www.neratovice.charita.cz

O NÁS
Farní charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, které již od r. 1991 poskytuje komplexní zdravotnické a sociální
služby přímo v rodinách klientů.
Pobočky má v 17 obcích Středočeského kraje a v Praze. Péči zajišťuje 45 profesionálních zdravotních sester s praxí u lůžka,
42 pracovníků v sociálních službách a 7 sociálních pracovníků.
Cílem je poskytovat klientům odbornou a kvalitní službu tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle
setrvávat v domácím prostředí.
Cílové skupiny:




Osoby s chronickým onemocněním
Osoby se zdravotním postižením
Senioři

Klientem se může stát kdokoliv, bez omezení věku, trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení.
Základní principy poskytování služeb
Farní charita Neratovice je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu kvality ISO 9001 a ocenění „ Národní cena kvality –
úspěšná organizace“ za léta 2012 a 2017.

NAŠE POBOČKY
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Okres Mělník
Kostelec nad Labem
Kralupy nad Vltavou
Mělník
Neratovice
Okres Praha východ
Čelákovice
Odolena Voda
Říčany
Okres Praha západ
Černošice
Rudná
Praha 8,9
Kbely
Klánovice
Okres Kladno
Kladno

Okres Mělník
Kostelec nad Labem
Libiš
Neratovice
Obříství
Tišice
Okres Praha východ
Čelákovice
Klecany
Odolena Voda
Okres Praha západ
Černošice
Rudná
Praha 8,9
Kbely
Klánovice

KONTAKTUJTE NÁS
Bližší informace Vám rádi poskytneme telefonicky nebo osobně v sídle společnosti.
Sídlo společnosti : U Závor 1458, 277 11 Neratovice
Tel.: 315 685 190
E-mail : sekretariat@charita-neratovice.cz

Zdravotní služby:
Mobil: 736 633 672
Email: zdravotni@charita-neratovice.cz

Ředitelka : Miloslava Machovcová
Mobil : 603 394 990
Email: machovcova.m@charita-neratovice.cz

Sociální služby :
Mobil: 736 670 631
Email: socialni@charita-neratovice.cz

Ekonom : Bc.Lenka Urbanová
Mobil: 731 610 561
Email: ekonom@charita-neratovice.cz

DPS Libiš:
Mobil: 731 490 889, Tel.: 315 681 324
Email: dps.libis@charita-neratovice.cz

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Tato služba je určena všem osobám, které mají jakýkoliv zdravotní problém a potřebují ošetření, na které sami nestačí.
Zdravotní péči poskytujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně, dle indikace praktického či ošetřujícího lékaře.
Zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Odbornou zdravotní péči vykonávají registrované zdravotní sestry
s praxí u lůžka a pomaturitní specializací.
Zdravotní služby - odbornost 925 zahrnují :












Aplikaci injekcí a infuzí
Příprava a podání léků
Výplachy a převazy ran
Ošetřovatelskou rehabilitaci
Odběry biologického materiálu - krve a moči
Péči o stomie, dreny, žaludeční sondy, PEG
Cévkování, ošetřování permanentního katetru
Klyzma
Měření krevního tlaku a pulsu
Zajištění dietního a léčebného režimu
Další ošetřovatelské výkony dle indikace lékaře

Zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Našim klientům v případě potřeby zapůjčujeme kompenzační
( polohovací lůžka, chodítka, WC křesla, invalidní vozíky atd. )

pomůcky

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Jde o odbornou komplexní péči o člověka v konečném stadiu
onemocnění. Našim cílem je poskytovat péči umírajícímu tak, aby
netrpěl bolestí a strachem, osamocením a dalšími negativními
vjemy. Péči poskytujeme v jeho domácím prostředí a vždy
s maximální snahou o zachování jeho lidské důstojnosti.
Součástí je také podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení.
Duchovní pomoc přichází do domácnosti na přání nemocného nebo
jeho rodiny.
Úhrada domácí hospicové péče je nasmlouvaná se všemi
zdravotními pojišťovnami.
Jsme vybaveni moderními zdravotnickými přístroji (odsávačky,
injektomaty, infuzní pumpy aj.).

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Dostupnost zdravotní péče je 24 hodin denně.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Tato služba je určena lidem, kteří si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život a
přesto chtějí nadále setrvat ve svém domácím prostředí.
Pečovatelská služba zahrnuje:






Péče o vlastní osobu (pomoc při podávání stravy, oblékání, přesuny na lůžko nebo vozík ….)
Pomoc při osobní hygieně (koupel doma, pomoc při použití WC ….)
Poskytnutí stravy (dovoz obědů, pomoc při přípravě jídla a pití)
Pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidy, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad, komunikace s klientem
v domácnosti apod.)

Tuto službu poskytujeme 7 dní v týdnu v době od 7 do 19 hodin dle potřeb klienta.

Službu si klient hradí sám dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Aktuální ceník vám poskytnou pracovníci
pečovatelské služby, nebo je k dispozici na stránkách FCH Neratovice . www.neratovice.charita.cz

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - POMOC RODINÁM
Tato služba pomáhá rodinám pečovat o jejich rodinného příslušníka, který není plně soběstačný v době, kdy si pečující
osoba či osoby musí zajistit vlastní záležitosti či si potřebují odpočinout a nemohou se o své blízké starat. Pečovatelka tak
zastoupí pečující osobu například v době návštěvy úřadů, vyšetření u lékaře, dovolené apod. Dlouhodobé pečování je pro
pečujícího člověka náročné, proto si bez výčitek svědomí odpočiňte a naberte nové síly.
Odlehčovací služba zahrnuje:








Péče o vlastní osobu (pomoc při podávání stravy, oblékání, přesuny na lůžko nebo vozík ….)
Pomoc při osobní hygieně (koupel doma, pomoc při použití WC ….)
Poskytnutí stravy (dovoz obědů, pomoc při přípravě jídla a pití)
Pomoc při sociálně terapeutických činnostech
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kulturní akce, divadlo, kino)
Vzdělávací a aktivizační činnosti (čtení, poslech hudby, společenské hry, ruční práce ...)
Pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarání osobních záležitostí

Tuto službu poskytujeme v rozsahu dle předchozí dohody s klientem a je hrazena dle Zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb. Aktuální ceník vám poskytnou pracovníci pečovatelské služby, nebo je k dispozici na stránkách FCH
Neratovice . www.neratovice.charita.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence zajišťuje v rodinách klientů běžné denní úkony a aktivity. Pomáhá zejména uživatelům s hendikepem při
činnostech, které by dokázali sami, kdyby hendikep neměli. Pomáháme také při zajišťování práv a oprávněných zájmů
klienta.
Asistent je klientovi nablízku po celou dobu, kterou si předem přesně dohodnou. Služba je několikahodinová až 24 hodin.
Osobní asistence zahrnuje:








Péče o vlastní osobu (pomoc při podávání stravy, oblékání, přesuny na lůžko nebo vozík ….)
Pomoc při osobní hygieně (koupel doma, pomoc při použití WC ….)
Poskytnutí stravy (pomoc při přípravě jídla a pití)
Pomoc při sociálně terapeutických činnostech
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kulturní akce, divadlo, kino)
Vzdělávací a aktivizační činnosti (čtení, poslech hudby, společenské hry, ruční práce ...)
Pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarání osobních záležitostí

Tuto službu poskytujeme v rozsahu dle předchozí dohody s klientem a je hrazena dle Zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb. Aktuální ceník vám poskytnou pracovníci pečovatelské služby, nebo je k dispozici na stránkách FCH
Neratovice . www.neratovice.charita.cz

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
V rámci poskytování sociálně aktivizačních služeb pořádáme pro své klienty nejrůznější akce a společenské aktivity. Jde
například o přednášky, besedy, vycházky a výlety, společenská setkání s hudbou a tancem, setkání s panem farářem a
jinými zajímavými lidmi.
Sociálně aktivizační služby zahrnují :
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 Sociálně terapeutické činnosti
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociálně aktivizační služba se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušnou vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Služba se poskytuje zdarma.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
DENNÍ STACIONÁŘ
Sociální služba Denní stacionář je ambulantní služba, poskytovaná osobám v důchodovém věku nebo osobám s postižením,
ohrožených sociálním vyloučením.
Poskytuje se převážně klientům, kteří nemohou zůstat v domácím prostředí bez přítomnosti rodiny.
Někteří klienti navštěvují denní stacionář denně, jiní jednou, dvakrát týdně na několik hodin, dle potřeb klienta a jeho
blízkých. Pobyt v denním stacionáři je vždy dopředu dojednaný na stanovený den a čas a po celou dobu pobytu je o klienty
postaráno.
Ve stacionáři nabízíme příjemné prostředí a aktivní pestrý program ( procvičení paměti, myšlení a pozornosti, jemné
motoriky, společenské hry , četba nebo luštění křížovek, procházky na čerstvém vzduchu )
Službu si klient hradí sám dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Aktuální ceník vám poskytnou pracovníci
pečovatelské služby, nebo je k dispozici na stránkách FCH Neratovice . www.neratovice.charita.cz
Denní stacionáře provozujeme v Odolene Vodě a v Obříství.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU SV.JAKUBA V LIBIŠI
Posláním Domu s pečovatelskou službou je zajistit důstojné prostředí klientům, kteří již nemohou zůstat ve svém domácím
prostředí. Pro naše klienty chceme vytvořit náhradní domov a poskytovat kvalitní péči tak, aby u nás prožili spokojený
podzim života. Naše služba je určena klientům, kteří z důvodu vysokého věku a nepříznivého zdravotního stavu potřebují
pomoc, jež není možno zajistit ve vlastním domácím prostředí.
Poskytujeme :








Ubytování
Péče o vlastní osobu (pomoc při podávání stravy, oblékání, přesuny na lůžko nebo vozík ….)
Pomoc při osobní hygieně (koupel doma, pomoc při použití WC ….)
Poskytnutí stravy (pomoc při přípravě jídla a pití)
Pomoc při sociálně terapeutických činnostech
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kulturní akce, divadlo, kino)
Vzdělávací a aktivizační činnosti (čtení, poslech hudby, společenské hry, ruční práce ...)

Tato služba je poskytována úhradou za ubytování a stravu ze svého příjmu. Úhrada za zdravotní péči je hrazena ze
zdravotního pojištění klienta. Sociální službu si klient hradí sám dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Aktuální
ceník vám poskytnou pracovníci pečovatelské služby, nebo je k dispozici na stránkách FCH Neratovice, kde naleznete i
Žádost o umístění do DPS.www.neratovice.charita.cz

Tel: 315 681 324
Mobil: 731 490 889
Email:dps.libis@charita-neratovice.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PODPORUJÍ NÁS
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Neratovice

Praha Kbely

Libiš

Černošice

Odolena Voda

Klecany

Čelákovice Kostelec nad Labem

Praha Klánovice Praha Satalice Rudná u Prahy

Tišice

Obříství

Charitní či sociální služby může potřebovat každý z nás. Pro ty, kteří nám chtějí finančně pomoci, jsou zřízena tato konta :
Zdravotní služba : 0461 434 389/0800
Sociální služba : 0461 220 399/0800
Finanční dar je možno odečíst od základu daně dle zákona č.586/1992 Sb. Potvrzení o přijatém daru vydáváme na adrese :
Farní charita Neratovice
U Závor 1458, 27711 Neratovice
IČO: 47009730
www.neratovice.charita.cz

