Středisko VÝZVA
nabízí sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi
se zdravotním postižením a rodiny o ně pečující

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA
odlehčovací služba RESPIT
Syllabova 3039/19e
703 86 Ostrava-Vítkovice
e-mail: respit@prorodiny.cz
www.vyzva.prorodiny.cz
osobní konzultace
každé první úterý v měsíci
od 12 do 16 hodin
jindy po telefonické domluvě

odlehčovací služba RESPIT
odlehčovací služba pro děti a mladé lidi od 1 roku do
35 let se zdravotním postižením a osoby o ně pečující
774 244 259, respit@prorodiny.cz
odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
odborné sociální poradenství a podpora při řešení
obtížné životní situace lidem se zdravotním postižením,
jejich rodinám a osobám pečujícím
774 244 256, pruvodce@prorodiny.cz

osobní asistence OASA
osobní asistence u dětí a mladých lidí do 30 let
se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
775 644 245, oasa@prorodiny.cz
sociálně aktivizační služba BRÁNA
sociálně aktivizační služby pro děti a mladé lidi
se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let
774 244 081, brana@prorodiny.cz

Rehabilitační asistence
cvičení s dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 35 let
se závažným tělesným postižením
774 785 457, rehast@prorodiny.cz
Půjčovna pomůcek
pro osoby se zdravotním postižením
pujcovna@prorodiny.cz
Služby Střediska VÝZVA poskytuje:
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava
IČO: 48804517
www.prorodiny.cz
facebook.com/prorodiny
Bankovní spojení: ČS Ostrava
č.ú.: 1660723399/0800
Děkujeme za podporu našim partnerům:
MPSV, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava,
Statutární město Havířov, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,
Ostrava-Jih, Poruba, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Třebovice,
obec Baška, Dobrá, Klimkovice, Nošovice, Palkovice,
Sedliště, Sviadnov, Velká Polom, Vendryně, Vratimov, další
obce a městské obvody, nadace, sponzoři a drobní dárci

Centrum pro rodinu
a sociální péči z. s.

RESPIT
odlehčovací služba pro děti
a mladé lidi od 1 roku do 35 let
se zdravotním postižením
a osoby o ně pečující
„mám čas…
a mé dítě je v dobrých rukou...“

Poslání služby RESPIT
Posláním služby RESPIT je poskytovat terénní a ambulantní odlehčovací službu dětem nebo
mladým lidem od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením, a tím podporovat odpočinek
a seberealizaci pečujících osob.
Služba RESPIT podporuje u dětí a mladých lidí se zdravotním postižením takový způsob života,
který je srovnatelný se životem vrstevníka, který nemá zdravotní postižení.
Cíle služby RESPIT
• zajistit odpočinek pro pečující osobu od běžné péče
• předcházet možné sociální izolaci nebo sociálnímu vyloučení tím, že umožníme pečující
osobě fyzický i psychický odpočinek a seberealizaci
• podporovat samostatnost při rozvoji komunikace, sociálním začleňování,
aktivizačních a volnočasových činnostech
• zvyšovat soběstačnost osoby se zdravotním postižením
• posilovat sociální, osobní a motorické dovednosti
Cena služby
Cena za hodinu odlehčovací služby je 100 Kč.

Dostupnost služby
• Terénní forma služby je dostupná pro územní oblast Ostrava a okolí; je poskytována v domácím
prostředí uživatele, popřípadě v jeho okolí, či zajišťuje doprovázení na skupinové a veřejné
aktivity. Dle individuálních zájmů uživatele. Terénní služba je k dispozici v pondělí až pátek
od 13 do 21 hodin, a dále dle domluvy. V sobotu a neděli od 13 do 21 hodin po domluvě.
• Ambulantní forma služby je dostupná pro územní oblast Moravskoslezského kraje, služba je
poskytována ve vymezeném prostoru ve Středisku VÝZVA na adrese Syllabova 3039/19e.
Ambulantní služba je k dispozici v úterý a v pátek po domluvě, mezi 13 až 20 hodinou.
Cílová skupina
• Uživateli terénní a ambulantní formy služby RESPIT jsou děti a mladí lidé od 1 roku do 35 let
se zdravotním postižením a osoby o ně pečující.
• Služba je poskytována také osobám s omezenou hybností, pokud bude mít zajištěné odpovídající
kompenzační pomůcky při přesunech a změnách polohy.
• Osobám se slovním nebo tělesným projevem agrese službu poskytujeme, pokud je asistent
schopen zvládnout náročné projevy chování a je adekvátně proškolen.

Kontakty
Bc. Martina Borovičková
vedoucí služby
sociální pracovník
774 244 259
mborovickova@prorodiny.cz
Bc. Denisa Michalková
zástupce vedoucí služby
sociální pracovník
774 244 258
dmichalkova@prorodiny.cz

