26. duben 2019

Andělé Stromu života p. s, Terénní odlehčovací služba Strom
života - kontaktní místo
Hospic poskytuje Odlehčovací služby v terénní formě a jsou poskytované osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit
pečující osobě nezbytný odpočinek. Odborně a lidsky podporuje rodiny v péči o jejich
blízkého, tak aby byla zachována jeho lidská důstojnost a bylo mu umožněno zemřít v
domácím prostředí v kruhu svých blízkých. Prostřednictvím našich služeb vytváříme čas a
prostor osobám pečujícím o své blízké pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních
osobních záležitostí.
Informace k terénní odlehčovací službě Vám můžeme poskytnout telefonicky, e-mailem
nebo osobně po předchozí telefonické dohodě v jednom z našich kontaktních míst.
Terénní odlehčovací služba zahrnuje tyto základní činnosti:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Cíle terénních odlehčovacích služeb:
Uživatelé odlehčovacích služeb zůstávají součástí místního společenství a jsou v maximální
možné míře zapojeni do běžného prožívání života místního společenství s ohledem na jejich
věk a individuálně určené potřeby.
Uživatelé odlehčovacích služeb mají zachovánu optimální míru samostatnosti, nezávislosti
a odpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování. Prožívají plnohodnotný a důstojný
život v kruhu rodiny, přátel a dalších blízkých osob.
Uživatelé odlehčovacích služeb jsou přijímáni pracovníky služby s respektem a mají
možnost aktivně prožívat svůj osobní čas, poskytovaná podpora a pomoc je vysoce odborná
a individualizovaná.
Pečujícím osobám je nabídnuta možnost si odpočinout od náročných povinností a mají tak
možnost vyřídit si své osobní záležitosti.
Odborně a lidsky podporovat rodiny v každodenní náročné péči o své blízké a pomoct jim tak
v jejich náročné a zdánlivě nezvládnutelné situaci.

Cílová skupina

Potřeby

• Rodina, děti a mládež
• Senioři

• Jiná potřeba
• Péče o osobu a domácnost

Forma poskytování

Věkové skupiny

• v domácnosti/mimo domov

• 0-5 let předškolní děti
• 15-26 let mladí dospělí
• 27-64 produktivní věk
• 6-14 let děti školního věku
• 65-84 senioři
• 85+ senioři nad 85 let

Registrační služba
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Cena služby
Dle Ceníku, který je na webu Hospice

Otvírací doba
Provozní doba: služba se poskytuje
nepřetržitě

Kontakt zařízení
Mobil: 604 144 504
E-mail: odlehcovaci@zivotastrom.cz
Web: www.zivotastrom.cz

Kontakt na zařízení a
provozovatele
Název: Andělé Stromu života p. s.
Právní forma: Spolek
IČO: 03632661
Kostelní 71/37
Nový Jičín 74101
Tel.:553038016
E-mail: wasilova@zivotastrom.cz
Web: www.zivotastrom.cz
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