 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Kontakt: Bc. Natálie Bělajevová– tel. 585 013 672, 775 381 456
Půjčovna je určena pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kteří
potřebují okamžitě používat kompenzační pomůcku (např. chodítko, vozík,
ošetřovatelské lůžko, toaletní křeslo a podobně) a nemají ji k dispozici.
 ZPRAVODAJ ORGANIZACE
Kontakt: Mgr. Hana Dvorská – tel. 585 002 125, 777 781 436

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK

Organizace začala v roce 2015 vydávat 4 krát ročně informační zpravodaj o
aktuálních činnostech, informacích a jiných aktivitách organizace. Klienti
organizace jej dostávají v tištěné podobě, v elektronické podobě je
k dispozici na webu organizace.

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Žádosti o poskytování výše uvedených sociálních služeb jsou k dispozici
přímo na adrese dané sociální služby, dále v sídle organizace, na
internetových stránkách organizace www.socialnisluzby.cz a na Městském
úřadu ve Šternberku.
V sídle organizace Sociální služby Šternberk, p.o., Komenského 388/40,
Šternberk také získáte více informací o jednotlivých činnostech a službách
organizace, tel.: 585 013 672.
 15 LET SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠTERNBERK
Organizace Sociální služby Šternberk, p.o. oslaví v roce 2017 patnácté výročí
svého založení. Při této příležitosti
bude pro klienty připraveno několik
doprovodných akcí včetně speciálního
loga, které bude toto jubileum
symbolizovat.



Sídlo organizace se nachází na adrese Šternberk, Komenského 388/40,
785 01. Jde o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Město
Šternberk. Organizace byla zřízena k 1. 1. 2002.




Ředitelkou organizace je Mgr. Hana Dvorská.
Kontakt: 585 002 125, 777 781 436, socialnisluzby@socialnisluzby.cz




Garantujeme profesionální péči a individuální přístup.
Organizace poskytuje celkem 3 registrované sociální služby a další
služby a činnosti mimo oblast zákona o sociálních službách.

1. DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK, Na Valech 14, 785 01 Šternberk
Kontakt: Mgr. Radka Janišová - tel. 585 013 784, 777 781 449
Pobytová sociální služba určená osobám od 60-ti let, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytujeme ubytování, stravu, pomáháme při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, nabízíme sociálně terapeutické
činnosti a aktivizační činnosti, pomáháme při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, při
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, atd.
V rámci pobytové služby poskytujeme klientům i zdravotní péči.
Fotografie domova:

2. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, Komenského 40, 785 01 Šternberk
Kontakt: Zdena Frolová, DiS. – tel. 585 013 672, 777 781 437
Pečovatelská služba je určená zejména osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného
postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby a jsou zároveň v nepříznivé sociální situaci. Pečovatelská služba
především zajišťuje možnost co nejdéle setrvat ve známém domácím
prostředí a možnost zapojit se do běžného života společnosti.
Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, atd.
3. AZYLOVÝ DŮM – Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov 72,
785 01 Šternberk
Kontakt: Mgr. Lena Homolová - tel. 585 002 582.
Pomáháme osamělým rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou
sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení.

Fotografie: Azylový dům, Herna

Součástí organizace jsou dále:
 STŘEDISKO OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PRO DOSPĚLÉ
Kontakt: Zdena Frolová, DiS. – tel. 585 013 672, 777 781 437
Poskytujeme domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči
- odběry
biologického materiálu, včetně jeho transportu do laboratoře, převazy ran,
bércových vředů a dekubitů, ošetřování stomií, aplikace injekcí, infuzní
terapie, ošetřovatelskou rehabilitaci, orientační vyšetření hladiny cukru
glukometrem, zajištění receptů od lékařů, nácvik aplikace inzulínu,
klysmata, cévkování mužů a žen.
Vše poskytujeme denně, včetně víkendů a svátků, nepřetržitě,
registrovanými všeobecnými zdravotními sestrami. Domácí zdravotní péči
poskytujeme ve Šternberku a přilehlých obcích v okruhu cca 15km.
 ZÁJMOVÉ KLUBY
Kontakt: Mgr. Martina Kučerová – tel. 585 013 672, 775 381 479
V současné době máme tyto zájmové kluby: Aktivizační cvičení pro seniory,
Jóga pro zdraví, Klub kultury, Klub práce s PC a internetem, Klub ručních
dovedností, Klub seniorů I., Klub seniorů II. (zahájí svoji činnosti od června
2017) a Trénink paměti.
Fotografie: Počítačová učebna, Klub seniorů

