Chráněné bydlení
Ostrov jistoty

Odlehčovací služba


kontaktní telefon: 602 518 703




pobytová forma,
pro osoby starší 19 let se
sníženou schopností sebeobsluhy
z důvodu zdravotního postižení,
odlehčení pečujícím rodinám
a blízkým na dobu určitou,
kapacita služby je 20 lůžek.




Celodenní péče o vaše blízké
v naší službě…

Centrum denních služeb


kontaktní telefon: 728 729 997




ambulantní forma,
pro seniory a osoby se
zdravotním či mentálním
postižením a duševním
onemocněním,
zapojení do společnosti,
zpříjemnění času aktivitami,
každý pracovní den 7 – 16 hodin.




Trávení času zajímavě, společně
a s podporou…





kontaktní telefon: 604 211 012
pobytová forma, kapacita 11 lůžek
pro dospělé osoby s mentálním
postižením nebo duševním
onemocněním.

Žít život běžným způsobem
a mít svůj domov…

Podpora pro pečující




kontaktní telefon: 776 200 200
osobní a telefonická forma,
pracovní dny 7:00 – 15:30,
případně po domluvě.

Představení
poskytovaných
služeb

Přímá a praktická pomoc pro
osoby pečující o své blízké…

Půjčovna
kompenzačních pomůcek


kontaktní telefon: 720 591 816



půjčování pomůcek k rehabilitaci
i k usnadnění domácí péče.

Polohovací postele, WC židle,
invalidní vozíky, chodítka…

Morávkova 745/1a
Vyškov - Dědice
www.vyskov.charita.cz

Osobní asistence

Kontakt

Pečovatelská služba



kontaktní telefon: 776 200 200



kontaktní telefon: 733 742 058

Ředitelka: Ing. Zdeňka Horáková



terénní forma v přirozeném
prostředí,
pro seniory, osoby s chronickým
onemocněním nebo zdravotním
postižením,
pomoc při péči, aktivizace,
vyplnění volného času.



terénní forma v přirozeném
prostředí,
pro seniory, osoby s chronickým
onemocněním nebo zdravotním
postižením,
pomoc při zajištění péče o vlastní
osobu a domácnost.

Telefon:
E-mail:
Web:
IČ:
Účet:







Pomocné ruce pro
plnohodnotný život…

Pomoc a péče v domácím
prostředí...

Domácí zdravotní péče

Domácí hospicová péče



kontaktní telefon: 774 874 824



kontaktní telefon: 776 200 200



pro ty, u kterých je nutná
odborná zdravotní péče ve
vlastním domácím prostředím dle
indikace lékaře – senior,
dlouhodobě nemocný, člověk
v produktivním věku doléčující se
z akutního onemocnění,
onkologicky nemocný.



terénní forma v přirozeném
prostředí, až 24 hodin denně
doprovázení, psychická i
duchovní podpora, ošetřovatelské
i pečovatelské úkony, osobní
asistence i pomoc s úředními
záležitostmi, krizová intervence
a poradenství pro pozůstalé.

Abyste mohli zůstat déle doma…



Podpora nemocných a jejich
rodin v tíživé životní situaci…

517 440 387
info@vyskov.charita.cz
www.vyskov.charita.cz
658 41 875
8976500257/0100

Kontakt na všechny zaměstnance:
jméno.příjmení@vyskov.charita.cz

Podporují nás

Děkujeme, že nám
pomáháte pomáhat.

