Psychiatrická léčebna Bílá Voda
Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Tel. (ústředna): 584 413 208 – 9, 584 414 155,
e-mail: kontakt@olu.cz,
www.pl.bila.voda.jesenicko.com

Informační leták byl vydán v rámci realizovaného projektu
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00061, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním
rozpočtem České republiky.

Věková kategorie klientů: 16 – nad 80 let
Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách, osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s chronickým onemocněním,
osoby s jiným zdravotním postižením, osoby
s kombinovaným postižením

KDE ZÍSKAT INFORMACE
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
POSKYTOVANÝCH
V OLOMOUCKÉM KRAJI?

V Registru poskytovatelů sociálních služeb:
– vyhledávání sociálních služeb ve všech krajích
České republiky na adrese: http://iregistr.mpsv.cz/ .

V Katalogu poskytovatelů sociálních služeb
Olomouckého kraje:
– adresář poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji
na adrese: http://www.kr-olomoucky.cz/ v části
„Sociální záležitosti“ a „Sociální služby v Olomouckém
kraji – katalog a registr poskytovatelů“.

Informace o sociálních službách poskytovaných
v Olomouckém kraji lze získat také:
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–n
 a Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje,
v 8. patře budovy Regionálního centra Olomouc, Jeremenkova
40b ( http://www.kr-olomoucky.cz/telefonni-seznam.asp ), a dále
na sociálních odborech jednotlivých pověřených obecních úřadů
a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kde sociální pracovníci
poskytují základní sociální poradenství a pomáhají řešit nepříznivou
sociální situaci osob (kontakty na jednotlivé obecní úřady najdete
na adrese http://www.kr-olomoucky.cz/ v části „Sociální záležitosti“
a „Sociální práce“).

KDE MŮŽE BÝT ROVNĚŽ
ZAJIŠTĚNA POMOC
O OSOBY, KTERÉ POTŘEBUJÍ
POMOC JINÉ FYZICKÉ
OSOBY?
Pokud se člověk ocitne v nemocnici např. po úrazu či v důsledku
nemoci, jeho zdravotní stav se stabilizuje
a nepotřebuje již lékařskou péči a není tedy důvod pro
hospitalizaci. Jestliže je i nadále závislý na pomoci jiné fyzické
osoby, nezvládá si sám zajistit základní životní potřeby, mohou
mu být poskytovány sociální služby
v níže uvedených zdravotnických zařízeních.
Tyto sociální služby mohou být v tomto případě poskytovány
do doby, než bude možné, aby se o danou osobu postaral někdo
v domácím prostředí, nebo nebude možné ji umístit v zařízení
sociálních služeb.

Psychiatrická léčebna Šternberk

ADP – SANCO s.r.o.

Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk
Tel. (vedoucí sociální pracovník): 585 085 315
e-mail: bernardova@plstbk.cz,

Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov-Vrahovice
Sportovní 1, 796 01 Prostějov
Tel. (sociální pracovník): 608 627 384, 608 860 229,
e-mail: socialnipracovnik@adpsanco.cz,

www.plstbk.cz

Věková kategorie klientů: bez omezení věku
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s kombinovaným postižením

Odborný léčebný ústav Paseka,
příspěvková organizace
Paseka 145, 783 97 Paseka
Tel. (sociální sestra): 585 007 807,
e-mail: zapletalova@olupaseka.cz,
www.olupaseka.cz

www.adpsanco.cz

Věková kategorie klientů: 27 – nad 80 let
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním,
osoby se zdravotním postižením, senioři

Interna Zábřeh s.r.o.
Jiráskova 123/24, 789 01 Zábřeh
Tel. (sociální pracovník): 583 484 227, 583 484 231, 734 443
495, e-mail: langarova@interna-zabreh.cz,
www.interna-zabreh.cz

Věková kategorie klientů: 19 - nad 80 let
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním,
osoby s jiným zdravotním postižením, senioři

Věková kategorie klientů: 27 – nad 80 let
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním,
s tělesným postižením, se zdravotním postižením, s jiným
zdravotním postižením, senioři

Vojenská nemocnice Olomouc

Odborný léčebný ústav neurologicko - geriatrický
Moravský Beroun, příspěvková organizace

Šumperská nemocnice a.s.

Sušilovo náměstí 1/5, Klášterní Hradisko,
779 00 Olomouc
Tel. (spojovatelka): 973 401 111, e-mail: vnol@vnol.cz,

Masarykova 412, 793 05 Moravský Beroun
Tel. (spojovatelka): 554 255 000,
e-mail: info@olung.cz,

Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
Tel. (sociální pracovník): 583 334 564,
e-mail: nemspk@nemspk.cz,

PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ,
KTERÁ POSKYTUJÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ
SLUŽBY:

www.vnol.cz

www.olung.cz

Věková kategorie klientů: 27 - nad 80 let
Cílová skupina: osoby s jiným zdravotním postižením,
senioři

Věková kategorie klientů: 27 – nad 80 let
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři

www.nemspk.cz

Věková kategorie klientů: 18 – nad 80 let
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním,
senioři

