ZMĚNY V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
Pečovatelská služba je jeden z druhů sociálních služeb, její místo v obcích a městech je dnes zcela
nezastupitelné. Pečovatelskou službu v Bystrém a obcích v okolí do 15km realizuje DOMOV Bystré, o.p.s. již
řadu let. Cílem pečovatelské služby je pomoci klientům žít doma,v jejich přirozeném prostředím a to i v situaci,
kdy jsou odkázáni na pomoc druhých. Službu poskytujeme seniorům, osobám se zdravotním postižením a
chronickým onemocněním od 18 let. Pečovatelská služba je poskytována formou terénní (v domácnosti klienta)
a ambulantní (ve středisku osobní hygieny v domě s peč.službou).
Během poslední doby prošla pečovatelská služba řadou změn, které reagují na potřebu klientů zůstat žít
doma a na potřebu rodin zvládnout péči o blízkého v domácím prostředí. Ráda bych na některé změny
upozornila.
1. Rozšířila se provozní doba, nyní je služba poskytována ve všední dny od 7.00 do 20.00 a o víkendu a ve
svátcích od 7.00 do 19.00hod.
2. Naším cílem není provádět potřebné úkony za klienta, ale podporovat ho v zachování schopností, které
má. U každého klienta musí být dohoda na tom v čem a v jaké míře potřebuje pomoci, přístup služby je co
nejvíce individuální. Proto např.preferujeme doprovod klienta na nákup než to abychom mu nakoupili bez něj,
doprovod k lékaři….
3. Pečovatelská služba omezuje rozvoz obědů. Velice často se senioři obraceli na peč.službu se žádostí o
dovoz oběda, jinou pomoc ale nepotřebovali. Tato situace je nyní řešena nabídkou komerčních služeb, které v
Bystrém i některých okolních obcích fungují. Pro seniora je komerční služba méně finančně náročná. Od
poloviny roku 2019 nejsou uzavírány nové smlouvy s klienty, kteří potřebují jen dovoz obědu. Služba bude
dovážet obědy klientům pouze v návaznosti na další potřebnou péči či v situaci, kdy v obci není nabídka
komerční firmy. V době kdy býval dovoz obědů je nyní poskytována širší potřebná péče o klienty.
4. Snižuje se počet klientů (právě ukončováním rozvozu obědů), ale stoupá míra rozsahu potřebné pomoci
klientovi. Klienty navštěvujeme i několikrát denně. Roste počet hodin tzv.základní činnosti – pomoc s
oblékáním, s osobní hygienou, s přípravou a podáním jídla, pomoc s orientací, nákupy a pochůzky, doprovod.
…
5. Jsme vybaveni 5 auty, z nichž jedno je určené i pro přepravu osoby na vozíku. V roce 2020 budeme
pokračovat ve výměně starších aut za nové, ještě potřebujeme vyměnit dvě auta.
6. Pečovatelská služba je vybavena kompenzačními pomůckami, které může bezplatně na 14 dní klientům
zapůjčit. Klient si pomůcku vyzkouší, zjistí zda mu vyhovuje a teprve potom si ji zajistí ( s pomocí peč.služby,
sám, rodiny…)
7. Upravili jsme prostory pro ambulantní péči. Byla přebudována bezbariérová koupelna, vybavena je
sprchovým koutem, speciální polohovací vanou a ostatními potřebnými pomůckami. Koupelna byla
přebudována a vybavena díky podpoře města Bystré.
8. Rozšíření týmu pečovatelské služby, ve službě pracuje 12 zaměstnanců. V návaznosti na to bylo rozšířeno
zázemí pro zaměstnance. Služba nabízí klientům v rámci služeb také trénování paměti školeným sociálním
pracovníkem.
9. Úzce spolupracujeme s domácí péčí ve všech obcích.
10. Hledání nových zdrojů financování. DOMOV Bystré, o.p.s. je financován vícezdrojově, kromě dotací a
grantů kraje Pardubického a Vysočiny, využíváme také dotace od obcí, finanční podporu dárců a nadací. V
letošním roce se nám podařilo zapojit do Burzy filantropie, v roce 2017 jsme získali finanční podporu z
Nadace Olgy Havlové:Výboru dobré vůle, v roce 2018 podporu ze programu MPSV na materiální vybavení.
Pečovatelská služba je služba klientem hrazená dle prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o
sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Ráda bych touto cestu poděkovala všem, kteří nás podpořili na Burze filantropie. Také díky ní jsme
mohli zakoupit nové auto.
V případě potřeby pomoci, dotazů či chuti nás jakkoliv podpořit nás kontaktujte.
DOMOV Bystré, o.p.s., Školní 453, 569 92 Bystré,

pecdomov@atlas.cz, 607 785 488, 722 358
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