
Vaše osobní údaje chráníme v souladu s platnými právními předpisy. Více informací najdete na: http://www.cervenykriz.eu/cz/osobni-udaje.aspx www.cervenykriz.eu

Vážení přátelé,

více než kdykoli jindy v současné době přemýšlíme o pojmech jako jsou pomoc, péče, solidarita a 
jejich důležitost pro kvalitně prožitý život. Kolegové z oblastního spolku ČČK v Teplicích uvádí tyto 
pojmy v život každý den svou nezištnou pomocí seniorům. 

Domov se zvláštním režimem Teplice poskytuje osobám se sníženou soběstačností z důvodů 
chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se 
stařeckou a Alzheimerovou demencí ubytování, stravu, ale také sociální péči, pečovatelské služby 
a v neposlední řadě možnost zapojit se do mnoha volnočasových či zájmových aktivit. V Domově 
podporujeme uživatele v tom, aby vedli důstojný, příjemný a podle jejich přání a možností i aktivní 
život, který již nemohou trávit ve svém domácím prostředí. Krom toho se snažíme, aby místo, kde 
naši uživatelé žijí, bylo vlídné, příjemné a co nejvíce se podobalo skutečnému domovu. Domov se 

zvláštním režimem je zařízení pro klienty s duševními, ale i fyzickými omezeními, proto bychom případné finanční prostředky 
využili na nákup elektricky ovladatelných polohovacích pečovatelských lůžek. Nízká výška těchto lůžek usnadňuje 
klientům pohodlné vstávání a usedání na lůžko, i přechod z lůžka do křesla. Rádi bychom k těmto lůžkům pořídili také stolky 
s jídelní deskou a oboustrannými dvířky. Tato lůžka a stolky by byly přínosem nejen pro klienty samotné, ale samozřejmě i 
pro pečující personál, kterým usnadní a zjednoduší jejich již tak náročnou každodenní práci. 

Máte-li možnost nám pomoci, přispějte jakoukoli částkou, DĚKUJEME VÁM!

Více informací o aktivitách a projektech ČČK naleznete na internetových stránkách www.cervenykriz.eu. Dotazy nám 
můžete poslat i e-mailem na adresu cervenykriz@cervenykriz.eu nebo telefonovat na číslo 251 104 217. 

Přeji vám krásné léto!

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

V Praze dne 22. června 2022



POMÁHÁME 

SPOLEČNĚ.
DĚKUJEME!

„Naše klienty podporujeme v soběstačnosti a děláme vše proto, aby se vraceli k běžnému způsobu 

života. Děkuji, že nám v tom pomáháte!“  

Iva Wajshajtlová,

ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Teplice


