AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE LADARA o.p.s, Počerny č. 104, PSČ 36017, tel 353549 325, fax
353563595, e-mail: ladara@ladara.eu, IČ: 264 06 608, společnost byla zapsána 19. dubna 2006 v
rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 95

AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE LADARA
POSKYTUJE PEČOVATELSKOU SLUŽBU – LOMNICE
Agentura domácí péče LADARA poskytuje pomoc a podporu
občanům obce Lomnice, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a
nebyli by schopni bez pomoci druhých nadále žít ve svém domácím
prostředí. Odbornou a laskavou péčí se Agentura domácí péče
LADARA snaží uživatelům zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti
a umožňuje jim zůstat tam, kde dlouhá léta žijí, kde mají rodinu,
přátelé, sousedy, kde se cítí dobře a bezpečně.
Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme
ve vymezeném čase v domácnostech - ve vlastním sociálním prostředí uživatele. V rámci
pečovatelské služby také poskytujeme základní sociální poradenství.
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 8:00 do 14:30 hodin.
Pečovatelská služba je určena cílové skupině uživatelů
• osobám s chronickým onemocněním
• osobám se zdravotním postižením
• seniorům
Věková struktura uživatelů
• dospělí (27 - 64 let)
• mladší senioři (65 - 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)
Kapacita: Pečovatelská služba může denně poskytnout péči 140 - ti uživatelům
Služba zajišťuje zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu:
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Kontakty:
Agentura domácí péče LADARA, Komunitní centrum obce, Kraslická 66, Lomnice
e-mail: ladara@ladara.eu
tel.kontakt: Pavel Andrejkiv – 777 143 124
případně na pracovnice sociální služby (uvedené na fotografii)

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem Karlovarského kraje a obcí Lomnice

