
Hospic sv. Lukáše

Odlehčovací 
služba



Veřejný závazek
Hospic sv. Lukáše – odlehčovací služba je poskytována ve 
dvou formách: 
Posláním standardní odlehčovací služby je zajištění 
životních potřeb lidí, kteří je ze zdravotních či jiných 
důvodů nejsou schopni zajišťovat sami v přirozeném 
sociálním prostředí, a umožnění nezbytného odpočinku 
pečující osoby.
Posláním zvláštní formy odlehčovací služby je zajištění 
životních potřeb lidí v závěrečném stádiu života, kteří je 
nejsou schopni zajišťovat sami v přirozeném sociálním 
prostředí, a kterým je vždy současně poskytována 
i zdravotní hospicová péče.
Cílem odlehčovací služby je zajistit prostřednictvím 
pobytové sociální služby poskytnuté člověku se sníženou 
soběstačností důstojné prožívání života a nezbytný 
odpočinek pečující osoby.
Cílem zvláštní formy odlehčovací služby je zajistit 
nezbytnou sociální složku péče při poskytování hospicové 
zdravotní péče lidem v závěrečném stádiu života.
Cílovou skupinou standardní odlehčovací služby jsou lidé 
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, a o ně 
pečující osoby.
Cílovou skupinou zvláštní formy odlehčovací služby jsou 
lidé v závěrečném stadiu života, kteří současně využívají 
hospicové zdravotní služby.



Co děláme
Uživatelům poskytujeme dle jejich individuálních potřeb 
zejména:

 ubytování a stravování, 

 pečovatelské a ošetřovatelské služby,

 uspokojení bio-psycho-sociálních a duchovních potřeb,

 výchovné, vzdělávací a aktivizační služby,

 pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,

 socioterapeutické služby a aktivizační služby,

 psychologickou pomoc externího psychologa.

Přijetí uživatelů služeb na základě Žádosti o přijetí 
k odlehčovacímu pobytu v Hospici sv. Lukáše (dostupná 
v Hospici sv. Lukáše nebo na www.ostrava.charita.cz). 

Jak to děláme – zásady služby
 individuální přístup (vůle a potenciál uživatele),

 samostatnost (vlastní iniciativa uživatele),

 partnerství (rovnocenný vztah, práva uživatele),

 respekt k důstojnosti života a člověka,

 princip křesťanských zásad (víra v dobro života, 
a člověka, naděje a perspektiva v obtížné situaci).



Projekt je realizován s finanční podporou statutárního 
města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

„I pečující si potřebuje 
odpočinout…“

Kontakt
Charita Ostrava 
Hospic sv. Lukáše – odlehčovací služba 
Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Jih, Výškovice

telefon: 599 508 505
e-mail: lukas@ostrava.charita.cz
telefon – sociální pracovníci: 733 676 641

vedoucí střediska: Bc. Renata Dercz – SM. Klára 
telefon – vedoucí střediska: 732 178 501

web: www.ostrava.charita.cz

Finanční podpora
KB Ostrava, č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11130

Podpořte Hospic sv. Lukáše
zasláním DMS HOSPICLUKAS 30 (nebo 60, 90) 
na číslo 87 777.

Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90 Kč,  
z Vaší pomoci obdrží vybraný projekt 29, 59 nebo 89 Kč.  
Vícena: www.darcovskasms.cz


