Pomáhejte
s námi
Staňte se naším dobrovolníkem,
staňte se tím, kdo propojuje svět
„uvnitř“ se světem „venku“.
T: 731 128 024
E: dobrovolnici@diakonievm.cz

Diakonie Valašské Meziříčí
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí

Staňte se naším dárcem, podpořte
naši činnost.

Č.ú.: 115-2766120267/0100
T: 739 244 810
E: darci@diakonievm.cz

E: info@diakonievm.cz
T: 571 629 084
FB: @DiakonieVM
IČ: 73632783
www.diakonievm.cz

Pomoc má mnoho tváří

Diakonie Valašské Meziříčí je
střediskem rodiny Diakonie
Českobratrské církve evangelické,
jednoho z předních poskytovatelů
sociálních služeb v České republice.
Nabízí ucelený komplex zdravotních
a sociálních služeb pro seniory,
osoby s hendikepem a nemocné
v závěru života.

Zdravotní služby
pro nemocné
a umírající
Hospic CITADELA
poskytuje paliativní péči nevyléčitelně
nemocným a umírajícím v lůžkovém hospici.
T: 571 629 084, 736 473 245
E: citadela@diakonievm.cz

Domácí zdravotní péče
poskytuje odbornou zdravotní
a ošetřovatelskou péči v domácím prostředí
dospělým i dětem od 3 let.
T: 739 038 424
E: osetrovatelska@diakonievm.cz

Domácí hospic
SPOLEČNOU CESTOU
poskytuje paliativní péči lidem v konečném
stádiu onemocnění, kteří chtějí závěr svého
života prožít doma.
T: 739 589 876
E: domacihospic@diakonievm.cz

Sociální služby ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

Služby
k podpoře
domácí péče
Odborné sociální poradenství,
Poradna pro pečující
zajišťuje podporu pečujícím po stránce
odborné i sociální.
T: 730 190 733
E: poradna@diakonievm.cz

Pečovatelská služba
pomáhá seniorům a dospělým lidem se
zdravotním postižením, aby mohli žít ve
svém domácím prostředí. Služba je lidem
oporou v péči o sebe a o domácnost.
T: 730 190 780
E: pecovatelska@diakonievm.cz

Osobní asistence
umožňuje seniorům a dospělým lidem se
zdravotním postižením žít běžným způsobem
života v jejich přirozeném prostředí.
Je k dispozici doma, ve společnosti
i při volnočasových aktivitách.
T: 730 190 780
E: osobniasistence@diakonievm.cz

poskytuje sociálně zdravotní péči
lidem, kteří po ukončení hospitalizace
ve zdravotnickém zařízení nepotřebují stálou
lékařskou péči, ale nemohou být vráceni
do domácího prostředí.

Odlehčovací služby – terénní

T: 571 629 084, 736 473 245
E: szl@diakonievm.cz

T: 730 190 778
E: odlehcovaciteren@diakonievm.cz

nabízí pomoc v domácím prostředí seniorům
a dospělým se zdravotním postižením nebo
chronickým onemocněním, v době kdy jejich
blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.

Denní stacionář DOBROMYSL
umožňuje lidem od 60 let věku se sníženou
soběstačností, s poruchami paměti
a s potřebou pravidelné pomoci jiného
člověka, trávit den v podnětném prostředí.
T: 737 391 341
E: stacionar@diakonievm.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek
nabízí polohovací postele, chodítka, toaletní
křesla, speciální pomůcky pro paliativní péči
aj. včetně poradenství a zaškolení.
T: 737 966 347
E: pomucky@diakonievm.cz

Sociální pobytové
služby pro seniory
a osoby s demencí
Domov se zvláštním režimem
poskytuje péči klientům s Alzheimerovou
chorobou a dalšími typy demencí, se sníženou
soběstačností a sníženou schopností pohybu.
T: 602 776 460
E: domov@diakonievm.cz

Odlehčovací služby – pobytové
poskytují péči lidem, o které je dlouhodobě
pečováno v domácím prostředí s cílem
umožnit odpočinek pečujícím rodinám.
T: 571 629 084, 736 473 245
E: odlehcovaci@diakonievm.cz

Služby pro osoby
se zdravotním
postižením
Chráněné bydlení JOHANNES
vytváří domov lidem lidem s lehkým až
středně těžkým mentálním postižením,
případně kombinovaným postižením.
T: 731 133 932
E: chbydleni@diakonievm.cz

Sociální rehabilitace
nabízí lidem s lehkým až středně těžkým
mentálním postižením nácvik dovedností
a získání vědomostí potřebných
k samostatnému bydlení, pro pracovní
uplatnění a pro život.
Sociální rehabilitace Valašské Meziříčí
T: 731 138 910
E: rehabilitacevm@diakonievm.cz
Sociální rehabilitace Rožnov p. R.
T: 731 138 912
E: rehabilitaceroznov@diakonievm.cz

