Pečovatelská služba je terénní službou dle § 40 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Posláním pečovatelské služby je podat pomocnou ruku
seniorům a osobám se zdravotním postižením, kterým již
nestačí síly na zvládání péče o sebe a svou domácnost.
Pomocnou ruku v domácnosti nabízíme také rodinám, kde
se narodilo současně 3 a více dětí tak, aby rodina měla čas
na péči o své děti.
Smysluplnost naší práce spočívá v hledání cest a způsobů,
jak umožnit co největší zachování autonomie a stávajících
zvyků a rituálů klientů i přes jejich vysokou potřebu péče.
Vzájemnou spoluprací usilujeme o to, aby mohli co nejdéle
setrvat ve svém přirozeném prostředí.
KONTAKTY
Mgr. Lenka Grasserová (sociální pracovnice)
Tel.: 731 615 654
E-mail: grasserova@ssmcl.cz
Mgr. Bc. Markéta Křivská (vedoucí služby)
Tel.: 734 575 553
E-mail: krivska@ssmcl.cz
Adresa: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa
v pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod.
Kompletní informace o službě naleznete na:
www.ssmcl.cz

Provoz sociální služby je finančně podporován
Libereckým krajem a městem Česká Lípa.

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Jste senior a s přibývajícím věkem vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnosti ve vašem každodenním životě,
které už sami nezvládáte?
Jste člověk se zdravotním postižením?
Omezuje vás vaše zdravotní postižení v zajištění
základních životních potřeb?
Pečujete o své blízké v domácnosti a hledáte pro ně
profesionální pomoc?
Chcete zůstat doma a potřebujete celodenní péči?

Naše pečovatelská služba vám může pomoci.
MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Pečovatelská služba je poskytována terénní formou klientům
žijícím na území města České Lípy a v jejích spádových částí
(Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice,
Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Stará Lípa,
Vítkov, Vlčí Důl, Žizníkov).
CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním
postižením a rodiny s dětmi, ve které se současně narodilo
3 a více dětí, do 4 let jejich věku.
ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Pečovatelská služba je poskytována od pondělí do neděle,
včetně státních svátků, od 6:00 do 22:00 hodin.

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, tj. pomoc se samostatným stravováním,
s oblékáním a svlékáním se, při prostorové orientaci a
samostatném pohybu po bytě a venku, při přesunu na lůžku
nebo vozík aj.
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, tj. pomoc s ranní a večerní hygienou,
s koupáním, s celkovou hygienou na lůžku, s mytím vlasů,
stříháním nehtů na rukou, s použitím WC, s výměnou
inkontinenčních pomůcek aj.
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
tj. pomoc s přípravou jídla a pití, s ohřevem a servírováním
jídla, se zajištěním obědů, s nákupem potravin aj.
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti, tj. pomoc
s běžným úklidem a údržbou domácnosti, s mytím nádobí,
se zajištěním nákupů a pochůzek (př. odeslání pošty,
vyzvednutí receptů u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně),
s převlékáním ložního prádla, s praním prádla a žehlením
prádla aj.
• Zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím, tj. doprovod k lékaři, na nákupy, na poštu, na
úřad aj.
• Základní sociální poradenství, tj. zprostředkování
komunikace s úřady či jinými institucemi, předání
kontaktů na navazující sociálně-zdravotní služby aj.
• Dále nabízíme: dohled nad příjmem léků, dohled v případě
nepřítomnosti pečující osoby, doprovod za soukromými
zájmy, na procházku, společnost pečovatelky, pomoc
s administrativními úkony atd.

