemnice a v okolrrích obcíclr denně, včetně sobot

nerlělí a svátků v čase od 6:30 rlo 19:00 htltlin.

Více infornrací rrajdete tta webových stránkáclr trrěsta Jilertrnice.



MĚSTo JlLEMNlCE
pečovatelská

služba
Terénní pečovatelská služba je poskytovaná ve vymeze-
ném čase v domácnostech uživatelů na územíJilemnicka
(tzn. města Ji]emnice a v obcích ve správním obvodu
pověřeného obecního úřadu Jilemnice). Služby jsou
poskytovány denně od 6:30 do 19:00 hod. v domácím
prostředí uživatele. Jsou hrazeny uživatelem dle platné-
ho sazebníku úhrad na základě řádně uzavřené smlouvy
s uživatelem nebo zákonným zástupcem.

Posláním pečovatelské
sluŽby je poskytovat pomoc a
podporu osobám se sníženou
soběstačností a umožnit jim
setrvat co nejdéle ve svém
domácím prostředi prostřed-
nictvím kvalifi kovaného
personá lu (pečovatelek).

Pečovatelky pomohou tam,
kde již nestačí schopnosti
osob s vysokou mírou
závislosti. Pomáhají tak
oddálit umístění do pobyto-
výchzařízení.

Služba je finančně
podporována Libereckým krajem

cílr
zajistit uživatelům základní životní potřeby
poskytovat kvalitní a odbornou službu
respektovat a podporovat dosavadní způsob
života ve vlastním prostředí
podporovat kontakty s přirozeným společenským prostředím
pomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vazby

cít-ovÁ sKuplNA
Osoby bez rozdílu věku, které jsou odkázány na pomoc jiné
osoby při obstarávání základních potřeb (péče o svou osobu
nebo chod domácnosti) tzn., že se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení či
chronického onemocnění.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
$ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

(pomoc při přesunech, oblékání včetně speciálních
pomůcek, orientace v prostoru)
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(nákupy, ohřívání, servírování stravy, krmení)
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
(pomoc s drobným úklidem, praním prádla)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(procházky, d o provody)
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