
Informace o připravované nabídce programu respitní péče 
 
Centrum Arpida v současné době připravuje nabídku programu respitní péče (odlehčovací pobyty) pro 

rodiče klientů centra Arpida. Cílem je pomoci rodinám pečujícím o dítě nebo dospělého 

s kombinovaným postižením prostřednictvím služby umožňující krátkodobé odlehčení v péči.  

 

Program respitní péče by měl být zahájen v průběhu druhého čtvrtletí roku 2015 (duben – červen). 

Spuštění programu je závislé na výsledku žádostí o finanční podporu tohoto programu. 

 

Program respitní péče by měl zahrnovat: 

• 1x měsíčně víkendový respitní pobyt od pátku do neděle (včetně prázdninových letních 

měsíců). 

• 1x měsíčně týdenní respitní pobyt od pondělí do pátku (včetně prázdninových letních měsíců) 

s možností využít celý pobyt nebo jeho část. 

Součástí pobytu bude nepřetržitý dohled a asistence (2-3 pracovníci), poskytování základních činností 

osobní asistence a denního stacionáře dle zákona o sociálních službách, stravování, aktivizační a 

terapeutické činnosti a kontakt se společenským prostředím v průběhu pobytu.  

Kapacita programu je předpokládána na 3 uživatele služby současně. 

 

Program respitní péče by měl být realizován v pronajaté bezbariérové dvoupokojové bytové jednotce 

se sprchou, WC, vybavenou kuchyňkou a vnitřním vybavením v areálu Senior domu cca 100 m od 

centra Arpida a pro denní aktivity v bezbariérovém vybaveném zázemí denních stacionářů centra 

Arpida. 

 

Stravování pro uživatele služby bude zajištěno při víkendovém pobytu 5x denně v jídelně Senior 

domu, při týdenních pobytech v kombinaci s dopolední svačinou a obědem v jídelně centra Arpida.  

 

Předpokládáme dopředu zveřejněné (cca 1-2 měsíce) termíny jednotlivých realitních pobytů, na které 

se budou moci zájemci přihlásit.  

 

Reálné náklady na zajištění respitní péče v uvedeném rozsahu dosahují cca 2.200,-Kč na jednoho 

uživatele/24 hodin (bez ceny stravování). Zajištění dalších zdrojů pro financování této péče je tak 

klíčové z pohledu přiměřené výše úhrady ze strany uživatele služby.  

 

Více informací by mělo být k dispozici koncem března nebo začátkem dubna.  
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