Charitní ošetřovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba je určena
osobám závislým na cizí pomoci, jejichž
zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči
z důvodu akutní nebo chronické nemoci nebo
pro závažné tělesné, smyslové či mentální
poruchy a paliativní péči, která je určena
osobám v terminálním stádiu.
Služba je poskytována v domácím, pro klienta
známém prostředí, 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu.
Zdravotní péče je poskytována na základě
doporučení praktického lékaře nebo lékaře
ošetřujícího při hospitalizaci. Je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami.
Služba je zaměřena zejména na navrácení
zdraví, jeho podporu a udržení a na rozvoj
soběstačnosti. U nevyléčitelně nemocných se
snažíme o zmírňování utrpení a o zajištění
klidného a důstojného umírání v rámci domácí
hospicové péče.
Péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry.
Charitní pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba je terénní služba
poskytovaná osobám se sníženou soběstačností

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení.
Pracovní doba pečovatelské služby je denně od
7.30 – 22.00 hod., včetně víkendů a svátků.
Služba je poskytována pouze na území města
Písek. Úkony pečovatelské služby jsou plně
hrazené uživatelem. Cena úkonů je cca 110
Kč/hod.
Posláním pečovatelské služby je zachování
běžného způsobu života klienta v jeho
přirozeném prostředí, a to i přes omezení, která
s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní
postižení. Důraz je kladen na zachování
soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými
blízkými i společností, a na možnost svobodně
rozhodovat o způsobu prožití svého života.
Pečovatelská služba se zaměřuje především na
tyto oblasti: pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím
zajištění, pomoc při zajištění chodu domácnosti
a zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.

schopny ji řešit svými vlastními silami. Poradna
je zaměřena na následující cílové skupiny:
•
•
•
•
•
•

osoby bez přístřeší,
osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo
jsou jím ohroženy,
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
etnické menšiny,
osoby v krizi,
senioři.

Poradenství je poskytováno v kanceláři Charitní
poradny v sídle OCH Písek, popř. na jiném,
uživatelem zvoleném místě města Písek. Po
předchozí domluvě a je-li to nezbytné, je možné
poradnu navštívit i v jinou dobu, než je doba
provozní.
Poradenství je poskytováno osobám starším 18
let a je poskytováno zdarma. Charitní poradna
neposkytuje poradenství právní.
Pro osoby v nouzi je k dispozici charitní šatník.

Charitní středisko pomoci
V rámci střediska pomoci zajišťuje Oblastní
charita Písek doprovodné činnosti:

Charitní poradna
Posláním Charitní poradny je poskytování
bezplatné a nestranné pomoci osobám, které se
dostaly do obtížné životní situace a nejsou

•
•
•
•

půjčovnu kompenzačních pomůcek
materiální pomoc
humanitární pomoc
vzdělávací a kulturní činnosti

Kontaktní hodiny Charitní poradny
PO

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

ÚT

9:00 – 12:001

13:00 – 16:00

ST

8:00 – 12:00

13:00 – 17:001

ČT

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

PÁ

9:00 – 12:00

----

* poslední klient je přijímán 45 minut před koncem provozní doby
objednaní

1 – pouze

Kontaktní hodiny ošetřovatelské
a pečovatelské služby
PO - PÁ

8:00 – 12:00

12:30 – 14:00

Výdej materiální pomoci
PO,ÚT,ČT,PÁ

8:00 – 9:00

ST

8:00 – 12:00

Půjčovna kompenzačních pomůcek
PO - PÁ

8:00 – 12:00

12:30 – 15:00

*po předchozí telefonické domluvě
Děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům.

Pravidelně nás podporují:

Adresa:
Oblastní charita Písek
Sídlo: Bakaláře 43/6, 397 01 Písek
Pobočka: Budějovická 100, 397 01 Písek
IČO: 43852564
E-mail: ochpisek@seznam.cz
Internetové stránky:pisek.charita.cz
ID datové schránky: zepthec
Bankovní spojení:
Komerční banka Písek
396846271/0100
Ředitelka Oblastní charity Písek
Charitní ošetřovatelská služba
Dana Vejšická
Tel: 382 214 828
Charitní pečovatelská služba
Martina Zachatová, DiS.
Tel: 382 210 364, 731 598 977
Charitní poradna
Bc. Petra Hajná, DiS.
Tel: 382 212 998, 734 360 974
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Adresa: Budějovická 100, 397 01 Písek
Ivana Sacherová
Mobil: 731 598 973, 737 229 096

Kontaktní informace

Oblastní charita Písek
Bakaláře 43/6
397 01 Písek
představuje své služby
Charitní ošetřovatelská služba
Charitní pečovatelská služba
Charitní poradna
Charitní středisko pomoci

