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Popis 
 
Informace o možnostech řešení zajištění respitní péče v podmínkách PO Sociální služby města 
Žďár nad Sázavou. 
 
 
Geneze případu 

• Dne 23. 3. 2020 při jednání RM byl ředitel PO vyzván k předložení informace o možnostech 
zajištění odlehčovací služby v jeho PO. 

 
Návrh řešení 

• Vzít na vědomí předložený materiál. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál. 

 
Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje materiál vzít na vědomí. 
 
 
Stanoviska  
 
  
 



Odlehčovací služba v PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Odlehčovací služba dle zákona o sociálních službách může být terénní, ambulantní nebo 
pobytová. Může být poskytována 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 fyzické osobě nezbytný 
odpočinek. 
Dle zákona obsahuje tyto základní činnosti: 
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 v případě pobytové služby, 
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. 
 
Ambulantní službu pro seniory, která byla odlehčovací službě velmi podobná, jsme poskytovali 
formou denního stacionáře. Pro nezájem byla ukončena ke konci roku 2018. Tato služba nebyla 
vhodná pro klienty s demencí, kteří byli změnou prostředí podráždění, neklidní a někteří stále 
odcházeli pryč. 

Druhou možností je terénní forma, která by byla poskytována v místě bydliště klienta. 
Nevýhodou této služby je, že pro její zajištění by bylo potřeba čtyř zaměstnanců na jednoho 
klienta, tak aby zajistili nepřetržitě službu např. celý týden. Tuto formu nabízí Diecézní charita 
Brno - Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou. 

Provozně nejjednodušší variantou je zřízení pobytové odlehčovací služby při službě domov pro 
seniory. Obě služby zajišťují shodné základní činnosti, pouze by se musel rozdělit úvazek všech 
pracovníků mezi obě služby, aby všichni mohli pracovat s klienty obou služeb. V případě 15 
lůžek odlehčovací služby se jedná cca o čtvrtinu kapacity stávajícího domova pro seniory. 
Vzhledem k tomu, že nové zařízení (Senecura) by mělo nabídnout 10 lůžek pro respitní péči, 
budeme uvažovat také o 10 lůžkách. 

V případě přestěhování ředitelství z domova pro seniory, by zřejmě bylo možné vybudovat dva 
dvoulůžkové pokoje. Nutná investice by byla minimálně ve výši 600 tis. Kč. Kapacita domova 
by se snížila o 6 lůžek, což by bylo přijatelné, vzhledem k počtu evidovaných žádostí o umístění 
do domova, kterých je nyní cca 180. V přízemí domova jsou tři dvoulůžkové pokoje a současně 
je zde i ředitelství, takže by všechna lůžka byla ve stejné části domova. 

Z domova se zvláštním režimem bude možné naráz všechny klienty přestěhovat do nového 
zařízení, protože současný poskytovatel zanikne. V případě domova pro seniory není možné 
takto klienty přestěhovat. Ze smlouvy o poskytování sociální služby vyplývá, že ji lze ukončit 
po vzájemné dohodě, nebo výpovědí klienta. Poskytovatel ji může vypovědět, pokud došlo ke 
změně poměrů uživatele, v jejichž důsledku nemůžeme službu nadále poskytovat a dalšími 
důvody jsou porušování vnitřních pravidel a nezaplacená úhrada. Z těchto důvodů zatím nebyla 
žádná smlouva ukončena. 

V případě, že by nový poskytovatel (Senecura) dokázal při otevření svého zařízení přijmout 
několik dalších klientů, bylo by třeba možné se s některými klienty dohodnout na přestěhování 
do nového zařízení. Těžko lze odhadnout počet klientů a také musíme počítat s reakcí 
nejbližších, kteří by mohli s tímto záměrem nesouhlasit. Případně by se lůžka pro odlehčovací 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1587460062461_3&706f=58d9d2e9b6fbc301
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1587460062461_3&706f=58d9d2e9b6fbc301


službu musela uvolňovat postupně, přirozenými odchody klientů domova. Tím by vznikla 
finanční ztráta způsobená jednak výpadkem příjmů od klientů a také snížením dotace, kde se 
pro výpočet vyrovnávací platby zohledňuje obsazenost zařízení klienty v II. až IV stupni 
příspěvku na péči. Bylo by vhodné zahájit jednání s Krajským úřadem, zda by bylo možné 
službu zaregistrovat a její maximální kapacitu dosáhnout např. do tří let. Nedošlo by tím 
k výpadkům příjmů za neobsazená lůžka. 

V případě neobsazeného lůžka jde o výpadek cca 8 tis Kč za péči a 5,5 tis. Kč za ubytování 
měsíčně. Pokud by tedy bylo 6 lůžek neobsazených po dobu půl roku, znamená to ztrátu cca 
500 tis. Kč. Na dotacích by došlo ke snížení cca o dalších 350 tis. Kč. Také budou nižší příjmy 
od zdravotních pojišťoven.  

Příspěvek na vyrovnávací platbu odlehčovací služby vychází dle pravidel Kraje z hodnot 
„hlavní“ sociální služby lůžkové péče. Z hlediska výše dotací by tedy nedošlo k žádné změně 
při zachování celkového počtu lůžek. 

Pokud chceme reálně zvažovat zřízení služby, je třeba požádat o zařazení do krajské sítě 
sociálních služeb. V případě nezařazení nemůžeme žádat o dotace MPSV a Kraj. Žádosti o 
zařazení do sítě se podávají do konce února aktuálního roku se zařazením od příštího 
kalendářního roku. Současně je potřeba službu registrovat a připravit všechny potřebné doklady 
jako personální zabezpečení, umístění, vybavení, standardy atd. 

Dále je třeba předem definovat cílovou skupinu klientů, kterým bude služba určena. Např. 
senioři a specifikovat negativní vymezení cílové skupiny. Toto je velmi důležité zvážit a mít 
jasno již před podáním žádosti o registraci a zařazení do krajské sítě. 

Maximální výše úhrad je nastavena stejně jako u domova pro seniory, za ubytování 210/den, 
strava 170/celodenní. Za péči hradí klienti skutečně spotřebovaný čas, maximálně 130/hod. 

Odlehčovací službu poskytuje v okrese Žďár nad Sázavou šest poskytovatelů. V Kraji 
Vysočina je celkem 19 poskytovatelů odlehčovací služby. 

  

Po zvážení všech okolností navrhuji:  

Zahájit jednání s Krajem Vysočina o možnostech zřízení odlehčovací služby. Možná by kraj 
zařadil lůžka do sítě přednostně, protože dotace je stejná jako u služby domov pro seniory.  
Také by třeba souhlasil s postupným navyšováním kapacity odlehčovací služby na její 
maximální stanovenou kapacitu např. do tří let. Pokud by byl tento postup možný, zahájit ještě 
v letošním roce práce na registraci služby a v příštím roce podat žádost o zařazení do krajské 
sítě, nebo dle domluvy na KÚ. Než by došlo k zařazení do sítě a Kraj by neposkytl na lůžka 
odlehčovací služby dotace, kryl by náklady zřizovatel. Jednalo by se o dvě až čtyři lůžka do 
doby zařazení do sítě. Vzhledem k tomu, že je plánovaných deset lůžek v zařízení Senecury, 
zvolil bych variantu šesti lůžek pro odlehčovací službu v přízemí domova. Služba by byla 
situována v jedné části domova a její provoz by byl přehlednější. Prostory ředitelství bych spíše 
využil pro místnost pro zesnulé a vzpomínkovou místnost.  

Po získání praktických zkušeností, můžeme po nějaké době provoz vyhodnotit a zvažovat třeba 
další navýšení kapacity, nebo jiné úpravy v provozu celého zařízení. 
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