
Térenní odlehčovací službu poskytuje organizace 
Zet-My, z. s.

telefon:      + 420 722 152 030
web:        hps://www.zet-my.cz/
e-mail:      zet-my@seznam.cz
facebook:      facebook.com/zetmy.olomouc

IČO:         088 02 335 
ddatová schránka:  y73nnbs
bankové spojení:  2043423002/5500 

Poskytovatel: Zet-My, z.s.
Název služby: ZET
Forma a druh služby: terénní odlehčovací
               služba
Oblast působnos: Olomouc, Šternberk, 
Konice, Prostějov, Litovel, Uničov a jejich okolí

Odlehčovací 
služba ZET  



Zásady služby: 

• respektujeme vlastní vůli klienta, jeho potřeby, důstojnost,

 individualitu a tempo,

• vytváříme důvěryhodný vztah,

• spolupracujeme s pečujícími osobami.

Základní činnos při poskytování odlehčovací služby:

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

 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu podmínek pro

   osobní hygienu,

 c) poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 f) sociálně terapeucké činnos,

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při

     obstarávání osobních záležitos,

 h) výchovné, vzdělávací a akvizační činnos.

Ceník

• Úhrada za služby je stanovena na 130 Kč za hodinu podle

    skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Poslání 

Posláním odlehčovací služby je zajist osobám

s mentálním či kombinovaným posžením odpovídající 

potřeby vedoucí k zabezpečení jejich života a současně 

zkvalitnit život pečujících osob díky zastoupení v péči

aa poskytnu časového prostoru k odpočinku, regeneraci 

sil a vyřízení potřebných osobních záležitos.

Cíle

Klient, který navzdory své nepříznivé situaci

a nepřítomnos pečující osoby, má zajištěny své potřeby 

a vede běžný život dle svých zvyklos.

Sekundární cíle:

PPečující osoba, která díky odlehčovací službě:

 • má prostor na odpočinek, vyřízení svých osobních

  záležitos a na ostatní členy rodiny,

  může realizovat vztahy se svými přáteli a využívat

  možnos místní komunity a m předejít sociálnímu

  vyloučení.

Cílová skupina

Dospělí a dDospělí a dě od 7 let.

Osoby s mentálním nebo kombinovaným posžením

či osoby s poruchou ausckého spektra. 

Kapacita služby: 2 klien v jeden okamžik.

Pokud potřebujete námi poskytovanou službu, 

kontaktujte nás:

• telefonicky, na čísle + 420 722 152 030

• e-mailem: zet-my@seznam.cz

• osobně na adrese: Pasteurova 935/8a v 7. patře

Více informací najdete na našich webových stránkách 

a facebooku.

Jaký bude další průběh?Jaký bude další průběh?

Následně vás kontaktuje sociální pracovník a provede 

v domácnos zájemce a pečující osoby sociální 

šetření, aby zjisl, zda je služba, kterou poskytujeme

v souladu s m, co požadujete. Službu lze poskytovat 

na základě podepsané písemné smlouvy.

Kde a jakým způsobem je služba poskytována?

SlužbaSlužba je poskytována na základě individuálních 

potřeb, zpravidla v místě pobytu klienta nebo

v místech, které odpovídají jeho denním zvyklostem, 

režimu a rituálům. 

Provozní doba:

Pondělí až pátek 8:00 - 16:00.

A dále dle individuální dohody.


