FARNÍ CHARITA DOLNÍ ÚJEZD

Adresa:
Dolní Újezd 613
569 61 Dolní Újezd
Tel/fax: 461 631 672
Ředitelka organizace: Ludmila Kladivová, mobil: 604 547 794
Sociální pracovnice: Jana Kárská, Dis., mobil: 731 598 854
E-mail: chardolujezd@tiscali.cz
Zajišťujeme:




pečovatelskou službu
ošetřovatelskou službu
zapůjčování zdravotních pomůcek

FCH Dolní Újezd je nestátní nezisková organizace, která byla založena dne 1. 6. 1992. Posláním
Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich
příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.
Našim posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti,
podporovat je v samostatnosti a aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné životní
situaci.

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména v oblasti osobní hygieny a péče o domácnost, a to především z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech
osob.
Místo poskytování služby
Pečovatelská služba se poskytuje na území Dolního Újezda a nejbližších okolních obcí.
Provozní doba
Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 700 hodin ráno do 1500 hodin odpoledne.
Poslání
Posláním charitní pečovatelské služby je usnadnit lidem složitou životní situaci způsobenou nemocí,
zdravotním omezením či vysokým věkem a umožnit jim prožití důstojného a pokojného života
v prostředí domova a podpora zachování jejich přirozených vztahů s rodinou a místním
společenstvím.
Cílová skupina
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby se zdravotním onemocněním
 senioři
 rodiny s dětmi
Rodinám s dětmi je zajišťována pouze poradenská činnost spočívající v poskytnutí kontaktu na
instituce, kde jim bude nabídnuta pomoc.

Principy
 zachování důstojnosti a dodržení práv uživatelů
 respektování rozhodnutí
 individuální přístup
 podpora nezávislosti klienta na službě
 profesionalita
 partnerství
 rovné podmínky
 bezpečnost
Cíle služby
 poskytovat uživatelům takové služby, které jim umožní setrvat co nejdéle ve vlastním prostředí
a následně usnadní důstojné dožití jejich života
 podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti v základních úkonech a oblastech
hygieny, stravování, udržení chodu domácnosti
 usnadnit přístup k lékařským a veřejným službám v obci – dovozem či doprovodem na tato
místa
 zprostředkovat informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách, kompenzačních
pomůckách, jiných službách, atd.
 podporovat uživatele v kontaktu s rodinou, obcí i s okolním světem a tím napomoci k udržení
fungujících vztahů



nabídnout pomoc i rodinám pečujícím o svého rodinného příslušníka, který je znevýhodněn
z důvodu věku nebo zdravotního stavu

Nabízené služby
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc s oblékáním, podání jídla a pití
…)
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc s hygienou,
použití WC)
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz a donáška jídla …)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky …)
- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad …)
- nadstandartní služby (doprava automobilem na vyšetření …)
Poskytnuté pečovatelské služby hradí klient dle aktuálního ceníku.
Personál
- 0,5 úvazku – sociální pracovník
- 3,5 úvazku – pracovníci v přímé péči
Statistika 2009
 počet uživatelů celkem – 62
 počet poskytnutých úkonů – 11 082

Ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní služby lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje odbornou
ošetřovatelskou péči. Klientům umožňuje zůstat co nejdéle v jejich domácím prostředí a tím se
vyhnout pobytu v ústavním zařízení nebo ho oddálit. Poskytováním odborné péče se ulehčuje i
rodinným příslušníkům v péči o pacienta.
Ošetřovatelská služba je poskytována na základě ordinace ošetřujícího lékaře v rozsahu domluvené a
ordinované péče 7 dní v týdnu, na základě spolupráce s rodinou.
Cílová skupina
klienti kteří:
- jsou propuštěni z nemocnice a jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou zdravotní
ošetřovatelskou péči
- jsou chronicky nemocní a jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči, není
však nutná hospitalizace
- lidem po úrazech
- umírajícím, kteří chtějí svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí
Spádová oblast
Dolní Újezd, Horní Újezd, Osík, Desná, Poříčí u Litomyšle, Budislav, Nová Ves u Jarošova,
Jarošov, Chotěnov, Vidlatá Seč, Zrnětín, Mladočov, Makov, Jiříkov, Václavky, Lažany.
Nabízíme
Odborné úkony, které jsou prováděny kvalifikovanými zdravotními sestrami:
 lokální ošetření
 ošetření stomií
 klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentního katetru
 odběry biologického materiálu
 aplikace inhalační a léčebné terapie P. O., S. C., I. M, I. V. UV
 ošetřovatelská rehabilitace
 měření krevního tlaku
 cílená kontrola zdravotního stavu
 prevence a léčba proleženin
 nácvik a zaučování aplikace inzulínu
Personál
- 1 vrchní sestra
- 1 zdravotní sestra
- 1 zdravotnický asistent na 0,4 úvazku
Statistika 2009
 počet klientů celkem - 76
 počet klientů 20 - 64 let - 8
 počet klientů nad 64 let - 68
 počet návštěv - 5 630
 počet výkonů – 7 963

V rámci oblasti, kde zajišťuje organizace pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, zapůjčuje také
seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinám kompenzační pomůcky, které jim pomáhají
zvládat běžné životní úkony, napomáhají k větší soběstačnosti a rodinným příslušníkům usnadní
péči o nemocného nebo zdravotně postiženého.
Zapůjčujeme
 chodítka
 mechanické invalidní vozíky
 klozetové židle
 polohovací postele
 podložky – ovčí rouno
 nafukovací matrace s kompresorem
 hrazdy k polohování pacienta
Pomůcky zapůjčujeme v pracovní dny v kanceláři Farní charity.

Již po deváté se v naší obci a okolních vesnicích uskutečnila Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem
byla Farní charita Dolní Újezd. V rámci sbírky bylo celkem vybráno 182 078,- Kč.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Dolní Újezd
Jiříkov, Václavky
Osík
Horní Újezd
Vidlatá Seč
Desná
Budislav
Poříčí (Zrnětín, Mladočov)

–
–
–
–
–
–
–
–

70 649,- Kč
2 905,- Kč
21 329,- Kč
25 602,- Kč
16 150,- Kč
14 318,- Kč
10 923,- Kč
20 202,- Kč

Rozdělení sbírky
- 35% vybrané částky - náklady na přípravu a realizaci sbírky, humanitární pomoc do zahraničí,
potřeby diecézní charity
- 65% - pro jednotlivé místní charity
Z celkově vybrané částky 182 078,- Kč měla naše Farní charita k dispozici 120 451,07 Kč. Díky
štědrosti dárců jsme mohli opět nakoupit nové zdravotní pomůcky, a to v hodnotě 97 468,- Kč:
 4 antidekubitní matrace
 1 hrazdu k polohování pacienta
 5 mechanických vozíků
 1 elektrickou polohovací postel s příslušenstvím
 2 klozetová křesla
 2 chodítka
Dále byl nakoupen zdravotní materiál v hodnotě 6 338,07 Kč a částkou 16 642,- Kč byly
hrazeny některé provozní náklady spojené s provozem pečovatelské a ošetřovatelské služby
(benzín, pojištění služeb i automobilů...).
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám opět pomohli Tříkrálovou sbírku
uskutečnit. Jsme vděčni zejména vedoucím skupinek a dětem, ale také všem, kteří naše koledníky
srdečně přijali a štědře obdarovali.

Posezení s hudbou – každoročně, pokud to počasí v letním období dovolí, pořádá obec Dolní
Újezd se spoluúčastí FCH Dolní Újezd v areálu DPS posezení s hudbou pro seniory.
Vánoční besídka – jako již každoročně jsme pořádali pro obyvatele DPS Vánoční besídku. Zahájili
ji opět děti ZŠ Dolní Újezd zpíváním koled, následovalo malé pohoštění a zpěv.

Projekt: Charitní pečovatelská služba
byl v roce 2009 podpořen:
Pardubickým krajem
Ministerstvem práce a sociálních věcí
Obcemi: Dolní Újezd a Osík

