
                       Veřejný závazek služby

Název služby: Odlehčovací služba CSS Stod

Poslání a cíl sociální služby

   Posláním odlehčovací služby je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o osobu
s postižením. Pečujícímu vytvořit čas pro odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení
osobních záležitostí a uživateli rozšířit sociální kontakty, předcházet sociální izolaci
a nabízet podnětné prostředí. Služba svým způsobem poskytování předchází také
případné institucionalizaci  uživatele dlouhodobým poskytováním pobytové služby
ústavního typu.

Principy 

   Spolupráce s rodinou, vstřícné jednání s uživateli  služby, individuální přístup,
empatie, týmová spolupráce, podpora samostatnosti uživatele, konstruktivní řešení
situace.

Místo poskytování služby: Odlehčovací služba Stod, 28. října 377, 333 01 Stod

Kapacita: 3 místa pro pobytovou odlehčovací službu

Cílová  skupina: osoby  s mentálním  a  kombinovaným  postižením,  osoby  s
tělesným  či  zdravotním  postižením  se  střední  nebo  vysokou  mírou  potřebné
podpory a senioři. Služba není určena pro osoby s akutní a neléčenou závislostí na
návykových  látkách,  osobám  s  poruchou  autistického  spektra  spojenou  s
agresivitou  a  osobám,  které  splňují  zákonné  důvody  pro  odmítnutí  žadatele  o
službu.

Věková kategorie: 19–80 let 

Nabízené úkony a činnosti:

   Služba je poskytována dle §44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v
platném znění. Služba nabízí tyto základní činnosti:
a)  pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů  péče  o  vlastní  osobu,  vždy  v  rozsahu
individuálně dojednaném a v závislosti na zjištěné nezbytné míře podpory uživatele

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, vždy v
rozsahu individuálně dojednaném a v závislosti na zjištěné nezbytné míře podpory
uživatele

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) poskytnutí ubytování, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 



f) sociálně terapeutické činnosti, 

g)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání  osobních
záležitostí, vždy  v  rozsahu  individuálně  dojednaném  a  v  závislosti  na  zjištěné
nezbytné míře podpory uživatele

h) aktivizační činnosti. 

Popis sociální služby

   Odlehčovací služba je poskytována vždy na dobu určitou a je určena rodinám,
které pečují o osobu s postižením, v době, kdy z jakýchkoliv důvodů nemohou péči
zajistit samy.
   Pojem odlehčovací služba označuje úlevovou službu, jejímž cílem je zastoupit
pečujícího člena rodiny v péči o osobu s postižením a vytvořit mu tak například čas
pro návštěvu vlastního lékaře, vyřízení záležitostí na úřadech či prostor pro osobní
odpočinek,  regeneraci  sil,  dovolenou apod. Na druhé straně odlehčovací  služba
rozšiřuje  svým uživatelům sociální  kontakty,  předchází  sociální  izolaci  a  nabízí
uživatelům nové prostředí.

   Odlehčovací služba Stod je službou flexibilní.  Mezi uživatelem odlehčovacích
služeb a CSS Stod vzniká smluvní vztah na základě uzavření písemné smlouvy, ve
které si obě strany vymezí nastavení služby, aby přesně odpovídala konkrétnímu
uživateli.

   Před podpisem smlouvy jsou uživateli, příp. jeho opatrovníkovi, předána veškerá
vnitřní pravidla služby a tato jsou mu náležitě vysvětlena.

   Odlehčovací  služba  je  poskytována  za  úhradu  –  hradí  se  strava,  péče  a
ubytování. Případně další smluvně dohodnuté fakultativní služby. Výše a způsob
úhrady jsou projednány předem při jednání se zájemcem o službu.

   Odlehčovací služba je zajišťována kvalifikovaným personálem -  pracovníky v
sociálních službách.

Časové vymezení sociální služby 

   Odlehčovací  služba  je  poskytována  nepřetržitě  vždy  v  délce  dohodnuté  při
jednání se zájemcem o službu, ne však delší než 3 měsíce.

Materiálně technické vybavení sociální služby

   Odlehčovací služba je poskytována v hlavní budově Centra sociálních služeb
Stod.  Objekt  je  bezbariérový,  zpřístupněný  výtahem  a  náleží  k němu  přilehlá
zahrada.  V  objektu  je  pro  službu  vyčleněna  samostatná  domácnost  se  dvěma
ložnicemi, obývacím pokojem s kuchyňským koutem a sociálním zařízením. 
Vlastníkem budovy je zřizovatel CSS Stod – Plzeňský kraj. 


