OBLASTNÍ
CHARITA
HODONÍN
Nabízíme
služby
ve Slavkově
i v Bučovicích

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB VE SLAVKOVĚ U BRNA
Tel.: 734 435 125

Ambulantní pobytová služba pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby od 27 let věku.
V Centru denních služeb se postaráme o vaše nejbližší během dne, zajistíme dopravu automobilem
s plošinou osoby na vozíku s dojezdovou vzdáleností max. 15 km tam a max. 15 km zpět. Pomůžeme při
zvládání běžných úkonů, při přípravě a podání jídla, obstarání běžných záležitostí. Nabídneme aktivity pro
seberealizaci. Nabídneme potřebné kompenzační pomůcky a zprostředkujeme kontakty.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BUČOVICE A SLAVKOV U BRNA
Tel.: 737 234 083 (Bučovice)  731 425 498 (Slavkov)

Pečovatelská služba je terénní sociální služba. Naše pečovatelky přijdou k vám domů dle domluvy
a pomohou s jednotlivými úkony, které již sami nezvládáte.

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Tel.: 608 709 283 (vrchní sestra)  736 529 374 (Slavkov)  736 529 368 (Bučovice)  704 611 070 (Hodonín)

Zdravotní péče v domácím prostředí. Děláme všechny zdravotní výkony, které zajišťují lékaři a sestry
v nemocnicích a ordinacích odborných a praktických lékařů.
Zadavatel: praktický lékař, nemocnice. Platba: zdravotní pojišťovny.

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE – MOBILNÍ HOSPIC SV. FILIPA NERI
Tel.: 608 709 283 (vrchní sestra)  736 529 374 (Slavkov, Bučovice)  735 799 790 (Hodonín)

Zdravotní péče v domácím prostředí u umírajících, provoz nepřetržitý 24 hodin denně.
Poskytujeme komplexní péči o klienta v domácím prostředí s lékařem, podporu rodiny, sociální,
psychologickou, duchovní pomoc. Snažíme se předcházet vedlejším potížím při umírání.
Zadavatel: praktický lékař, nemocnice. Platba: zdravotní pojišťovny.

CHARITNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA
Tel.: 731 646 977 (Slavkov)  739 389 266 (Bučovice)  731 425 497 (Hodonín)

Bezplatné poradenství pro osoby nad 18 let.
Oblasti poradenství: rodinné právo a mezilidské vztahy, dluhové poradenství, oddlužení, občanská
práva, ochrana spotřebitele, majetkoprávní vztahy, sociální systémy a služby, bydlení. Pomoc
se sepsáním návrhů, žádostí, odvolání, komunikací s úřady a dalšími institucemi.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK VE SLAVKOVĚ U BRNA
Tel.: 739 380 444

Nabízí polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, WC křesla, WC nástavce, stolek k lůžku,
antidekubitní matrace.

Více informací na www.hodonin.charita.cz

