Agentura JAS

Poskytovatel
Sociální služba
Registrační číslo
Datum registrace
Služba je poskytována od roku
Vedoucí zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Druh sociální služby
Pracovní doba

Židovská obec Brno
§ 40 pečovatelská služba
7212143
01.01.2007
2004
Eva Lenochová,Dis.
Tř.Kpt.Jaroše 3, Brno 60200
544 509 670
jas@zob.cz
www.zob.cz
služby sociální péče
Po - Ne: 7:00 - 19:00

Cílová skupina klientů:
- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s tělesným postižením
- rodiny s dítětem/dětmi
- senioři
Věková kategorie
Kapacita
Působnost v lokalitě
Úhrada klienta
Bezbariérovost

bez omezení věku,
Okamžitá kapacita - 7 klientů
Za hodinu úkonu či za úkon- viz ceník.
Služba je poskytovaná v domácnosti klienta

Popis:
<B>Posláním Agentury JAS je pomoc člověku v obtížné životní situaci způsobené věkem, nebo nepříznivým zdravotním
stavem.</B>
<p></p>
<b>Cílem </B>
je pomocí výkonu pečovatelské služby umožnit klientům, kteří se v důsledku svého věku a/nebo zdravotního stavu
dostali do nepříznivé sociální situace a nejsou schopni vlastními silami zabezpečit péči o vlastní osobu i domácnost, co
nejdelší pobyt v domácím prostředí tak, aby nadále mohli v rámci svých možností vést důstojný a plnohodnotný život
ve vlastním sociálním prostředí přizpůsobený zdravotnímu stavu, potřebám, návykům a životnímu rytmu. Snahou je
pomocí výkonu činností definovaných v paragrafu 40 Zákona o sociálních službách uspokojení základních životních
potřeb uživatelů s důrazem na kvalitu a předcházení sociálnímu vyloučení.

V převážné většině jsou klienti - senioři (nad 80 let), mladší senioři (65 - 80 let), dospělé osoby (27 - 64 let) s chronickým
nebo jiným zdravotním postižením (a to bez omezení věku). Péče se poskytuje se zvláštním zřetelem k potřebám osob
přeživších holocaust , držitelů osvědčení podle zákona 255/1946 a židovské komunity. Většinu klientely Agentury tvoří
právě lidé, kteří z důvodu prožitých válečných útrap potřebují nyní intenzivní pečovatelskou pomoc v domácnosti.
<p><b>Pečovatelská služba</span></B> </p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">základní činnosti</span>: pomoc s péčí o sebe sama a domácnost, pomoc
při hygieně, ohřátí a podání jídla, pomoc při při běžném úklidu domácnosti, praní a žehlení, při nákupech a pochůzkách
</li>

