Dům s pečovatelskou službou Chabařovice
(dále jen DPS)

Účelem zařízení je zajištění péče o seniory, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání důchodu
a kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pečovatelskou službu.
U klientů není podmínkou pobírat příspěvek na péči.

Do DPS nemůže být přijat občan, který nepotřebuje pečovatelské služby, občan trvale ležící na lůžku,
občan se zrakovým a sluchovým postižením, občan s mentálním postižením, občan trpící přenosnými
chorobami nebo je bacilonosičem.

Dům s pečovatelskou službou byl dostaven a předán k užívání v roce 2003, je v něm k dispozici 27
bytů, z nichž 10 bytů je o velikosti 1+1 a 17 garsoniér. Zcela bezbariérové jsou zde 4 byty. Dům je
opatřen výtahem a obyvatelé zde žijí na základě uzavření nájemní smlouvy.

Pečovatelská služba zde pomáhá zvládnout běžné úkony a je poskytována ve vlastním prostředí
uživatele. Rozsah poskytovaných služeb si klient sjedná přímo s pečovatelskou službou, dle svých
potřeb a finančních možností. Město Chabařovice přispívá svým občanům na tyto služby, a to tak, že
hradí náklady na dopravu pečovatelské služby.
Příklad nabízených služeb:
- příprava a podávání jídla
- zajištění stravy odpovídající věku dodavatelsky
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- běžný úklid a údržba domácnosti
- pomoc při zajištění velkého úklidu
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup, nákup např. ošacení
- doprovázení k lékaři
- jednoduché ošetřovatelské úkony
Občané města Chabařovice a místní části Roudníky mohou částečně dotovaných služeb Pečovatelské
služby využít nejen v DPS, ale i v místě svého trvalého bydliště, kdy lze domluvit například donášku
obědů, zajištění větších nákupů či úklidu apod.

Formulář žádosti o umístění do DPS je ke stažení zde na webových stránkách města nebo
k vyzvednutí na Městském úřadě Chabařovice, Husovo náměstí 183, kancelář č. 6, u paní Lenky
Malákové, kontaktní telefon 475 225 396.

