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Vážený pane starosto,
Charĺta olomouc nabízí,nebo již přímo poskytuje ve Vašĺchobcích pečovatelskou službu' Zjistila jsem, že naše
informace o nabídce našĺchslužeb jsou na Vašĺchwebových stránkách zastaralé, nebo se vůbec nevyskytují.
Mnoho seniorů nebo jejĺch blízkých hledají v tíživésituaci služby, které by jim pomohly s péčía s úkony, které
jĺžsamĺ nezvládají. Jednou z možnostíje nabídka našĺchslužeb na webových stránkách Vašíobce.

Posílám Vám leták pečovatelské služby, kde naleznete informace o službě (kde sídlístředĺsko, pod které
spadajíVaše obce včetně kontaktu na osobu, která poskytne více informací).
Naše služba má rovněž Půjčovnukompenzačních pomůcek. Zde je možnézapůjčitsĺ pomůcku, která usnadní
pohyb seniora, jeho přesun nebo manipulaci. Pracovnice půjčovnydoporučívhodnou pomůcku a vysvětlí její
používání.

Dále nabízímerodinným příslušníkůmslužby našíEdukačnímístnosti pro pečující'Jedná se o zařízenou
místnost, kde jsou všechny kompenzačnípomůcky, které je možnévyužívatv domácnosti seniora. Zde
můžeme naučit rodĺnného příslušníkajak pečovat o nemocného, jak si poradit s hygienou na lůžku,jak s ním
manipulovat, jaké vhodné pomůcky pouŽívat'
Posílám Vám také leták půjčovnykompenzačníchpomůcek a edukačnímístnosti, kde je uvedená adresa
poskytovaných služeb a kontakty.
Vážená paní starostko, pokud naše informace považujete za důležitépro ĺnformovanost Vašich občanů,
prosím o zveřejnění našich letáků na webových stránkách Vašíobce.
Děkuji za spoluprácĺ

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Jarmila Pachtová, vedoucí Střediska pečovatelskéslužby Charity olomouc
Kontakt:

email:
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Potřebujete pomůcku, která vám usnadnípohyb
nebo péčiovašeho blízkého?
Zaoujčime vam:
. elektricke polohovaci lužko
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hra:cičkil k lužkrl
jldelnl stolek k Iużku
mechą15!y vozĺk, chodĺtko
to.lletni ildli. sedaČkL, na VanL]
ĺlaStaVec na WC a dalšĺpoĺnucky
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Česká republika

Edukačnímístnost Pro pečující
Dostali jste se do situacą se lĺterou si nevĺte rady?

Půjčovna
kompenzačníchpomůcek

Vrací se váš blĺzký z nemocnice nebo se mu horšízdravotnĺ stav?

Řepčinská z/ae,

Naučĺrrrevás

779 oo Olomouc

Kontakty:
+420731 646 9c3

www.olomouc.charita.cz
Po, ST, Čr, pÁ 13:oo až 15:oo
ÚT ls,oo až l7:oo

Edukace pečujících:
+420736765139
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jak pďovat o nemocného
jak si poradit s hygienou na lůžku
jak podat nemocnému jídlo

iak manipulovat s nemocným
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doporučíme vám kompenzačnĺ pomůcky

navrhnemevám návaznéslužby
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Přicházĺme k vám domů, abyste mohli zůstat tam,
kde to důvěrně znáte.
.,+1łŤjÍilUzemevam:
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při koupeli a s oblékánim
podáme vám jĺdlo' obstaráme nákup

doprovodíme vás k lékaři
pomůžeme se základnĺm úklidem

zprostředkujemeduchovnípodporu

Dodáváme rodinám odvahu postarat se o své b|ĺzké.
Společně s námi to lze zvládnout.
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Česká republika

Středisko
pečovatelské služby
Peškova

1,

olomouc

I

Kontakty:

sps@olomouc.cha rita.cz

www.olomouc.charita.cz

Pečovatelská služba Charity olomouc
pracoviště olomouc

pracoviště Tršice

+42cJ736521999
Peškova 1, olomouc

+420Ti3

pracoviště Velká Bystřice
+42073r'. 435 073

Velká Bystřice, Křĺžkovskéhos8
Velká Ąĺstřicą Svésedlicą Přáslavice (Kocourovec),
Bystrovany, Bukovany, Mĺsklesy, Hlubočky
(Mariánské Údolí' Hrubá Voda), Dolany Néska
Pohďanyl Bělkoüce - Laštany, Tovéř, Samotišky

pracoviště Těšetice
+42c)736764796
Těšetice

6,

Těšetice

Těšąice Noinicą Ratale), Ústín' Drahanovice (Ludéřov.
Kníničky, střižo/' Lhota pod Koďred$latinice (Lipy),
Lutín ffřebčin)' SlatĺnĘ Křebv _ BřuchotĺĄ
Horka nad Moravolł Hněrrotią Luběnice

63 806

Tršice ąs, Tršice
Tršice (Lipňany, Vacanovice, Zákřov), LazničĘ
Hambáleb, Výkteky, Doloplazy, Velký Úpzd'
Daskabát' Velký Týnec Nsisko, Čechoücą Hostkovice),
Swčov, Starněřice' Kozlov

pracoviště Věrovany
+420733 623 806
Věrovany - Rakodavy:zs
Věroĺany (Rakodavy, Nenakonice), Blatec, Bystročice
żeruvky}, Dub nad Moravou (Bolelouc' Tučapy),
Grygor, Charváty {Drahlov, Čertoryje), Kožušany
(Tážaly)' Krčmaň

