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Centrum pro pečující je nový projekt společnosti RESIDENT 2000 o .p .s . ,

který na Třeboňsku bezplatně pomáhá všem , kteří se rozhodli pečovat o své
nemohoucí blízké doma . Pečujícím pomáháme nejenom poskytováním
potřebných  informací , ale nabízíme jim i další bezplatné služby .

Věříme , že pokud je pečujícímu poskytnuta dostatečná podpora a pomoc , je
péče doma zvládnutelnější .
Naše služby mohou lidé využívat i na celém Třeboňsku (Suchdol nad
Lužnicí , Chlum u Třeboně a další obce z ORP Třeboň) a Veselsku . 

Pečující nás najdou na adrese Dukelská 145 , Třeboň . 

O NÁS

Informujeme pečující o možnostech využití sociálních příspěvků 

Poradíme , které služby by bylo vhodné využít , vzhledem k situaci
pečujícího a  předáme potřebné kontakty na další  sociální služby . 

Nabízíme také poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek       

 a pomůcek pro řešení inkontinence . 

Pořádáme pravidelná setkání pečujících .

Pořádáme vzdělávací akce s tématikou aktuální pro pečující . 
Nabízíme možnost bezplatné konzultace s psychoterapeutem .

Zapůjčujeme senior alarm . 

Vydáváme přehledné informační brožury a natáčíme praktická
videa .

     a o tom , jak je získat . S žádostmi jim také pomáháme .

NAŠIM KLIENTŮM NABÍZÍME NAPŘ. TYTO
SLUŽBY:
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Od založení Centra dlouhodobě podporujeme celkem 35 pečujících. 
Alarmy jsme zapůjčili k užívání 12 osobám.  

Na konzultacích jsme se našim pečujícím věnovali 160 hodin. 
Uspořádali jsme celkem 15 setkání pečujících.  
Uspořádali jsme již 25 přednášek na odborná 

i všeobecná populárně naučná témata. 
Naše poradny již využilo více než 30 osob. 
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V loňském roce jsme:
 

20 z vás pomohli s výběrem sociální nebo zdravotní služby 

a organizací dne
9 z vás pomohli vyřídit příspěvek na péči ,

2 z vás pomohli vyřídit předpis kompenzační pomůcky ,

5 z vás pomáhali vyřizovat jiné úřední záležitosti .
 

Rádi vám budeme nápomocni i s ostatními administrativními 
nebo jinými úkony , které vám mohou pomoci vyřešit aktuální problém .

Např . návrh na ustanovení opatrovníka , smlouva 

o poskytování pomoci .

Přijďte se k nám poradit , které sociální , zdravotní nebo doprovodné
služby by vám mohli v pečování ulehčit a jsou dostupné v lokalitě .

Potřebujete poradit , jak nejlépe péči o blízkého a další úkony
zorganizovat a efektivně využívat čas? 

Nevíte , jestli se vám pečování započítává do důchodu? 

Potřebujete pomoc s vyřízením  příspěvku na péči , průkazu ZTP nebo
příspěvku na mobilitu?

Rádi vám pomůžeme se všemi sociálními a sociálně-právními
záležitostmi , které musí pečující řešit . 
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ZÁKLADNÍ  ORIENTACE VE SLUŽBÁCH
PRO PEČUJÍCÍ  A  SOCIÁLNÍCH
DÁVKÁCH



Potřebujete chodítko či jinou kompenzační pomůcku a nevíte , co vše
je potřeba pro to udělat? Poradíme vám jak s výběrem pomůcky , tak
i s tím , zda ji hradí pojišťovna , kdo ji může předepsat a v případě
zájmu i s  vyřízením poukazu . 

Další poradnou zřízenou v minulém roce je poradna pro řešení
inkontinence . Spolupracujeme s odborníky v této oblasti , poskytneme
vám rady , jak inkontinenci řešit a  jsme schopni vám zajistit široké
spektrum  vzorků pomůcek pro řešení inkontinence . Pomůžeme vám
také s vyřízením poukazu na tyto pomůcky . 

Poradny jsou zřízeny přímo v Centru pro pečující na adrese Dukelská
145 , Třeboň . Pro jejich využití není potřeba se objednávat . Poradny již
využilo více než 30 osob .  
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NAŠE SPECIALIZOVANÉ PORADNY -
PORADNA KOMPENZAČNÍ  POMŮCKY
A PORADNA PRO ŘEŠENÍ
INKONTINENCE
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Pořádáme setkání pečujících , kde se mohou potkat všichni , kdo pečují
o své blízké . Na setkáních společně sdílíme poznatky o péči , pečující
získávají další praktické informace týkající se péče a mohou se
vzájemně podpořit a povzbudit v péči . Za dobu fungování Centra jsme
uspořádali celkem 15 setkání pečujících .

Setkání se konají 1x měsíčně a jsou otevřená všem zájemcům . 

PODPŮRNÁ SETKÁNÍ  PEČUJÍCÍCH
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Setkání se konají v našem Centru na adrese Dukelská 145 , Třeboň .

Aktuální termíny jsou vždy zveřejněny na našem webu            

 a facebookovém profilu . 



Nabízíme také možnost bezplatné konzultace s psychoterapeutem . 

Dlouhodobá péče o nemohoucího blízkého je náročná časově i fyzicky .

Pečující  o druhé často zapomínají pečovat o sebe a nezbývá jim čas
na vlastní rodinu , koníčky a další aktivity . Bývají často vyčerpaní          
 a izolovaní od okolního světa .  Jednou z možností prevence sociální
izolace a vyhoření může být právě pravidelné sezení                 
 s psychoterapeutem . 

Konzultace s terapeutem jsou zdarma a rozsah je vždy individuálně
přizpůsoben potřebám pečujícího .  
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KONZULTACE S  PSYCHOTERAPEUTEM



Uspořádali jsme celkem 25 seminářů , přednášek a workshopů 

na odborná i všeobecná populárně naučná témata , celková
návštěvnost na těchto seminářích byla více než 220 účastníků .

 

Probíraná témata byla například Inkontinence , Léčba chronických ran ,

Jak se vyhnout zraněním v domácnosti , Nordic Walking , Aromaterapie ,

Alzheimerova choroba , Trénování paměti , Komunikace s lidmi 
s demencí , Péče o nohy , Reflexní terapie , Jak vyzrát na depresi , Můj
osobní prostor , Povídání o józe a jejím vlivu na zdraví , Seznámení 

s Ajurvédou . 

Dále pořádáme semináře , přednášky , workshopy , kde se mohou nejen
pečující , ale zejména i široká veřejnost dozvědět důležité a zajímavé
informace . 
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VZDĚLÁVÁNÍ  NEJENOM PEČUJÍCÍCH
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Pečujícím zapůjčujeme senioralarmy , které slouží ke zvýšení
bezpečnosti seniorů pokud jsou doma sami , aby si mohli v případě
potřeby zavolat o pomoc .

Systém se skládá z alarmu umístěného u klienta doma a z tísňového
tlačítka , které má klient na ruce . V případě stisknutí tísňového tlačítka
nebo tlačítka na alarmu , se alarm spojí s přednastaveným telefonem
pečujícího a ten může problémovou situaci okamžitě řešit . Více
informací a videonávod najdete na našem YouTube kanále Centrum
pro pečující RESIDENT 2000 .  

Zapůjčení alarmu je bezplatné. Platí se pouze vratná kauce 2000,- 
a měsíční poplatek za datový tarif 100,- (příp . si pečující zajistí SIM  

 s daty sám). 

Od vzniku našeho Centra využilo tyto alarmy již 12 pečujících . 
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PŮJČUJEME SENIORALARMY



Do kognitivních funkcí patří  kromě paměti i koncentrace , pozornost ,
řečové funkce , rychlost myšlení , schopnost pochopení informací .
Věkem a vlivem dalších faktorů se ale mohou tyto funkce zhoršovat ,
což přináší řadu problémů . Abychom těmto problémům předešli , je
vhodné zjistit , v jaké kondici váš mozek je , a případně zakročit . 
Screeningové testy slouží k včasné detekci kognitivních poruch a tím k
zahájení adekvátní léčby a dalších opatření . 

V loňském roce jsme do nabídky našich služeb zařadili ještě testování
kognitivních funkcí , jelikož toto testování nebylo pro pečující              
 v lokalitě dostupné a považujeme jej za velmi důležité . 
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TESTOVÁNÍ  KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Testování probíhá u nás v Centru , testujícím je náš pracovník , který je
certifikovaný Českou Alzheimerovskou společností . 
Test trvá přibližně hodinu a je vhodné se na něj předem objednat     
na telefonu 722 318 313 .  

Výsledek testu vám pracovník předá a případně vám doporučí navštívit
lékaře .

Toto testování je vhodné nejen pro ty , kteří mají poruchu
neurologickou či neurodegenerativní onemocnění , poruchu štítné
žlázy či jsou po cévní mozkové příhodě . Doporučujeme také všem ,

kteří chtějí vědět , v jaké kondici je jejich mozek .

Testování je zdarma a vyzkoušelo jej již 30 zájemců .

 

TESTOVÁNÍ
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Abychom vám byli blíže , nabízíme naše služby nejen v Třeboni ,       
 ale také v širokém okolí . Jezdíme za vámi do všech obcí  ORP Třeboň   
a Veselska . 

Mimo poradenského místa v Třeboni jsme pro vás také zřídili dvě
poradny mimo Třeboň . A to v Českých Velenicích a v Chlumu             
 u Třeboně . V Českých Velenicích se potkáváme pravidelně              
v Komunitním centru FENIX , a v Chlumu u Třeboně v Domečku         
 na náměstí . V případě zájmu dalších obcí naši nabídku poraden        
 v lokalitě rozšíříme . 

Aktuální termíny poraden jsou zveřejněny na našem webu
www .centrumpropecujici .cz . 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

9

JEZDÍME ZA VÁMI



Snažíme se , aby informace o této problematice byly dostupné co
nejvíce lidem , a aby bylo snadné se v nich orientovat . Natáčíme videa
pro předání praktických (návodných) informací týkajících se péče .
Videa jsou volně přístupná  na našem YouTube kanále Centrum pro
pečující RESIDENT 2000.

Natočili jsme zatím 16 videí , která již mají více než 5000 shlédnutí .
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Vydáváme brožury , které poskytují
ucelené informace , jsou přehledné ,
srozumitelné a vše je podáno jednoduše .
 
Brožury jsou volně ke stažení 
na našich webových stránkách :

https://www.centrumpropecujici.cz

Případně si vytištěné brožury můžete
vyzvednout přímo v Centru .

JSME I  ONLINE

PŘIPRAVUJEME INFORMAČNÍ BROŽURY

https://www.centrumpropecujici.cz/
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Městská knihovna Třeboň a Centrum pro pečující Třeboň spolupracují
téměř od počátku vzniku "centra" v roce 2020. První přednáška
proběhla v červnu 2020 a od té doby knihovna poskytuje své prostory
pro téměř všechny přednášky, které Centrum pro pečující pořádá.
Knihovna je v Třeboni známá pořádáním akcí pro veřejnost a má
odpovídající prostory, Centrum pro pečující má přednášky s velmi
zajímavými tématy a kvalitními lektory. Činnost obou institucí se tak
propojuje. Návštěvníci přednášek z řad pečujících poznají knihovnu   
 a knihovna tak získává své nové návštěvníky. Čtenáři knihovny pak
mají možnost seznámit se s existencí a prací Centra pro pečující.
Vzájemná spolupráce je podle mého názoru přínosná pro obě
instituce.

Vlasta Petrová, ředitelka Městské knihovny Třeboň

REFERENCE
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V uplynulém období, jsem se často obracela o radu či pomoc na
Centrum pro pečující. Vždy mi velmi ochotně pomohli při řešení
praktických i osobních problémů spojených s péčí o seniory matku (96
let) a manžela po těžké nemoci s trvalými následky. Trvale mi
pomáhají při jednání s úřady i s dodavateli. V roce 2021 kompletní
vyřízení příspěvku na péči pro manžela, osobní aktivní účast při
projednávání žádosti s pracovníky UP. Zajištění hlídání obou seniorů v
rodině, abych se mohla účastnit odborných přednášek a poradenství
týkající se péče o seniory pořádaných Centrem. Zajištění doprovodu
(převozu) seniorů na úřady, k lékaři přip. Rehabilitaci. Pomoc při
jednání s dodavateli a příslušnými úřady. Jednání s dodavateli
bezbariérového zařízení (šikmá plošina, sedačka, schodolez). Hledání
osobního asistentka pro manžela. 

(Anonym, zkráceno) 

Centrum pro pečující v Třeboni bych ráda doporučila všem, kteří
potřebují odbornou pomoc ve všech směrech s tímto onemocněním.
Poskytli nám např.: odborné poradenství nebo pomohli vyřídit úkony v
sociální a právní oblasti. Ukázali nám cestu, jak celkově zlepšit kvalitu
života. Umět se kompletně postarat o člověka s Alzheimer nemocí a
zároveň nezapomínat i sám na sebe. Tematická a úžasná jsou
setkání, které pravidelně pořádají v daném městě. Mohou se jich
účastnit lidé, kteří se starají o tyto nemocné a jsou jim připraveni
pomoci. Touto cestou bych chtěla poděkovat Centru pro pečující co
pro naši rodinu udělali.
Ještě jednou děkujeme, s pozdravem Zuzana Papíková

Život už je takový. Není vždy jen zalitý sluncem. Nemoc vlastní, či
někoho z blízkých, člověka vykolejí a často i paralyzuje natolik, že
hned nevíte co udělat, aby to bylo dobře. 
Nebýt překvapen, ale být připraven a vědět na koho se obrátit            
 s prosbou o pomoc, kdo je schopen vám správně odborně poradit je
uklidňující, stejně jako pocit, že na to vše nejste sám. 
Proto jsme už před více než rokem navázali úzkou spolupráci              s
Centrem o pečující v Třeboni, aby naši senioři věděli, kam mohou      v
případě potíží zavolat či přijít a poradit se. Vědět, že i když ten můj
dotaz či žádost nebude přímo z agendy centra, a nezapadne přesně
do “balíčku” služeb, které poskytují, že vás nasměrují tím potřebným
směrem a pomohou se zorientovat i v nutných písemnostech. Prostě
vědět o děvčatech z Centra o pečující a mít na ně “po ruce” kontakt,
je pro nás seniory nutností. 
Bonusem jsou pak zajímavé přednášky a testování, které centrum
pořádá, a které jsou i tolik potřebnou prevencí k tomu, aby náš život    
i ve své zralé fázi byl plnohodnotný, bavil nás a měl smysl. 

Marta Weberová, předsedkyně spolku Třeboňští senioři



Centrum pro pečující vzniklo ve spolupráci s Místní akční skupinou 
 Třeboňsko o .p .s .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Centrum pro pečující CZ .03 .2 .65/0 .0/0 .0/16_047/0015565 
je spolufinancován z Operačního Programu Zaměstnanost Evropského

Sociálního Fondu a českého státního rozpočtu . 
 
 
 
 

Hlavním cílem fungování centra je co nejvíce ulevit pečujícím , 
zlepšit jejich informovanost a dovednosti v pečování , 

zajistit pro ně takové podmínky , aby zvládli pečování dlouhodobě .
 

Všechny naše služby jsou zdarma . 
 
 
 
 

Kontakty : 
 

Centrum pro pečující
Dukelská 145 , Třeboň , 37901

tel . 722 318 313
e-mail : trebon@resident2000 .cz

 
 
 
 
 
 
 
 

Nebojte se přijít , jsme tu pro vás a nejste na to sami , 
 
 
 
 
 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

13



POMÁHEJTE  S  NÁMI

Zaujalo Vás co děláme? Pomáhejte s námi . 

Budeme rádi za Vaši finanční podporu : 

číslo účtu: 296296102/0300

Děkujeme!

Více o nás najdete na našich webech
 www .resident2000 .cz a www .centrumpropecujici .cz

 

Můžete nás také sledovat na našich facebookových 

a instagramových profilech : 

resident_2000_ops , centrumpropecujici
@resident2000ops , @centrumpropecujici .

 

 

 

 

V Centru pro pečující informujeme , pomáháme řešit administrativní
záležitosti , nabízíme poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek       

 a provozujeme inko poradnu .

Pořádáme setkání pečujících , semináře , přednášky . Zapůjčujeme senior
alarmy . Vydáváme brožury a natáčíme praktická videa . Prostě se snažíme ,

aby pečující měli život alespoň o trošku jednodušší a kvalitnější . 

Jsme tu pro všechny z Třeboňska a Veselska .
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