
 

 

        Kontakty 

    Mgr. Renáta Kunzová 
           vedoucí oddělení 
 599 442 643, 724 305 639 
 kunzova@moap.ostrava.cz 

       Bc. Jana Kielarová 
         sociální pracovnice 
 599 442 644, 724 067 385 
 kielarova@moap.ostrava.cz 

    Ing. Milena Partyková 
     referent sociálních služeb 
  599 442 642, 724 368 225 
  partykova@moap.ostrava.cz 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední hodiny 

 

 

 
Pondělí: 

8:00-11:30 – 12:30-17:00 
 

Středa 
8:00-11:30 – 12:30-17:00 

 

 
Sídlo: 

Nádražní 110/970 
Moravská Ostrava 

přízemí 

 

 

 

 
 

 

 

 Odlehčovací 

 služba 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.moap.cz 
kapacita: 10 lůžek 

 
 



 
 

 

          Co je to odleh čovací  
           služba 
 

Jedná se o pobytovou službu, která 
zajišťuje potřebnou pomoc osobám, 
jejichž péči po přechodnou dobu nemohou 
zabezpečit členové rodiny nebo jiné 
fyzické osoby. Dočasným převzetím péče 
o tyto osoby chceme členům rodiny nebo 
jiným fyzickým osobám umožnit 
nezbytný odpočinek. Služba je  
poskytována   na   maximální    dobu  
6 měsíců. 
 

          Komu je tato služba  
           určena  
 

Osobám ve věku od 27 let, které z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení nemohou zůstat 
samy ve svém domácím prostředí bez 
pomoci druhé osoby. 

 
        Kde je služba poskytována 
 
Odlehčovací služba je poskytována 
v domě s pečovatelskou službou na ulici 
Gajdošova 39B, Moravská Ostrava. Jedná 
se o dvoulůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zázemím, kuchyňkou, televizí a 
rádiem. 

 
Při pobytu na odleh čovacím 
lůžku jsou rodinní p říslušníci 
povinni zajistit následující: 
 
 
� vložit do zapečetěné obálky: 

- aktuální zprávu ošetřujícího lékaře   
- rozpis medikace 

(bude sloužit pro případ zhoršeného 
zdravotního stavu pro zdravotní 
personál rychlé záchranné služby) 

� zajistit potřebné léky 

 

� připravit léky do dávkovače na léky 

 
� zajistit zdravotní a ortopedické 

pomůcky (plenkové kalhotky, 
podložky, francouzské hole, chodítka 
apod.)  

 

� při zdravotních komplikacích 
zajistit zdravotní péči, popřípadě 
plánované preventivní prohlídky 
apod. 

 
     
 

  
   Základní zásady 
   

� poskytujeme sociální službu podle 
individuálních potřeb 
klienta do míry jeho 
nesoběstačnosti – 
pouze to, co klient 
nezvládá vlastními 
silami ani s pomocí 
rodiny a přátel 

 

 
� spolupracujeme 

s rodinou, avšak její 
roli nenahrazujeme 

 
 

� spolupracujeme s veřejně  
�  
�  dostupnými službami –  

          kadeřnictví, pedikúra  
 
           
 

� klademe důraz na svobodu volby 
klienta 

 
 

 
� pomáháme klientovi začlenit se do 

běžného života  


