Domácí zdravotní péče
je hrazena zdravotními
pojišťovnami.
Poskytuje se: 7 dní v týdnu, 24
hodin denně - dle ordinace
praktického či ošetřujícího lékaře.
Odbornou zdravotní péči vykonávají
registrované zdravotní sestry s praxí
u lůžka.

Občanská a
psychologická poradna
Vlašim

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních
pomůcek





Nabízí:

bezplatnou, nezávislou, důvěrnou
a nestrannou pomoc

Půjčovna dětských
pomůcek

Zahrnuje:










odběry krve
aplikaci injekcí a ifuzí
převazy a výplachy ran
cévkování
měření krevního tlaku a pulzu
péči o dreny, stomie, žal. sondy
ošetřovatelskou rehabilitaci
ošetřování a péče o tracheostomie –
odsávání
další ošetřovatelské úkony, dle
indikace lékaře

Je určena všem:
 kteří se ocitli v takové zdravotní
situaci, kdy nestačí péče rodiny
 pacientům, kteří by jinak museli
být hospitalizováni v nemocnici
nebo LDN
 umírajícím, kteří chtějí zůstat do
posledních chvil v rodinném
prostředí

Kontakt:
- Lidická 1715, Vlašim 258 01
- Červené Vršky 833, Benešov 256 01

praktické, věcné a správné

informace o právech a povinnostech
uživatele

kontakty na organizace zaměřené na
další odbornou pomoc

polohovací lůžka
chodítka
WC křesla
invalidní vozíky a další







dětské postýlky
kočárky
jídelní židličky
brusle
cyklistické helmy, apod.

Zaměřuje se především na:
 sociální pomoc
 finanční a dluhové poradenství
 problémy rodiny a mezilidských
vztahů
 pracovně – právní vztahy
 ochranu spotřebitele
 další oblasti dle potřeby klientů

Po – Pá: 9h – 12h, 1230 - 17h
So
9h – 11h
Suterén u „Mlíkárny“, Blanická 816.

Kontakt:
Lidická 1715, Vlašim 258 01

Sbírka a poskytování šatstva, potřeb pro
domácnost, knížek, hraček atd. potřebným.

Tel: 733 676 737

Tel: 317 845 979, 736 472 795

E-mail:
obcanskaporadna@charitavlasim.cz

E-mail: zdravotnipece@charitavlasim.cz

E-mail: psycholog@charitavlasim.cz

Její výtěžek jde na úhradu nájemného
včetně energií a aktuálně vyhlášený
charitní účel. Pracovník je hrazen z ÚP.

Osobní asistence
Vlašim

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Umožňuje:
 setrvání staršího a nemocného

člověka v přirozeném domácím
prostředí i v krizových obdobích


pečujícím rodinám vést běžný
pracovní a společenský život.

Naše péče vychází z přání a potřeb
klienta, respektujeme jeho názory a
soukromí.
pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o
vlastní osobu a při
hygieně

pomoc při zajištění
stravy a chodu
domácnosti

jako:

Pořádáme:
zájmové, vzdělávací
a volnočasové
aktivity

výlety, promítání,
koncerty, besedy,
přednášky,
semináře, ...

Pomáháme při:
sociálním
začleňování, rozvoji
a udržení schopností
a dovedností

Dbáme o:
- bezpečí
- respekt a
partnerství
- komunikaci

Poskytujeme ZDARMA

pomoc při vyřizování
běžných záležitostí,
uplatňování práv a
oprávněných zájmů

Služba se poskytuje na základě smlouvy.

Uživatel služby si přispívá na péči:
Úhrada klienta - 90 Kč/hod

Kontakt:
Lidická 1715, Vlašim 258 01
Tel: 739 580 363
E-mail: terennisluzby@charitavlasim.cz

Pomáháme potřebným bez rozdílů.

Sociální
aktivizace

Zahrnuje:
doprovázení k lékaři,
na nákupy a pod.;
výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti

FARNÍ CHARITA
VLAŠIM

Pečovatelská služba
Charity Vlašim


včetně dovozu obědů:
 po Vlašimi – 20 Kč
 mimo Vlašim – dle počtu
obědů v obci

Kontakt:
Lidická 1715, Vlašim 258 01
Tel: 739 580 363
E-mail: terennisluzby@charitavlasim.cz

Poskytujeme: sociální služby,
domácí zdravotní péči, akutní
materiální a věcnou pomoc.
Půjčujeme: rehabilitační,
kompenzační a dětské pomůcky.
Organizujeme: vzdělávací a
humanitární akce.
Číslo účtu pro případné dárce:
322209309/0800
Najdete nás:
v budově polikliniky pod nádražím
Lidická 1715, 258 01 Vlašim
Tel: 736 472 794
Web: vlasim.charita.cz
E-mail: info@charitavlasim.cz

