DOMOV SV. ALOISE
Kontaktní místo
České alzheimerovské
společnosti

Městská charita Plzeň – Domov sv. Aloise
je kontaktním místem zejména
pro region Plzeň a Plzeňský kraj.
V rámci činnosti nabízíme:
vzdělávací materiály
o problematice syndromu demence
konzultace pro pečující o osoby s demencí
psychosociální podporu
setkání tzv. svépomocné skupiny - Čaje o čtvrté,
které jsou určeny rodinným pečovatelům o závislé
osoby. Na adrese Hradišťská 30, Plzeň Slovany.
bezplatné testování paměti pro veřejnost*
projekt Dny paměti, osvětové akce, besedy
pobytovou službu – oceněnou certifikátem kvality
navazující sociální služby Městské charity Plzeň
* Se zájemcem bude bezplatně proveden test
kognitivních funkcí, v případě potřeby obdrží
kontakty na odborné lékaře v regionu i s výsledky
vyšetření, které lékaři slouží jako podklad pro
podrobnější diagnostiku a léčbu. V případě zájmu
volejte na tel.: 731 619 754 Mgr. Jelínkovou.

 377 310 410

 https://alois.mchp.cz

Tisk tohoto informačního letáku byl uhrazen z rozpočtu statutárního
města Plzně – Odboru sociálních služeb MMP.

DOMOV SV. ALOISE
Celoroční
pobytová
služba
Posláním Domova sv. Aloise je zajištění
důstojného života osob s organickou duševní
poruchou (Alzheimerova choroba a jiné
typy demence). Základem je profesionální
přístup, aktivizace a podpora osob se sníženou
soběstačností, dle jejich individuálních zvyklostí
a při zachování lidských práv a svobod. Cílovou
skupinou klientů jsou osoby (55 let a více), které
potřebují nepřetržitou péči pobytové služby
s celoročním provozem.
Na základě auditů České alzheimerovské
společnosti je od roku 2011 Domovu sv. Aloise
opakovaně udělováno prestižní ocenění certifikát
kvality „Vážka“.
Tým Domova je zapojen do přednáškové činnosti
v oblasti péče o klienty s demencí. Poskytujeme
odborné stáže a praxe, sdílíme dobrou praxi.

Pomáhejte s námi
Dobrovolníkem se u nás může stát každý, kdo neváhá
obětovat i malou část svého volného času pro zpestření
času druhých, bez nároku na finanční odměnu.
Nabízíme velké pole působnosti podpory klientů
s demencí, kteří si užívají přítomnost jiného člověka.
Získáte dobrý pocit z užitečné pomoci ostatním,
zkušenosti,
bonusové
plus
u
budoucích
zaměstnavatelů, zapojení do společenského života
a mnohdy i nová přátelství. Vaše pomoc může
být krátkodobá nebo dlouhodobá. Přidejte se
k nám a společně předávejme tuto záslužnou práci
do povědomí širší veřejnosti.

