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pRo sENIoRy A osoBy zDRAvoTruĚ posrlžrruÉ

* Potřebujete pomoci s

osobníhygienou? Při koupání a oblékání?

* Potřebujete pomoci s úklidem a nákupem?
* Potřebujete pomoc při zajištěnístravy?
* Potřebujete vyzvednout léky, vyřídit příspěvek na péči,doprovodit k lékaři?
* Potřebujete doprovod při procházce?
* Potřebujete si s někým popovídat?

runše ocHoTNÉ prčovnTElKy vÁru nÁoy

poMoHou!

Provoz 7 dní v týdnu od 6,30 do 2].,00 hodin.

Kontakt:

Mgr. Eva Keclíková - vedoucí pečovatelské služby, tel. 605 469 559
e-ma

il

:

eva. kecl i kova @ letokru hv-vs.cz. www. letokru hv-vs.cz

Pavla Rúčková- sociální pracovnice, tel. 604 685 609
e-ma

il :

pavla. ruckova (d letokru hv-vs.cz

Službu finančně podporuje VtPSV Čn, Zlínský kraj, Město Vsetín, SdruženíobcíHornolidečsko, obce Valašská
Polanka, Lužná, Seninka, Lidečko, Leskovec, Francova Lhota.
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Letokruhy, o.p.§. - Terénnípočovatelská služba
Letokruhy jsou neziskovou organizací-konkrétně obecně prospěšnou společností. Počátek
jejich činnosti spadá do roku 2002 a jejíchzaloženíbylo podmíněno jedinou snahou - umožnit
starému či zdravotně hendikepovanému člověku to, co bychom si přáli my všichni: přes všechny
zdravotní nesnáze zůstat doma, v prostředí, které známe, kíerénám umožňuje dostatek soukromí
apohodlí.
Terénnípečovatelská služba je jednou ztéch sociálních služeb, které výše uvedený zétmét
naplňují. Je urěena osobám se zdravotním postiženímnebo seniorům, kteří se dočasně nebo
trvale stali závislými na pomoci druhých. Tato závíslost pak můžebýt důvodem k tomu, aby byl
ělověk hospitalizovan (aniž by potřeboval zdravotnípéěi, kterou nemocnice primárně zajišťují)
nebo hledal umístěnív sociálním zařizení s celoročnímpobytem (například v domově pro
seniory).
S využitím pečovatelské služby je možno pobyt v nemocnici zlgátit a pobyt v domově pro
seniory nebo osoby se zdravotním postiženímoddálit nebo prostě nikdy nepotřebovat.

Naše pečovatelky jsou zkušené a kvalifikované ženy, které vám rády pomohou s osobní
hygienou, se zajištěním stravy, uklidí vám i nakoupí.

Uzavření smlouvy s našíorgarizacípředchánípečlivésociální šetření, které provádí naše
sociální pracovnice. Na ni se v případě potřeby obraťte, poradí vétm, seznámí vás s podrobnostmi
služby a pomůže vám s vyŤízenimnezbyných administrativních záležitostí.
Účelem sociálního šetření je ovšem také zjistit tak zvanou sociální potřebnost zájemce o službu,
oběana. Naše služby jsou dotované z veřejných finančníchzdrojů (stát, kraje, města, obce) a
nesmějí konkurovat komerčně poskytovaným službám. Nelze zajišťovatstravu člověku, který je
soběstačný,nelze provádět úklid tam, kde si občan můžezqistit úklidovou firmu. Abychom
mohli pečovatelskou službu poskytovat, je nezbytné, aby se při šetřenízjistila ona výše
jmenovaná,,závislost na pomoci druhých".
Naše organizace má sídlo ve Vsetíně na Tyršově ulici, ale své služby nabizíme nejen oběanům
města Vsetína, nýbrž také na Hornolidečsku a dle kapacitních možnostítaké v některých obcích
mikroregionu Střední Vsetínsko (JablůŇa, Ratiboř, Hošťálková). Službu poskytujeme denně od
6,30 do 21 hodin 7 ďniv týdnu, to znamená celoročně včetně víkendůa svátků.
Podrobnější informace ataké kontaktní údaje najdete na našich webových stránkách
www.letokruhy-vs.cz.
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