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Popis realizace poskytování pečovatelské služby
Identifikační údaje:
Název:
Adresa:
Právní forma:
IČ:
Plátce DPH:
Statutární orgán:

Kvalitní podzim života, z.ú.
Vestecká 11, 252 50 Vestec
Ústav
03338878
Ne
Lenka Klestilová, ředitelka, tel. 603 463 133

Kontakty:
e-mail
Číslo účtu:
Web:
Id DS:

klestilova.kpz@email.cz,
215606376/0600, GE Money Bank, a.s.
http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/
h5uxusu

Identifikátor
Druh služby

3101074
terénní pečovatelská služba

Časové intervaly poskytování sociálních služeb:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

07.00-16.00
07.00-16.00
07.00-16.00
07.00-16.00
07.00-16.00
07:00-16:00 - pouze po dohodě
07:00-16:00 - pouze po dohodě

Okruhy osob, pro které je sociální služba určena (cílová skupina) +
specifikace:
 osoby s chronickým duševním onemocněním
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby se zdravotním postižením
 senioři
Bližší specifikace:
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Poskytujeme pečovatelskou službu v domácím prostředí osobám s chronickým
duševním onemocněním bez věkového omezení (např. Alzheimerova demence,
Parkinsonův syndrom a pod.). Poskytujeme pečovatelskou službu v domácím
prostředí osobám s akutním a chronickým onemocněním neinfekčního charakteru
a poruchou hybnosti bez věkového omezení (např. vozíčkáři, ALS, RS, pooperační
stavy, diabetes a pod.). Poskytujeme pečovatelskou službu v domácím prostředí
seniorům v plném rozsahu dle § 6 vyhl. 505/2006 Sb.
Okruhy osob, pro které je sociální služba určena (věková struktura):
 mladí dospělí
(19 – 26 let)
 dospělí
(27 – 64 let)
 mladší senioři
(65 – 80 let)
 starší senioři
(nad 80 let)
Teritoriální působnost:
 Hl.m. Praha
 Středočeský kraj (bližší specifikace – okresy Praha – východ, Praha – západ)
Základní činnosti
V rámci pečovatelské služby budou poskytovány podle § 40 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách a § 6 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění, tyto
základní činnosti:
A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
C) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
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2. dovoz nebo donáška jídla,
3. pomoc při přípravě jídla a pití,
4. příprava a podání jídla a pití,
D) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu,
úklidu po malování,
3. donáška vody,
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
5. běžné nákupy a pochůzky,
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti,
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
E) 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 doprovázení zpět.
Ceník za základní činnosti při poskytování pečovatelské služby (dle vyhlášky
505/2006 Sb., § 6 Pečovatelská služba) ve znění pozdějších předpisů při
rozsahu služeb:
a) do 30 hodin měsíčně
- 130,- Kč za hodinu
b) od 31 do 60 hodin měsíčně
- 120,- Kč za hodinu
c) od 61 do 150 hodin měsíčně
- 110,- Kč za hodinu
d) nad 151 hodin měsíčně
- 100,- Kč za hodinu
Fakultativní činnosti:
1)
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Objednávky elektronicky na email administrativa.kpz@email.cz, telefonicky na čísle
778 095 645, případně osobně u našich pečovatelek. Nabídka a ceník jednotlivých
pomůcek na http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/files/cenk_-_pjovna.pdf
2)
Senior transport
Přeprava lidí s handicapem. Vhodné pro lidi se zhoršenou pohyblivostí nebo na
invalidním vozíku. Naše vozidlo je vybaveno plošinou a zádržným systémem, takže
bezpečně přepravíme i vozíčkáře na vozíku. Tato služba je zpoplatněna 30 Kč za
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přistavení vozidla v oblasti do 10 km od Vestce (okr. Praha-západ), nad 10 km od
Vestce se připlácí 10 Kč za každý další kilometr. Samotný odvoz je zpoplatněn 17
Kč/km nebo při zpáteční dopravě do výchozího místa 14 Kč/km. Čekání řidiče na
místě je zpoplatněno 3 Kč/min. Doprovod pečovatelky 130 Kč/hod.
3)
Dohled
Jako fakultativní služba dohled je účtována doba, kterou pečovatelka tráví
s klientem na jeho žádost, ale nevykonává žádnou základní činnost.
4)
Pastorační a spirituální péče
Člověk má čtyři druhy potřeb. Kromě biologických, psychologických a sociálních
jsou zde i potřeby spirituální (duchovní). Nemusí se nutně jednat přímo o
náboženství. Mezi duchovní potřeby patří například poznání smyslu života,
případně utrpení a jiných existenciálních otázek (otázka „proč?“), blízkost,
naslouchání, přijetí druhými, respekt, vztah k sobě, k druhým, k životu, ke smrti a
umírání, otázka posmrtného života.
Služba pastorační péče nabízí blízkost, porozumění, naslouchání, rozhovory o
duchovních otázkách apod. V žádném případě není o náboženském nátlaku
(náboženské otázky jsou řešeny pouze v případě zájmu a vždy s respektem k
vyznání konkrétního člověka). Je určena jak lidem věřícím, tak i nevěřícím. Lidem,
kteří řeší existenciální otázky. Nemá za cíl zodpovědět všechny tyto otázky, ale je
spíše podporou v hledání odpovědí, reflexí životních postojů. Případně může být
jen o pouhém vyslechnutí a sdílení vlastních pocitů i chvíli ztišení. Jedná se tedy o
doprovázení v určitých životních situacích, které mnohdy nejsou jednoduché. Při
rozhovorech je zachovávána diskrétnost a bez souhlasu dotyčného člověka nejsou
žádné informace šířeny dál.
Pro lidi věřící může pastorační péče spočívat ve společné modlitbě, případně
rozhovoru o věcech týkajících se víry. Tato nabídka samozřejmě platí i pro lidi
hledající, kteří třeba o těchto otázkách nikdy nepřemýšleli a měli by zájem se o nich
něco dozvědět, včetně obsahu křesťanské víry.
Služba je poskytována klientům pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú. v
rámci poskytované péče za dobrovolný příspěvek organizaci. Je určena jak
klientům, tak po domluvě i pozůstalým klienta v případě jeho úmrtí.
Bc. Matouš Zemek, DiS.
Pastorační a sociální pracovník, který vystudoval na Evangelické teologické fakultě
obor Pastorační a sociální práce a Jabok – vyšší odbornou školu sociálně
pedagogickou a teologickou.

