
PROVOZNÍ   ŘÁD   PEČOVATELSKÉ   SLUŽBY   MĚSTA   NÝRSKA             

 

       

Zřizovatelem pečovatelské služby v Nýrsku je Město Nýrsko, Náměstí 122, IČO 00255921 

 

      Pečovatelská služba sídlí v Jiráskově ulici č. p. 742    
      Telefonní spojení : 376 555 650 

                             724 432 751 

                            

    Pracovní doba: 7,00  - 15,30 hodin v pracovní dny 

 

                         7,00 -  09,30 h    -    poskytování služeb uživatelům 

                       09,30 -  13,30 h    -    rozvoz obědů uživatelům PS 

                       13,30 -  15,30 h    -    poskytování služeb uživatelům  

 

1. Pečovatelskou službu poskytujeme obcím ve správním obvodu Města Nýrska, 

v Železné Rudě, v Janovicích nad Úhlavou, Hamrech a Dešenicích. 

2. Pracovní činnost chápeme jako poslání, které má za úkol, aby lidé, kteří se ocitli  

v nepříznivé životní situaci žili plnohodnotný život, mohli využívat služby veřejnosti 

a byli zapojeni do běžného místního společenství. 

3. Pečovatelskou službu poskytujeme osobám se zdravotním postižením, seniorům 

a rodinám s dětmi, kteří jsou v situaci vyžadující pomoc jiné osoby, v přirozeném 

prostředí jejich domova. 

4. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při  

osobní hygieně, poskytnutí a zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti 

a zejména zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Harmonogram práce 

sestavujeme podle potřeb klientů. Snažíme se zachovat pružnost našich služeb. 

5. Dbáme na psychiku a zdravotní stav pečovaného – individuální přístup.  

6. Vyhledáváme občany, kteří potřebují sociální službu, a zároveň jim umožňujeme   

            uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby zůstali sami sebou.  

      7.   Respektujeme základní lidská práva a pravidla občanského soužití. 

      8.   Respektujeme rozhodnutí o řešení vlastní nepříznivé sociální situace. 

      9.   Zájemce o sociální službu seznamujeme s průběhem a všemi podmínkami poskytování    

            služby. Tím docílíme, co zájemce od služby očekává. 

    10.   Se zájemcem o sociální službu je sepsána řádná smlouva se všemi podmínkami  

            poskytování služby. Každá smlouva obsahuje rozsah, místo, čas poskytované služby,  

            výši úhrady za službu, povinnosti a závazky smluvních stran, výpovědní lhůty a dobu  

            platnosti smlouvy. 

    11. Při nedodržování dohodnutých postupů a podmínek poskytování služby lze smlouvu  

            měnit nebo ukončit, a to za podmínek stanovených ve smlouvě. 

    12.   Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb,  

aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Každá stížnost je řádně prošetřena 

a vyřízena. Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb jsou brány jako možný 

podnět pro rozvoj a zlepšování služby.  

    13. Pomáháme uživatelům kontaktovat a využívat další služby podle jejich potřeb a přání. 

    14. Informace o činnosti pečovatelské služby je možno vyhledat na MÚ Nýrsko, 

na Odboru sociálním a zdravotním MÚ Nýrsko (sídlícího v areálu technických služeb 

ve Strážovské ulici), v sídle pečovatelské služby v Jiráskově ulici 742, katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb a webových stránkách města Nýrska 

(www.sumavanet.cz/munyrsko). 

http://www.sumavanet.cz/munyrsko

