pOSLÁNí

NABízíME TYTO PEČOVATElSKÉ SLUŽBY

Posláním Caritas - střediska sociálních služeb pro
Přeloučsko Charity Přelouč je pomáhat lidem v
hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez
ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti
nebo náboženskému vyznání.

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu (oblékání, přesuny na lůžko ... )
• pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro hygienu (osobní hygiena, použitíWC ... )
• poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (donáška, dovoz, příprava a podání jídla)
• pomoc
při zajišťování
chodu
domácnosti
(úklid, nákupy .. .)
• zprostředkování
kontaktu
se společenským
prostředím (doprovázení k lékaři, na instituce
veřejných služeb ..)

PRINCIPY

POJČOVNA
KOMPENZAČNíCH
POMOCEK

•
•
•
•

partnerský přístup k uživatelům služeb
prevence sociálního vyloučení
individualizace služeb
spolupráce s rodinou

CílOVÉ SKUPINY
•
•
•
•

senioři v nepříznivé sociální situaci
senioři se zhoršeným zdravotním stavem
rodiny pečující o osobu blízkou
rodiny s dětmi,
které potřebují
dočasnou
výpomoc

eur
• individuální
dohoda
s každým uživatelem
služby
• podporovat uživatele, aby si co nejdéle udržel
soběstačnost
a sebeobslužnost
v rámci svých
možností ve svém domácím prostředí
• budeme Vám naslouchat a povídat si s Vámi
• nabídka duchovního
doprovázení,
rozhovoru
s knězem
• kvalifikovanost a spokojenost našich pracovníků

SKUPINY, kterým není služba určena
• lidem, kteří nejsou odkázaní na pomoc druhých
• lidem, kteří vyžadují akutní lékařskou péči
• lidem s infekčním onemocněním nebo bacilonosiči
• lidem s nekompenzovanými
psychickými
poruchami nebo osoby závislé (alkohol, drogy,
apod.).

NADSTANDARDNí PEČOVATElSKÉ SLUŽBY
• půjčení kompenzačních pomůcek
• sociálně terapeutické činnosti (rozhovor)
Provozní doba: 7 - 18 hod
Kapacita: 28 uživatelů

Pomoc seniorů a pečujícím rodinám
Cilem péče o seniory je co nejdelši zachováni zdravi a soběstačnosti,
společnosti i při zhoršeni zdravotniho

integrace ve

'"

stavu, co nejdelši setrváni v rodinném a domácím

prostředi. Aby toto mohlo být splněno, je třeba, aby byla zajištěna komplexni péče. Důležité
je vytvořit systém služeb dle potřeb seniorů

e zřetelem na zajištěni maxima služeb co nejblíže

seniorovi a jeho rodině.

Charita Pře/o uč nabizi v rámci odlehčovacicb

služeb pečujicím

rodinám,

které

potřebují pomoc nebo si nějaký ča odpočinout, tyto služby:
dohled a monitorováni uživatele
úkony osobni hygieny, koupáni, holení, pomoc při použili WC
pomoc při podáváni jidla
Hlavnim úkolem těchto služeb je podpora a pomoc těm, kteří celodenně pečuji o seniora
v

domácím prostředí. Můžeme pečujícího vystřídat v době jeho, tolik potřebného, odpočinku

nebo mu být nápomocni při náročných úkonech péče. Poradíme také při řešení otázek, se
kterými se pečujicí mohou etkat, jako je nabidka kompenzačních pomůcek, manipulačni
techniky, finančni otázky /piispěvek na péči apod./, komunikačni techniky, otázky kolem
inkontinence a proleženin aj.
Součástí projektu Charity Pielouč jsou také pečovatelské služby pro malé okolni obce.
Naši nabidku pro seniory tvoři:
dovoz obědů
pomoc v domácnosti
nákupy
odvozy k lékaři, na nákup, na návštěvy, kulturní akce .....
úkony osobni hygieny
Cílem naší organizace je zajištěni plnohodnotného života klienta v domácím prostředí pomocí
kvalitních služeb s individuálním přístupem ke klientovi.

Dotazy a další informace ohledně nabízených služeb Vám ochotně a bezplatně zodpovíme na
tel.člslech
731 593 916 Bc. Monika Krejčíková

731 402373 Hana Smutná
731 402374 Jana Cervinková

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
KO TAKTNf

INFORMACE:

Charita Přelouč
Masarykovo nám.48
535 01 Přelouč
www.charitaprelouc.cz
email:charita.prelouc@cbox.cz
cha rita. prelouc@gmail.com
Bližší informace Vám rádi poskytneme
na telefonních číslech:
731 402 371 Ing.Zdenka Kumstýřová
731 402 374 Monika Krejčíková
731 598 912 Jana Červinková

Naší oblíbenou službou je i možnost
zapůjčení kompenzačních
pomůcek. Uživatelé se
na nás obracejí po návratu ze zdravotních zařízení
do domácího prostředí. Naše pomůcky slouží jako
první pomoc, než si uživatel zařídí svou vlastní
pomůcku.
NABrZrME

• Židle sprchová pojízdná
• Vanová sedačka s opěrkou
• Křeslo klozetové nastavitelné
• Chodítko čtyřkolové s deskou
• Francouzské hole a berle
• Invalidní vozík
• Chodítko čtyřkolové skládací nROLLÁTOR"
• Vanový zvedák
Aktuální ceník je k dispozici na www.charitaprelouc.cz
nebo v sídle pečovatelek.
KONTAKTNf

INFORMACE:

Charita Přelouč
Masarykovo nám. 48, 535 01 Přelouč
www.charitaprelouc.cz
email: charita.prelouc@cbox.cz
charita.prelouc@gmail.com
Bližší informace Vám rádi poskytneme
na telefonních číslech:
731 402 371 Ing. Zdenka Kumstýřová
731 402 374 Moniká Krejčíková
731 598 912 Jana Červinková

