TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBCE MĚLNICKÉ VTELNO

Naše moto zní: „Důstojný život doma“
Terénní pečovatelskou službu zřizuje a poskytuje od roku 1996 Obec Mělnické Vtelno se sídlem Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno,
IČ: 00237060, zastoupená starostkou obce. Služba byla v roce 2007 profesionalizována a zapsána do registru poskytovatele sociálních
služeb pod MPČV v ČR. V současné době terénní pečovatelskou službu zajišťují čtyři pečovatelky v přímé péči.
O poskytnutí pečovatelské služby si můžou zažádat klienti prostřednictvím žádosti. Dříve byly naše služby využívány převážně obyvateli
Mělnického Vtelna, Radouně a Vysoké Libně. Dnes je ale tato služba rozšířená, se svou nabídkou, i do okolních obcí, a to do Byšic,
Řepína, Kropáčovy Vrutice a Zamach. Služba je poskytovaná standardně ve všední dny pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hodin. O
víkendech a svátcích je služba poskytována podle potřeb klienta, dále je v této době od 07:00 hod. do 19:00 hod. držena pohotovost
na telefonu.
Služba poskytuje a zajišťuje všechny úkony deklarované zákonem o sociálních službách, např.:
- doprava v regionu
- doprovody k lékaři, na úřady apod.
- běžný úklid domácnosti, pomoc s osobní hygienou
- nákupy
- donáška obědů (po předchozí rezervaci)
- praní, žehlení a drobné úpravy
Naše pečovatelská služba má k dispozici osobní automobil, který je vhodný i
pro přepravu osob s omezením pohybu. Dále nabízí svým klientům
bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka,
francouzské hole a toaletní židle s nočníkem). V loňském roce došlo k
zakoupení nových jídlonosičů a termoboxů, kterými se zajistil větší komfort
při přepravě a donášce obědů.
Pečovatelky se částečně orientují i v problematice sociální služby, jsou v
kontaktu se sociálními pracovníky města Mělník, a proto mohou svým
klientům nabídnout pomoc s vyřízením formulářů např. příspěvku na péči,
příspěvku na bydlení apod.
Posláním pečovatelské služby Obce Mělnické Vtelno je umožnit občanům,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, fyzickou a psychickou soběstačnost v
přirozeném místním společenství, umožnit jim i nadále zapojení do běžného
života společnosti a žít plnohodnotným životem. V případě pobytu v domě s
pečovatelskou službou zajistit důstojné prostředí.
Cílovou skupinou pro poskytování pečovatelské služby jsou občané žijící
osaměle, jejichž zdravotní stav a sociální poměry vyžadují poskytování
pečovatelské služby, občané s trvalým postižením a senioři, kteří dosáhli
věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, žijící trvale nebo
dlouhodobě na území obce Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň a
přilehlých obcích, jejichž zdravotní stav při běžných denních úkonech
vyžaduje pomoc jiné osoby.
Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich přirozeném prostředí,
tedy v bytech či domech, ve kterých žijí.
Místem poskytování pečovatelské služby je Dům s pečovatelskou službou a
bydliště ostatních občanů na území příslušných obcí.
V současné době naše pečovatelská služba poskytuje péči 78 klientům.

Kontakty:
email: pecovatelky@melnickevtelno.cz; Web: www.melnickevtelno.cz
telefon: 601 521 068, 721 346 784
adresa: Obec Mělnické Vtelno, Terénní pečovatelská služba
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno

