Nové otevřené služby Charity Uherský Brod
Charita Uherský Brod si ke dni 1.11.2018 zaregistrovala tři formy odlehčovacích služeb a od
1.1.2019 je finančně podpořena v pilotním programu Zlínského kraje, kdy tyto služby zahájily
svou činnost.
Odlehčovací služby máme terénní, ambulantní a pobytové a jsou poskytovány osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služeb je
umožnit pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek a možnost k regeneraci sil k další péči
o nemocné. O podporu v rámci těchto registrovaných odlehčovacích služeb může požádat
takový zájemce, který potřebuje využít dopomoc k soběstačnosti od druhé osoby, aby jeho
pečující osoba či rodina mohla načerpat novou sílu a v tento čas si odpočinouti.
Odlehčovací služba není určena klientům, jejichž situace vyžaduje pobyt ve zdravotnickém
zařízení s péčí pouze od zdravotnického personálu, plně soběstačným klientům, agresivním
klientům a klientům trpícím onemocněním autismus, nevidomým, zcela neslyšícím, osobám
s jinými závislostmi (alkohol, drogy) a klientům s neléčeným schizofrenním onemocněním.
Za odlehčovací služby klient platí podle platné legislativy - vyhláška č. 505/2006 Sb. zákona č.
108/2006 sb. o sociálních službách. Výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb je
stanovena na 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů. Za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 jídel hradí klient 170 Kč za den nebo 75 Kč
za jeden oběd.
V odlehčovací službě poskytujeme úkony týkající se pomoci s hygienou včetně mytí vlasů,
použití WC, oblékání, přesunů či pomoci s prostorovou orientací. Dalšími úkony je pomoc a
podpora při podání, přípravě jídla a pití, doprovázení na veřejné a zájmové aktivity, k lékaři,
pomoc s kontaktem s rodinou a podporou při dalších aktivitách podporující sociální začlenění,
socioterapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti a poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu.
Charita jako poskytovatel sociálních služeb je velmi ráda, že díky vnímání potřeb občanů Zlínský
kraj umožnil nabídnout potřebným občanům Uherskobrodska a Bojkovicka další z chybějících
služeb sociální péče – odlehčovací službu.

