FAKULTATIVNÍ ČINNOST SPS KLADNO
Zapůjčení mechanického vozíku
Zapůjčení biolampy
Zapůjčení 3 m nájezdů
Pomoc při hledání řešení nepříznivé situace
v zajištění pečovatelské pomoci.
Pomoc při hledání řešení větší
soběstačnosti pomocí kompenzačních
pomůcek
AUTOPŘEPRAVA PRO ZP OSOBY

Max. 8 míst: např. 5 vozíků + 3 chodící,
4 vozíky + 4 chodící apod.

Objednání a informace u řidiče
tel.: 603 157 006 - pan Hroch

základní jízdné = 14,- Kč/1 km po
Kladně, nad 50 km 10,- Kč/1 km
čekací doba: 1. - 3. hodina = 15,-Kč za
každou započatou půlhodinu
čekací doba: 4. hodina a další = 50,-Kč za
každou započatou půlhodinu
přeprava velkých nákupů nebo
kompenzačních pomůcek
ZAPSANÝ SPOLEK
HŘEBEČSKÁ 2680, 272 01 KLADNO
číslo registrace služby: 7255535
IČO: 48707783

SPS Kladno Vám nabízí možnost individuální
dopravy pro vozíčkáře, tělesně postižené,
nevidomé a seniory dle potřeby za přijatelné
ceny
vozidlo Ford Transit je speciálně upraveno
zdvihací plošinou pro vozíčkáře a nástupním
schůdkem
jezdíme nejen po celé ČR, ale i do zahraničí
jednoduché objednání přímo u řidiče

Vozidlo může využít skupina nebo jednotlivec na
cestu k lékaři, na úřad, za rekondičními pobyty,
za kulturou, výlety, do lázní, pro odvoz
rozměrnějších věcí, atd.

Bližší informace získáte u manažera provozu
SPS.
Přejeme Vám plnou spokojenost s našimi
službami.
Pracovníci SPS Kladno

SPECIÁLNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, z.s.
Statutární zástupce: Karel Kuchař
Ředitel organizace: Jiří Holovčák
Manažer provozu: Dana Opltová

Služba je určena osobám s tělesným
postižením
bydlícím
v
komplexu
bezbariérových bytů v Kladně, Hřebečské
ulici 2674,2676,2678,2680.

Sociální pracovník: Martina Hrubá, dis.

Cílem Speciální pečovatelské služby je
poskytovat kvalitní sociální služby těm, kterým
je služba určena, zvyšovat kvalifikaci všech
zaměstnanců SPS Kladno, umožnit občanům
se zdravotním postižením, aby zůstali co
nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zajistit
jim základní životní potřeby, umožnit nezávislý
styl života, zachovat kontakt těchto osob s
jejich přirozeným prostředím a oddálit nutnost
odchodu do ÚSP či Domovů důchodců.

Tel.č. dispečink: 312 661 424

Provoz pečovatelské služby je

NEPŘETRŽITÝ

tel. č.: 312 661 424
e-mail: spec.sluzba@volny.cz
web: www.sps-kladno.cz
č.účtu: KB 2180790247/0100
transparentní účet - č.ú.:7185873001/5500

Činnost Speciální pečovatelské služby tak
podporuje své uživatele v důstojném způsobu
života, v soběstačnosti, v kontaktu se
společenským prostředím a ochraňuje své
uživatele před sociálním vyloučením či
odchodu do ÚSP nebo Domova důchodců.

Po, St, Pá: 7:0 0 – 1 4 :00 hod.

Tel.č. pečovatel: 732 97 44 53

Kontaktní adresa:
Hřebečská 2680, 272 01 Kladno

Posláním pečovatelské služby je podpora a
pomoc tělesně postiženým občanům, kteří se
kvůli svému zdravotnímu stavu ocitli v
nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc
druhé osoby.

Uřední dny:

Ceník poskytovaných služeb:
Uživatelům pečovatelské služby nabízíme:
podporu při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osob
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
podporu při zajištění chodu domácnosti
podporu při seberealizaci
podporu při uplatňování práv klienta a při
obstarávání osobních záležitostí
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Službu neposkytujeme v případě, že:
neposkytujeme sociální službu, o kterou
osoba žádá
nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí
sociální služby, o kterou osoba žádá

Osobní pomoc – 130,- Kč/1 hod
Pomoc při zajišťování chodu domácnosti
120,-Kč/1 hod

A JAK SE K NÁM DOSTANETE?
Dostupnost Speciální pečovatelské služby je MHD
linkou číslo 3, 6 a 9, které mají konečnou stanici v
Kladně - OC Oáza, cca 100 m od nákupního centra.
Linka číslo 3 a 6 je s plošinou pro občany TTP. Před
vchodem je parkoviště, dům je bezbariérový s
možností využití dvou výtahů. Sídlíme v 1. patře.

