
ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA 

příspěvková organizace města 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA 

HAVLÍČKOVA BRODU 
 

Reynkova 3643 

580 01 Havlíčkův Brod 

tel. 569 433 757 

www.ssmhb.cz 

 

 

 

Kontakt na odlehčovací pobytovou službu: 

Sociální pracovníci – 569 433 757/108, socialni@ssmhb.cz 

Sekretariát ředitelky – 569 433 757/102, ssmhb@ssmhb.cz 

Zdravotní úsek – 569 433 757/110, trtikova@ssmhb.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssmhb.cz/
mailto:socialni@ssmhb.cz
mailto:ssmhb@ssmhb.cz
mailto:trtikova@ssmhb.cz


Poslání služby  

Posláním odlehčovací pobytové služby je poskytnout po časově 

omezenou dobu seniorům a osobám s tělesným postižením převážně 

z regionu Havlíčkův Brod ubytování v příjemném prostředí, 

nezbytnou míru podpory a péče, např. v oblasti stravování, 

osobní hygieny a dalších činnostech, a umožnit rodině nebo 

jiné pečující osobě čas na nezbytný odpočinek. 

 

Komu je služba určena 

Cílovou skupinou odlehčovací pobytové služby jsou osoby od 65 

let věku a osoby s tělesným postižením od 19 let věku, trvale 

žijící především v regionu Havlíčkův Brod, které mají sníženou 

schopnost se o sebe postarat při běžných sebeobslužných 

činnostech v domácích podmínkách bez pomoci druhé osoby a 

nepotřebují zdravotnickou péči poskytovanou ve zdravotnickém 

zařízení. 

 

Kapacita služby  

5 lůžek v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC. 

 

Zásady služby 

 Dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod 

osob, přičemž důraz klademe na právo na lidskou 

důstojnost, soukromí a svobodnou vůli uživatele. 

 Poskytování služby plánujeme společně s uživatelem podle 

jeho individuálních potřeb, cílů a schopností. 

 Poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a pomoci, která 

nesnižuje soběstačnost uživatelů a nezvyšuje jejich 

závislost na našich službách. 

 Odlehčovací pobytová služba může být poskytována po dobu 

několika dnů nebo až po dobu trvání 3 měsíců nepřetržitě a 



v případě volné kapacity služby ji lze na žádost uživatele 

prodloužit. V průběhu jednoho roku (tj. ve 12-ti po sobě 

jdoucích měsících) může být služba poskytována opakovaně 

maximálně na dobu 190 dnů celkem. 

 

Cíle sociální služby 

 Návrat uživatelů po ukončení odlehčovací pobytové služby 

zpět domů. 

 Zajistit pečující osobě čas na nezbytný odpočinek. 

Poskytovat kvalitní a bezpečnou odlehčovací pobytovou 

službu. 

 

Stručná charakteristika zařízení 

Služba je poskytována v pětipodlažní bezbariérové budově 

vybavené kuchyní, jídelnou, prádelnou, zázemím pro 

rehabilitaci. Každé ze tří obytných podlaží je vybaveno 

centrální koupelnou, kuchyňkou a klubovnou. V přízemí sídlí 

recepce, vedení organizace, kanceláře sociálních pracovníků, 

terapeutické dílny, kaple, zasedací místnost, hostinský pokoj, 

bufet, kadeřnictví a pedikúra. 

 

Ubytování - je poskytováno s důrazem na práva uživatelů  

na soukromí, důstojnost, možnost volby. Ubytování zahrnuje 

topení, spotřebu teplé a studené vody, elektrický proud, 

úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení 

a žehlení. 

 

Stravování - zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 

minimálně v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) 

a dvou vedlejších jídel (dopolední a odpolední svačina). 

 



Úkony sociální péče – uživateli poskytujeme pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické a aktivizační činnosti, při uplatňování práv, 

uspokojování zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Zdravotní péče - uživateli je odborně způsobilými zaměstnanci 

poskytovatele poskytována ošetřovatelská a zdravotní péče,  

a to na základě ordinace ošetřujícího lékaře uživatele. 

 

Úhrada za službu 

Ubytování          210,- Kč/den 

Celodenní strava (snídaně, oběd, večeře, ranní a odpolední 

svačina) - dieta č. 2, č. 3     168,- Kč/den 

   - dieta č. 9, č. 9/2     170,- Kč/den 

Úkony sociální péče         130,- Kč/hod 

Úkony zdravotní péče – hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

 

Smlouvy  

Odlehčovací pobytovou službu poskytujeme na základě písemného 

smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem, kdy 

postavení obou účastníků smlouvy je rovné. 

 

Důvod pro neuzavření smlouvy o poskytnutí služby jsou: 

1. plná kapacita, 

2. žadatel není z cílové skupiny, 

3. zdravotní důvody, 

4. předchozí vypovězení smlouvy poskytovatelem. 

  


