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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Poslání služby 

Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují 

členové rodiny nebo jiné blízké osoby v jejich domácím prostředí.  

Poskytujeme podporu pečujícím pro další péči o jejich blízkého s projevy demence. 

Okruh osob, kterým je služba poskytována 

Služba je určena lidem s projevy demence, o které běžně pečuje jejich blízká osoba 

v domácím prostředí a: 

 jsou starší padesáti let 

 mají potíže v některé z následujících oblastí (jedné nebo více): 

– orientace v místě  

– orientace v čase  

– orientace ve své situaci  

– orientace v osobách 

Cíle služby 

Prostřednictvím služby: 

 má klient vytvořené podmínky pro zachování nebo zvýšení míry soběstačnosti v běžných 

denních úkonech, pohybu a komunikaci 

 má klient v maximální možné míře zachovány své zvyky a rituály z domácího prostředí 

 mají pečující osoby podporu pro další péči o svého blízkého v domácím prostředí 
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Zásady uplatňované při poskytování služby 

 Pracujeme s ohledem na životní historii člověka  

– zajímáme se o životní historii člověka, o to co prožil, co dokázal, svá zjištění 

uplatňujeme při poskytování péče 

 Ctíme práva a důstojnost člověka a respektujeme jeho osobní realitu  

– při poskytování péče vycházíme z toho, že změněný způsob chování, je součástí 

aktuální životní situace člověka a podle toho jednáme 

 Týmová spolupráce  

– vzájemně si pomáháme, podporujeme a inspirujeme se na cestě ke společnému cíli 

 Uplatňujeme jednotný přístup k člověku  

– jsme pozorní k tomu, co člověk vyjadřuje nejen svojí řečí, ale i výrazem obličeje, 

hlasem, gesty apod., tedy všímáme si signálů, které mohou být při péči o člověka 

s projevy demence důležité 

– získané poznatky si předáváme, vyhodnocujeme a následně využíváme v přístupu 

k člověku a ve volbě způsobu práce, dohodnuté postupy dodržujeme 

 

 

V Petrově nad Desnou, březen 2015 

 

 

 

 

Ing. Hana Řezáčová, ředitelka střediska   


