„Pouze život, který žijeme pro ostatní,
má smysl, a proto se snažíme podat
pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují.“

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TOUŽIM
KDY?
KDY?
V pracovní dny
od 7:00 do 15:30 hod.
a od 15:30 do 22:00 hod.
pouze nezbytně nutné úkony
po předchozí individuální domluvě.

Pečovatelská služba Toužim
je určena osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku –
seniorům a osobám se zdravotním
postižením, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci.

O víkendech a svátcích
od 7:00 do 22:00 hod.
nezbytně nutné úkony po předchozí
individuální domluvě.

KDE?
KDE?
V domácnostech klientů
na území města Toužim – terénní forma.

KDO?
KDO?
Odborně vyškolený pracovní tým:
vedoucí PS, sociální pracovnice a 2 kvalifikované
pečovatelky.

Kontakty:
Vedoucí PS Toužim p. Šimková Soňa, tel. 354 224 509
e-mail: sona.simkova@touzim.cz
Dům s pečovatelskou službou Toužim, tel. 354 224 580
Pracovnice přímé péče (pečovatelky): tel. 731 133 544, 731 133 545

Posláním Pečovatelské služby Toužim

je poskytovat služby svým klientům tak, aby byli schopni žít ještě plnohodnotný život v kruhu své
rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí. Laskavou a odbornou péčí chceme podporovat a
pomáhat klientům zmírnit jejich potíže plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožnit jim tak zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti.

Cílem pečovatelské služby je:
a
a
a
a
a
a

podpora klientů v udržení soběstačnosti, samostatnosti
umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě
pomoc klientům zajistit základní životní potřeby
pomoc zabezpečit klientům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí
podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav
a sociální prostředí, v němž žijí
podpora klientů pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech

Hlavní principy pečovatelské služby:
rovnost přístupu bez diskriminace, dodržování lidských práv klientů, ochrana práv
a svobod, respektování lidské důstojnosti a zachování osobnosti klienta,
nezávislost a autonomie klientů, respektování potřeb a volby klientů,
bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb, respektování
vlastního názoru, náboženské a národnostní svobody,
plnohodnotný život v kruhu rodiny, časová a místní
dostupnost, profesionalita pracovníků, týmová práce,
komunikace s klienty, flexibilita, diskrétnost,
poskytování služby ve smyslu dobré praxe
dle standardů kvality soc. služeb…

Máte-li zájem o pečovatelskou službu
nebo bližší informace, obrat´te se prosím osobně,
telefonicky nebo písemně na Pečovatelskou službu Toužim.
Poskytované úkony:
a
a
a
a
a
a

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
poskytnutí stravy ( donáška oběda )
pomoc při zajištění chodu domácnosti
praní a žehlení prádla
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

120,- Kč / hod.
120,- Kč / hod.
20,- Kč / úkon
120,- Kč / hod.
60,- Kč / kg
120,- Kč / hod.

Kontakty:
a
a
a

Vedoucí PS Toužim p. Šimková Soňa, tel. 354 224 509, e-mail: sona.simkova@touzim.cz
Dům s pečovatelskou službou Toužim, tel. 354 224 580
Pracovnice přímé péče (pečovatelky): tel. 731 133 544, 731 133 545

Další informace naleznete na www.touzim.cz

Pečovatelská služba je poskytována
za finanční podpory Karlovarského kraje.

