26. duben 2019

Andělé Stromu života p. s, Poradna pro pečující a pozůstalé
Strom života - provozovna
Posláním Poradny pro pečující a pozůstalé Strom života je v maximální míře poskytovat
odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci. A to z důvodu
oslabení nebo ztráty svých schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro
krizovou sociální situaci, pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, život v sociálně znevýhodňující prostředí, nebo z jiných závažných důvodů je
nutné řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění, což je
proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené
dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického,
sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován
za běžný. Poradenství pro pečující a pozůstalé je také ochranou před sociálním vyloučením,
kdy se pozůstalí často stávají vyčleněnými osobami mimo běžný život společnosti.
Pracovníci odborného sociálního poradenství jsou zde pro všechny lidi:
 kterých se týká umírání a věci, které s tím souvisejí,
 zvažují péči o blízkého člověka s nevyléčitelným onemocněním v domácím prostředí,
 nebo jsou zarmouceni po smrti blízkého či si nevědí s něčím rady apod.
Nabízíme jim užitečné informace, rady, kontakty na potřebné služby, pomáháme jim
plánovat další kroky nebo hledat vlastní cesty při zvládání jejich obtížné životní situace, atd.
Formy poradenství jsou různé: nabízíme možnost osobního rozhovoru v našich provozovnách
nebo u klienta doma, dále telefonický kontakt, nebo poradenství prostřednictvím tištěných
či elektronických informačních materiálů.
Usilujeme o to, aby lidé znali své možnosti, měli dostatek informací a mohli si volit řešení
dle vlastního uvážení a potřeb. Snažíme se vnést do obtížné situace klid, jsme připraveni
lidi vyslechnout a podpořit v jejich rozhodování.
Cílová skupina klientů:
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
nevyléčitelně nemocné a pozůstalé děti ve věku od 2 let
osoby s chronickým onemocněním
nevyléčitelně nemocní a jejich pečující osoby
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby v krizi
Krize způsobené důsledkem špatného zdravotního stavu, krize způsobená blízkostí smrti.
Krize způsobená dlouhodobou péčí o nevyléčitelně nemocného. Pečující osoby a
pozůstalý nevyléčitelně nemocných osob.
rodiny s dítětem/dětmi

senioři

Cílová skupina

Potřeby

• Rodina, děti a mládež
• Senioři

• Info
• Jiná potřeba
• Péče o osobu a domácnost
• Psychická podpora

Forma poskytování

Věkové skupiny

• přijdu do zařízení
• v domácnosti/mimo domov

• 0-5 let předškolní děti
• 15-26 let mladí dospělí
• 27-64 produktivní věk
• 6-14 let děti školního věku
• 65-84 senioři
• 85+ senioři nad 85 let
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Cena služby
bezplatná

Otvírací doba
Provozní doba: Pondělí až pátek - 8:00 17:00 - na základě telefonické domluvy

Kontakt zařízení
Mobil: 734 571 194
E-mail: dorazilova@zivotastrom.cz
Web: www.zivotastrom.cz

Kontakt na zařízení a
provozovatele
Název: Andělé Stromu života p. s.
Právní forma: Spolek
IČO: 03632661
Kostelní 71/37
Nový Jičín 74101
Tel.:553038016
E-mail: wasilova@zivotastrom.cz
Web: www.zivotastrom.cz
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