O NÁS

bí. Služba je poskytována zatím v dojezdové vzdátenosti 40 km od Olomouce.

Jsme nezisková organizace poskytující

zdravotně-

sociální služby v Olomouci a okolí'od záři roku 2016.

.

CO NABÍZÍME
. Umožnit pečující fyzické osobě nezbytný

Hlavním posláním, které svou prací u rodin naplňu-

NEJSTESAMI

jeme, je vytvořit prostor pro důstojné doprovázení

umirajfcích dospělých i děti v jejich domově.

MOBILNÍ HOSPIC

Poskytujeme podporu a pomoc blízkým pečujícím

odpočinek

. Umožnit klientovi zůstat v přirozeném domácim
prostředí
. Zvládnout obtížnou životní situaci bez narušeni
sociálních vazeb

s citem zvládnout odchod milované osoby v kruhu
rodinném.

Naše služby jsou poskytovány profesionály v oblastěch lékařství, zdravotnictví, psychologie, sociální
práce i duchovní služby.

MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ

KOMUJE SLUŽBAURČENA

PALIATIVNÍ PÉČE

. KLÍentům se sníženou soběstačností z důvodů
zdravotního postižení v důsledku nemocí

Hlavním citem je dospělým a dětem v konečných

v terminálnim stádiu, kteří jsou zcela nebo
částečně odkázáni na péči druhé osoby
. Klientům od 3 Let věku a výše

stádiích nevyléčitelné nemoci a umíráni snížit utr-

pěni spojené s nesnesitelnou bolesti, zlepšit kvalitu
jejich života a umožnit jim strávit závěr života v domácim rodinném prostředí.

ZÁSADYSLUŽBY
. Chráníme základní lidská práva klientů

. nepřetržitá služba 24 hodin, 7 dní v týdnu,
365 dní v roce

. dva specializované muttidisciplinárni týmy
pro dospělé i děti

. profesionálovév oblastech lékařství, zdravotnictví,
psychologie, sociální práce a duchovni služby

.
.
.
.

Vnímáme důstojnost klienta
Respektujeme soukromí
Uplatňujeme individuální' přistup
Respektujeme právo volby

. dojezdová vzdálenost do 30 km od Olomouce

KONKTÉTNÍ ČINNOSTI

ODLEHCOVACÍSLUŽBA

. Pomáháme v péči o klienta při sebeobsluze,
oblékání, osobní hygieně, mobititě,
schopnosti najíst se a napít

Terénní odíehčovací služba je registrovanou sociální službou
dle §ií. zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách
.

. Podporujeme

POSLÁNÍ
Posláním Nejste sami - odlehčovaci služby je
zastoupit pečující osobu po dobu nezbytně nutnou
a umožnit tak, aby tento Čas využita rodina k odpočinku, regeneraci, popřípadě vyřízení svých
osobních záležitostí. Umožnit pečujícím osobám
zvládnout péči o klienta s těžkým až terminálnim
onemocnénim v domácím prostředí. Usnadnit rodine a jejim blízkým prožití obtížného životního obdo-

. Zprostředkováváme kontakt se společenským
prostředím zejména doprovod, vycházky,
návštěva kadeřnice, Lékaře, atp.
. Zajištujeme sociálně-terapeutické činnosti
zejména krizovou intervenci, psychosociátní

podporu, aktivní' komunikaci, sociální poradenství
. Pomoc při zajištění a obstarávániosobních
záležitostí zejména na úřadech a u lékaře

. Zajištění volnočasových aktivit jako např.
předčítáni, hraní společenských her, cvičení
paměti, hovory na téma

ODBORNÉSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

KDEA KDY NÁSNAJDETE

Odborné sociální poradenství je registrovanou sociální službou
die § 37, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

V čase od 7:30 do 15:30 hodin

POSLÁNÍ

TELEFONICKY

Posláním Nejste sami je rovněž poskytovat odborne sociální poradenství. Zaměřujeme se na dospělé
i dětské pacienty a jejich pečující, kteří' se diky nepříznivému zdravotnímu stavu ocitli v tíživé a kom-

U20703134603

Stupkova 18, Nová Ulice,

CO NABÍZÍME

Olomouc 779 00, 6. patro

obtižné životní období [dávky, služby a další
možnosti vyplývající z platné Legistativy)
. informace potřebné k rozhodnutí o způsobech

MOBILNÍ HOSPIC

OSOBNÉ

plikované životní situaci.

. informace o všem, co Vám pomůže překonat

NEJSTESAMI

[je třeba se domluvit telefonicky
na osobní konzultaci]

řešení obtížné životní situace s citem smířit se

mobilnihospicfanejstesami. eu

např. s vážnou nemocí blízkého, s péčí o vážně
nemocného blízkého, jeho úmrtím, dobou

www. nejstesami. eu

zármutku, atd.

KOMU POMÁHÁME
. dospělým, dětem a jejich zákonným zástupcům
pečujícím o blízkého nemocného v terminálním
stádiu nemoci nebo umírání v rámci celé ČR

MAPA

. osobám zarmouceným ze ztráty blízkého člověka

ZÁSADYSLUŽBY
. respektujeme základní Lidská práva klientů
. ctíme individualitu každého klienta, rovněž jeho

specifika, postavení, víru, sociální a kuttumí
odtišností

. vycházíme z přání každého klienta, přizpúsobuJeme se jeho požadavkům, potřebám a současné
situaci

. předáváme maximum informací a samotnému
klientovi tak dáváme šanci učinit vlastni zásadní
rozhodnutí

POMŮŽEMEVAŠIM BLÍZKÝM ODCHÁZET
V KRUHU RODINY

. Mobilní specializovaná
paliativni péče
. Odlehčovaci služba

. Odborné sociální poradenství

