Pečovatelská služba Ledax
Zajišťujeme péči o seniory a osoby se sníženou
soběstačností v jejich domácím prostředí.

Pečovatelská služba si klade za cíl poskytnout podporu a pomoc
klientům, do takové míry, aby byli schopni setrvat, co nejdéle
v jejich přirozeném prostředí a tím žili důstojným a plnohodnotným
životem.
Nabízí Vám tyto činnosti:
• dovoz nebo donáška stravy
• pomoc s osobní hygienou
• běžný úklid v domácnosti
• malé i větší nákupy
• běžné pochůzky
• doprovod k lékaři
• doprava vozidlem Pečovatelské služby a další
Pomůžeme Vám podat žádost o příspěvek na péči, případně jeho
změny.
Místo působení: Kaplicko (Kaplice, Benešov nad Černou, Velešín,
Dolní i Horní Dvořiště, Malonty, Bujanov, Rožmitál na Šumavě,
Pohorská Ves, Besednice, Netřebice, Soběnov, Omlenice, Střítež,
Zvíkov)

Kontakt:
Bc. Eva Sekalová, vedoucí střediska			
Telefon: 725 071 958					
E-mail: eva.sekalova@ledax.cz
Pečovatelská služba Ledax o.p.s.			
Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice
www.ledax.cz

Terénní odlehčovací služba Ledax
Zajišťujeme péči o seniory a osoby se sníženou
soběstačností v jejich domácím prostředí.
Terénní odlehčovací služba nabízí podporu osobám, které
dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 24hodinové péče.
Cílem služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující
v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění
osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního
života. Jde o služby nepravidelné s vícehodinovým rozsahem, které
se odehrávají v domácím prostředí uživatele.
Nabízí tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 		
pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další
Pomůžeme Vám podat žádost o příspěvek na péči, případně jeho
změny.
Místo působení: Kaplicko (Kaplice, Benešov nad Černou, Velešín,
Dolní i Horní Dvořiště, Malonty, Bujanov, Rožmitál na Šumavě,
Pohorská Ves, Besednice, Netřebice, Soběnov, Omlenice, Střítež,
Zvíkov)

Kontakt:
Bc. Eva Sekalová, vedoucí střediska			
Telefon: 725 071 958					
E-mail: eva.sekalova@ledax.cz
Terénní odlehčovací služba Ledax o.p.s.		
Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice
www.ledax.cz

