pečovatelská služba | pracoviště Těšetice
Adresa | Těšetice 148 | 783 46 Těšetice
Koordinátorka | Ema Malohlavová, DiS.
Telefon | +420 736 764 796
E-mail | ema.malohlavova@ol.charita.cz
Druh služby | pečovatelská služba | §40 zákona č. 108/2006 Sb.
Identifikátor | 9584323
+420 585 754 582
sth@ol.charita.cz
+420 585 203 101
smp@ol.charita.cz

+420 587 405 314
sld@ol.charita.cz
+420 585 313 897
sdo@ol.charita.cz
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Těšetickou kancelář
pečovatelské služby
naleznete v budově
základní školy.

CHARITA OLOMOUC
Wurmova 5
771 11 Olomouc

Vojnice
Rataje
Ústín

+420 587 405 326
olomouc@charita.cz
IČ: 44936427 | DIČ: CZ44936427
Komerční banka a.s. Olomouc
č.ú. 1221443811/0100

Olomouc

Slatinice

Lutín

Fotografie klientů byly použity s jejich souhlasem.

Topolany
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
PRACOVIŠTĚ TĚŠETICE

P

osláním Charitní pečovatelské služby
Olomouc je poskytování pečovatelské služby
dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke svému
věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné
osoby, tak, aby mohli důstojně žít ve svém
domácím prostředí. Dále se snaží zachovávat
jejich sociální vazby, podporovat jejich běžný
způsob života a dodávat psychickou či duchovní
podporu v jejich aktuální životní situaci.

dále od 15:30 hod. se služba poskytuje po vzájemné dohodě, nejpozději však do 20:00 hod.
o víkendu a ve státní svátky je služba taktéž poskytována po vzájemné dohodě
maximální doba návštěvy může být 1,5 hodin

Principy:
Práce Charitní pečovatelské služby se inspiruje osobou
a posláním Ježíše Krista.
respekt a úcta k uživateli
zachování lidské důstojnosti
individuální a profesionální přístup

Cíle naší služby:
poskytovat základní péči o vlastní osobu a domácnost těm, kteří ji
potřebují v dohodnutém čase a místě
poskytovat kvalitní péči tak, aby byli uživatelé spokojeni a mohli
zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí

Poskytujeme pomoc zejména při:
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
osobní hygieně
zajištění stravy

Službu poskytujeme:
seniorům a dospělým lidem, kteří si vzhledem ke svému věku,
nemoci či postižení nemohou zajistit běžné denní činnosti v péči
o sebe a svoji domácnost
v domácím prostředí uživatele
ve farnostech Těšetice (Rataje, Vojnice, Ústín, Luběnice), Drahanovice (Střížov) a v obci Loučany

zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Informace o cenách služeb:
Vám poskytnou pracovníci na telefonním čísle +420 736 764 796
aktuální ceník je k nahlédnutí na www.olomouc.charita.cz

Kdy je služba poskytována:
v pracovní dny 7:00 – 15:30 hod.

Zajištěním péče se snažíme dosáhnout zvýšení kvality života uživatele
a zároveň odlehčit rodině při náročné péči o osobu blízkou a umožnit
tak setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí co nejdéle.

