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Potřebujete pomoc osobě se sníženou soběstačností?
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POSLÁNÍ
Posláním pečovatelské služby Charity Beroun je podporovat uživatele
vzachování jejich způsobu života a poskytovat individuální péči o vlastní osobu
a domácnost.

POSLÁNÍ
Posláním pečovatelské služby Charity Beroun je podporovat uživatele
vzachování jejich způsobu života a poskytovat individuální péči o vlastní osobu
a domácnost.

CÍL
Pečovat o osoby, které se ocitly z důvodu věku, zdravotních nebo sociálních důvodů v
obtížné životní situaci, kterou nemohou zvládnout vlastními silami, ani za přispění své
rodiny. Zachovat v co největší míře soběstačnost uživatelů, jejich psychické a fyzické
schopnosti a pozitivně přispět ke kvalitě jejich života. Oddálit co nejvíce potřebu
pobytové, sociální nebo zdravotnické služby nebo ji úplně vyloučit. Podporovat uživatele
v přirozených kontaktech (s rodinou, přáteli, komunitou), předcházet jejich sociálnímu
vyloučení.
KOMU JE SLUŽBA URČENA
Osobám starším 18 let se sníženou soběstačností (senioři, chronicky nemocní,
lidé se zdravotním postižením) a rodiny s dětmi předškolního věku
(od 1 roku do 6 let), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
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NABÍZÍME:
Základní činnosti:
pomoc při zajištění stravy
pomoc při úkonech osobní hygieny
běžný úklid
nákupy
doprovody k lékaři a na instituce

Doplňkové činnosti:
Tyto služby poskytujeme pouze
se základními činnostmi.
odvoz autem Charity Beroun
doprovod na procházky
trénování paměti
dohled nad denním režimem
jednoduchá cvičení
Cena 230 Kč/hod.
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Podmínky poskytnutí služby:
péče je poskytována v okruhu 15 km od sídla organizace
služba je poskytována na základě smlouvy v domácnosti uživatele
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Zásady poskytování služby:
Podpora iniciativy uživatele. Profesionalita zaměstnanců.
Respektování práv uživatele.
Ochrana důstojnosti uživatele.
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Provoz služby: Pondělí - neděle 7.00 - 19.00 hodin vč. svátků
Kde nás najdete: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun
Kontakty: terennipece@charita-beroun.cz, 724 216 813
socialni.terennipece@charita-beroun.cz, 732 373 196
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