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Dobrý den, 

dovolte mi, abych Vám představila společnost Senior Care sociální služby o.p.s. Tato 

organizace vznikla v roce 2010 jako obecně prospěšná společnost za účelem poskytování 

sociálních služeb seniorům v Berouně a blízkém okolí. Od samého začátku byla zaměřena na 

poskytování terénních služeb s cílem umožnit seniorům co nejdelší setrvání v domácím 

prostředí. V současné době naše služby poskytujeme nejen ve městě Beroun, ale také 

v Praze, Jihlavě, Humpolci, Pardubicích a nově také ve Zlíně a blízkém okolí. Jelikož je po 

terénní pečovatelské službě poptávka a je kladen důraz na co nejdelší setrvání seniorů a 

osob se zdravotním postižením v domácím, přirozeném prostředí, rozhodli jsme se rozšířit 

naši působnost také na Zlínsko.  

Společnost Senior Care sociální služby o.p.s. spolupracuje s domácí zdravotní péčí a kromě 

úkonů stanovených zákonem o sociálních službách se zaměřujeme také na aktivizační a 

rehabilitační činnost.   

Pod vedením ředitelky Mgr. Jany Kuchyňkové se společnost plně vyprofilovala a poskytuje 

individuálně, celostně nastavenou péči o jedince, který má nemocí či věkem sníženou 

schopnost sebeobsluhy. Současně je pro služby typické, že jsou poskytovány zejména 

v menších obcích, kde je pokrytí službami méně dostupné nebo nedostačující. Společnost se 

stala členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Participuje také na komunitních 

plánech měst, ve kterých poskytuje své služby. 

Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované 

v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně 

sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7:00 do 20:00 hodin. Samozřejmostí je spolupráce 

s rodinou a rozšiřujícími službami  - našim klientům jsme schopni nabídnout služby masérky, 

pedikérky či kadeřnice, dále prodej a donáška specializované kosmetiky a zdarma doručení 

kompenzačních a inkontinenčních pomůcek. 

Naše společnost prostřednictvím průběžného celoživotního vzdělávání svých pracovníků 

reaguje na aktuální potřeby a skladbu klientely.  

Díky všem zmíněným specifikům jsme se stali dynamicky rostoucí společností, která neustále 

rozšiřuje svoji působnost. S ohledem na demografický vývoj české společnosti 
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předpokládáme další růst poptávky po terénních službách, které dokáží ze své podstaty 

pružněji reagovat na potřeby trhu než pobytová zařízení. Zároveň se nepovažujeme za 

konkurenci stávajícím organizacím na Zlínsku a to hned ze dvou důvodů. Prvním je poměrně 

vysoká zaplněnost, ne-li vyčerpanost kapacity stávajících služeb a druhým fakt, že každá 

organizace je něčím specifická a zájemce o službu má možnost si na trhu vybrat podle svých 

potřeb. 

Dalším pozitivem pro rozvoj společnosti je fakt, že díky inovativnosti svých služeb byla 

organizace zařazena do celostátní sítě sociálních služeb MPSV ČR. Naše organizace se tak 

stala organizací s nadregionální/celostátní působností. Tento status nám umožňuje nejen 

v působnosti překračovat hranice okresů a krajů, ale také posunout služby do dalších dimenzí 

komplexnosti.  

Budu ráda, za spolupráci v souvislosti s vytipováním možných zájemců z Vaší obce, kteří by 

měli zájem využít terénní pečovatelskou službu, jelikož naším hlavním cílem je umožnit 

seniorům a osobám se zdravotním postižením žít plnohodnotný život tam, kde to mají rádi, 

tedy doma. 

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 601 151 311 

nebo prostřednictvím e-mailové adresy zlin@senior-care.cz. Pokud byste se chtěl o naší 

službě dozvědět více, je možné se domluvit na osobním setkání.  

Děkuji a těším se na spolupráci. 

 

S pozdravem 

Mgr. Jana Vargová 

sociální pracovnice pro Zlín 

Senior Care sociální služby o.p.s. 

Malá 5654, 760 01 Zlín  

tel.: 601 151 311 
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