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CHOS - Charitní ošetřovatelská služba, domácí hospicová péče
dana.vyhlidalova@sternberk.charita.cz

585 054 519, 733 755 927
Posláním ošetřovatelské služby je poskytovat odborné terénní zdravotní služby lidem v jejich
přirozeném domácím prostředí a zajistit odbornou zdravotní péči o nevyléčitelně nemocné a
umírající.
Provádíme komplexní ošetřovatelskou péči, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí, nácvik
a zaučení samostatné aplikace inzulínu, péče o stomie, převazy kožních defektů. Dále zaji šťujeme
péči o klienty na umělé plicní ventilaci, ošetřovatelskou rehabilitaci, sledování fyziologických funkcí
a mnoho dalších výkonů.
Veškeré služby jsou indikovány ošetřujícím lékařem. Péče je hrazena z veřejného zdravotního
pojištění.

CHPS - Charitní pečovatelská služba, domácí hospicová péče
petra.kejvalova@sternberk.charita.cz

585 054 519, 733 755 927
Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelů z Uničova a okolí, kteří mají dočasně
nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení potřebují dopomoc
v péči o svou osobu nebo domácnost. Službu zajišťujeme v domácnosti uživatele a je určena pro
seniory, osoby ze zdravotním postižením a rodiny s dětmi.
Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, úklidu domácnosti, dovážku obědů, donášku nákupů,
pomoc při přípravě stravy. Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím.
Kompenzační pomůcky, 733 755 862, kamil.jaros@sternberk.charita.cz
Zajištění pomůcek pro dlouhodobý pobyt na lůžku, pro jistější pohyb při omezení či ztrátě hybnosti.
Nabízíme polohovací postele antidekubitní matrace, invalidní vozíky, chodítky, toaletní židle a jiné.
Nízkoprahové denní centrum SCHOD – projekt Dluhy nejsou samozřejmost
dana.vrzalikova@sternberk.charita.cz

585 054 519, 739 500 404
Posláním služby je kontaktovat a navázat spolupráci s lidmi v mikroregionu Uničovska, kteří se ocitli
v obtížné životní situaci a jsou bez přístřeší nebo jsou ohroženi ztrátou přístřeší. Činnosti vedou k
uspokojení základních životních potřeb. Dále nabízíme pomoc při obstarávání osobních záležitostí,

zejména činnost dluhového poradenství. Cílem je stabilizovat situaci jedince a jeho návrat do
běžného života.
Od roku 2013 provozujeme projekt „Dluhy nejsou samozřejmost“. Zde pomáháme lidem
s dluhovými problémy a pracujeme na zvyšování finanční gramotnosti.

Klub POHODA, humanitární šatník
sslosarova@seznam.cz, 721 699 968
Činnost uničovské Charity podporuje během celého roku různými aktivitami asi 40 dobrovolníků.
Jejich práce je vidět především v pravidelném provozu charitního šatníku PO a ST od 9.00 – 12.00
hod. a 13.00 -16.00 hod. Mezi jednorázové dobrovolnické aktivity patří především Tříkrálová sbírka,
které se na Uničovsku účastní asi 400 dobrovolníků - včetně dětí. Další soustavnou činností
dobrovolníků je setkávání se seniory, která probíhá jednou týdně v prostorách charitního šatníku.
Během celého roku navštěvují dobrovolníci nemocné ve svých farnostech.

