INFORMACE K UVEŘEJNĚNÍ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE

Diakonie Vsetín nabízí rozmanité sociální služby pro seniory.
Domácí péče je pečovatelská služba pro seniory. Pečovatelka přijde za seniorem ve smluvený
čas a pomůže mu, s čím je potřeba: uklidí byt, vytře podlahy, umyje okna, pomůže s hygienou,
oblékáním, jídlem, zajde na nákup, vyzvedne léky, doveze automobilem Diakonie k lékaři nebo
na jiná místa… Zajišťujeme dovozy obědů, včetně různých diet (šetřící, pankreatická,
žlučníková, diabetická, vegetariánská). Zapůjčujeme také různé kompenzační pomůcky:
polohovací postele, antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozíky, berle, klozetové židle,
nájezdové ližiny, schodolez aj.
Více informací na: http://www.diakonievsetin.cz/sluzby-pro-seniory/pecovatelska-sluzba/
Denní stacionář Zahrada je místo pro setkávání seniorů, kteří nechtějí být doma sami a kteří
mají problémy s poruchami paměti, ale i jinými chorobami. Ve stacionáři se setkávají senioři,
kteří společně trénují paměť, zpívají, cvičí, věnují se ručním pracím a výtvarným aktivitám,
povídají si, vzpomínají, chodí na vycházky, jezdí na výlety, společně slaví narozeniny…
Zájemce vozíme do stacionáře naším automobilem a odpoledne je zase odvážíme domů
(pečovatelka doprovodí seniora až do bytu). Stravu zajišťujeme, včetně diet. Stacionář se
nachází v přízemí nově opravené budovy Domova Jabloňová, ulice Strmá 26, Vsetín.
Více informací na: http://www.diakonievsetin.cz/sluzby-pro-seniory/denni-stacionar-zahrada/
Dále ještě provozujeme pobytové služby pro seniory:
Domov pro seniory Vsetín – Ohrada - posláním Domova Ohrada je poskytovat seniorům
laskavou podporu a sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči, aby zde prožívali svůj podzim
života klidně, plnohodnotně a důstojně.
Více informací na: http://www.diakonievsetin.cz/sluzby-pro-seniory/domov-pro-seniory-vsetinohrada/
Domov Jabloňová - pobytová služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění (osoby se stařeckou, Alzheimerovou nemocí a ostatními
typy demencí).
Více informací na:
http://www.diakonievsetin.cz/sluzby-pro-seniory/domov-se-zvlastnimrezimem/
Odlehčovací služba Pohoda - Krátkodobá, časově omezená pobytová služba (do 3 měsíců,
možno i opakovaně v roce) pro seniory sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v
jejich přirozeném prostředí.
Více informací na: http://www.diakonievsetin.cz/sluzby-pro-seniory/odlehcovaci-sluzba-sluzba/
Více informací se můžete dozvědět na našich stránkách: www.diakonievsetin.cz.

