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PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME TĚMTO KLIENTŮM:
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Klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo osobám zdravotně postiženým.
POSKYTUJEME TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V DOMÁCNOSTI KLIENTŮ
pomoc: - při úkonech osobní hygieny
-při použití WC
- při oblékání, přebalování
- při přesunu na lůžko, vozík a zpět
- při přípravě a podání jídla
- při zajištění chodu domácnosti
- doprovod k lékaři, na úřad, aj.
- koupání na středisku Kroměříž
- bezplatné poradenství zdarma
Služba zajištěna v pátky v rozsahu sepsané smlouvy (06:00-18:00),
o sobotách, nedělích, svátcích není péče zajištěna, dotazy na
uvedeném tel.čísle.
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FAKULTATIVNÍ ÚKONY
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1/ doprava našim automobilem,
2/zapůjčení kompenzačních pomůcek na den / měsíc
(invalidní vozík, chodítko, WC křeslo, polohovací postel), 3/
cena poskytovaných základních úkonů činí převážně 130.- Kč
za hodinu, podrobně uvedeno v ceníku na www.pecovat.cz,
nebo můžete vyžádat na e-mailu:
pecovatelska11@seznam.cz ,
4/ V případě jakýchkoliv dotazů se můžete dotazovat přímo
na uvedených telefonech,
5/ ceny za poskytované služby jsou účtovány po minutách.
Služby jsou poskytovány na mikroregionu Morkovsko,
tj.obce Dřínov, Hoštice, Kunkovice, Litenčice, MorkoviceSlížany, Nitkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice,
Uhřice, Věžky.
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