
 

           
 

Odlehčovací služba Uherský Brod přestěhována 
do Strání ! 

AMBULANTNÍ OHLEDČOVACÍ SLUŽBA STRÁNÍ 

Dne 1.10.2019 byla přestěhována Ambulantní odlehčovací služba z Uherského Brodu do Strání. 
Funguje v Domě s pečovatelskou službou, Sv. Cyrila a Metoděje 271, ve Strání v době od 7:00 do 18:00 
hod.  

Pečujete o vaše rodinné příslušníky? Potřebuje si něco vyřídit nebo si udělat den pro sebe? Využijte 
naši odlehčovací službu. Vašeho rodinného příslušníka přivezte kdykoliv v době od 7:00 do 18:00 hod. 
a my se o něj postaráme.  

Co mám pro to udělat? 
Kontaktujte vedoucí služby nebo sociální pracovnici viz. kontakty níže a domluvte se na dalším postupu. 
Taktéž si můžete stáhnout a vyplnit Žádost o poskytování Ambulantní odlehčovací služby Strání přímo 
na webu Charity Uherský Brod. Tu po té přineste přímo na DPS, kde si domluvíte způsob poskytování 
služby.  

Jak fungujeme? 
Chceme odlehčit pečujícím osobám v každodenní péči o svého blízkého a nabídnout jim časový prostor, 
který mohou využít podle svých potřeb. 
Dokážeme individuálně zajistit podporu, pomoc a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak trvale 
pečují rodinní příslušníci či jiné pečující osoby v jejich přirozeném sociálním prostředí. Jedná se o 
dospělé osoby a seniory z Uherskobrodska. 
 
 Kolik služba stojí?  
- 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče; netrvá-li 
úkon celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,  

- 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, 75 Kč za oběd, včetně provozních 
nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

Kontakty: 
Vedoucí služby:  Bc. Miroslava Havlíková, DiS. telefon: +420 776 080 273,  
e-mail: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz, provozní doba: Po - Pá 8:00 - 14:00 hod.   

Sociální pracovnice: Bc. Jarmila Výmolová Tomancová, telefon: +420 606 055 135, e-mail: 
jarmila.tomancova@uhbrod.charita.cz, provozní doba: : Út, St, Čt  7:00 - 14:00 hod. 
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Druh služby:  odlehčovací služba 
Forma služby:  ambulantní 
Identifikátor:  8168977 
Kapacita služby: 10 klientů 
Územní působnost: ORP Uherský Brod 
Provozní doba služby: PO – PÁ, pracovní dny 7:00 – 18:00 hod.  
 
Příběh, který potěší 
Paní Marie pečuje o svou 88-letou maminku více než 7 let. Bydlí s ní sama v rodinném domku, děti se 
dávno odstěhovaly mimo obec. Paní Marie je na všechno sama. Občas ji maminku na chvíli pohlídala 
sousedka, když si potřebovala „odskočit“ k lékaři do nemocnice. Sousedka však onemocněla a sama 
potřebuje pomoc. Paní Marie byla smutná, tušila, že už se nemůže spolehnout vůbec na nikoho. A co 
teprve kdyby ona sama onemocněla! Vtom slyšela o nově otevřených odlehčovacích službách. Jak sama 
říkala, vůbec nechápala jejich princip. Nyní maminku obleče, připraví, a buď ji sama odveze nebo požádá 
Pečovatelskou službu o převoz maminky na ambulantní odlehčovací službu, kde se pečovatelky o 
maminku postarají. Má k dispozici oběd, veškerou péči a hlavně je v kontaktu s jinými lidmi. Někdy 
společně něco vyrábí, tvoří, jindy si čtou nebo promítají dokumenty či filmy. Když je pěkné počasí, sedí 
venku a besedují. „Oběma to prospělo“, uzavřela svůj příběh paní Marie.  
 
Pokud vyžadujete odlehčovací službu v nepřetržitém režimu, jedete na dovolenou, do nemocnice atd., 
využijte Odlehčovací službu pobytovou na stejné adrese. Službu je nutno objednat s velkým 
předstihem. Kapacita je velmi rychle naplněna.  
 


