OBLASTNÍ CHARITA VYŠKOV A JEJÍ SLUŽBY, KDE BY BYLI POTŘEBA DOBROVOLNÍCI
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ tvoří nyní dvě domácnosti, ve kterých žijí dospělí lidé s mentálním či duševním
onemocněním. Tato služba je pro ty z nich, kteří nechtějí žít v ústavech, ale v běžných domácnostech by pro ně
byl život obtížný či dokonce nemožný. Chráněné bydlení je pro ně domov, kde má každý svůj pokoj. O
domácnost se tu starají společně a dopomáhají jim asistenti.
Proč uvítáme dobrovolníka?
Pro větší možnost klientů se něco nového naučit, jít se projít, jít si zaplavat, jít na ryby, zahrát si deskové hry …
SOŇA ŠTĚCHOVÁ, vedoucí CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ,sona.stechova@vyskov.charita.cz, 774 874 810
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA: Lidé jsou v této službě na pobytu, a to maximálně tři měsíce. Jsou to lidé, kteří mají
nějaký handicap a potřebují péči – z důvodu věku nebo postižení. Jejich rodiny se o ně každodenně starají, ale
někdy si potřebují chvíli odpočinout, odjet na dovolenou či si něco zařídit. Pro tyto situace tu jsou Odlehčovací
služby
Jaké dobrovolníky hledáme?
Ty, kteří rádi čtou, povídají si, zpívají, rádi tvoří (ruční práce), hrají šachy, karty, různé zábavné hry. Hledáme
dobrovolníky, kteří se zapojí do aktivizace klientů ve společenské místnosti i u jejich lůžka.
LADA GRMELOVÁ, vedoucí Odlehčovacích služeb, lada.grmelova@vyskov.charita.cz, 774 874 819
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA: Klienti této služby jsou lidé, kteří potřebují ve svých domovech dopomoc
pečovatelek, např. při hygieně, přípravě jídla, úklidu domácnosti.
Co by klienti uvítali od dobrovolníků?
POVÍDANÍ - zejména se jedná o prostý lidský kontakt
RADEK VANÍČEK, vedoucí Pečovatelské služby, radek.vanicek@vyskov.charita.cz, 733 742 021
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB: Každý člověk potřebuje být nějak činný – stejně i lidé s postižením, senioři –
právě ti mohou chodit do centra, kde je jim nabídnuta různá činnost, tvoření, procházky, motorické cvičení,
rozvoj myšlení či paměti atd.
Lidé se zde setkávají a volí si spolu s pracovníky náplň a aktivity dne.
Proč je zde potřeba dobrovolník?
- pro nové podněty
- pro nové kontakty a vztahy
- pro možnosti individuální podpory a péče
MICHAL NOVOTNÝ, Centrum denních služeb, michal.novotny@vyskov.charita.cz, 728 729 997
Dobrovolníky uvítáme i v rámci dalších aktivit Charity, např. při manuálních činnostech na zbudování Charitní
zahrady duševního zdraví, v půjčovně kompenzačních pomůcek atd.
V tomto případě se dobrovolník může obrátit na některý z výše uvedený kontakt nebo na email
hana.regnerova@vyskov.charita.cz

