
Odlehčíme
 = 

umožníme odpočinek
osobě, která pečuje o dítě
či dospělého s postižením
doma, tím že ji zastoupíme
po určitou dobu v péči.

 ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA ZET

KDE NÁS NAJDETE

 IČO: 08802335
datová schránka: y73nnbs

bankovní spojení: 2043423002/5500

Náves Svobody 706/8a
Olomouc - Holice, 779 00

Poskytovatel:

KONTAKT
www.zet-my.cz

722 152 030
zet-my@seznam.cz



Terénní odlehčovací služba

Kde působíme
Prioritně ORP Olomouc, Litovel, Prostějov,

Konice, Uničov, jižní část ORP Šumperk

ZÁSADY SLUŽBY ZET:

Respektujeme vlastní vůli klienta, jeho
potřeby, důstojnost, individualitu a tempo

Základní činnosti při poskytování
odlehčovací služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osboní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy
zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti

Komu službu poskytujeme
Dospělí a děti od 4 let s mentálním,

kombinovaným postižením či osoby s poruchou
autistického pektra

Kapacita služby: 2 klienti v jeden okamžik

Naše poslání
Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám
s mentálním či kombinovaným postižením
odpovídající potřeby vedoucí k zabezpečení jejich
života a současně zkvalitnit život pečujících osob díky
zastoupení v péči a poskytnutí časového prostoru 
k odpočinku, regeneraci sil a vyřízení potřebných
osobních záležitostí. 

Vytváříme důvěryhodný vztah

Spolupracujeme s pečujícími osobami

Cena služby

Úhrada za služby je stanovena na 130 Kč
za hodinu podle skutečně spotřebovaného
času nezbytného k zajištění úkonů.

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek: 
12.00 - 16.00 a dále dle individuální dohody
v čase 8.00 - 12.00, 16.00 - 19.00
Pátek: 
8.00 - 16.00 a dále dle individuální dohody
v čase od 16.00 - 19.00
Sobota a neděle: 
8.00 - 17.00

Kde a jakým způsobem je služba
poskytována...

Služba je poskytována na základě
individuálních potřeb, zpravidla v místě
pobytu klienta nebo v místech, která
odpovídají jeho denním zvyklostem, režimu 
a rituálům.
Službu lze poskytovat na základě podepsané
písemné smlouvy.

má prostor na odpočinek, vyřízení svých
osobních záležitostí a na ostatní členy
rodiny, může realizovat vztahy se svými
přáteli a využívat možnosti místní komunity
a tím předejít sociálnímu vyloučení.

Cíle služby
Klient, který navzdory své nepříznivé situaci 
a nepřítomnosti pečující osoby, má zajištěny
své potřeby a vede běžný život dle svých
zvyklostí.
Sekundární cíle:
Pečující osoba, která díky odlehčovací službě:


