Charitní odlehčovací služba
Konice

--------------------------------------------------------------------Kapacita služby: terénní – 3 klienti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poslání: Posláním Charitní odlehčovací
služby je péče o klienta, který se o sebe
nedokáže z důvodu věku, chronické
nemoci nebo zdravotního postižení postarat
a je o něj pečováno v domácím prostředí.
Úkolem Charitní odlehčovací služby je
poskytnout pečující osobě nezbytný čas
k odpočinku nebo zajištění potřebných
záležitostí.

Cíle:
- Poskytnutí pomoci klientovi v době,
kdy si pečující osoba musí obstarat své
záležitosti.
- Zachování klientových návyků.
- Předcházení sociální izolace pečující
osoby.
--------------------------------------------------Cílová skupina:
a) osoby s tělesným postižením – od 19 let
b) osoby s lehkým mentálním postižením
od 19 let
c) osoby s chronickým onemocněním – od
19 let
d) senioři (nad 65 let) a osoby pobírající
starobní důchod.
Tyto osoby se ocitly v nepříznivé sociální situaci
a samy si nemohou zajistit pomoc ve svém
přirozením sociálním prostředí.
--------------------------------------------------Druh služby: Odlehčovací služba
---------------------------------------------------Forma služby: terénní
(Po - Pá 6:30 – 15:00)
– dle aktuálních potřeb klientů
a pečujících osob

Zásady
- Individuální přístup
- Respekt ke způsobu života
- Zachování lidské důstojnosti
- Poskytování kvalitní péče
--------------------------------------------------------------Rozsah a obsah poskytovaných služeb v Charitní
odlehčovací
službě
Konice
vychází
z individuálních potřeb klientů a řídí se § 44 zák. o
sociálních službách 108/2006 Sb.
Zajišťujeme tyto služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy,
d) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,
e) sociálně terapeutické činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
g) výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Charitní
odlehčovací
služba

(Požadovaná péče ze strany klienta a rodiny je
hrazena klientem dle platného ceníku.)
-------------------------------------------------------------

„…Cokoli jste udělali pro
jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří,
pro mne jste udělali.“
Mt 25, 36-46

Realizované projekty a služby

Charita Konice
----------------------------------------------------Charita Konice je účelové zařízení
římskokatolické
církve
s právní
subjektivitou. Byla zřízena 13.7.1993
arcibiskupem olomouckým a je evidována
v Rejstříku právnických osob MK ČR dne
30.10.1996 pod číslem 8/1-02-711/1996.
Sociální služby vykonává na základě
Registrace sociálních služeb u Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Jako nestátní
nezisková organizace působí v oblasti
sociální, zdravotní a humanitární pomoci.
Charita poskytuje potřebnou pomoc lidem
v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání,
národnosti,
státní
příslušnosti
a
politického názoru.

----------------------------------------------Charita Konice se snaží o vytvoření
komplexního systému péče o starého a
nemocného člověka. Společně s ním hledá
typ pomoci, která odpovídá jeho potřebám.
Umožňuje starému člověku, nebo člověku
v nepříznivé sociální situaci za pomoci
charitní zdravotní, hospicové, pečovatelské
a odlehčovací služby žít ve svém domácím
prostředí.
Domácí zdravotní a hospicová služba
Konice
poskytuje službu indikovanou
lékařem.
Charitní pečovatelská služba
Konice poskytuje pečovatelskou službu,
která je hrazena klientem. Odlehčovací
služba Charity Konice zajišťuje pomoc
klientovi a pečující osobě a dovoluje
pracovníkovi delší setrvání v domácnosti u
klienta, než v případě služby pečovatelské.
Je rovněž hrazena klientem. Klientů je
k dispozici také pastorační služba, která je
pro klienty zdarma. Dále poskytujeme
pobytovou službu v Domě pokojného stáří
v Bohuslavicích.

-----------------------------------------------------

Základní informace
-------------------------------------Vedoucí služby Konice:
Naděžda Páleníková, DiS.
Mobil: 739 524 364
Tel.: 736 250 539
e-mail: nadezda.palenikova@
konice.charita.cz
Sociální pracovník:
Bc. Iva Vrbová
Mobil: 731 640 799
Tel: 736 250 539
E-mail: iva.vrbova@konice.
charita.cz
-------------------------------------Adresa pro doručování:
Zahradní 690, 798 52 Konice
Adresa střediska: Karafiátova 12,
Konice

-------------------------------------Web: www.konice.charita.cz
-------------------------------------IČO: 47921218
Bankovní spojení:
706842701/0100
-------------------------------------Na provozní náklady Charitní
pečovatelské služby Konice finančně
přispívá Olomoucký kraj
a Město Konice.

1. Domácí zdravotní a hospicová péče Charity
Konice (DZHP Konice)
- terénní domácí a hospicová péče je zajišťována
v oblasti působnosti služby na základě indikace
ošetřujícího
lékaře
a
je
poskytována
kvalifikovanými zdravotními sestrami
2. Charitní pečovatelská služba Konice (CHPS
Konice)
- terénní pečovatelská služba je zajišťována
v oblasti působnosti CHPS Konice v přirozeném
domácím prostředí klientů
- ambulantní pečovatelská služba je zajišťována v
sídle Charity Konice (Zahradní 690, Konice)
3. Dům pokojného stáří Bohuslavice – pobytová
služba – domov seniorů.
4. Mateřské centrum Srdíčko
5. Humanitární pomoc
6. Komunitní plánování sociálních služeb
Konicka
7. Podpora střednědobého plánování sociálních
služeb Konicka
8. Charitní odlehčovací služba Konice
(nově zajišťujeme od 1. 1. 2021)
- pečuje o klienta, který se o sebe nedokáže z
důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního
postižení postarat;
- je o něj pečováno v domácím prostředí;
- služba zároveň poskytuje pečující osobě nezbytný
čas k odpočinku nebo zajištění potřebných
záležitostí.

