Sue Ryder

Neztratit se ve stáří
www.sue–ryder.cz

Sue Ryder je nezisková organizace, která od roku 1998
pomáhá seniorům a jejich blízkým ve chvílích, kdy stáří
začíná přinášet starosti.

Jdeme s Vámi celou cestou – radíme
v otázkách stáří, pomáháme seniorům
v domácnosti, každému se v péči
individuálně přizpůsobujeme,
provázíme v závěru života.
Stáří se nás týká dřív,
než sami zestárneme.

Co nabízíme?
		
Poradenství

Jsme tu, když ztrácíte směr.
Nasloucháme, poskytujeme podporu,
dáváme informace a rady.
Odpovědí na časté otázky týkající se stáří
se stal také poradenský portál
www.neztratitsevestari.cz

		
Osobní asistence
– služba, která přijde za vámi

Pomáháme seniorům zůstat co nejdéle doma,
ve svém známém prostředí, a maximálně
podporujeme jejich soběstačnost.

Domov pro seniory
– pobytová služba v Sue Ryder

Každý obyvatel je pro nás jedinečný.
Poznáváme jeho život, respektujeme jeho
zvyklosti i možnosti. Podporujeme jeho
soběstačnost. Věnujeme mu láskyplnou péči,
zájem a čas.
Znalost životního příběhu našich obyvatel
nám umožňuje poznat jejich osobnost,
duši a následně tím pomoci i jejich tělu.
Provázíme a ukazujeme, že i dobrý konec
je možný.

		 Půjčovna kompenzačních
 		 pomůcek

Půjčujeme různé druhy těchto pomůcek.
Můžete si je u nás vyzkoušet pod odborným
vedením našich fyzioterapeutů.

Bez podpory příznivců a dárců
by Sue Ryder nemohl existovat.
Díky Vašim darům jsme v roce 2016:
– pomohli 1 000 rodinám v rámci poradenství
– poskytli 22 000 hodin pomoci a podpory starým
lidem doma, aby mohli zůstat ve svém známém		
prostředí
– zajistili 4 000 individuálních rehabilitací a 4000
aktivizačních setkání, které pomohly seniorům
soběstačně zvládat aktivity běžného dne.

Podpořte péči o seniory:
Podpořte Sue Ryder finanční darem.

Smysluplně věnujte svůj čas
a staňte se naším dobrovolníkem.

Originálně nakupte v dobročinných obchodech
Sue Ryder nebo darujte pěkné věci k prodeji.

Darujme společně šanci
na důstojné stáří. Děkujeme!
č. ú.: 44 99 44 22/0800
Domov Sue Ryder, z. ú.
Michelská 1/7, Praha 4
Tel.: 244 029 111
www.sue-ryder.cz
info@sue-ryder.cz

vytištěno s podporou:

