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Poslání a cíle
Pečovatelské služby Kroměříž z.ú.
Posláním
je zajištění individuální pomoci a podpora v zajištění takového rozsahu a formy pomoci a podpory,
aby byla zachována lidská důstojnost osob.

Pomoc musí vycházet z každodeních činností

individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich
samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo
prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby
musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně
zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Poskytujeme taktéž zdarma základní
sociální poradenství.
Služby jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří sice žijí ve vlastních
domácnostech, u rodiny, příbuzných, ale nejsou schopni bez pomoci jiné osoby zvládnout běžnou
péči o vlastní osobu, zajistit chod domácnosti nebo udržet si kontakt se společenským prostředím.
Dále je služba určena rodinám s dítětem/dětmi – u rodin, v nichž se narodila trojčata a vícerčata.
Chceme podpořit snahu uživatele vést běžný samostatný život v domácím prostředí.
Uživatelům, kteří jsou aktuálně v nepříznivé sociální situaci poskytujeme bezplatně informace
v rozsahu základního poradenství. Uživatel si následně vybere službu (terénní službu, ambulantní
péči, případně kombinaci služeb, nebo jiného poskytovatele). Rozsah podpory, frekvenci a termín
poskytování péčí si svobodně dohodne podle možností poskytovatele, svých potřeb a cílů.
Rozsah podpory je průběžně přizpůsobován aktuálnímu stavu, individuálním potřebám a
přáním uživatele, přičemž je kladen důraz na zachování plné míry jeho samostatnosti, aby mohl co
nejdéle aktivně a důstojně žít ve svém přirozeném prostředí bez hrozby sociálního vyloučení.

Cílem
této služby je zabezpečení sociálních, zdravotních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové
skupiny; prevence jejich sociálního vyloučení, ale také předčasných odchodů do sociálních zařízení.
Je to dosažení takového stavu, aby si klient pečovatelské služby závislý v individuální míře na
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pomoci cizí osoby z důvodu svého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
zachoval nebo obnovil takovou míru soběstačnosti, aby mohl důstojně a bezpečně žít běžný život ve
svém přirozeném sociálním prostředí a nebyl okolnostmi přinucen toto prostředí opustit. Vzhledem
k tomu, že zásadou poskytování sociální služby je individualita jedince, je způsob zabezpečení
sociálních, zdravotních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny odvislý od provedení
sociálního šetření u klienta, stanovení cílů, potřeb a přání v návaznosti na individuální plánování.
Principy a zásady
Sociální služby jsou poskytovány na principu individuality jednotlivých klientů, jsou
odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné,

s využitím nejnovějších poznatků v oblasti

poskytování péče. Respektují důstojnost a práva člověka od počátku služby až do jeho přirozeného
konce.
Specifikace okruhu osob, kterým je služba poskytovaná :
• dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu,
• dospělé osoby pobírající částečný nebo plný invalidní důchod,
• dospělí držitelé průkazu ZTP a ZTP/P,
• senioři,
• rodiny s dítětem / dětmi – u rodin, v nichž se narodila trojčata a vícerčata.
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