Obecný zájem, z. ú.

Gen. Govorova 575, 503 03 Smiřice

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Komu je služba určena:
seniorům nebo dospělým lidem žijícím ve svém domácím
prostředí, kteří si z důvodu věku nebo nepříznivého
zdravotního stavu nedokáží bez pomoci zajistit své životní
potřeby a jejich samostatný život je tak ohrožen

Spolehnout se můžete na profesionální a na klienta orientovaný přístup.
Umíme podpořit osamocené jednotlivce, ale také pečující rodiny v rámci sdílené péče.

S čím můžeme pomoci:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy
zprostředkování kontaktu se
společenských prostředím - doprovod
pomoc při zajištění chodu domácnosti
(úklid, nákupy a pochůzky, prádlo)
základní sociální poradentství

KONTAKTY PRO ZÁJEMCE O
SLUŽBU:
sociální pracovník:
tel.: 605 158 323, 734 759 149
socialnipracovnik@pssmirice.cz

Mgr. Iveta Brzková

ředitelka
tel.: 731 185 873
email: iveta.brzkova@pssmirice.cz

Provozní doba organizace:
PO - NE, vč. svátků
7:00 - 19:00

Kde službu poskytujeme:

ve Smiřicích a okolních obcích cca do
20km dle domluvy, vč. Hradce Králové

www.pssmirice.cz
Podporují nás:

a další spolupracující obce

Využít můžete také možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Obecný zájem, z. ú.

Gen. Govorova 575, 503 03 Smiřice

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

v domácím prostředí

Komu je tato terénní služba určena:

seniorům nebo dospělým lidem žijícím v domácím prostředí,
kteří si z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu
nedokáží bez pomoci zajistit své životní potřeby

Pomáháme neformálním pečujícím zajistit péči o své blízké.
Pečující získají čas na nezbytný odpočinek, vyřízení si osobních záležitostí,
návštěvu lékaře, plnění vlastních pracovních povinností, atd.

S čím můžeme pomoci:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy
zprostředkování kontaktu se
společenských prostředím - doprovod
sociálně-terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv a zájmů
nebo při zajištění chodu domácnosti
aktivizační činnosti
základní sociální poradentství

KONTAKTY PRO ZÁJEMCE O
SLUŽBU:
sociální pracovník:
605 158 323, 734 759 149
socialnipracovnik@pssmirice.cz

Provozní doba organizace:
PO - NE, vč. svátků
7:00 - 19:00

Kde službu poskytujeme:

ve Smiřicích a okolních obcích cca do
20km dle domluvy, vč. Hradce Králové

www.pssmirice.cz
Podporují nás:

Mgr. Iveta Brzková
ředitelka
tel.: 731 185 873
email: iveta.brzkova@pssmirice.cz

a další spolupracující obce

Využít můžete také možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek.

