V Olomouci již několik desetiletí působí pečovatelská služba spadající pod příspěvkovou
organizaci Sociální služby pro seniory Olomouc. Pečovatelská služba pomáhá nejenom
seniorům nacházející se v nepříznivé sociální situaci, ale také osobám s tělesným postižením či
chronickým onemocněním od 19 ti let věku jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné
fyzické osoby v péči o domácnost, ale i s péčí o vlastní osobu či zajištění stravy tak, aby mohli
tito lidé co nejdéle zůstat doma, v prostředí, na které jsou zvyklí, obklopeni svými přáteli
a známými.
Pracovníci pečovatelské služby si kladou za cíl zvýšit informovanost o službě prostřednictvím
roznášení informačních letáčků do ordinací praktických lékařů, do místních obchodů, či
udržování

kontaktů

se

sociálními

pracovnicemi

působících

v nemocnicích

či na Magistrátě města Olomouce nebo s předsedy komisí městských částí. Díky této propagaci
služby a navázaných kontaktů oslovujeme nové zájemce, kteří následně vstupují do služby.
Jako příklad dobré praxe spolupráce mezi pečovatelskou službou a ošetřujícími lékaři můžeme
uvést vstup uživatelky do pečovatelské služby na základě informací od ošetřujícího lékaře.
Po konzultaci se sociální pracovnicí pečovatelské služby a následném uzavření smlouvy
o poskytování služeb, uživatelka využívá denní dovoz obědů a jednou týdně pomoc v
domácnosti s úklidem, jenž si sama kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu není schopna
provést samostatně.
Není ovšem výjimkou, že se na pečovatelskou službu obracejí sami zdravotní pracovníci
s žádostí o zajištění kvalitní péče o jejich blízké.
Pracovníci pečovatelské služby kontaktují rovněž kluby seniorů, kde přicházejí s nabídkou
možného využití služeb, případně se účastní přednáškových aktivit.
Jedním z mnoha dalších způsobů, jak můžeme oslovit potencionální zájemce o službu je sdílení
příkladů dobré praxe. Jako příklad lze uvést aktivní účast na krajské konferenci „SDÍLENÁ
PÉČE o seniory v Olomouckém kraji“, kde se svým kazuistickým příspěvkem vystoupila
vedoucí pracovnice pečovatelské služby.
Pečovatelská služba umožňuje lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít
a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat
vlastních možností, schopností a dovedností. Abychom byly schopni tento závazek plnit,
poskytujeme našim uživatelům široké spektrum služeb, které mohou využít dle aktuálních
individuálních potřeb.

Pečovatelská služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání,
přesun z postele na vozík), pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy (včetně rozvozů obědů i v diabetické a žlučníkové dietě), pomoc při zajištění
chodu domácnosti (nákupy, úklid) a v neposlední řadě zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím (doprovod k lékaři či na úřady). Služba svým uživatelům poskytuje
také fakultativní služby jako je zapůjčení kompenzačních pomůcek, přeprava služebním vozem,
úpravu vlasů nebo dohled. Sociální pracovnice mohou také pomoci v rámci základního
sociálního poradenství (např. pomoc uživatelům při vyřízení příspěvku na péči, poskytování
informací o využívání kompenzačních pomůcek či nasměrování na jiné organizace nebo služby
atp).
Pečovatelská služba je v domácnostech uživatelů zajišťována denně, včetně víkendů a státních
svátků od 7 do 20 hodin ve městě Olomouci a v přilehlých obcích, kterými jsou Horka nad
Moravou; Hněvotín; Hlubočky; Křelov-Břuchotín; Lutín; Velký Týnec.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese:
Pečovatelská služba, Zikova 618/14, 770 10 Olomouc,
Kontaktní osoba:
vedoucí: Mgr. Jan Luska
Telefon:585 757 084, 725 037 207
Email: luska@sluzbyproseniory.cz
www.sluzbyproseniory.cz

