Posláním Pečovatelské služby Vinohrady – Vršovice
je poskytovat podporu a pomoc seniorům a lidem
se zdravotním pos žením, kteří mají sníženou
soběstačnost. Poskytováním pečovatelských služeb se
snažíme o naplňování jejich individuálních potřeb,
aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.

Jste senior a s přibývajícími
roky vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnos
v každodenním životě,
na které si už sami netroufáte?

Hledáte profesionální
pomoc?
Pomůžeme vám v prostředí vašeho
domova při:
Podávání jídla a pi
Zajišťování stravování
Oblékání

Jste člověk se zdravotním
pos žením?

Osobní hygieně

Omezuje vás vaše zdravotní
pos žení v zajištění základních
životních potřeb?

Pohybu v bytě i mimo něj

Udržování domácnos
Nákupu a pochůzkách
Doprovodu k lékaři, na úřady apod.

Provozní doba
Pondělí – pátek: 8.00 – 19.00
Víkendy, svátky: 7.30 – 14.00

Kontakty
Adresa:
Ke Kinu 159/7, Praha – Ďáblice, 182 00
Mobil: 777 734 178, 777 734 179
E-mail: dablice.skp@diakonie.cz

Působíme v oblas

Středisko křesťanské pomoci
v Praze

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ĎÁBLICE
Diakonie ČCE – SKP v Praze
Pomáháme seniorům a lidem
se zdravotním pos žením

Praha 8 – Ďáblice, Čimice, Bohnice,
Dolní Chabry, Březiněves,
Kobylisy a přilehlý okraj Libně
Praha 9 – Střížkov a přilehlá část Proseka
Praha 18 – Letňany

www.skp.diakonie.cz

www.skp.diakonie.cz

Jste senior
a s přibývajícími
roky vám ubývají
síly?
Jsou situace
nebo činnos
v každodenním
životě, na které si
už sami netroufáte?
Jste člověk se
zdravotním
pos žením?
Omezuje vás vaše
zdravotní pos žení
v zajištění
základních životních
potřeb?

Hledáte
profesionální
pomoc?
Obraťte se na nás,
pomůžeme vám
v prostředí vašeho
domova.

Pomůžeme vám při:
Podávání jídla a pi
Zajišťování stravování
Oblékání
Osobní hygieně
Udržování domácnos
Pohybu v bytě i mimo něj
Nákupu a pochůzkách
Doprovodu k lékaři,
na úřady apod.

Provozní doba
Pondělí – pátek: 8.00 – 20.00
Víkendy, svátky: 8.00 – 18.00

Kontakty
Adresa:
Podbělohorská 7, Praha 5, 150 00
Telefon: 257 214 083
Mobil: 777 734 176
E-mail: klamovka.skp@diakonie.cz

Středisko křesťanské pomoci
v Praze

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA KLAMOVKA
Diakonie ČCE – SKP v Praze
Pomáháme seniorům a lidem
se zdravotním pos žením

Působíme
v oblas
Prahy 5, 6 a 13

www.skp.diakonie.cz

www.skp.diakonie.cz

Jste senior
a s přibývajícími
roky vám ubývají
síly?
Jsou situace
nebo činnos
v každodenním
životě, na které si
už sami netroufáte?
Jste člověk se
zdravotním
pos žením?
Omezuje vás vaše
zdravotní pos žení
v zajištění
základních životních
potřeb?

Hledáte
profesionální
pomoc?
Obraťte se na nás,
pomůžeme vám
v prostředí vašeho
domova.

Pomůžeme vám při:
Podávání jídla a pi
Zajišťování stravování
Oblékání
Osobní hygieně
Udržování domácnos
Pohybu v bytě i mimo něj
Nákupu a pochůzkách
Doprovodu k lékaři,
na úřady apod.

