Denní stacionář

Posláním naší služby je pomáhat rozvíjet
a posilovat schopnosti a dovednosti lidem
s duševním onemocněním, aby mohli žít život podle své volby. Služba je určena lidem
s duševními obtížemi, převážně z okruhu psychóz, kteří dovršili 18 let.

SOCIÁLNÍpomoc
REHABILITACE
Nabízíme
a podporu
PRO LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
jsme registrovaná sociální služba č. 5967683

Nabízíme pomoc a podporu při:
- péči o vlastní osobu kontaktu se společností - budování vztahů
rozvoji samostatnosti - péči o domácnost doprovázení k zaměstnání - zaobcházení s penězi
podávání informací - kontaktu s úřady
výběru vhodných služeb Ambulatní a Terénní forma práce
Tato služba je pro klienty BEZPLATNÁ

!

Otevřeno: Po-Pá 8:00-16:30 hod.
Adresa: Urbanova 625, Kyjov 697 01 (budova SOU)
tel. 720 504 640, e-mail: info@fenix-centrum.cz
www.fenix-centrum.cz

Denní stacionář

0 nám svěřené klienty pečujeme
tak, jak bychom si přáli, aby bylo
pečováno o nám nejbližší osoby.

DENNÍ STACIONÁŘ
PRO LIDI S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ
nebo jiným typem demence

V rámci naší služby:
- zapojujeme všechny smysly - pracujeme s pamětí - tvoříme - trénujeme koncentraci a pozornost
- zpíváme - chodíme na procházky - cvičíme - vytváříme knihu životního příběhu - posilujeme pocit pohody - nabízíme odlehčení pro pečovatele
Cena za tuto službu: 30 Kč/hod.

Otevřeno: Po - Pá 8:00 - 15:00 hod.
Adresa: Urbanova 625, Kyjov 697 01 (budova SOU)
tel. 602 699 146, galanova@fenix-centrum.cz
tel. 774 740 889, stacionar@fenix-centrum.cz
www.fenix-centrum.cz
psychiatrickecentrumFenix

SOCIÁLNĚ - PSYCHIATRICKÉ
CENTRUM - FÉNIX, o.p.s.
Urbanova 625, Kyjov 697 01
Tel. 774 740 889
stacionar@fenix-centrum.cz

Denní stacionář

www.fenix-centrum.cz
psychiatrickecentrumFenix

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

SVÉPOMOCNOU SKUPINU
PRO PEČUJÍCÍ
o lidi s Alzheimerovou nemocí
nebo jiným typem demence
2x měsíčně, v budově SPC Fénix
délka setkání cca 2 hodiny
(Urbanova 625, Kyjov)

Tyto setkání nabízejí rodinným pečujícím příjemné
místo, kde mohou získat celou řadu informací o tom,
jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj, o sebe
a zároveň jsou také bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí.

O vaše blízké se v průběhu svépomocné skupiny
postaráme v denním stacionáři.

