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Poslání, cíle, cílová skupina a zásady OS TEAM 

 

1. Poslání 
 

Posláním služby je pomoc a podpora pečujícím osobám, kterým chceme umožnit odlehčení i 

mimo provozní dobu ostatních sociálních služeb v naší organizaci. Služba je určena pečujícím 

osobám a jejich rodinám, kteří se starají o děti a dospělé s mentálním a kombinovaným 

postižením. Odlehčovací služba probíhá v jejich přirozeném prostředí (terénní služba) nebo v 

prostředí organizace (ambulantní služba).  V průběhu služby usilujeme o to, aby ti, o něž je 

pečováno, trávili svůj čas smysluplně s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem. 

 

2. Cíle odlehčovací služby 
 

Cílem služby je pomoct rodinám pečujícím o děti, dospívající a dospělé lidi s mentálním či 

kombinovaným postižením a umožnit jim tak odpočinek.  

Služba si klade za cíl poskytnout uživatelům kvalitní péči a zároveň podporu v posilování 

samostatnosti a seberozvoje. 

V ambulantní službě v příjemném a bezpečném prostředí, v terénní službě v přirozeném 

prostředí rodiny. 

 

3. Cílová skupina 
 

Služba je určena pro pečující osoby a osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve 

věku 3 do 50 let na území projektu MAS.  

 

Území projektu MAS: Bečice, Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dírná, Dlouhá Lhota, 

Dobronice u Bechyně, Dráchov, Haškovcova Lhota, Hlavatce, Hodětín, Hodonice, Choustník, 

Chrbonín, Katov, Klenovice, Komárov, Košice, Krátošice, Libějice, Lom, Malšice, Mlýny, 

Myslkovice, Přehořov, Radětice, Rataje, Roudná, Řepeč, Skalice, Skopytce, Skrýchov u 

Malšic, Slapy, Soběslav, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Třebějice, Vesce, Vlastiboř, 

Vlčeves, Záhoří, Zvěrotice, Želeč. 
 

Dle zákona o sociálních službách může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu o 

poskytování sociální služby zájemci pouze, pokud: 

 

 Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá 

 Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby 

 Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby 

 Terénní služba – zájemce nespadá svým bydliště do stanoveného území projektu MAS 
 

 

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytové služby: 

 

 Zdravotní stav zájemce vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení 

 Zájemce není schopen využít sociální služby z důvodu akutní infekční choroby 
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4. Zásady Odlehčovací služby odlehčovací a terénní 
 

Posláním Diakonie je pomáhat potřebným, opíráme se o 4 základní hodnoty:  

milosrdenství, naděje, fortelnost, společenství  

 

Hodnoty jsou tím, o co v Diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a 

předávat. Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s klienty a 

při poskytování služeb.  

Základní principy Odlehčovací služby Diakonie ČCE - středisko Rolnička: 

 Zásada dodržování práv klientů – služba respektuje soukromí, důstojnost klientů a 

jejich názory; je postavena na partnerském přístupu. 

 Zásada aktivní účasti uživatelů služby – klientům pomáháme se správně rozhodnout 

o rozsahu poskytované podpory a vedeme je k odpovědnosti za svá rozhodnutí.  

 Zásada individualizace podpory – služba je jednotlivým klientům „šitá“ na míru, na 

základě jejich potřeb a cílů jsou vytvářeny individuální plány. 

 Zásada aktivního začlenění do běžné společnosti – služba podporuje klienta ve 

využívání jiných služeb, institucí a zařízení (např.: stravování, veřejná doprava, 

zájmové kroužky, a zároveň podporuje spolupráci s rodinami a sociálním prostředím 

klienta.  

 Zásada respektování přirozeného prostředí klienta – služba respektuje pravidla, 

chod, vybavení a režim domácností. 

 
5. O službě 
 

Provoz služby byl zahájen 1. 3. 2020. Služba je realizována díky projektu „Podpora rodin 

pečujících o děti a dospělé s postižením“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015706, který 

realizuje Diakonie Rolnička a který je financován z prostředků Operačního programu 

Zaměstnanost Evropského fondu. 

 

Ambulantní služba probíhá v bezbariérové budově obklopené zahradou. K dispozici je denní 

místnost, kuchyně s jídelnou, tělocvična a sociální zařízení. Lze využít i prostory zahrady s 

dětským hřištěm. 

 

Terénní služba probíhá přímo v přirozeném prostředí rodin, proškolení asistenti dojíždějí za 

klienty do jejich domácího prostředí. Služba je poskytována na území projektu MAS. 

 

Území projektu MAS: Bečice, Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dírná, Dlouhá Lhota, 

Dobronice u Bechyně, Dráchov, Haškovcova Lhota, Hlavatce, Hodětín, Hodonice, Choustník, 

Chrbonín, Katov, Klenovice, Komárov, Košice, Krátošice, Libějice, Lom, Malšice, Mlýny, 

Myslkovice, Přehořov, Radětice, Rataje, Roudná, Řepeč, Skalice, Skopytce, Skrýchov u 

Malšic, Slapy, Soběslav, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Třebějice, Vesce, Vlastiboř, 

Vlčeves, Záhoří, Zvěrotice, Želeč. 
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Provozní doba:  

 terénní / v případě 

mimořádné situace i po 

22:00 hodině 

ambulantní 

Pondělí 7:00 – 22:00 16:00 – 19:00 

Úterý 7:00 – 22:00 16:00 – 19:00 

Středa 7:00 – 22:00 16:00 – 19:00 

Čtvrtek 7:00 – 22:00 16:00 – 19:00 

Pátek 7:00 – 22:00 16:00 – 19:00 

Sobota 7:00 – 22:00 - 

Neděle 7:00 – 22:00 - 

 

Odlehčovací služba probíhá formou ambulantní a terénní. Služba probíhá za úhradu. 

Maximální okamžitá kapacita ambulantní služby – 5 klientů. 

Maximální okamžitá kapacita terénní služby – 4 klienti. 

 

Služba je poskytována po telefonické, nebo osobní domluvě s vedoucím služby. Službu je 

možné poskytovat pravidelně, nebo nepravidelně.  

 

Předmět základní činnosti: 

Základní činnost Odlehčovací služby vymezuje Zákon o sociálních službách 108/ 2006 Sb., 

v § 44 takto:  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) poskytnutí ubytování, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 


