Charitní pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí

Adresa: 5.května 663 Blovice
tel. 731 433 025
Vedoucí: Zdenka Palacká
Email: zdenka.palacka(at)dchp.charita.cz
WEB: www.dchp.cz
Služba je registrována dle §40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovateslá
služba.
Službu podporují finančně Plzeňský kraj a města Blovice a Spálené Poříčí a obce
Zdemyslice, Seč, Vlčtejn, Ždírec.

Místo a čas poskytování služby
Pečovatelská služba je poskytována domech s pečovatelskou službou v Blovicích, Vlčicích
a ve Spáleném Poříčí. Dále v terénu pro občany města Blovice, Spáleného Poříčí a okolních
obcí - Zdemyslice, Vlčtejn, Seč a Ždírec.

Blovice a spádové obce
pondělí až pátek 7:00 - 15:00

18:00 - 20:00

sobota, neděle 8:00 - 13:00
Spálené Poříčí a spádové obce
pondělí až pátek 7:00 - 13:00
sobota, neděle 8:00 - 13:00

18:00 - 20:00

Poslání služby
Posláním Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je její poskytování zejména
v domácnostech uživatelů v Blovicích a spádových obcích, ve Spáleném Poříčí a spádových
obcích způsobem, který pomůže setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle, a tím udržet
kontakt s jeho rodinou a vrstevníky i přes sníženou schopnost zvládat péči o vlastní osobu.
CHPS pomáhá svým uživatelům naplňovat ty potřeby, které již sami nezvládají. Proto mohou
prožívat nadále svůj život doma, podle navyklého způsobu života.
Službu poskytujeme s ohledem na osobní potřeby uživatelů, s důrazem na zachování nebo
případné zlepšení jejich stávajících schopností a soběstačnosti - naší snahou tedy je, aby byli
uživatelé s naší podporou co nejvíce soběstační.
Základním rysem poskytované služby je úcta k člověku, nehodnotící přístup k uživatelům
a dodržování lidských práv a svobod.

Cíle služby
Cílem služby je řešit nepříznivou sociální situaci uživatele v jeho domácím prostředí. Klient
služby žije ve svém domácím prostředí a má naplněny své potřeby v oblastech:
1) péče o vlastní osobu
2) osobní hygiena
3) zajištění stravy
4) údržba a chod domácnosti
5) kontakt se společenským prostředím

Cílová skupina
-osoby se zdravotním postižením
-rodiny s dítětem/dětmi- podle zákona o sociálních službách § 75 odst. 2 písm. a)
-senioři

