
Cílem služby je umožnit nezbytný odpočinek pečují-
cím osobám.

CÍL

Posláním Ambulantní odlehčovací služby Strání je 
individuálně zajist podporu, pomoc a péči 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění 
nebo zdravotního posžení, o které jinak trvale 
pečují rodinní příslušníci či jiné osoby v jejich při-
rozeném sociálním prostředí.

POSLÁNÍ
Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronické-
ho onemocnění nebo zdravotního posžení, které 
jsou trvale v péči jiné fyzické osoby ve svém přiroze-
ném sociálním prostředí.

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby a senioři z 
Uherskobrodska.

CÍLOVÁ SKUPINA

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Je ambulantní službou dle § 44 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách.
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•

•

•

•

pomoc a podpora při podávání jídla a pi, pomoc při oblé-
kání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při pře-
sunu na lůžko či vozík, pomoc při prostorové orientaci, sa-
mostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostor

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu

podle potřeb klienta pomoc při úkonech hygieny, pomoc 
při použi WC

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu podmí-
nek pro osobní hygienu

pomoc při přípravě stravy a podávání jídla a pi
Poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím
doprovázení k lékaři, volnočasové akvity, orgány veřejné 
moci, instuce… a zpět
pomoc při obnovení, upevnění kontaktu s rodinou, pomoc 
při akvitách podporujících sociální začleňování

Sociálně terapeucké činnos (vedoucí k rozvoji nebo 
udržení osobních nebo sociálních schopnos a dovednos-
, které podporují sociální začleňování – nácvik sebeob-
sluhy)

PPomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitos (pomoc při komu-
nikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů klien-
tů, pomoc při vyřizování běžných záležitos)

Výchovné, vzdělávací a akvizační činnos (nácvik a 
upevňování motorických, psychických a sociálních schopnos 
a dovednos)

NAPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ ZE 
ZÁKONA


