DENNÍ STACIONÁŘ
POHODÁŘ

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Potřebujete zajistit zdravotní péči doma?
Nabízíme Vám naše služby.
Poskytované výkony:
aplikace infuzí, parenterální výživy včetně
aplikace portů
aplikace inzulínu
převazy a ošetření pooperačních,
chronických ran
ošetřovatelská rehabilitace
měření a kontrola fyziologických funkcí
ostatní výkony dle ordinace lékaře
dále pak nabízíme zapůjčení kompenzačních
pomůcek
indikuje ošetřující lékař, je hrazena veřejným
zdravotním pojištěním

Nemůžete nebo nechcete být doma sami? Můžete
přijít nebo přijet za námi do denního stacionáře. Jsme
v Lukách nad Jihlavou každý všední den od 7.00 do
16.00 hodin.
Přijďte za námi trávit aktivně svůj čas,
ale i odpočívat, můžete u nás:
malovat, vyrábět, hrát deskové hry a bavit se
vzdělávat se, poslechnout si zajímavé hosty
můžete se s námi naobědvat
využít bazén s vířivkou
pomůžeme Vám s hygienou, běžnými
pochůzkami apod.

Zeptejte se nás, jak Vám můžeme pomoci.

Zeptejte se nás, jak Vám můžeme pomoci.

Alena Hawerlandová, vedoucí služby

Jana Jelínková, vedoucí služby

alena.hawerlandova@jihlava.charita.cz
Jakubské náměstí 2, 58601 Jihlava

pohodar@jihlava.charita.cz
Náměstí 9. května č. p. 357, 58822 Luka nad Jihlavou

telefon: +420 736 523 637

telefon: +420 734 172 277
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Horní Cerekev
Bc. Rostislav Šlechta, vedoucí služby
+420 703 404 361, +420 703 404 362
rostislav.slechta@jihlava.charita.cz
Sportovní 500, 394 03 Horní Cerekev

Kamenice u Jihlavy
Bc. Zdislava Součková, vedoucí služby
+420 736 523 654 a +420 730 571 164
zdislava.souckova@jihlava.charita.cz
Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY,
OSOBNÍ ASISTENCE
Potřebujete pomoci s péčí o vlastní osobu
nebo o domácnost a sami to už nezvládáte?
Nabízíme Vám naše služby.
Pomůžeme Vám při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu a o domácnost, např.
při osobní hygieně
při oblékání a svlékání
při přípravě a podávání jídla a pití
při zajištění úklidu, oběda
při praní a žehlení prádla
při návštěvě lékaře, úřadů apod.
při obstarání pochůzek, nákupů, donášce léků
Jsme tu pro Vás v Horní Cerekvi, Kamenici u Jihlavy, Lukách nad Jihlavou, Nové Říši, Kostelci, Telči,
Dačicích a blízkém okolí. Služby jsou zpoplatněné,
aktuální ceník najdete na stránkách Oblastní charity
Jihlava.

Luka nad Jihlavou
Mgr. Lenka Hofbauerová, vedoucí služby
+420 567 219 587, +420 736 523 658
chps.luka@jihlava.charita.cz			
Nová 730, 588 22 Luka nad Jihlavou

Adapta odlehčovací služba

Poskytujeme prostor pečujícím osobám v jejich
každodenní péči o člověka s postižením pro vlastní odpočinek, vyřízení si osobních záležitostí apod.
Díky skvělému týmu pracovníků nabízíme široké
množství aktivizačních programů a zároveň umíme
pomoci i při běžných úkonech péče o vlastní osobu
např.
pomoc při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při prostorové orientaci
Poskytujeme ambulantní, terénní a pobytovou
formu služby.

Zeptejte se nás, jak Vám můžeme pomoci.
Jana Nagyová, vedoucí služby

telefon: +420 733 755 995

jana.nagyova@jihlava.charita.cz
Mahenova 4686/16, 586 01 Jihlava

Nová Říše
Marie Krajíčková, vedoucí služby 		
+420 736 523 642, +420 730 571 165
chps.novarise@jihlava.charita.cz		
U Kláštera 2, 588 65 Nová Říše

Kostelec u Jihlavy
Bc. Eva Rosová, vedoucí služby			
+420 736 523 632, +420 730 571 166
chps.kostelec@jihlava.charita.cz		
Kostelec 101, 588 61 Kostelec u Jihlavy

Telč
Bc. Irena Pejšová, vedoucí služby 		
+420 736 523 657, 731 826 102
chps.telc@jihlava.charita.cz			
Špitální 611, 588 56 Telč

Bárka domácí hospicová péče

Většina z nás by ráda konec života strávila doma.
Nabízíme Vám naše služby:
- zdravotní péči
- odlehčovací službu,
- poradenství a podporu
- návštěvy lékaře
- péči psychologa,
- zapůjčení kompenzačních pomůcek

Zeptejte se nás, jak Vám můžeme pomoci.
Jana Sochorová, vedoucí služby		

telefon: +420 739 389 254

jana.sochorova@jihlava.charita.cz
Polenská 1, 586 01 Jihlava

