Sociální rehabilitace ROZKVĚT
739 500 408
jana.vrablikova@sternberk.charita.cz
·
pomoc osobám s mentálním postižením

·
·

nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu a domácnost
zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při jednání s úřady, lékaři aj.
služba je poskytována zdarma

Pastorační asistent
608 719 393

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
JILORO – SRDÍČKO
776 817 757
blanka.jurdicova@sternberk.charita.cz
pomoc a podpora sociálně
znevýhodněných rodin s dítětem/dětmi,
které jsou dlouhodobě v obtížné sociální
situaci
vychází se z individuálních potřeb rodiny,
která bez pomoci nezvládá překonat
problematickou situaci
činnosti jsou poskytovány bezplatně
v domácím prostředí rodiny

724 732 839
FB: CHARITA ŠTERNBERK
WWW.STERNBERK.CHARITA.CZ

pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz
organizace sbírek
koordinace dobrovolníků
duchovní pomoc pro klienty

OPAVSKÁ 13 / 785 01
ŠTERNBERK
Č. Ú.: 1802861309/0800
IČ: 45238642

Charitní pečovatelská služba
739 242 624
barbora.bernatova@sternberk.charita.cz

·

Domácí zdravotní péče
Domácí hospicová péče

pavel.jadrny@sternberk.charita.cz

vladimira.mensikova@sternberk.charita.cz

odborné terénní zdravotní služby lidem
v jejich přirozeném domácím prostředí

zajišťuje pomoc klientům při osobní
hygieně, stravování, pomoc při zajištění
chodu domácnosti – nákupy, pochůzky,
pomoc s úklidem, doprovod k lékařům
a na úřady

komplexní ošetřovatelská péče a
rehabilitace

služba je hrazena klientem, ceny služby
jsou stanoveny dle platné legislativy
(vyhláška č. 505/2006 Sb.)

739 500 406

733 755 872

pomoc a podpora seniorům a osobám
se zdravotním postižením, kteří potřebují
dopomoc v péči o svou osobu nebo
domácnost

služba je poskytována v domácnosti
uživatele ve Šternberku a okolních obcích

Nízkoprahové denní centrum Uzel

odborná zdravotní péče o nevyléčitelně
nemocné a umírající

sledování fyziologických funkcí, odběry
biologického materiálu, převazy ran a
další zdravotnické výkony
péče o klienty na umělé plicní ventilaci
veškeré výkony musí být schváleny
ošetřujícím lékařem

pomoc při řešení nepříznivé situace osob
bez přístřeší
·
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy
pomoc při vyřizování dávek, bydlení,
zaměstnání, dokladů, pomoc se vstupem
do běžného života
služba je poskytována zdarma

péče je hrazena zdravotní pojišťovnou
klienta

Půjčovna kompenzačních pomůcek
739 242 624
půjčujeme invalidní vozíky, polohovací
postele, WC židle, chodítka, sedačky do
vany, antidekubitní matrace atd.
služba je zpoplatněna dle ceníků

CHARITNÍ RÁDCE
MÁTE DOTAZ?
chcete se NÁS zeptat anonymně
stačí kliknout na
www.sternberk.charita.cz

