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Odlehčovací služby Slunce

Název poskytovatele: 

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Druh služby: 

Odlehčovací služby – v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/200 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách

Forma: 

pobytová, ambulantní, terénní

Poslání: 

Posláním odlehčovacích  služeb Slunce je podpora zachování běžného životního stylu 

v přirozeném prostředí (terénní odlehčovací služba) nebo v prostorách našeho zařízení 

(pobytová a ambulantní odlehčovací služby), při snaze o udržení kvality a důstojnosti života.

Cíl:

Cílem odlehčovací služby Slunce je umožnit pečující fyzické osobě nebo osobám nezbytný 

odpočinek v době, kdy klient aktivně tuto sociální službu využívá.

Cílové skupiny:

- Osoby s chronickým duševním onemocněním

- Osoby s kombinovaným postižením

- Osoby s mentálním postižením

- Osoby se zdravotním postižením

- Senioři

Služba je poskytována dospělým osobám, terénní forma je poskytována také dětem.
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Čas a místo poskytování služby:

Časový rozvrh poskytované služby služby závisí na její formě. 

Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě – 24 hodin denně.

Ambulantní odlehčovací služba je poskytována od pondělí do pátku v čase od 7.00 - 18.00 hodin.

Terénní odlehčovací služba je poskytována od pondělí do pátku od 7.00 - 15.30 hodin.

Ambulantní a pobytová forma je poskytována v těchto prostorách:

- Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., Pražská 910, 273 51 Unhošť

- Domov dobré vůle, Unhošťská 570, 273 51 Unhošť – Nouzov

- Hájecká 190, 273 51 Unhošť

Podmínky pro přijetí žadatele:

- Podání žádosti o službu.

- Osobní jednání se zájemcem o službu o podmínkách spolupráce.

- Zájemce musí spadat do cílové skupiny, očekávání a potřeby jsou v souladu s cílem 

a nastavením služby a sociálním šetřením byla prokázána potřebnost služby.

- Při přijetí jsou upřednostněni žadatelé, kteří jsou nejdéle zařazeni v evidenci podaných 

žádostí, příp. jejich aktuální osobní situace vyžaduje akutní poskytnutí služby.

Žádost o poskytování služby:

Zájemce o službu vyplňuje žádost, která je k dispozici na webových stránkách organizace nebo 

u sociálního pracovníka a vedoucího služby.

Uzavření smlouvy:

Žadatel přichází na základě vlastního rozhodnutí a uzavírá s Centrem služeb Slunce všem, o.p..s 

„Smlouvu o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba“. Pokud má opatrovníka, smlouvu 

podepisuje opatrovník. Je seznámen s aktuálním ceníkem a nabídkou činností a podpory v rámci 

odlehčovací služby. 

Slunce svítí všem – www.slunce.info



Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
Pražská 910, 273 51  Unhošť

Tel.: +420 312 690 298 · E-mail: centrum@slunce.info · Dat. schránka: kb2msje · Web: www.slunce.info · IČO: 27155064
DIČ: CZ27155064 · Spis. zn.: O 331 vedená u Městského soudu v Praze · Bankovní spojení: 395297389/0800

Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují 

v rozsahu těchto úkonů:

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek. 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Pomoc při úkonech osobní hygieny.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty. 

Pomoc při použití WC.

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování.

Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.

4) Poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby.

Ubytování.

Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové 

aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální 

služby a doprovázení zpět.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob.

6) Sociálně terapeutické činnosti.

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

7) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
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8) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. 

Podpora při zajištění chodu domácnosti.
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