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ZÁKLADNÍ INFORMACE – Odlehčovací služba Strání 
Přímou péči o klienty zajišťují: 

• pracovníci v sociálních službách (v nepřetržitém provozu) 

• zdravotní sestry (dle indikace ošetřujícího lékaře) 

• vedoucí zařízení (Po – Pá 6:00 –14:30) 

• sociální pracovník/pracovnice (po - pá 6:30 –15:00) 

• aktivizační pracovnice (pá 9:00 –12:00) 

• klíčový pracovník (zpravidla Po – Pá 7:00 –15:30) 
Co s sebou: 

• LÉKY –NA CELÝ POBYT v originálním balení (včetně mastí, kapek, sirupů atd.) + rozpis léků 

• občanský průkaz, kartičku pojišťovny 

• potřeby pro osobní hygienu (cca 4 ručníky, 4 žínky - 2 tmavší, 2 světlejší, kartáček a pastu na zuby, 

příp. tablety na čištění umělého chrupu, mýdlo, šampon na vlasy, krém, příp. pleťové mléko, štětičky 

do uší, vlhčené ubrousky, čistící pěnu) 

• inkontinentní pomůcky na celou dobu pobytu -používáte-li, vezměte s sebou  

• pokud zájemce používá, pak vlastní kompenzační pomůcky (např. francouzské hole, chodítko, 

invalidní vozík)  

• vhodná je termoska (v případě, že nemáte – zapůjčíme) 

• drobnou hotovost – na kadeřnici, nákupy – ovoce, minerálky, atd. 

• dostatečné množství oblečení uzpůsobené délce pobytu a ročnímu období-3 pyžama (noční košile)-

4 košile (halenky, bavlněná trička) - 2 svetry (mikiny) - 4 kalhoty (tepláky, sukně, zástěry) -1 oblečení 

pro slavnostnější příležitosti-kabát (bunda), v zimě šála, čepice, rukavice-vycházková obuv -domácí 

obuv s pevnou patou  

Oblečení je potřeba před nástupem označit fixem na látku nebo výšivkou po rubové straně minimálně prvním 
písmenem křestního jména a příjmení z důvodu třídění prádla v prádelně. Tmavé oblečení je možné označit 
fixem na textil na světlém přišitém štítku. 
V případě, že nebude mít klient v den nástupu vše řádně připravené, nebude moct k pobytu nastoupit. 
 
KONTAKTY 
Bc. Miroslava Havlíková, DiS. – vedoucí zařízení 
Dům s pečovatelskou službou, Sv. Cyrila a Metoděje 271, 68765 Strání 
Telefon: +420 776 080 273 
E-mail: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz 
Provozní doba: 6:00 – 12:00 a 13:00 - 14:00 hod. – pokud není uvedeno jinak 
 
Silvie Kazíková, DiS. – sociální pracovnice 
Dům s pečovatelskou službou, Sv. Cyrila a Metoděje 271, 68765 Strání 
Telefon: +420 603 406 539 
E-mail: silvie.kazikova@uhbrod.charita.cz 
Pracovní doba: po – pá 7:00 – 15:30 hod. - pokud není uvedeno jinak 
 
Provozovatel: 
Charita Uherský Brod 
Statutární zástupce: Ing. Libor Mikel 
688 01 Uherský Brod, Mariánské nám. 13 
Tel./fax: 572 637 333 Mobil: 724 651 320 
Email: libor.mikel@uhbrod.charita.cz 
IČO: 48489336       DIČ: CZ48489336        Číslo účtu: 1540093329/0800 
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