22. květen 2014

Pečovatelská služba
Zastupitelstvo města Nového Jičína rozhodlo převzít pečovatelskou službu k 1.7.1993 jako
zálohovou organizaci města z Okresního ústavu sociálních služeb Nový Jičín, jehož
zřizovatelem byl Okresní úřad Nový Jičín. Od 1. 6. 2001 je Pečovatelská služba organizační
složkou Města Nový Jičín. Dle zřizovací listiny zajišťuje poskytování pečovatelské služby
občanům na území města Nového Jičína, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
tělesného, sluchového, zdravotního nebo zrakového postižení a rodinám s dětmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. V současné době zajišťuje 4 sociálních služby dle
zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Terénní službu v domácnostech občanů,
od ledna 2002 provozuje denní stacionář – ambulantní službu, od dubna 2004 akutní sociální
lůžko - pobytové zařízení a od června 2012 odlehčovací službu Pohoda - pobytové zařízení.
Kromě těchto služeb poskytuje Pečovatelská služba NJ i bezplatnou poradenskou činnost,
podává informace o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb.
Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo
rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou
schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu. Cílem poskytované služby
je, aby občané mohli žít co nejdéle běžným a důstojným životem, udržovat kontakty s okolím
a rodinou, účastnit se na aktivitách volného času, starat se o sebe a svou domácnost. Cílovou
skupinou jsou: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby
se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s více dětmi, kteří mají
bydliště na území města Nový Jičín a místních částí.

Cílová skupina

Potřeby

• Osoby ohrožené sociálním vyloučením
• Osoby zdravotně postižené
• Rodina, děti a mládež
• Senioři

• Péče o osobu a domácnost
• Psychická podpora

Forma poskytování
• v domácnosti/mimo domov

Registrační služba

Bezbariérovost

ANO

ANO

Cena služby
dle platného ceníku

Otvírací doba
denně od 7:00 – 19:00 hodin (víkendy dle
aktuálních smluv)

Kontakt provozovatele
Název: ProSenior Nový Jičín
Právní forma: Obec nebo městská část
hlavního města Prahy
IČO: 00298212
DIČ: CZ298212
Revoluční 6
Nový Jičín 741 01
Tel.:556 423 865
Mobil: +420 734 422 105
E-mail: ps.novyjicin@novyjicin-town.cz
Web: www.psnj.cz
www: zdroj

