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Tento týden je vyhlášeným Týdnem sociálních služeb 

 

Sociální služby se v jakékoliv podobě dotýkají života každého z nás. Naši klienti i pracovníci 

jsou zde stále a společně překonávají překážky, ale také sdílejí radosti a těší se z každého dne.  

Za naše zařízení Vám chceme představit krátce naše poskytované služby a ty, kteří na jejich 

fungování mají velký podíl. 

Na službě domov se zvláštním režimem poskytujeme péči 36 klientům. Koordinátorkou je 

Ivana Nováková, která řídí 18 pracovníků přímé péče včetně volnočasového pracovníka. 

Druhou službou je domov pro seniory, kterou poskytujeme 101 klientům na třech odděleních. 

Koordinátorkami jsou Zdeňka Sedlmayerová, Markéta Kačorová a Renata Bachroňová, každá 

řídí 15 až 16 pracovníků přímé péče a volnočasové pracovníky. Klienti každého oddělení se 

mohou také s čímkoliv obrátit na svého konkrétního sociálního pracovníka, kterým velí paní 

Sylva Krejčí. O všechny naše klienty se vzorně stará také tým 12 zdravotnických pracovníků a 

dvou pracovnic, které zajišťují rehabilitační péči, vyšetření klientů u odborných lékařů a jejich 

doprovod. Jak je náročné vše skloubit zejména v této nepříznivé době, ví své vedoucí paní 

Simona Holubová. Neméně důležité je zajištění stravování pro naše klienty. Výživa totiž plní i 

funkci psychologickou a je prostředkem prevence nemocí a podvýživy. O to se zase stará celý 

tým naší kuchyně pod vedením nové paní vedoucí Liany Mošové. V zařízení máme i další 

personál, který je velmi důležitý pro jeho chod. Jedná se ekonomicko technické zázemí, které 

zajišťuje všechny ekonomické záležitosti organizace i klientů a zaměstnanců, technickou 

správu a údržbu, praní prádla klientů i pracovníků a úklid celé budovy. Tento úsek je pod 

taktovkou paní Moniky Šimečkové. Práce všech úseků je důležitá a také jejich vzájemná 

spolupráce, aby do sebe správně „zapadala všechna kolečka“.  

Další poskytovanou službou je naše pečovatelská služba, která poskytuje péči klientům 

v domácím prostředí na území Krnova a nejbližšího okolí prostřednictvím 14 pracovníků pod 

vedením paní Ilony Minolové. Pracovníci jsou celý den „v terénu“, zajišťují klientům péči, 

dovoz jídla a zvládají vše v této nelehké době výborně.  

Všem našim pracovníkům patří velké poděkování za jejich práci! 

 

 

Sylva Krejčí, DiS. 

Vedoucí úseku sociálního a kvality 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


