MĚSTO PŘEŠTICE
Pečovatelská služba Přeštice
Organizační složka města
Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přeštice
Pracoviště: Máchova 556, 334 01 Přeštice
Kontakty: t (+420) 377 982 210, 777 357 244
e-mail: pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz

INFORMACE K ŽÁDOSTI
O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
O zavedení služeb pečovatelské služby může požádat sám zájemce, jeho rodina, přátelé
nebo ošetřující lékař. Službu lze hradit z příspěvku na péči.
V případě zájmu o poskytování služby musí být vyplněna „Žádost o poskytování
pečovatelské služby“, kterou si můžete vyzvednout přímo v sídle Pečovatelské služby
Přeštice, Máchova 556, 334 01 Přeštice, nebo Vám bude zaslána po předchozím kontaktování
na e-mailovou adresu či si ji lze stáhnout na webových stránkách Města Přeštice.
Při odevzdání vyplněné „Žádosti“ s Vámi bude domluven termín jednání nebo Vás bude
telefonicky kontaktovat sociální pracovnice a domluví si s Vámi termín osobní návštěvy
(sociálního šetření) v domácnosti zájemce.
Sociální pracovnice Vám předá komplexní informace o činnosti Pečovatelské služby Přeštice,
vysvětlí podrobnosti Smlouvy o poskytování sociální služby, způsob a výši úhrady této
služby. Vy sdělíte Vaše přání a požadavky a společně se domluvíte na dalším postupu.
Cena služby závisí na náročnosti úkonu a délce jeho trvání a vypočítává se dle platného
sazebníku úkonů Pečovatelské služby Přeštice.
V případě shody pak dojde k sepsání Smlouvy, následně k jejímu podpisu. To je poslední
krok k zavedení a zahájení poskytování pečovatelské služby.
Jedná se o službu terénní, což znamená, že pověřená pečovatelka dochází k Vám, do Vaší
domácnosti, a Vy tak máte možnost dále žít ve svém přirozeném prostředí, jak jste zvyklí.
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Podpisem smlouvy začíná s již „Uživatelem – klientem“ pečovatelské služby individuální
plánování s klíčovou a sociální pracovnicí.
Pečovatelská služba v Přešticích v různých podobách existuje již od roku 1971, tedy má
mnohaletou tradici.
Od roku 2006 je jejím zřizovatelem Město Přeštice v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 vyhlášky 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Dodržujeme předpisy, standardy kvality a etický kodex.

Zájemci o službu se mohou hlásit:
Vedoucí Pečovatelské služby Přeštice a sociální pracovnice
Martina Rulfová, DiS. - kontakt: t (+420) 377 982 210, 777 357 244
e-mail: pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz, rulfova@prestice-mesto.cz
Koordinátorka Pečovatelské služby Přeštice a zástupce vedoucí
Wohlmutová Andrea

773 770 678 e-mail: wohlmutova@prestice-mesto.cz

Pracovnice v sociálních službách – pečovatelky
Brabcová Ivana

773 770 674

Kratochvílová Renata

773 770 676

Valentová Pavlína

773 770 675

Voříšková Dana

777 357 245

Zvonařová Jana

773 072 301

Alblová Eliška

608 729 720

Vaňková Marie

778 403 415

V případě Vašeho zájmu zpracujeme nezávaznou konkrétní nabídku. Zdarma
poskytujeme základní poradenství a individuální konzultace.
Zájemce o službu byl seznámen a rozumí všem bodům „Žádosti o poskytování PS“
Dne: ………………………………

Podpis: …………………………………

Jsme členy:

o
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