
Charita Uherský Brod provozuje od ledna 2019 tři nové služby 

 

Vážení občané,  

rádi bychom vás na sklonku roku informovali o fungování nových služeb 

Charity Uherský Brod. Ty byly podpořeny z Programu pro poskytování 

finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích 

služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 a od 1.1.2019 je 

také na jeho území v ORP Uherský Brod poskytuje.   

 

Cílem služeb je umožnit pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek 

a možnost k regeneraci sil k další péči o takto nemocné.  O podporu v rámci 

těchto registrovaných odlehčovacích služeb může tedy požádat takový 

zájemce, který je odkázaný na pomoc druhé osoby, aby jeho pečující osoba 

či rodina mohla načerpat novou sílu a v tento čas si odpočinout. 

 

Odlehčovací služby máme tři-terénní, ambulantní a pobytovou.  

Terénní Domácí odlehčovací služba Uh. Brod je poskytována na celém 

území ORP Uherský Brod a funguje každý den od 6:00 – 20:00 hodin vždy 

v klientově domácnosti.  

Pečující osoby službu využívají nejčastěji k zajištění péče v čase 

dovolených, když si potřebují sami zajít k lékaři či zajistit své osobní 

záležitosti anebo si jen odpočinout s vědomím, že je o jejich blízké dobře 

postaráno. 

Pobytová Odlehčovací služba Strání sídlí a je poskytována v budově domu 

s pečovatelskou službou ve Strání, kapacitně má tři lůžka a je poskytována 

v nepřetržitém provozu tzn. že je o klienty celodenně postaráno včetně 

zdravotní péče, stravy a mnoha aktivizačních činností až na dobu 6 týdnů.  

Ambulantní Odlehčovací služba Uh. Brod byla do konce září 2019 

poskytována v Uherském Brodě. Z důvodu zvýšené poptávky po této 

službě na jiném místě byla přestěhována pro lepší dostupnost od 1.10.2019 

na Strání. Nyní sídlí také v domě s pečovatelskou službou a jmenuje se 

Ambulantní odlehčovací služba Strání. Poskytována je ve všední dny od 

7:00 – 18:00 hodin. Klient může do ní docházet pravidelně po celý týden 

nebo jen v konkrétní dny a na takový počet hodin jaký si sám zvolí, kdy 

potřebuje pečující osoba z jakéhokoliv důvodu volno. 

Za odlehčovací služby klient platí podle platné legislativy 130,- Kč/hod.-

vyhláška      č. 505/2006 Sb. zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách.  

 

Potřebujete-li právě vy představované služby, neváhejte nás kontaktovat a 

dozvědět se více informací, jak vám pomoci.  



 

Domácí odlehčovací služba Uh. Brod  Ambulantní odlehčovací služba Strání 

(terénní)     Odlehčovací služba Strání (pobytová) 

Vedoucí služby     Vedoucí služeb 

Bc. Terezie Fojtíková, DiS.   Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 

Tel.: 724 651 265    tel.: 776 080 273 


