Komunitní centrum Říčany, o.p.s. je tu pro každého, kdo potřebuje pomoc.
Jsme nezisková organizace nabízející občanům říčanského regionu registrované sociální služby.

OSOBNÍ ASISTENCE
Je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osobám
se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby, v předem
dohodnutém rozsahu a čase. Vyškolení pracovníci
pomáhají při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, při osobní hygieně a zajišťování
chodu domácnosti.
Pomoc se zaměřuje i na zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím a při prosazování
práv a zájmů. Osobní asistenci mohou využít také
rodiny pečující o blízkou osobu v době dovolených
a víkendů.
Služba je zpoplatněna dle ceníku a limity dle zákona
o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO SENIORY
A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Posláním služby je nabídnout seniorům
a dospělým lidem se zdravotním postižením
možnost aktivně trávit volný čas.
Navštěvujeme klienty ohrožené společenskou
izolací, pořádáme skupinové aktivity.

Služba je zdarma.

SANACE RODIN S DĚTMI
Nabízí ambulantní a terénní službu rodinám s dětmi,
u kterých existují rizika ohrožení v důsledku dopadů
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče
nedokáží sami bez pomoci překonat.
Nabízíme pomoc při řešení problémů rodiny,
základní a odborné poradenství,
pomoc při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě
nebo domácnost, podporu rodičovských
kompetencí, doprovázení při jednání
na úřadech a jiných institucích.
Služba je zdarma.
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Bc. Kamila Šourková
Vedoucí služby osobní asistence pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

)

604 522 625

*

kamila.sourkova@kcricany.cz

„Dobře prožitý život je dlouhý.“

Lucie Sochůrková, DiS.
Vedoucí služby pro rodiny s dětmi,
sociální pracovnice, rodinný asistent

)
*

737 536 205
lucie.sochurkova@kcricany.cz

„Všechny vztahy projdou někdy krizí,
ale jen ty opravdové zůstanou.“

Pavlína Šantorová Filková, DiS.
Ředitelka společnosti, sociální pracovnice

)

774 780 141
nebo 737 587 130

*

info@kcricany.cz

„Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“

www.kcricany.cz
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