Asistenční auto

Kontakty

TŘI, o. p. s.

Součástí odlehčovacích služeb je také služba
asistenčního auta, jejímž cílem je pomoci
omezeně se pohybujícím občanům například
nakoupit, zařídit si potřebné věci na úřadech
nebo dovézt k lékaři. Službu je možné využít
v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin.
Aktuální ceník naleznete na našich webových
stránkách www.hospic-cercany.cz

TŘI, o. p. s.

Hospic Dobrého Pastýře

“

Paní Jana využívala odlehčovací služby
terénní ve dnech, kdy docházela do zaměstnání. Po zhoršení zdravotního stavu svého
otce se o něj starala v domácím prostředí až
do jeho odchodu. Sdělila nám: „ Jsem velice
vděčná za to, že jsem se mohla s vaší pomocí
postarat o tatínka a on mohl zemřít tam, kde
to měl nejraději - doma.“

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
TERÉNNÍ A POBYTOVÉ

Sokolská 584
257 22 Čerčany
www.hospic-cercany.cz

tel: 317 777 381
e-mail: tri@centrum-cercany.cz

www.facebook.com/hospic.cercany
Chcete-li podpořit hospic, pošlete SMS ve tvaru:

DMS HOSPICCERCANY
na tel. číslo: 87 777
Cena dárcovské SMS je 30 Kč.
Hospic získá 28,50 Kč.
Děkujeme!

Odlehčovací služby

KONTAKTY

pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu

Posláním odlehčovací
služby terénní a pobytové je poskytnout čas
na nezbytnou regeneraci
sil pečující osobě, která si
může v klidu odpočinout
s vědomím, že je o jejího
blízkého dobře postaráno.

pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy

C

ílovou skupinou jsou osoby se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

poskytnutí ubytování
v případě pobytové služby
zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím

Odlehčovací službu pobytovou poskytujeme
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v budově Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Služba
je poskytována po dobu nezbytně nutnou,
maximálně však po dobu 2 měsíců.
Odlehčovací službu terénní poskytujeme
prostřednictvím vyškolených asistentek v
pracovní dny od pondělí do pátku vždy od
8.00 do 16.00 hodin v místě bydliště osoby
vyžadující naši péči. Rádi zodpovíme veškeré
dotazy související s ošetřováním osoby, která
je v domácí péči rodiny.

LŮŽKOVÝ
Základní činnosti služby:
HOSPIC

sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních
záležitostí
výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti

Pokud si přejete podpořit provoz Hospice Dobrého Pastýře, můžete poslat
peníze na náš provozní účet vedený u České spořitelny č. 530530359/0800.

