
STANDARD Č. 11: Místní a časová dostupnost služby

ZÁVAZNÉ PRO: všechny zaměstnance sociální služby

studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty

uživatele služby

ZPRACOVAL: kolektiv zaměstnanců 

SCHVÁLIL: Bc. Miroslav Nosek

Za vydávání a aktualizaci metodiky služby je zodpovědný Bc. Miroslav Nosek.

Pracovníci byli seznámeni s aktuální verzí metodiky služby.

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

2. 1. 2015

Vytvořeno dne: 1.1.2015

Aktualizováno dne: 1. 1. 2015

Zodpovědná osoba: Bc. Miroslav Nosek

           

                                                                                   ………………………………

          Podpis, razítko



Pečovatelská služba Miletín poskytuje terénní podporu a péči osobám:

• se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního či chronického postižení či
dlouhodobé  nemoci,  které  jsou  odkázány  na  pomoc  druhých  osob.  Pomáhá  a
podporuje  osoby  nacházející  se  v nepříznivé  sociální  situaci  z důvodu  špatných
životních návyků a způsobu života, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby. Pečovatelská služba Miletín klade důraz na setrvání uživatelů ve svém
přirozeném prostředí a na podpoření stávajících dovedností.

Péče a  podpora  je  poskytována  občanům obce Miletín  v jejich  přirozeném (domácím)
prostředí.

Pečovatelská služba Miletín sídlí na adrese:
Komenského 110, 507 71 Miletín

Provozní doba PS m ěsta Miletín je:  
Pečovatelská  služba  Miletín  poskytuje  uživatelům  službu  a  podporu  formou  celoroční
péče, a to  od 7:00 do14:30 hodin ve dnech pondělí - pátek

Konzulta ční hodiny (sociální pracovník):
Pondělí 13:00 – 15:00
Úterý
Středa 13:00 – 15:00
Čtvrtek
Pátek 

Dostupnost služby:   
Pečovatelská služba Miletín,  Komenského 110, sídlí  v centru obce Miletín.  Poblíž sídla
pečovatelské služby se nachází parkoviště pro osobní automobily. Toto místo je z hlediska
dostupnosti  vhodné  pro  mobilní  i  imobilní  občany.  Vzhledem  k zaměření  činnosti
pečovatelské služby – terénní služba – vyjíždí pracovnice v sociálních službách a sociální
pracovník  poskytovat  péči  a  podporu  uživatelům do  jejich  přirozeného  prostředí  –  do
domovů či bytů. Z tohoto důvodu není nutné se zaměřovat na dopravní dostupnost služby
(ze strany uživatelů). V případě, že uživatel služby či jeho opatrovník chtějí využít osobní
návštěvy  v sídle  organizace,  pak  mohou  využít  konzultačních  hodin  přímo  v sídle
pečovatelské služby.

Poloha a provozní doba zařízení plně  odpovídá cílům a charakteru nabízené služby a
potřebám cílové skupiny uživatelů.



V Miletíně dne 1. 1. 2015


