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Charitní poradna pro rodiny – seniory a pečující  

Veřejný závazek 

 

Poradna zajišťuje veškeré služby Charitní poradny (tedy i Poradny při finanční  

a právní tísní), avšak specializuje se na práci se seniory a pečujícími.  

Motto „ Nestrádat ve stáří“ 

Poslání 

Posláním Poradny pro rodiny – seniory a pečující Charity Český Těšín, je provázet 

rodinu, respektive pečující osobu, při péči o svého blízkého. Zároveň usilujeme o to, 

aby senioři nestrádali ve stáří z důvodu nedostatku informací potřebných k zajištění 

co největší soběstačnosti.  

Cílová skupina  

 senioři (osoby starší 60 let), 

 osoby pečující, případně se teprve připravující pečovat o svého blízkého, který 

z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu není schopen se o sebe 

postarat sám, 

 pozůstalí, kterým osoba o kterou pečovali, zemřela. 

 

Službu nemůžeme poskytnout 

 osobám, se kterými se nejsme schopni dorozumět např. osobám používající 

alternativní způsob komunikace, osobám hovořícím cizím jazykem pokud 

nepřijdou v doprovodu tlumočníka (piktogramy, neslyšící, komunikační 

tabulky, cizí jazyk apod.) 

 

Cíle 

 Pomoc zajistit finanční prostředky -  informovat o možnostech čerpání dávek a 

příspěvků a pomoci klientům při vyplnění formulářů např. příspěvek na péči, 

starobní důchod, dávky státní sociální podpory.  

 Informovat klienty o možnostech využití kompenzačních pomůcek, případně 

vysvětlit jak s danou pomůckou zacházet.  

 Podpořit pečující osobu  - vytvořit bezpečný prostor pro klienta, kde může bez 

obav sdělit své pocity a obavy spojené s péči o osobu blízkou. Ocenit a podpořit 

klienta, poskytnout emoční podporu.  
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Zásady 

 Empatický přístup  - porozumění klientovi. Klientovi nasloucháme, 

nehodnotíme jeho pocity, snažíme se pochopit jeho motivy k jednání, umíme 

klienta ocenit.  

 Dlouhodobá podpora  - podpora po celou dobu, kdy klient pečuje o svého 

blízkého; po celou dobu, kterou senior potřebuje k vyřešení své obtížné situace; 

po celou dobu, kdy klient chce využívat služby poradny. 

 Respekt, důvěra – ke klientovi přistupujeme v respektem a důvěrou, snažíme 

se vytvořit klidné a bezpečné prostředí, ve kterém klient nebude mít obavy  

se svěřit.  

 

 

Oblasti poradenství: 

1. Sociální služby 

- Poskytnutí informací o tom, jaké služby může senior využívat, ať už se 

jedná o pomoc při zajištění péče o svou osobu, tak i při zajištění trávení 

volného času. Může se jednat např. o pečovatelskou službu, klub seniorů, 

asistenční služby či doprava pro seniory.  

  

2. Finance 

- Informování o možnostech získání příjmu (dávky státní sociální podpory, 

dávky pro osoby se zdravotním znevýhodněním, důchody aj).  

Pomoc při vyplnění žádostí a formulářů.  

 

3. Péče, kompenzační pomůcky 

- Osobám, které potřebují speciální pomůcku, poradíme s jejím výběrem.  

Je–li pomůcka skladem ve výukové místnosti, je možno jí klientovi 

předvést, ukázat jak se s ní manipuluje. 

- Podpora pečujícího – vyslechnutí, ujištění v emocích (péče je fyzicky  

a psychicky náročná a pečující občas mívají k pečující osobě negativní 

pocity, které si vyčítají – i tyto emoce k dlouhodobé péči patří). 

4. Právo 

- Poskytnutí informací z oblasti práva – plná moc, dědictví, darování, 

sousedské spory, věcné břemeno aj.  
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Provozní doba 

PO  7:00 – 15:00  ambulantně 

ÚT 7:00 – 15:00  ambulantně 

ST       8:00 – 15:00  terénně (dle předchozí individuální telefonické domluvy) 

 

Kontaktní údaje 

Mgr. Jana Turoňová, vedoucí sekce prevence 

tel.: 603 287 231 

e-mail: jana.turonova@ceskytesin.charita.cz 

 

Bc. Jiřina Salanciová, sociální pracovník 

tel.: 735 792 272 

e-mail: jirina.grebenova@ceskytesin.charita.cz 
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