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CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Veřejný závazek
Poslání

„Hlavním cílem pobytové odlehčovací služby je umožnit pečujícím osobám čas na oddych,
rekonvalescenci nebo vyřizování osobních záležitostí. Klient má zajištěnou nepřetržitou
podporu, pomoc a péči s ohledem na své potřeby a zdravotní stav. Dílčím cílem je i podpora
rodin klienta, spolupráce s pečujícími osobami.“

Registrace

Sociální služby lze poskytovat jen na základě Registrace o poskytování sociální služby.
Podmínky registrace jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pro naši organizaci vydal Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnutí o registraci sociální
služby „odlehčovací služby“ dne 30. 9. 2020 s nabytím právní moci od 1. 10. 2020.

Cíle: (Příloha č. 1 – Vzdělávací plán organizace, Příloha č. 2 – Cíle a služby pro rok 2021 –

jejich rozpracování)

Zaměřené na klienty:

1. Zajišťovat klientovi podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho potřeby
a zdravotní stav v době, kdy blízcí pečující potřebují odpočinek.

2. Individuálně přistupovat ke specifickým potřebám klientů, poskytovat službu
s ohledem na jejich přání, zvyklosti, životní příběh.

Cíle organizace:

1. Nové webové stránky organizace.
2. Cíleně a organizovaně přiblížit novou službu občanům v obci Sloupnice

a blízkému okolí. (vytvořit letáky o nové službě, distribuce letáků do okolních obcí,
obchodů, nemocnic, poliklinik, letáky a brožury papírové i elektronické.).

3. Zajistit kvalitní „rozjezd“ služby.     (proškolení pracovníků přímé péče
ve specifikách OS - vykazování péče, poskytování péče dle „nasmlouvaných úkonů“,
specifika poskytování zdravotní péče, dle potřeby připravit pro vykazování péče
elektronický program).

4. Zajistit stavební úpravu vstupních dveří do pokojů odlehčovacích služeb

5. Zásady poskytování sociální služby
� Dodržovat úctu k člověku – službu poskytovat bez ohledu na společenské

postavení klienta, stářím změněné způsoby chování.
� Dodržovat a respektovat lidská práva, svobody a důstojnost klientů.
� Snažit se přizpůsobit službu potřebám jednotlivých klientů s přihlédnutím

k životnímu příběhu klienta.
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� Individuálně přistupovat ke klientům v rámci individuálního plánování
poskytované služby.

� Týmově spolupracovat jako multidisciplinární tým v péči o klienta i v rozvoji
organizace.

� Vytvářet klidné, pohodlné a slušné prostředí pro klienta.
� Přizpůsobovat komunikaci věku a zdravotnímu stavu klienta.
� Zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích klienta i organizace.
� Dbát o reprezentaci své organizace.
� Vzdělávat zaměstnance a zvyšovat tím jejich profesionální úroveň.

Cílová skupina

Pobytová odlehčovací služba je určena seniorům a osobám s chronickým onemocněním, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, o které je jinak pečováno
v jejich domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím osobám čas na nezbytný
oddych. Služba je určena především občanům s trvalým pobytem v obci Sloupnice
a v Pardubickém kraji a je poskytována od 55 let věku.

Služba je poskytována na časově omezenou dobu, nejdéle po dobu 3 měsíců.
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