Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
Chráněné bydlení Mirandie, Brumovice č.p. 438, 691 11 Brumovice na Moravě

NAŠIM UŽIVATELŮM NABÍZÍME PODPORU V TĚCHTO OBLASTECH JEJICH POTŘEB:
1) Osobní hygiena
Pomůžeme Vám při mytí, koupání, péči o zuby, vlasy i nehty. V případě potřeby Vám zajistíme asistenci
na toaletě.
2) Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Nabízíme Vám pomoc při oblékání a svlékání, úpravě vzhledu nebo volbě vhodného oblečení a
doplňků.
3) Samostatný pohyb
Pomůžeme Vám při vstávání, přesunu na vozík, manipulaci s předměty a překonávání bariér.
V případě potřeby Vám zajistíme doprovod po zařízení i mimo něj.
4) Zajištění stravování
Zajistíme Vám pravidelnou stravu. Pomůžeme Vám při přípravě jídla, nápojů, ohřívání stravy,
servírování, najedení i napití se.
5) Péče o domácnost
Pomůžeme Vám s nácvikem umývání a utírání nádobí, udržením pořádku, s vytíráním a vysáváním
podlah, péčí o květiny, s obsluhou spotřebičů nebo tříděním a odnášením odpadů.
6) Zajištění kontaktu se společenským prostředím
Pomůžeme Vám například při udržování kontaktu s rodinou a přáteli, v rozvoji komunikace (např.
pomocí obrázků, piktogramů, předmětu, atd.), využívání hromadné dopravy nebo využívání veřejných
služeb (knihovna, kino, restaurace, bazén, kadeřník, atd.).
7) Seberealizace
Pomůžeme Vám při získávání nových pracovních dovedností, při hledání pracovního uplatnění nebo
možností jak trávit svůj volný čas, jak se naučit nové věci. Podpoříme Vás při realizaci Vašich koníčků.
8) Péče o zdraví a bezpečí
V případě zájmu Vám objasníme zásady zdravého životního stylu. Seznámíme Vás s pravidly pracovní
bezpečnosti, dodržováním léčebného režimu, provedením jednoduchého ošetření. Součástí naší služby
je přiměřený dohled na zdraví a bezpečí našich uživatelů (např. doprovod v areálu služby i mimo ni).
9) Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Poradíme Vám s hospodařením s financemi, řešením dluhů, uzavíráním smluv, osobními doklady nebo
využitím sociálních dávek. V případě potřeby Vám předáme kontakty na návazné služby (poradny,
atd.).
Nabízíme také poradenství v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
V případě zájmu o naši službu kontaktujte sociální pracovnici CHB: 739 244 717.

