
      Prezentace společnosti



CO NABÍZÍME
 Osobní asistenci

 Pečovatelskou službu

 Odborné sociální poradenství

 Zajištění zdravotních kompenzačních pomůcek

 Domácí zdravotní péči



NÁŠ CÍL
Zvýšení soběstačnosti klienta v jeho základních denních 

činnostech.

NAŠE POSLÁNÍ
Poskytnutí služeb, které pomohou našim klientům zajistit  pobyt 

v jejich domácím prostředí.



FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 Terénní služba.

 Službu poskytujeme dle přání žadatele a jeho rodiny ve 
vymezeném čase.

 Služba je poskytována v domácím prostředí žadatele.

 Služba je poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.



KOMU JE SLUŽBA URČENA
 Občanům, kteří žijí v okrese Kutná Hora.

 Občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a 
potřebují pomoc druhé osoby.

 Všem, kteří chtějí svému blízkému poskytnout tu nejlepší 
odbornou péči a osobní asistenci.



PŘÍSPĚVEK NA SOCIÁLNÍ PÉČI
 Poskytujeme bezplatné informace, jak získat příspěvek na 

sociální péči.

 Pomáháme získat potřebné formuláře.

 Pomáháme s vyplněním a podáním žádosti.

 Pomáháme komunikovat s příslušnými úřady.



INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY
 Ve spolupráci s klientem, vytváříme jednoduché individuální 

plány rozvoje klienta, včetně stanovení jeho osobních cílů.

 Ve spolupráci s klientem, provádíme pravidelné vyhodnocení 
individuálních plánů.

 Vycházíme z potřeb klienta TADY a TEĎ.

 Cílem je podpora klienta, zvýšení jeho psychické i fyzické 
kondice



POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH 
ÚKONŮ

 Pomáháme při podávání jídla a pití.

 Pomáháme při oblékání a svlékání.

 Pomáháme při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním i vnějším prostředí.

 Pomáháme při přesunu na lůžko, nebo vozík.



POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
 Pomáháme s osobní hygienou na lůžku i v koupelně.

 Pomáháme při použití toalety.

 Respektujeme individuální hygienické potřeby klienta a 
pomáháme je naplňovat.



POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
 Pomáháme při přípravě jídla a nápojů.

 Ohřejeme a podáváme již připravené jídlo a nápoje v 
obvyklém denním režimu.

 Pomáháme s úkony při stravování.

 Umyjeme a uklidíme nádobí.



POMOC V DOMÁCNOSTI
 Pomáháme s úklidem a údržbou domácnosti.

 Vypereme prádlo v pračce a pověsíme jej.

 Zajistíme drobné i velké nákupy.

 Zajistíme běžné i nutné pochůzky.

 Pomáháme s drobnými pracemi v domácnosti i na zahrádce.



VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
 Pomáháme s nácvikem motorických, psychických a sociálních 

dovedností.

 Rozvíjíme kreativitu a paměť= hrajeme si.

 Podporujeme při sociálním začleňování.

 Pomáháme při obnovení, nebo upevňování kontaktu s rodinou.



KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM 
PROSTŘEDÍM

 Zajistíme dopravu k lékaři, na nákup, na úřady.

 Zajistíme doprovod při procházkách, při akcích, dle výběru  a 
přání klienta.

 Zajistíme osobní asistenci.



KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
 Doporučíme a zajistíme vhodné kompenzační pomůcky a 

zdravotní potřeby.

 Naučíme je správně používat.



DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
 Zajistíme jednoduché zdravotní ošetření zdravotnickým 

personálem, dle pokynů ošetřujícího lékaře.

 Dohlédneme na dodržování léčebného režimu klienta.

 Klientům ČPZP je zdravotní péče hrazena prostřednictvím 
pojišťovny.

 Ostatním klientům je péče poskytnuta dle platného ceníku.

 Pro zaměstnance PMCR najdeme vhodný model fnancování ve 
spolupráci s jejich zaměstnavatelem.



KONTAKTNÍ INFORMACE
Název subjektu: LCC domácí péče, s.r.o.

IČO.:   27628418                         

Sídlo subjektu: Siemensova 2717/4, 
155 00 Praha 5

Kontaktní místo: areál Nemocnice Kutná Hora,
Vojtěšská 237, 284 30  Kutná Hora   

Kontaktní osoba: Iva Máchová
iva.machova@okin.eu
601 572 940
www.lccdp.cz
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