


Farní charita Neratovice je nestátní zdÍavotnické
zařÍzení, které již od r. 1991 poskytuje zdravotní
a sociální s užby V rodinách klientů'

Naším cí]em je poskytovat klientůrn odbornou
kva]itní sluŽbu tak, aby byly zajištěny Všechny
potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrváVat Ve

5Vém domácím prostředí.

. Iidé, kteÍým tuto péči předepsa ošetřujícílékař

. lidé, kteříjiž nezv]ádají plně zabezpečit chod sVé

domácno5ti
. l de v p"č,sve rodi1y' kl.Ía A V dj\ ed(u némo.

dovolené apod' o né nemůže dočasně postalat

Nošm Llie1teŤ _ůle byt kdololv bez orezert
Věku, trvalého bydliště, Zdravotního stavu a sociál_

ního po5taVení'

Zdravotní ošetřovatelskou péči poskytujerne 7 dní
V týdnu 24 hodin denně, dle indikace praktického či

ošetřujícího lékaře 1 - 3x denně. odbornou zdravotní
péči a péči o k ienty V terminálním stádiu VykonáVají

leolsUor'dne ldrdvolri sc'try s pra,t u lůzka'

. odběry kÍVe a biologického rnateriá u

. aplikacé injekcía infuzí

. převazy a Výplachy ran

. céVkování, ošetřování permanentního katetru

. klyzma

. ošetřovatelská rehabi itace

. měření krevního tlaku a pulsu

. podání a příprava ]éků

. péče o stomie, dreny, žaludečnísondy, PEG

. zajištění dietního a léčebného ÍeŽirnu

. další ošetřovate ské Výkony dle indikace lékaře

Na'l- <liertLm \ prlpdd. poŤ.eoy 7apůjaJ''e'Ť.
kompenzační pomůcky (polohovacÍ ůŽka, chodítka,
Wc křes a, invalidníVozíky atd')

Zdravotnípéče je p ně hrazena zdlavotníÍnl pojišťovnami'



Posláním sociální služby je zabezpečit uŽiVatelům
praktickou bio psycho socio-spirituální pomoc pro

setrVáníV přirozeném pÍostředÍ. Pečovate15ká s užba

le u.ce1a vsem id.n_ ller si v dusled(J 1e-oc.
postižení či 5táří nernohou sami zabezpečjt
plnohodnotný život a přesto chtějí nadále setrvat Ve

sVém dornácím prostředí'

Pečovatel5kou 5luŽbu poskytujeme 7 dní V týdnu
V době od 7 do 19 hodin dLe potřeb klÍenta'

službu si klient hradí 5árn dle zákona o sociálních
5lužbách č' 108/2006 5b. '

donášku obědů
úklid domácnosti
o5obníhygienu
doprovod k ékařičina úřady

nákUpy a pochůzky
pranía Žehlení
kontakt 5e 5po ečen5kýnr prostředím

Tato teÍénní služba pol..áhá ulehčjt rodině při péči
o jejich rodinného přís ušníka (např' pornoc s hygie-
noU, podáníjídla a pití, dohled nad nenTocným,.'')

a tím urnoŽní pečující rodině nezb}tný odpočinek,
Vyřízení potřebných záležitostí mimo domoV
a pomoc 9 UIony' lte"e jsoL plo 1é p:i iš r áÍočre'

osobní asÍstence zajišťUje V rodinách k]ientů běŽné

denní úkony a aktivity lnapř' pomoc s ob|ékáním,
hygienou, přípravou jídla, péčí o dornácnost)'
Doprovodí klienty na úřady, na procházk' při

navsLéve kutJlnl(l- ak(l' Do^ůŽe s pÍoCV CoVj-ri-n

fyzických a duševních 5chopností.



Zde naširn klientům nabízíme aktiVní a pestrý denní
pro9ram' souča5ně zajišťujeme dohled nad
uŽÍVáním léků, pitným režimern a Vhodnou stravou'
Pomáháme také při o5obní hygieně'
P'o klienty plipraVujeŤe d.tiV'ty ' .tele pll)plVd-l
k jejich samostatnosti a soběstačnosti'

]iŽ několjk let provozujeme stacionář V odolené Vodě
a obříství

Čelákovice
Černošice

Kladno
Klecany

Libiš
lMěln ík

Neratovice

obřístVí

Kostelec nad Laberlr

Kralupy nad Vltavou

Odolena Voda
Praha - Kbely

PÍaha K]ánovice

Rudná
Říčany
Tišjce

Jedná se o ambuantní nebo terénní suŽbý
poskytované klientům, kteří jsou ohroŽeni sociálním
Vyloučenírn' Kljenty seznan]ujeme s jejich práVy
a povinnostrni Vůči společnosti a pomáháme při

uplatňoVáníjejich práV a zájmů.

FarníchaÍita Neratovice se každoroČně V lednu
zúča5tňuje TříkráloVé sbírký jejíž VýtěŽek pomáhá
fi nancovat její sociá]ní slUžby'

Bližší informace Vám rádi poskytnenre telefonicky
nebo osobně V sídle spo ečnost]'

sídlo společnosti: l] ZáVoÍ ]458' 277 1'] Neratovice
Te]./ÍaX| 315 685 190
E mail: sekretariat@charita neratovice.cz

Ředitelkai MiloslaVa MachoVcoVá
Mobil: 603 394 990
E mai : machovcova.m@charita-neratovice.cz

Ekonomka: lng' Hana NeUmitková
Tel/fax:315686896
E-rnail: 315686896@iol.cz

Zdravotní sluŽby:
]\4onika WaldmanoVá
Mobil 736633612
E maili Ždravotni@char]ta neratovice'cz

sociální 5lužbyi
Hand ]aÍ5ká, Djs.
Mabilt 736610631
E mail: socialni@chaÍita neÍatoVice'cz
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Děkujeme Všem dárcům za finanční podporu'

@wffiE

charÍtní zdravotní či sociální 5luŽby rnůŽe
potřebovat každý z nás. Pro tý kteří nám chtějí

finančně pomoci, jsou zřízena tato kontaI

Zdravotní 5luŽba| 046] 434 389 / 0800
sociální sluŽba: 0461 220 399 / oajo

Finanční dal je možno odečíst od Základu daně
dle zákona č' 586/1992 sb.

PotVrzenÍo přijatém daru vydáváme na adrese:

Farní charita Nelatovlce
U ZáVol ]458,277 1] Nelatovlce

|Ča| 4]ao9]3o

WwWneratoVice'chaÍita.cz


