
Zakres usług opiekuńczych 

1. Świadczenie pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie usług

gospodarczych: 

a)  Pomoc  w  zakupie  odzieży  i  obuwia  oraz  zapewnienie  artykułów  spożywczych

i  artykułów  przemysłowych  niezbędnych  do  egzystencji  klienta,  w  sklepach

zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy,

b) Utrzymanie w czystości otoczenia klienta, w tym dokonywanie bieżących porządków

w używanej przez klienta części mieszkania,

c) Pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży klienta, oddawanie pościeli do pralni,

d) Zabezpieczenie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,

e) Utrzymanie w czystości, termosów, naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu

gospodarczego służącego klientowi,

f) Palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody, wynoszenie śmieci,

g) Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych.

2. Opieka higieniczna:

a) Pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu, myciu

i kąpaniu, jedzeniu (karmienie, o ile stan zdrowia wymaga takiej czynności), 

b) Pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w tym: zmiana pieluch, pieluchomajtek

i toaleta w łóżku,

c) Zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

d) Przesłanie łóżka,

e) Zamawianie wizyt lekarskich, w razie konieczności wizyta u lekarza.

3. Zalecana przez lekarza pielęgnacja:

a) Zapobieganie powstawania odleżyn i odparzeń,

b) Przygotowanie leków wg zaleceń lekarskich.

4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

a) Pomoc w podtrzymywaniu kontaktów sąsiedzkich,

b) Uczestnictwo w spacerach na świeżym powietrzu,

c) Pomoc w dotarciu do ośrodka wsparcia i powrotu do domu,

d) Terminowe załatwianie spraw urzędowych,

e) Organizacja środków transportu do przewozu podopiecznego,

f) Korzystanie z usług różnych instytucji.

5.  Rozliczenie  środków  finansowych  klienta  pozostających  w  dyspozycji  osoby

świadczącej usługi:

a) Prowadzenie ewidencji wydatków i rozliczenia się z klientami z wydanych pieniędzy,



b) Wnoszenie odpłatności od klienta na rzecz którego świadczone sa usługi opiekuńcze

do kasy MOPS do 15 -  go każdego miesiąca po wykonanej  usłudze -  po otrzymaniu

upoważnienia  wystawionego  przez  klienta.  Kopię  wpłaty  ,,KP"  Wykonawca  dostarczy

niezwłocznie klientowi.

6. Wydatki związane z zaspakajaniem podstawowych potrzeb życiowych klienta, to jest

zakup  art.  spożywczych,  gorącego  posiłku,  środków  czystości,  art.  higienicznych,  itp.

ponoszone są ze śrdoków finansowych klienta.


