Služby sdílené péče Charity
Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Charitní pečovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba je domácí zdravotní péče,
která je předepsaná lékařem. Služba je zaměřena na udržení
a podporu zdraví, navrácení zdraví, zmírňování nepříznivých
příznaků zhoršujícího se zdravotního stavu a na léčbu bolesti.
Je poskytována v domácím prostředí nemocného.
Osobní asistenční služba
Individuální podpora lidem, kteří pro své postižení (tělesné
nebo mentální) potřebují dopomoc druhé osoby. Náplň služby: pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, společné trávení volného času, pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Denní stacionář SLUNEČNICE
Je služba poskytována seniorům, osobám s lehkým mentálním či tělesným postižením, kteří potřebují jednak pomoc
druhé osoby při hygieně, stravování nebo pociťují samotu
a rádi smysluplně vyplní čas v kolektivu vrstevníků.
Charitní ošetřovatelská služba
Domácí zdravotní péče, která je předepsána praktickým lékařem. Služba je zaměřena na udržení a podporu zdraví a soběstačnosti. Je určena např. osobám po propuštění z nemocnice či při dlouhodobých zdravotních obtížích.
Odlehčovací služba
Je určena pro přechodné pobyty seniorů, o které se starají
v jejich domácnostech rodinní příslušníci. Krátkodobý pobyt
seniora umožní pečující rodině regeneraci, případně dá prostor k úpravám domu aj.
Dům pokojného stáří
Pobytová služba pro seniory, kteří již nemohou zůstat ve
svém domácím prostředí. V příjemném prostředí nabízíme
individuální přístup s ohledem na dosavadní způsob života
klientů.
DOMA – Domácí hospicová péče
Domácí hospicová péče poskytuje individuální, komplexní
a dostupnou péči a pomoc těžce nemocným, umírajícím
a jejich rodinám v domácím prostředí.
Základní sociální poradenství
Poradenství při řešení obtížných životních situací, např. opatrovnictví, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním
znevýhodněním, využití sociálních služeb aj.

Další poskytované služby
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Sociální rehabilitace LÁVKA
Podpora osobám s tělesným a mentálním znevýhodněním či
duševním omezením při zvládání každodenních povinností.
Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek
Zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek např.
vozíčky, chodítka, šlapadla, matrace, polohovací lůžka aj.
Sociální doprava
Doprava k lékaři, na úřady, na kulturní akce apod., vhodné i pro
vozíčkáře.
Aktivity pro rodinné pečující
Pravidelná setkání pro osoby pečující o své blízké. Náplní jsou
přednášky, praktický nácvik dovedností usnadňujících péči
a vzájemné sdílení zkušeností.
U3 – úklidová firma
Úklid bytů, domů, nebytových prostor, údržba trávníků, odklízení sněhu, čištění koberců, interiéru vozidla apod.

Z čeho služby zaplatit?
Zdravotní služby, pořízení vybraných kompenzačních a zdravotních pomůcek předepsaných lékařem je hrazeno zdravotní pojišťovnou, tudíž jsou zdarma, případně s doplatkem.
Sociální služby je možné uhradit z příspěvku na péči.
Služby jsou poskytovány v 7 obcích regionu Hornovsacka: Hovězí, Huslenky, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov,
Karolinka a Velké Karlovice.

Kam se obrátit pro radu?
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Nábřežní 175, 756 05 Karolinka
Eva Slováčková, sociální pracovnice
E-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz
Tel.: 571 410 087, Mobil: 728 324 494
www.facebook.com/Charita-Svaté-rodiny-Nový-Hrozenkov
www.nhrozenkov.charita.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond
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Pastorační asistent
Duchovní služba pro klienty i zaměstnance Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov.

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000915 „Podpora sdílené péče a zvyšování
kvality sociálních služeb v regionu působnosti Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov“ je spolufinancován Evropskou unií.

Pomoc srdcem a porozuměním...

TO ZVLÁDNEME!

To zvládneme!
Základní informace
pro domácí pečující
www.nhrozenkov.charita.cz

Máte blízkého člověka,
který potřebuje vaši péči?
• Z důvodu nemoci, zdravotního postižení či postupujícího věku se o sebe nemůže sám postarat a potřebuje pomáhat s běžnými denními úkony?
• Je potřeba mu zajistit pravidelnou zdravotní péči?
• Chcete o svého blízkého pečovat v domácím prostředí a nevíte, jak péči skloubit se zaměstnáním?
• Potřebujete, aby se na omezenou dobu (během
vaší dovolené či pracovní cesty) někdo o vašeho
blízkého postaral?

Víte, že existuje tzv. sdílená péče?
Sdílená péče je kombinace péče zajištěné profesionálními
poskytovateli sociálních a zdravotních služeb a neformálních pečovatelů a asistentů péče – tj. rodinných příslušníků
a osob, které se v domácím prostředí starají o své blízké - seniory, lidi s postižením, umírající aj. Hlavním cílem je umožnit
lidem zůstat v domácím prostředí, i přes zdravotní omezení,
a pečujícím nabídnout potřebnou podporu.

Výhody sdílené péče
• Setrvání blízkého v přirozeném domácím prostředí
• Návaznost jednotlivých profesionálních služeb
• Dostupnost podpory a poradenství sociálního pracovníka
v případě potřeby

Kdo Vám může pomoci?
Sociální pracovnice Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov
• Poskytne informace o vašich možnostech a formách sdílené
péče s ohledem na potřeby vaší rodiny, které mohou v různých oblastech péči o vašeho blízkého ulehčit.
• Pomůže s vyplněním žádosti např. o příspěvek na péči či jiné
sociální dávky, se sepsáním návrhu na opatrovníka apod.
• Pomůže zajistit potřebné kompenzační pomůcky např. zvedací plošiny, polohovací lůžka, invalidní vozíky aj.
• Poskytne informace o navazujících službách jiných poskytovatelů v regionu.

Praktický lékař
• Předepisuje poskytování domácí zdravotní péče, která je hrazená zdravotní pojišťovnou.
• Předepisuje zdravotní a kompenzační pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou (pleny, inkontinenční podložky, berle aj.).
Manželé Valáškovi se starají o svou osmdesátiletou maminku
po zlomenině v krčku, která se vrátila domů z nemocnice. „Nevěděli jsme, jak skloubit zaměstnání a péči o babičku v domácím prostředí, ale do domova pro seniory jsme ji dát nechtěli.
Sociální pracovnice Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov,
kterou nám doporučila sousedka, nás nasměrovala na služby, které Charita poskytuje.“ K Valáškům dnes dvakrát denně
dochází pečovatelka, která vypomáhá mamince s hygienou
a podáváním stravy. Rodina ví, že může využít i služeb denního stacionáře a v případě své nepřítomnosti (např. dovolená)
i odlehčovací službu v pobytovém zařízení.

S čím je třeba počítat
• Nová situace v rodině může být psychicky i fyzicky náročná
• Pravidelné docházení cizí osoby (pečovatelky, ošetřovatelky)
do domácnosti
• Nezbytná administrativa spojená s vyřizováním příspěvku na
péči, kompenzačních pomůcek a dalších forem státní podpory

Na jakou POMOC OD STÁTU
máte nárok?
• Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc
jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.
Z poskytnutého příspěvku na péči si pak tyto osoby hradí
pomoc, kterou jim může (dle jejich rozhodnutí ) poskytovat
osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb.
Měsíční výše příspěvku na péči (pro osobu starší 18 let):
880 Kč – I. stupeň (lehká závislost)
4.400 Kč – II. stupeň (středně těžká závislost)
8.800 Kč – III. stupeň (těžká závislost)
13.200 Kč – IV. stupeň (úplná závislost)

Pomoc srdcem a porozuměním... TO ZVLÁDNEME!

Formulář žádosti o příspěvek na péči lze získat na pobočkách Úřadu práce (Karolinka, Vsetín) nebo u sociální pracovnice Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov Evy Slováčkové.
• Průkaz osoby se zdravotním postižením, na který jsou
vázány výhody a úlevy
•E
 vropský parkovací průkaz umožňující parkovat na vyhrazených místech
•P
 říspěvek na zvláštní pomůcku na zakoupení kompenzačních pomůcek
•P
 říspěvek na mobilitu v případě potřeby pravidelné dopravy osoby z léčebných důvodů
•O
 šetřovné (pouze pro zaměstnance, neplatí pro OSVČ) lze
čerpat po dobu 9 pracovních dnů a je hrazeno ze zdravotního pojištění
Rodina Navrátilova stála před rozhodnutím, zda si vzít z nemocnice domů dědečka v terminálním stádiu nemoci, aby
mohl prožít poslední období života mezi svými blízkými. Příbuzní ale měli obavy, že nejsou schopni se o dědečka postarat a domnívali se, že zdravotní péči je možné zajistit pouze
v nemocnici.
Po konzultaci se sociální pracovnicí Charity Svaté rodiny Nový
Hrozenkov rodina začala využívat služeb DOMA – Domácí
hospicové péče. K Navrátilům domů pravidelně docházejí
zdravotní sestry, které pomáhají dědečkovi ulevit od bolestí.
Sociální pracovnice pomohla celé rodině s vyřízením sociálních dávek a poskytuje rodině komplexní podporou v jejich
těžké životní situaci.
Pečovat o potřebného doma může být pro celou rodinu velmi zatěžující, nicméně existují různé způsoby, jak situaci řešit.
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov má dlouholeté zkušenosti s podporou pečujících rodin.
Seznamte se s jednotlivými službami sdílené péče,
v rámci které můžete využít služby, jež vám mnohdy nelehkou situaci, spojenou s péčí o blízkého člověka, pomohou
zvládnout.

