ÚREDNí HODINY
Pondelí - Pátek 7.00 - 15.30
Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Príbram 1

KONTAKT
Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Príbram 1
tel./fax: 318635050,777 942 520
e-mail: info@charita-pribram.cz
www.charita-pribram.cz

REDITELKA
Ženíšková Alena
mobil: 777 942 520
e-mail: zeniskova@charita-pribram.cz
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Cíl NAŠiCH SLUŽEB A PRÁCE
• napomáhat k fyzické a psychické sobestacnosti
• pomoci pri každodenních úkonech v domácnosti
• pomoc pri osobní hygiene
• napomáhat pri zvládání bežných úkonu
o vlastní osobu
• zprostredkování kontaktu se spolecenským
prostredím
• veškeré zajištení, které vede k celkové
spokojenosti a pohode klienta

PECOVATElSKÉ

SLUŽBY

• zajištení a podávání stravy
• nákup, vyzvednutí receptu - léku
• zajištení chodu domácnosti
• pomoc pri osobní hygiene
• úklid v domácnosti
• odvoz k lékari a zpet, vyrízení formalit
• aktivizace klienta, aktivní komunikace

ODlEHCOVACíSlUŽBY
• pro všechny vekové kategorie
• pomoc jiné osoby, o které jinak pecuje osoba blízká
• v domácnosti u osob se zdravotním postižením
• seniorum jejichž situace tuto pomoc vyžaduje
Tuto práci vykonávají

~tel.lfax: 318 635050,

mobil: 777942520

www.charita-pribram.cz

pouze proškolené
a asistentky.

SLUŽBA JE PLNE HRAZENA KLIENTEM

pecovatelky

100,- Kc/hod.

www.charita-pribram.cz

PECOVATELSKÁ SLUŽBA
Pecovatelskou službu poskytujeme detem, osobám
se zdravotním postižením a seniorum, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v prirozeném
prostred í.
Naše služba spocívá v pomoci pri zvládání
bežných úkonu:
• péce o vlastní osobu - pomoc pri podávání jídla a pití,
pri oblékání, pri prostorové orientaci, pri samostatném
pohybu ve vnitrním prostoru, pri presunu na lužko
nebo vozík
• pomoc pri osobní hygiene nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu - zajištení kompletní osobní
hygieny
• pomoc pri zajištení stravy, pomoc pri príprave,
podání jídla a pití
• pomoc pri zajištení chodu domácnosti - bežný úklid
a údržba domácnosti, pomoc pri zajištení velkého
úklidu, zajištení bežného i velkého nákupu, praní
a žehlení osobního i ložního prádla
• zprostredkování kontaktu se spolecenským prostredím
a pomoc pri prosazování práva zájmu
• dovoz a doprovod k lékari, na úrady i nákupy
• vyzvednutí receptu u lékare a léku v lékárne

ODLEHCOVACíSLUŽBY
Terénní odlehcovaGÍ služba je urcena lidem,
kterí dlouhodobe a celodenne pecují o nemocného.
Jejím cílem je "odlehcit" pecujícím a poskytnout
profesionální pecovatelskou pomoc uživateli služby
v domácnosti. Nabízíme Vám zajištení nezbytného
odpocinku v pecování o Vašeho blízkého, napr. formou
poskytnutí dohledu nad nemocným. Nabízíme profesionální proškolené pecovatele, pecovatelky, kterí Vám
mohou pomoci pri péci o hygienu, pri zajištení stravy,
podávání jídla a pití, doprovod k lékari a jiné.
Príklad odlehcovací služby:
• Dlouhodobe pecujete o nemocnou manželku, babicku.
Nemocný nemuže zustat sám doma bez dohledu.
Potrebujete si vyrídit ruzné své pochuzky, dojít na nákup,
k lékari, jít si zacvicit atd. Na tuto dobu prijde
náš pecovatel nebo pecovatelka a zajistí dohled
a péci o nemocného místo Vás .
• Fyzicky je pro Vás péce o nemocného clena velmi
nárocná. Neotocíte ho na lužku, neumíte,
nebo nedokážete ho sami umýt a obléci? Nekolikrát
denne muže prijít pecovatel/ka a s pécí Vám pomoci
dále se mužete domluvit na komplexní péci,
kterou budete pro svého blízkého potrebovat.
• Zdravotní stav nemocného clena rodiny se prudce
zhoršil. Chcete o neho pecovat doma, ale musíte chodit
do práce. Zajistíme dohled a komplexní péci po tuto dobu .

pro více informací volejte:

tel./fax: 318 635 050
mobil: 777 942 520
SLUŽBA JE PLNE HRAZENA KLIENTEM

www.charita-pribram.cz

100,- Kc/hod.

www.charita-pribram.cz

