Občanské sdružení Pamatováček – Česká alzheimerovská společnost splnilo podmínky pro registraci
sociální služby. Dne 27.6.2007 nabylo rozhodnutí o registraci právní moci a OS Pamatováček se stalo
poskytovatelem registrované sociální služby odborné sociální poradenství.

Veřejný závazek
Název poskytovatele
Název služby
§
Působnost služby

26667924
odborné sociální poradenství
37
Olomoucký kraj

Veřejný závazek
a. Poslání
Posláním je poskytovat sociální poradenství a podporu směřující k zachování aktivního a
důstojného stáří osob s Alzheimerovou chorobou, motivovat je k udržení jejich
soběstačnosti a zároveň umožnit rodinným příslušníkům žít pokud možno běžným
způsobem života.
b. Cíle
Uživatel služby se orientuje v možnostech řešení svého problému.
Uživatel trpící Alzheimerovou chorobou zůstává ve svém přirozeném
prostředí po co nejdelší dobu a není limitován institucionálním
pobytem.
Informace o poskytované službě a o problematice Alzheimerovy
choroby jsou k dispozici na místech, která jsou snadno dostupná
zájemcům o službu (ordinace praktických lékařů i specialistů…)
Uživatel služby, který pečuje o osobu s Alzheimerovou chorobou,
dovede snáze pochopit, rozpoznat a naplnit potřeby svého blízkého
nemocného.
Uživatel služby se do míry sobě potřebné orientuje v systému
poskytování sociálních dávek a příspěvků a sociální legislativě,
případně ví, kde takové informace získat.

c. Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není)
Služba je určena
Lidem postiženým Alzheimerovou chorobou
Rodinným příslušníkům osob trpících Alzheimerovou chorobou
Jiným osobám se zájmem o problematiku Alzheimerovy choroby
Službu nemůžeme poskytnout (doporučíme vhodnější službu)
Zájemcům, jejichž osobní cíl neodpovídá cílům služby
Bezpečně a kvalitně nemůžeme poskytnout službu těm, kteří
komunikují jiným jazykem než je čeština či slovenština a to
z důvodu jazykové bariéry
Osobám s těžkým sluchovým a zrakovým postižením bez
asistenčního doprovodu a to z důvodu komunikační bariéry
Zájemcům žádajícím o službu, kterou neposkytujeme

d. Zásady poskytování sociální služby
Individualita
Zachování lidské důstojnosti
Ochrana a dodržování práv uživatelů
Respektování volby a názoru uživatelů
Flexibilita
Zaměření na celek
Odbornost
Anonymita
Transparentnost služby

