Kdo jsme

Podpořte nás

Jsme nestátní nezisková organizace založená
1. 6. 1992 poskytující sociální a zdravotní služby
občanům regionu Poličska, Litomyšlska, Svitavska,
některé služby poskytujeme na celém území
okresu Svitavy.

finančně
— darováním na číslo účtu: 246681811/0600
Moneta Money Bank, a. s. – činnosti Oblastní
charity Polička
— darováním na číslo účtu: 5918409339/0800
Česká spořitelna, a.s. – veřejná sbírka pro
Domácí hospic sv. Michaela

Pro koho jsme tady
Ve svých službách se věnujeme seniorům,
dlouhodobě nemocným, terminálně nemocným
pacientům, lidem zdravotně handicapovaným,
s mentálním postižením, v krizi, duševně
nemocným, rodinám s nezaopatřenými dětmi
v nepříznivé životní situaci, pěstounům.

Jak jsme financováni
Naše služby jsou financovány vícezdrojově –
ze státního rozpočtu, z rozpočtů samospráv,
z grantů a dotací, z darů firem i drobných dárců,
u placených služeb z plateb klientů.

Kolik za naše služby zaplatíte
Aktuální ceníky našich placených služeb najdete
na webových stránkách:
www.policka.charita.cz.
Ostatní služby jsou bezplatné.

věcně
— navštivte náš obchod Fimfárum a věnujte své
nepoužívané věci k dalšímu užití
— přineste do humanitárního šatníku své
vyřazené, použitelné oděvy
osobně
— staňte se dobrovolníkem v Dobrovolnickém
centru
— zapojte se aktivně do Tříkrálové sbírky
— šiřte povědomí o našich službách, činnostech,
aktivitách
— přijďte kdykoliv, kamkoliv… rádi vás uvidíme
Mgr. Jitka Balášová, péče o dárce, komunikace
telefon: +420731591558
e-mail: jitka.balasova@pol.hk.caritas.cz
Vrchlického 16, 572 01 Polička
Máte zájem o využití našich služeb, potřebujete
získat bližší informace, chcete nás podpořit?
Kontaktujte nás. Jsme tu pro každého z vás.

Oblastní charita Polička
Vrchlického 16, 572 01 Polička
RNDr. Eva Skalníková, ředitelka
telefon: +420731598813
email: info@pol.hk.caritas.cz
IČO: 49325515
http://www.policka.charita.cz
datová schránka: ygpva9m

Naším posláním je pomáhat
lidem v nouzi tak,
aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti,
podporovat je v samostatnosti
a v aktivaci vlastních sil a možností
a doprovázet je v obtížné situaci.

AC dílny

sociálně terapeutické dílny jsou pro lidi s mentálním
a kombinovaným postižením možností pracovat
a být v kolektivu podobně jako ostatní dospělí
lidé. Také se zde pomocí každodenních činností
učí pečovat o sebe a svou domácnost a tím se
osamostatňují v osobním životě.

Ambulance paliativní medicíny

zajišťuje specializovanou odbornou péči
dětským a dospělým pacientům s pokročilým
onemocněním ve vlastním sociálním prostředí
pacienta (tzn. doma, v pobytových zařízeních),
nebo v naší ambulanci.

Centrum duševního zdraví Svitavy

zdravotně sociální služba, která se věnuje lidem
s vážným duševním onemocněním z okresu
Svitavy a podporuje jejich rodiny a blízké. Služba je
poskytována na celém okrese Svitavy.

Centrum náhradní rodinné péče

podpůrná, poradenská a vzdělávací služba pro
pěstouny, děti v pěstounské péči a žadatele
o pěstounství.

Denní stacionář

ambulantní sociální služba pro lidi s mentálním
a kombinovaným postižením. Je to místo,
kde našim klientům během dne zajistíme péči
a program, kde se snažíme o udržení a rozvíjení
jejich schopností a začlenění do společnosti.

Dobrovolnické centrum

dobrovolníci pomáhají lidem sociálně slabým,
zdravotně postiženým, seniorům, pomáhají
při péči o děti, mládež, rodiny v jejich volném
čase, a to ve službách Oblastní charity Polička
a v našich smluvních přijímajících organizacích.

Domácí hospic sv. Michaela

poskytuje v domácím prostředí komplexní
multidisciplinární péči dětským a dospělým
pacientům v závěru života. Pečující a blízké
nemocného podporujeme v péči a společně se
snažíme najít takové řešení, které jim umožní
poslední chvíle strávit společně doma. Jinými
slovy vám nemocnici dovezeme domů. Služba je
poskytována na celém okrese Svitavy.

Domácí zdravotné péče

zajišťuje komplexní zdravotní péči v domácím
prostředí. Poskytujeme nemocným ošetření,
zdravotní podporu a rehabilitaci a pomáháme jim
tak zachovat si důstojnost, nezávislost a přirozené
vztahy s jejich blízkými.

Fimfárum

sociálně-terapeutický obchod, kde se potkává
život Charity a jejich klientů s životem města.
Najdete zde široký sortiment výrobků lidí se
zdravotním omezením, darované oblečení
i vybavení pro rodinu a domácnost a přidanou
hodnotou je obsluha zákazníka klientem
s mentálním postižením Oblastní charity Polička.

Charitní pečovatelská služba

terénní sociální služba pro seniory a osoby
se zdravotním, mentálním a kombinovaným
postižením. Služba probíhá v přirozeném
domácím prostředí klienta.

Nízkoprahové denní centrum

poskytuje základní podporu lidem žijícím bez
domova nebo v obtížných bytových podmínkách
a v mimořádné sociální tísni.

Občanská poradna

sociální služba, ve které poskytujeme potřebné
informace, radu i pomoc v mnoha náročných
životních situacích. Klientům nabízíme psychickou
podporu, pomáháme jim zorientovat se, učíme je
samostatnosti a odpovědnosti.

Osobní asistence

terénní sociální služba pro všechny, kteří přes své
zdravotní a věkové omezení nebo jiné těžkosti
chtějí žít naplněný a smysluplný život.

Otevřené dveře

terénní sociální služba, která podporujeme lidi
s duševními obtížemi i jejich blízké. Jsme tým
lidí, kteří věří, že každý člověk může žít šťastný
a spokojený život bez ohledu na různá omezení.

Půjčovna pomůcek

posláním půjčovny je ulehčit lidem složitou
životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním
omezením či vysokým věkem a zabezpečit
jim prožití důstojného a pokojného života
v prostředí domova. Kompenzační pomůcky, které
půjčujeme, usnadňují domácí péči, přinášejí větší
komfort pacientům i pečujícím osobám.

Šance pro rodinu

sociální služba, která se věnuje rodinám
v obtížné nebo stresové životní situaci. Jsme tu
pro matky a otce, kteří mají zájem najít řešení,
nebo si jen chtějí o svých těžkostech promluvit.
Pomáháme klientům se v této situaci zorientovat,
podporujeme jejich schopnost situaci čelit
a zvládat nebo ji řešit.

