INFORMAČNÍ LETÁK
Pečovatelská služba Domova sv. Norberta
KONTAKTY
Adresa:

Nám. Sadové 152/39, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček

e-mail:

domov.ved@premonstratky.cz

Telefon:

585 155 097, 585 155 098, 735 771 593

Kontaktní osoby:

Ivana Povalilová – vedoucí Domova sv. Norberta
S.Michaela Nováková - představená provincie
Služba je dotována Statutárním městem Olomouc

Domov sv. Norberta, pečovatelská služba, je provozován Českomoravskou provincií Kongregací
sester premonstrátek na Svatém Kopečku od 1.7.2005. Jedná se o registrovanou sociální službu dle
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jedná se o terénní pečovatelskou službu v místě
Domova i v blízkém okolí místní obce v bytech žadatelů o tuto službu.

Základní charakteristika Domova sv. Norberta
Posláním pečovatelské služby Domova sv. Norberta

je umožnit seniorům zůstat v

domácím, pro ně přirozeném prostředí a žít s naší podporou běžným způsobem života.
Domov je tvořen 6 bezbariérovými byty s pečovatelskou službou celkem pro 8 seniorů nebo
handicapovaných v I.NP, a 9 pokoji v II. NP. Soustředění jednotlivých bytů pod jednou střechou
umožňuje bez časových ztrát,

vznikajících při práci v terénu,

zajistit běžný chod domácnosti

obyvatele: úklid, mytí oken, nákupy, pochůzky, včetně čištění a praní prádla, péči o osobu uživatele
apod.
Domov sv. Norberta přijímá seniory a jinak handicapované osoby, které jsou alespoň částečně
soběstačné a jejich zdravotní stav nevyžaduje 24 hodinovou péči. Domov sv. Norberta zabezpečuje
donášku teplé stravy včetně víkendů a svátků (je možná celodenní strava). Součástí nabízené péče
je pomoc při provádění osobní hygieny (tj. celková koupel, umytí vlasů, pomoc při oblékání, převlékání
lůžka…), zprostředkujeme pedikúru, dohled nad užíváním léků, doprovody na úřady či k lékaři apod.
Pečovatelská služba je zajišťována v pracovní dny i o víkendu od 6.00 do 19.00 hod.
Součástí pečovatelské služby je nabídka pomoci při organizaci záležitostí souvisejících s právy a
povinnostmi obyvatel – sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodů, příspěvků na péči,
průkazek ZTP apod., volnočasové a duchovní aktivity.
Domov zaměstnává kvalifikované pracovníky. Jejich prostřednictvím úzce spolupracuje
s rodinami uživatelů, neboť tato spolupráce významně přispívá ke zkvalitnění života seniorů.
Ceník pečovatelských úkonů je vydán Rozhodnutím zřizovatele č. 4/2017 a je uživatelům služby
předán vždy, dojde-li ke změně výše úhrad.

