MÁTE DOMA SENIORA NEBO DOSPĚLOU OSOBU S POSTIŽENÍM?
POTŘEBUJETE POMOC S PEČOVÁNÍM?
MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY FARNÍ CHARITY NERATOVICE
Posláním organizace je péče o seniory a osoby s postižením v jejich domácnostech.
Našim klientům nabízíme terénní služby a to pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací
službu a aktivizační službu. Všechny tyto služby poskytujeme v domácnosti klienta nebo na jiném,
klientem určeném místě, například v domácnosti jiné rodiny či příbuzných.
Naším cílem je pomoci klientům žít doma v klidu a bezpečí přes to, že již sami nezvládají některé
činnosti, týkající se vlastní osoby, jejich domácnosti nebo zajištění stravy.
Mezi další naše služby patří nabídka pobytu v Denním stacionáři v Obříství nebo Odolene Vodě. Do
těchto zařízení klienti dojíždějí nebo docházejí v případě, že jim chybí společnost jiných osob. Zde
jsou plně zabezpečeni všechny jejich základní potřeby včetně zachování stávajících sociálních
vazeb a navázání nových.
Všechny naše služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří absolvovali patřičný kurz
pracovníka v sociálních službách, a tudíž mají oprávnění toto zaměstnání vykonávat.
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY FARNÍ CHARITY NERATOVICE
Pečovatelskou službu
Našim klientům poskytujeme pomoc a podporu, zajišťujeme: osobní hygienu, převlečení, přesun,
zajištění a podání stravy, nákup, pochůzku k lékaři a na úřady, doprovod klienta, úklid domácnosti,
kontakt se společenským prostředím. Je to služba, kterou pečovatelka vykoná a odchází k jinému
klientovi. Na rozdíl od osobní asistence.
Osobní asistenci
Osobní asistence je poskytována klientovi v jeho domácnosti, popřípadě na jiném, klientem
určeném místě. Jedná se výhradně o péči o klienta a pomoc při osobní hygieně, převlečení,
přesunu, podání stravy a její příprava, pomoc s nákupem, úklidem domácnosti, doprovod, kontakt
se společenským prostředím a pomáháme při zajišťování práv a oprávněných zájmů klienta.
Pečovatelka zůstává u klienta i v době, kdy nepotřebuje s ničím pomoc, je mu na blízku po celou
dobu, kterou si klient přesně dohodne. Služba je několikahodinová až 24 hodin denně.
Odlehčovací službu
Odlehčovací služba je pomoc klientovi a jeho rodině v době, kdy si pečující osoba nebo osoby
potřebují zajistit vlastní záležitosti nebo odpočinout. V této době se o své blízké nemohou
postarat. Pečovatelka zastoupí pečující osobu v době například: vyšetření u lékaře, návštěvy,
v době dovolené, pobytu v lázních, aj.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE NA NÁS PROSÍM OBRAŤTE TELEFONICKY: 315 685 190, 736 670 631 NEBO
OSOBNĚ NA ADRESE: Neratovice, U Závor 1458

