
Kontakt: 
ředitelka: Mgr. Daniela Laloučková

Tel: 736 472 794
E-mail: reditelka@charitavlasim.cz

Lidická 1715 (poliklinika 4.patro)
258 01 Vlašim

Charita Vlašim

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Vedoucí: Macháčková Yveta

Tel: 739 580 364
Lidická 1715 (poliklinika 4. patro)

258 01 Vlašim

„Charitní obchůdek“ Vlašim
Blanická 890

258 01 Vlašim
tel.: 731 405 509

„Charitní obchůdek“ Benešov
Dukelská 2192

256 01 Benešov
tel.: 734 165 063

pomoc se zvládáním 

pomoc při osobní hygieně
pomoc se zajištěním stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
vzdělávací aktivity
zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím

       běžných úkonů péče o vlastní osobu

Osobní asistence
Vedoucí: Bc. Kůželová Radka

Tel: 739 580 363
Lidická 1715 (poliklinika 2. patro)

258 01 Vlašim

Osobní 
        asistence 

Půjčovna
rehabilitačních 

a  kompenzačních
pomůcek

polohovací lůžka
chodítka
WC křesla
invalidní vozíky a další

"Pomáháme potřebným
bez rozdílu"

Poskytujeme sociální služby,
domácí zdravotní péči, akutní

materiální a potravinovou pomoc,
půjčujeme rehabilitační a
kompenzační pomůcky,

organizujeme vzdělávací a
humanitární akce.

Jsme nestátní neziskovou organizací a
své poslání uskutečňujeme zejména
prostřednictvím materiální, sociální,
humanitární, rozvojové, psychické a
duchovní pomoci potřebným lidem ve
svém okolí.

ČÍSLO ÚČTU PRO PŘÍPADNÉ DÁRCE:
322209309/0800

Web: vlasim.charita.cz

Charitní  "obchůdky" 
místa vzájemné materiální pomoci
„Příjem a poskytování šatstva, potřeb
pro domácnost, knížek, hraček atd.,
potřebným.

Služba se poskytuje na základě smlouvy.
Uživatel služby si přispívá na péči:
úhrada činí 110,- Kč/ hod.

Umožňujeme:
setrvání staršího a nemocného
člověka v přirozeném domácím
prostředí i v krizových obdobích
pečujícím rodinám vést běžný
pracovní a společenský život

Služba zahrnuje:



- Odběry krve,
- aplikaci injekcí, inzulínu a infuzí,
- převazy, cévkování,
- měření krevního tlaku, pulzu, saturace 

(hladina kyslíku v krvi),
- péči o stomie, dreny, žaludeční sondy,
- ošetřovatelskou rehabilitaci ,

Zahrnuje:

                                 a další výkony dle ordinace lékaře.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba
Vedoucí: Bc. Kůželová Radka

Tel: 739 580 363
E-mail: terennislužby@charitavlasim.cz

Lidická 1715 (poliklinika 3. patro)
258 01 Vlašim

Domácí zdravotní péče
Vrchní sestra: Svitáková Martina

Tel: 736 472 795
E-mail: zdravotnipece@charitavlasim.cz

Lidická 1715 (poliklinika 1. patro)
258 01 Vlašim

Domácí zdravotní péče 

Domácí zdravotní péče může být 
poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin, 
1-3x denně
U pacientů v terminálním stádiu 
je počet návštěv dle potřeby.

Jsou profesionální zdravotní služby, které
vykonávají přímo v domácnostech
kvalifikované zdravotní sestry. Služby
předepisuje ošetřující lékař a jsou hrazeny
zdravotní pojišťovnou pacienta.

Pečovatelská služba

kteří se ocitli ve zdravotní situaci, kdy nestačí
péče rodiny
kteří by jinak museli být hospitalizováni v
nemocnici nebo na LDN
umírajícím, kteří  chtějí zůstat do posledních
chvil doma v rodinném prostředí

Je určena všem:

Občanská 
a psychologická
poradna Vlašim

socální pomoc
finanční a dluhové poradenství 
problémy rodin a mezilidských
vztahů 
pracovně-právní vztahy
ochranu spotřebitele
další oblasti dle potřeby klientů

Zaměřuje se především na: 

bezplatnou, nezávislou,
důvěrnou a nestrannou pomoc
praktické, věcné a správné
informace o právech a
povinnostech uživatele
kontakty na organizace
zaměřené na další odbornou
pomoc

Nabízí: 

Občanská poradna
Vedoucí: Mgr. Iva Doubková

Tel: 733 676 737
E-mail:

obcanskaporadna@charitavlasim.cz
Lidická 1715 (poliklinika 4. patro)

258 01 Vlašim

§ § § § § §

úterý     10.00 – 14.00 hodin
čtvrtek   10.00 – 14.00 hodin

Psychologickou poradnu můžete
navštívit po telefonickém objednání : 

pomoc se zvládáním běžných

pomoc při osobní hygieně
pomoc se zajištěním stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
pomoc s úklidem, 

nákup a běžné pochůzky
dovoz obědů

       úkonů péče o vlastní osobu

       údržbou domácnosti a osobních věcí

Služba se poskytuje na základě smlouvy.
Uživatel služby si přispívá na péči : 
úhrada činí 110,- Kč/ hod.

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením a seniory

sociálním začleňování
udržení soběstačnosti a nezávislosti

pomáháme při:

Poskytujeme zdarma

pořádáme:
vzdělávací aktivity, výlety, koncerty,
přednášky, besedy....


