Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

Popis realizace poskytované sociální služby – ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Druh sociální služby:
Poskytovatel:
Místo poskytování služby:
Kapacita:
Cílová skupina:
Věková kategorie:

Odlehčovací služby
Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb Mladá Boleslav
Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav
5 míst (1 jednolůžkový pokoj, 2 dvoulůžkové pokoje)
osoby s mentálním a kombinovaným postižením
7 – 64 let (věk pro přijetí: 7 – 45 let)

Poslání odlehčovacích služeb
Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělou
osobu s postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si
osobních záležitostí.

Strategický cíl
Strategickým cílem odlehčovacích služeb je rozšiřování sociálních kontaktů, předcházení
sociální izolaci a nabízení podnětného prostředí uživatelům s ohledem na jejich individuální potřeby.

Popis sociální služby – Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou poskytovány v týdenním a víkendovém provozu. Jsou určeny
rodinám, které pečují o dítě či jinou osobu se středně těžkým a těžkým typem postižení v době, kdy
z jakýchkoliv důvodů nemohou péči zajistit samy.
Cílovou skupinou jsou děti a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku
od 7 do 64 let (věková kategorie pro nástup do zařízení je 7 – 45 let).
U uživatelů se předpokládá trvalé bydliště ve Středočeském kraji.
Pojem odlehčovací služby označuje úlevovou službu, jejímž cílem je zastoupit pečujícího člena
rodiny v péči o dítě nebo dospělého s postižením a vytvořit mu tak například čas pro návštěvu
vlastního lékaře, vyřízení záležitostí na úřadech či prostor pro osobní odpočinek, regeneraci sil,
dovolenou apod. Na druhé straně odlehčovací služby rozšiřují svým uživatelům sociální kontakty,
předchází sociální izolaci a nabízí uživatelům nové podnětné prostředí.
Odlehčovací služby Centra 83 zahájily svůj provoz v březnu roku 2007 s kapacitou 5 lůžek.
Služba vznikla na základě potřeb rodičů stávajících uživatelů denního stacionáře se středním, těžkým
mentálním a kombinovaným postižením, jejichž časté žádosti o pobytovou službu na dobu určitou,
vytvořily základ pro vznik odlehčovací služby. V současné době je služba využívána nejen uživateli
Centra 83, ale i uživateli z jiných zařízení.
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Odlehčovací služby je možné čerpat v týdenním a víkendovém provozu – jeden víkend
v měsíci dle předem vypsaného termínu, maximálně však v rámci pobytového nastavení služby - 150
dní v roce.
Odlehčovací služby jsou službou flexibilní. Mezi uživatelem odlehčovacích služeb a Centrem
83 vzniká smluvní vztah na základě uzavřené písemné smlouvy, ve které si obě strany vymezí
nastavení služby, aby přesně odpovídala konkrétnímu uživateli. S uživatelem je sepsána Smlouva o
poskytování sociální služby – odlehčovacích služeb. Při podpisu smlouvy jsou uživateli, příp. jeho
opatrovníkovi nebo zákonnému zástupci předána písemná Vnitřní pravidla pro poskytování
odlehčovacích služeb, Úhradovník za sociální službubodlehčovací služby Centra 83 a Osobní dotazník
pro uživatele odlehčovacích služeb Centra 83.
Odlehčovací služby jsou poskytovány za úhradu – hradí se strava, péče a ubytování (pouze u
uživatelů nad 18 let věku, u uživatelů do 18 let věku pouze u víkendového provozu). Případně další
smluvně dohodnuté fakultativní služby.
Termíny pro využití služby v týdenním provozu je třeba domluvit předem, telefonicky či
osobně – nejlépe přímo s vedoucí odlehčovacích služeb. V případě zájmu o víkendové odlehčovací
služby, se žádá o službu dle vypsaných termínů (termíny jsou zveřejněny na webových stránkách nebo
je na požádání sdělí zaměstnanci odlehčovacích služeb).
Odlehčovací služby jsou zajišťovány kvalifikovaným zdravotnickým a pedagogickým
personálem a pracovníky v sociálních službách, případně doplněny proškoleným dobrovolníkem.
Časové vymezení sociální služby – Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou poskytovány v týdenním nebo víkendovém provozu. Uživatelé mají
možnost využít v pobytové formě max. 150 dní v roce. Odlehčovací služby v týdenním provozu
probíhají od pondělí 7:00 do pátku 16:00 hodin, a to nepřetržitě. Odlehčovací služby ve víkendovém
provozu probíhají nepřetržitě od pátku 14:00 do neděle 15:00 hodin, a to vždy jeden víkend v měsíci,
dle předem vypsaných termínů zveřejněných na webových stránkách.
Materiálně technické vybavení sociální služby – Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou poskytovány v budově Centra 83 v Havlíčkově ulici 447, která se
nachází v centru města Mladá Boleslav (zhruba 10 minut pěšky od vlakového a autobusového
nádraží). Objekt je bezbariérový, zpřístupněný výtahem a náleží k němu přilehlá zahrada.
Vlastníkem budovy je zřizovatel Centra 83 - Středočeský kraj. Budovu, která dříve sloužila
jako dětská nemocnice, má Centrum 83 ve správě od února 2006. 1. patro budovy je zrekonstruováno
právě pro účely provozu odlehčovacích služeb.
Kapacita odlehčovacích služeb je 5 lůžek. Uživatelé odlehčovacích služeb mají k dispozici
obývací kout, velkou společenskou místnost, relaxační místnost vybavenou snoezelenem,
terapeutickou místnost, jídelnu a bezbariérové sociální zařízení. Uživatelé v týdenním či víkendovém
provozu služby jsou ubytováni ve třech samostatných pokojích (jeden jednolůžkový a dva
dvoulůžkové), které jsou přizpůsobeny i uživatelům s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

2

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

Odlehčovací služby Centra 83, poskytovatele sociálních služeb, Václavkova 950,
293 01 Mladá Boleslav
Sociální pracovník odlehčovacích služeb:
Mgr. Michala Hodboďová, DiS., tel.: 739 415 536
michala.hodbodova@centrum83.cz
Vedoucí odlehčovacích služeb:
Martina Chumlenová, tel.: 326 792 025, 739 083 473
martina.chumlenova@centrum83.cz
Zpracovala: Mgr. Michala Hodboďová, DiS., poslední aktualizace dne 11. dubna 2017
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