CHELČICKÉHO DOMOVA SV. LINHARTA, o. p. s.

Provozní doba
Po – Pá 7:30 – 15:30

607 023 694

pečovatelská služba
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s. nabízí sociální službu,
která je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žijícím
v obci Chelčice, Stožice, Libějovice, Truskovice, Malovice, Číčenice,
Bílsko, Krajníčko, Bavorov, Vodňany a přidružených obcích.
• Potřebujete pomoc s úklidem domácnosti?
• Nemůžete nebo nechcete si denně vařit?
• Nestačíte na péči o rodiče či své blízké?
Naším cílem je umožnit uživatelům pečovatelské služby zůstat co nejdéle v domácím prostředí a zabezpečit jim vhodnou pomoc při tělesných, duševních i sociálních potřebách.

Chelčický domov sv. Linharta jako obecně prospěšná společnost vychází
z myšlenky úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a snaží se
o rodinný přístup ve všech svých službách.
Co nabízíme: - pomoc s péčí o vlastní osobu (tělesnou, duševní i sociální)
- pomoc při zajištění stravy (rozvoz obědů)
- pomoc se zajištěním chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

CENÍK SLUŽEB
a)

1.
2.
3.
4.

b)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

f)

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Cena je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Minimální doba poskytování těchto úkonů včetně času nezbytného k zajištění je 1/4 hodina. Čas nad rámec první ¼ hod nutný k provedení
úkonu se účtuje po minutách.

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. Pomoc při použití WC

c)

1. Zajištění stravy odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
2. Dovoz nebo donáška jídla
3. Pomoc při přípravě jídla a pití
4. Příprava a podání jídla a pití

d)

2 Kč/1 min
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min

Fakultativní činnosti (nad rámec základních činností)

1. Doprava uživatele autem pečovatelské služby

8 Kč/km

dle ceníku dodavatele max. 75,-Kč/oběd

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. Běžný úklid a údržba domácnosti (mytí nádobí, úklid kuchyňské linky,
vynesení odpadků, vytření na mokro, ustlání postele, úklid toalety, vysátí,
utření prachu, vyklepání předložek)
2. Údržba domácích spotřebičů
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu,
úklidu po malování
4. Donáška vody
5. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
6. Běžné nákupy a pochůzky
7. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti
8. Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

e)

2 Kč/1 min
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
2. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět.

28 Kč/1 úkon
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min
110 Kč/1 nákup
70 Kč/kg
2 Kč/1 min
2 Kč/1 min

Základní sociální poradenství je uživatelům sociální služby poskytovány zdarma.

Pečovatelská terénní služba je
poskytována zaměstnankyněmi
Chelčického domova
sv. Linharta, o. p. s., na které se
můžete s důvěrou obrátit.
Kontakt je tento:
Bc. Lucie Troblová Teringlová
– vedoucí pečovatelské služby,
sociální pracovnice
Tel.:

607 023 694
E-mail:
pecovatelskasluzba@linhart-chelcice.cz

Informace také najdete: - na našich webových stránkách www.linhart-chelcice.cz
- na obecních úřadech
- sociálním odboru MěÚ Vodňany
V případě zájmu neváhejte zavolat a rádi za Vámi zajedeme a potřebné domluvíme.

DALŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME

www.linhart-chelcice.cz

Legislativně je poskytování PS podepřeno zákonem č. 108/2006 Sb., § 40 a ceny jednotlivých
úkonů pečovatelské služby jsou upraveny vyhl. č. 505/2006 Sb.
Projekt je realizován díky finanční dotaci MPSV, grantu Jihočeského kraje a příspěvků obcí.
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s.
Chelčice 1, 389 01 Vodňany		
IČ: 281 38 520				

E-mail: info@linhart-chelcice.cz
pecovatelskasluzba@linhart-chelcice.cz

Ředitelka: Mgr. Klára Kavanová Mušková

MŮŽETE NÁS TAKÉ PODPOŘIT
Číslo účtu: 3068979319/0800

Číslo účtu veřejné sbírky: 4188272339/0800

