RESIDENT 2000
Staráme se o Vás

CO DĚLÁME
V RESIDENTU

RESIDENT 2000 o.p.s.
Vaše neziskovka z Dačic

O SPOLEČNOSTI
IDEA A POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Naším posláním je pomáhat osobám, které mají sníženou
soběstačnost - seniorům, nemocným a zdravotně znevýhodněným.
Poskytováním našich služeb chceme těmto osobám i jejich blízkým
život zjednodušit, zpříjemnit a zkvalitnit.

NAŠE CÍLE JSOU:
1. Umožnit klientovi setrvat v domácím prostředí. Pomáháme
zůstat doma, tam kde to má klient rád, i když už nemá tolik sil.
Dojedeme za ním, když nás potřebuje. Jsme tu pro vás každý den
i o víkendech a svátcích.
2. Podporovat klienta v zachování jeho soběstačnosti, schopností
a dovedností. To, co ještě zvládne sám, neděláme za něj, jen
pomáháme - pomáháme zůstat soběstačným.
3. Pomáhat pečujícím a podporovat je - bez nich je péče doma
vždy obtížnější.
4. Umožnit klientovi udržet běžné sociální kontakty.
Rádi bychom vám na následujících stránkách přiblížili, co
děláme v naší společnosti v posledních letech. Jsme tu s Vámi
a pro Vás již od roku 2007 .
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POMÁHÁME A PEČUJEME
O VÁS DOMA

JEZDÍME ZA VÁMI...
V roce 2021 naše pečovatelky najezdily cestou ke klientům více než
110 000 kilometrů .
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...PEČUJEME, O VÁS ...

... A POMÁHÁME VÁM
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NAŠE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální služby jsme poskytovali a poskytujeme v těchto obcích:
Bílkov, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Č.Rudolec, Člunek, Dolní
Bolíkov, Dolní Němčice, Heřmaneč, Hradišťko, Chlumec, Lipolec,
Matějovec, Mosty, Mutná, Nová Olešná, Ostojkovice, Peč, Prostřední
Vydří, Rancířov, Dačice, Dešná, Kunžak, Slavonice, Staré Hobzí, Staré
M. pod L.,Strmilov, Vlčice, Studená, Vlastkovec, Velký Pěčín, Volfířov,
Valtínov, Řečice, Velká Lhota. Dojedeme za vámi i do jiných obcí
v regionu.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Služba je určena osobám od 18 let věku se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního nebo
tělesného postižení; které jsou odkázány na pomoc druhých.
Nabízíme pomoc s péčí o vlastní osobu, pomoc při hygieně, zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a podobně.
V roce 2019 byla služba poskytnuta celkem 49 osobám v celkovém
rozsahu 3218 hodin . Najezdili jsme 69 120 km.
V roce 2020 byla služba poskytnuta celkem 75 osobám v celkovém
rozsahu 6210 hodin . Najezdili jsme 81 540 km.
V roce 2021 byla služba poskytnuta celkem 78 osobám v celkovém
rozsahu 6525 hodin. Najezdili jsme 84 000 km.
Poskytování služby je podporováno Jihočeským krajem.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA:

PO-PÁ: 6-20
SO, NE, svátky: 6-18
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TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Odlehčovací služba zastupuje pečující osobu, když je v práci a když
potřebuje prostor pro odpočinek nebo vyřízení svých záležitostí.
Služba je určena právě pečujícím, kteří se starají o osoby se
zdravotním nebo kombinovaným postižením, o osoby chronicky
nemocné nebo o nemohoucí seniory. Služba pečuje o všechny
potřebné osoby od 6 let věku,

V roce 2019 byla služba poskytnuta celkem 16 osobám v celkovém
rozsahu 2672 hodin . Najezdili jsme 13 080 km .
V roce 2020 byla služba poskytnuta celkem 16 osobám v celkovém
rozsahu 2997 hodin . Najezdili jsme 13 230 km .
V roce 2021 byla služba poskytnuta celkem 16 osobám v celkovém
rozsahu 3800 hodin . Najezdili jsme 27 120 km .

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA:

PO-NE: 7-17

Poskytování terénní odlehčovací služby je podporováno
Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Z posledního dotazníkového šetření, které jsme v minulých týdnech
realizovali, vyplynulo několik zajímavých věcí. Rádi se o ně s vámi
podělíme.
Záleží nám na spokojenosti klientů a velmi nás potěšilo, že 100 %
odevzdaných dotazníků obsahovalo hodnocení 1 – velmi spokojen.
Opravdu si tohoto hodnocení vážíme a děkujeme za ně. Je to pro
nás motivace, abychom se neustále zlepšovali a služby poskytovali
vždy s úsměvem, dobrou náladou a pochopením. Stejně dopadlo
i hodnocení naší půjčovny pomůcek – ti, co ji využívají jsou velmi
spokojeni.
Dále jsme se ptali našich klientů na tyto otázky:
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejvíce se o nás klienti
dozvídají od své rodiny, známých, případně si nás vyhledají
na internetu nebo se informace dozvědí od svého lékaře. Klienti
naše služby využívají pravidelně. A ponejvíce využívají některou
z našich sociálních služeb. V případě potřeby využijí i půjčovnu
pomůcek. Pro většinu klientů je rozsah poskytovaných služeb
dostačují. Pokud by někdo chtěl využívat větší rozsah služeb, nejvíce
je limituje kapacita služby nebo finanční stránka. Za největší přínosy
klienti považují pomoc s péčí o sebe a o domácnost, dále možnost
kontaktu s další osobou.
Také jsme získali další milé reference. Více jich pak najdete
na našich webových stránkách resident2000.cz
Dne 18.1.2022 jsem si zapůjčil elektrickou polohovací postel
a chodítko pro mou nesamostatnou matku. Na jednání s fa.
Resident 2000 o.p.s. nejvíce oceňuji rychlost a vstřícnost při
zajišťování těchto pomůcek. Příjemně mě překvapil opravdu
profesionální přístup pracovnice firmy, která mě laikovi vysvětlila
nejen používání zapůjčených pomůcek, ale zasvětila mě
do celkové problematiky spojené s péčí o lidi odkázané na pomoc
druhých. Děkuji, V.Š.

S Vaší službou jsem velice spokojena. Pomohlo mi to velice, jak
psychicky tak i fyzicky. Ráda Vaší službu využívám. Děkuji Vám
všem za pomoc. S pozdravem M.L.

Díky Vaší pomoci v pečování mohla naše maminka dožít doma
s rodinou. Vaše pomoc byla pro nás velmi přínosná. Rodina M.

7

POKUD MÁTE ZÁJEM O PEČOVATELSKOU NEBO
ODLEHČOVACÍ SLUŽBU, DEJTE NÁM VĚDĚT.

KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE SPOLEČNOSTI
RESIDENT 2000 O.P.S.
ANTONÍNSKÁ 85, DAČICE, 380 01
(AREÁL NEMOCNICE DAČICE, NAD LÉKÁRNOU V 1. PATŘE)
TEL.: +420 778 409 816
SOCIALNI@RESIDENT2000.CZ

Kompletní informace o službách najdete na webu
www.resident2000.cz.
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PŮJČUJEME
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Dobře zvolené zdravotní a kompenzační pomůcky mohou péči
doma výrazně usnadnit, v některých případech je péče bez
pomůcek téměř nezvladatelná. Proto nabízíme široké spektrum
pomůcek k zapůjčení. Například:
elektrické a mechanické postele s antidekubitní matrací
mechanické invalidní vozíky
toaletní vozíky a židle
různé typy chodítek a další
NAŠE PŮJČOVNA JE JEDINOU PŮJČOVNOU V ORP DAČICE.
V roce 2020 bylo zapůjčeno celkem 104 pomůcek
66 uživatelům, v roce 2021 pak 111 pomůcek
64 uživatelům.

KONTAKT:
Náměstí Míru 456, budova Institutu, Slavonice
Otevřeno každou středu 13 - 15 hodin nebo
na telefonním čísle +420 770 158 578.
Ceník a další informace na www.resident2000.cz.
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domluvě

PORADÍME VÁM
Zařídit všechno, co se týká pečování doma, není vůbec snadné.
Proto poskytujeme všem potřebným bezplatné poradenství
v oblastech sociálních
- výběr vhodné služby, pomoc se
zajištěním sociálních dávek - a zdravotních (domácí zdravotní
péče, řešení inkontinence, poradenství v oblasti kompenzačních
a zdravotnických pomůcek). Pro naše klienty jsme zajistili velké
množství informačních materiálů a vzorků zdarma.
Kontakt:
Antonínská 85, Dačice, (areál Nemocnice Dačice)
tel.: +420 778 409 816
socialni@resident2000.cz

.
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VYDÁVÁME VZDĚLÁVACÍ
MATERIÁLY
Abyste se dobře vyznali v tom, co je důležité řešit při pečování
o blízkého doma, připravujeme pro Vás informační materiály.

VYDALI JSME NAPŘÍKLAD
Jednoduchý průvodce výběrem kompenzační pomůcky
Jednoduchý průvodce inkontinenčními pomůckami
Přehled sociálních, zdravotních a doprovodných služeb pro
pečující - Dačicko a okolí
Průvodce sociálními dávkami
Příspěvek na péči
Brožury
jsou
ke
stažení
na
www.resident2000.cz a tištěnou
na všech našich pobočkách.
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našich
webových
stránkách
formu si můžete vyzvednout

JSME I ONLINE
Naše vzdělávání a poradenství je dostupné i online. Připravili
jsme pro Vás vzdělávací videa, která Vám přináší informace
spojené s péčí o své blízké. Najdete je na našem YouTube
kanále Centrum pro pečující RESIDENT 2000.
Většinu videí najdete také na našem facebookovém profilu
@centrumpropecujici.
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INFORMUJEME
AKCE PRO VEŘEJNOST
Snažíme se šířit povědomí o všech službách pro pečující, seniory
a zdravotně postižené dostupných v naší lokalitě.
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VYTVÁŘÍME PRACOVNÍ MÍSTA

Díky spolupráci s MAS Česká Kanada o.p.s. vznikla nová pracovní
místa pro osoby z cílových skupin, podporovaná z Operačního
programu Zaměstnanost.
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PEČUJEME O PEČUJÍCÍ
Díky spolupráci s MAS Třeboňsko o.p.s. se podařilo zřídit v Třeboni
Centrum pro pečující - místo, kde je pečujícím poskytována
komplexní pomoc a podpora - poradenství, vzdělávání, podpora
psychoterapeuta a podpůrná skupina. Do budoucna bychom tyto
komplexní služby rádi nabídli i pečujícím z Dačicka.
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SPOJUJEME
ZALOŽILI JSME DATABÁZI DOBROVOLNÍKŮ
Osamoceným
seniorům
nabízíme
zprostředkování
na dobrovolníky z řad studentů a dalších zájemců.
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kontaktu

NÁŠ TÝM
Jsme přátelský kolektiv, který se rád sejde i mimo pracovní dobu.
I když je naše práce náročná, naplňuje nás a děláme ji s láskou.
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PODPOŘILI NÁS

Velmi si vážíme podpory, kterou nám poskytli všichni naši
dárci a podporující organizace.

V LETECH 2019-2021 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:

MĚSTO DAČICE

MĚSTO SLAVONICE

MĚSTO KUNŽAK

MĚSTO STRMILOV

OBEC STARÉ HOBZÍ

OBEC BÁŇOVICE

OBEC PÍSEČNÉ NAD DYJÍ

OBEC BUDÍŠKOVICE
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POMÁHEJTE S NÁMI

Zaujalo Vás co děláme?
Budeme rádi za Vaši finanční podporu:

číslo účtu: 296296102/0300

Pokud nás chcete podpořit jinak anebo se k nám
přidat,
napište
nám
na
mailovou
adresu
socialni@resident2000.cz.
Děkujeme!

Více o nás najdete na našem webu www.resident2000.cz
a www.centrumpropecujici.cz
Můžete nás také sledovat na našich facebookových
a instagramových profilech:
@resident2000ops, @centrumpropecujici, resident_2000_ops,
centrumpropecujici.

