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Informace k pobytu na lůžku odlehčovacích služeb 

Nezapomeňte si vzít s sebou: 

• občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny 
• doklady o nemoci, zdravotní dokumentaci (lékařské zprávy o aktuálním zdravotním stavu 

apod.) 
• rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, případně doklad o podání žádosti o příspěvek na péči 
• platný důchodový výměr či jiný doklad o výši příjmů 
• rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům, pokud toto bylo vydáno a 

rozhodnutí o ustanovení opatrovníka, pokud bylo vydáno 
• toaletní potřeby (sprchový gel, šampon, hřeben, tělové mléko, krém na opruzeniny, vlhčené 

ubrousky, mycí pěna, potřeby k holení, toaletní papír, ručníky, žínky…) 
• domácí a venkovní obuv 
• pohodlné oblečení na den a pobyt venku, vlastní pyžamo nebo noční košili, župan – vše 

označené nevypratelným značením 
• léky, které pravidelně užíváte dle ordinace ošetřujícího lékaře v dostatečném množství na 

celou dobu pobytu 
• inkontinentní pomůcky na celou dobu pobytu 
• zdravotní pomůcky, které běžně používáte (berle, brýle, naslouchadla, chodítko, invalidní 

vozík, hůl …) 
• kapesné dle zvážení, nejvýše 200 Kč! 

Můžete si vzít drobnosti, které Vám připomenou domov (menší obrázky, fotografie, oblíbený hrníček 
apod.) 

Informace k pobytu 

        Délka pobytu se sjednává na dobu určitou. Uživatel zůstává ve zdravotní péči svého praktického 
lékaře, u kterého je registrován. Tento lékař jej proto musí vybavit léky a nutným zdravotnickým 
materiálem na celou dobu pobytu. 
        Sociální pracovník či pracovník v sociálních službách spolu s Vámi připraví plán podpory Vašich 
aktivit tak, aby byly splněny Vaše přání a očekávání. Na oddělení též vypomáhají proškolení 
dobrovolníci. V případě Vašeho zájmu Vás mohou navštěvovat, vzít na procházku do zahrady, 
předčítat z oblíbené knihy apod. 
       Větší finanční hotovosti a cennosti nedoporučujeme brát sebou, neručíme za případnou ztrátu. 

Úhrada pobytu 

       Uživatelé jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích. Výše úhrady je stanovena v souladu 
s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. a 391/2011 Sb., která je prováděcím předpisem zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách. Úhrada za ubytování je stanovena ve výši 200 Kč/den, úhrada za 
stravu ve výši 160 nebo 170 Kč/den. Úhrada za péči je ve výši 120 Kč/h provedené péče 
s přihlédnutím přiznanému stupni závislosti na pomoci druhé osoby. 

Návštěvy 

       Návštěvy uživatelů odlehčovacích služeb jsou možné kdykoliv v denní době. Proto je nutné, aby 
se návštěva před vstupem na pokoj obrátila na obsluhující personál, který s ohledem na ostatní 
spolubydlící prověří aktuální situaci. 
Při vstupu do budovy se vždy ohlaste na recepci. V případě nepřítomnosti recepční vyčkejte jejího 
příchodu, popř. příchodu ošetřujícího personálu. 
  


