DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
INSTITUT DŮSTOJNÉHO STÁRNUTÍ

DIAKONIE ČCE
JE ČLENEM EUROCARERS INNOVAGE Network

Diakonie ČCE je druhá největší nestátní organizace v ČR zabývající
se sociálními službami a občanskou pomocí. Celorepublikově poskytujeme sociální, zdravotní a vzdělávací služby – denně pomáháme
tisícům klientů v nepříznivých životních situacích ve více než 110
zařízeních po republice (střediska a speciální školy). Pracuje zde
přes 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Dále poskytuje DČCE
humanitární pomoc (povodně) a zabývá se rozvojovou spoluprací v
zahraničí. DČCE nabízí více než 127 sociálních služeb registrovaných

Eurocarers, Rue Abbé Cuypers 3,
1040 Brussels
0032(0)27412405
info@eurocarers.org

InformCare

dle zákona o sociálních službách.

www.eurocarers.org

Informační portál EU
pro pečující

www.facebook.com/
EuropeanAssociationWorkingForCarers

Pro více informací o DIAKONII ČCE
a Institutu důstojného stárnutí
navštivte webové stránky níže:
www.diakonie.cz
www.dustojnestarnuti.cz

Informace uvedené v tomto letáku nemusí nutně odrážet
stanovisko nebo názor Evropské komise

Financováno prostřednictvím
7. rámcového programu Evropské komise
FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1/No 306058

Registered in Luxembourg in 2006
Registration No: F6854

V Evropě je v 80 % péče o osoby se sníženou

Portál poskytne:

soběstačností poskytována rodinami a blízkými v jejich domácím prostředí. Péče o mi-

· informace o péči a podpůrných službách

lovanou osobu může být velmi náročná a

· právní a finanční informace

stresující. Často není práce a obětavost pe-

· informace o nejčastějších zdravotních problémech a omezeních seniorů

čujících uznána naší společností. Pečující
přitom nesou psychické, fyzické, sociální a
finanční důsledky poskytování péče.

· strategie a informace o zvládání pečovatelské zátěže

Informace pro profesionály a pracovníky
služeb jsou dostupné pro vybrané země:

Portál na podporu pečujících, který je realizován ve 27 členských zemích EU, byl vytvořen organizacemi INRCA a EUROCARERS

Dostupné jsou i interaktivní služby!

v rámci projektu FP7 INNOVAGE.
Česká verze nabízí interaktivní služby (fórum,
Diakonie ČCE, člen sítě pečujících INNOVAGE, vytvořila a koordinovala ve spolupráci

vzkazy, chat), které pečujícím usnadní:


s INRCA a EUROCARERS, Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS

kontakt s pracovníky organizací a služeb a
možnosti požádání o pomoc nebo podporu
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Informace pro zaměstnavatele jsou dostupné v těchto vybraných zemích:

možnost poznat další pečující a stát se sou-

UK a Alternativou 50+, o.p.s. českou verzi

částí komunity lidí s podobnými potřebami a

portálu.

zkušenostmi.
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Tento projekt je koordinován
Univerzitou Sheffield
www.innovage.group.shef.ac.uk

