Pečujete o své blízké? Potřebujete si odpočinout? Čeká Vás operace?
Nevíte si rady?

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA STRÁNÍ
CÍLOVÁ SKUPINA
- osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a
jsou trvale v péči jiné fyzické osoby ve svém přirozeném prostředí
- osoby, které jsou v nemocničním zařízení a čekají na umístění do jiného zařízení
- osoby osamoceně žijící, kteří po určitou dobu potřebují zvýšenou péči, např. po návratu z nemocnice
nebo z rehabilitačního zařízení.
Služba je poskytována dospělým osobám zejména ze Zlínského kraje, a to v nepřetržitém provozu.
KAPACITA
- 3 osoby
Služba má vyhrazen jeden velký 3-lůžkový bezbariérový byt s předsíní a koupelnou s WC a sprchou. Lůžka jsou
elektricky polohovatelná, dále jsou zajištěny i různé další kompenzační pomůcky (pokud je klient nemá sebou).
S ohledem na zdravotní stav klienta je možné po dohodě s praktickým lékařem zajistit ošetřovatelskou službu.
POSLÁNÍ
- individuálně zajistit podporu, pomoc a komplex péče osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak trvale pečují
rodinní příslušníci v jejich přirozeném sociálním prostředí.
CÍL
- umožnit přechodný pobyt klientům po dobu dovolené, onemocnění či pracovního zaneprázdnění
pečující osoby, nebo aby pečující osoba či rodina načerpala novou sílu při péči o svého člena.
Umožňujeme dále krátkodobou pomoc rodině, která má člena rodiny v nemocničním zařízení a čeká na
umístění do jiného zařízení nebo potřebuje přizpůsobit bytové podmínky péči o nemocného
(rekonstrukce bytu atd.)
ÚHRADA
- 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče; pokud
poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí,
- 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, 75 Kč za oběd, včetně
provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
- 210 Kč denně za ubytování a praní prádla včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím
ubytování.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
1) Písemná Žádost o umístění do odlehčovací služby Strání
2) Po odevzdání podepsané písemné žádosti Vás bude kontaktovat vedoucí služby nebo sociální
pracovnice, která s Vámi domluví termín přijetí.
3) S klientem bude uzavřena písemná Smlouva na dobu určitou. Doba pobytu je max. 6 týdnů. Pobyt je
možné opakovat. V případě závažných důvodů a volné kapacity lze pobyt individuálně prodloužit.
Ve smlouvě je specifikován plán péče a výše úhrady za pobyt, stravu a poskytovanou péči.
4) Při nástupu na odlehčovací službu je nutno mít s sebou občanský průkaz a kartičku pojišťovny, hygienické
potřeby, podepsané oblečení odpovídající počasí a potřebám klienta, obuv na doma i na ven, další věci
dle individuální potřeby (inkontinentní pomůcky, léky, kompenzační pomůcky (hůlka, invalidní vozík,
chodítko, atd.)).
5) U klientů s omezenou komunikací je vhodné, aby pečující osoby vyplnili Dotazník pro rodinné příslušníky,
kde jsou popsány zvyklosti a specifika režimu dne klienta. Snažíme se tímto co nejméně narušit jejich
dosavadní způsob života.
6) Klienti odlehčovací služby sami rozhodují, které z nabízených služeb využijí. Jsou plně respektována jejich
práva, jejich vůle, důstojnost a soukromí. Služby jsou poskytovány v souladu s písemně zpracovanou
smlouvou, kterou znají a dodržují všichni zaměstnanci. Důležitá je taktéž spolupráce s pečující rodinou.
Odlehčovací služba není určena osobám:
▪ jejichž situace vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení;
▪ o které péči může zajistit pouze zdravotnický personál;
▪ plně soběstačným, které jsou mobilní, jsou schopny se postarat o sebe a vlastní domácnost;
▪ které vyžadují výhradně fakultativní úkony;
▪ s onemocněními, jakými jsou: autismus, osoby s neléčeným schizofrenickým onemocněním, nevidomí,
zcela neslyšící a osobám s jinými závislostmi (alkoholové, drogové),
▪ agresivním, jejichž chování ohrožuje zdraví a život ostatních klientů či zaměstnanců OS Strání
Odlehčovací službu také nelze poskytnout v případě naplněné kapacity.
Základní zásady, kterými chceme kvalitu našich služeb dosahovat:
▪ respektování přání a potřeb klientů; respektujeme klientovu volbu – včetně přiměřených rizik z této volby
vyplývajících
▪ důvěrnost sdělení – bez souhlasu klienta nebudou poskytnuty třetí osobě podrobnosti o jeho problémech
▪ celostní přístup nedívat se na uživatele jen z hlediska problému, ale jako na celek
▪ zachování důstojnosti chráníme důstojnost a základní lidská práva svých klientů
▪ individuální přístup ke každému klientovi
▪ jednání na partnerské úrovni
▪ flexibilita služby – služba se přizpůsobuje uživateli, nikoliv uživatel službě
KONTAKTY
Bc. Miroslava Havlíková, DiS. – vedoucí zařízení
DPS, Sv. Cyrila a Metoděje 271, 68765 Strání
Telefon: +420 776 080 273
E-mail: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz
Provozní doba: 6:30 – 14:00 hod.
Provozovatel:
Charita Uherský Brod
Statutární zástupce: Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA
688 01 Uherský Brod, Mariánské nám. 13
Tel./fax: 572 637 333 Mobil: 602 706 376
Email: petr.houst@uhbrod.charita.cz
IČO: 48489336 DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800

Silvie Kazíková, DiS. – sociální pracovnice
DPS, Sv. Cyrila a Metoděje 271, 68765 Strání
Telefon: +420 603 406 539
E-mail: silvie.kazikova@uhbrod.charita.cz
Provozní doba: Po - Pá 7:30 – 14:30 hod.

Děkujeme za spolupráci ZK a obci Strání.

