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Tisková zpráva 
Klienti odlehčovací služby mají o starost méně, 

město jim zajistilo časově neomezený pobyt 

Klienti odlehčovací služby při libereckém Centru zdravotní a sociální péče p. o. (CZaSP) se ani po roce 

pobytu, který pro ně na základě nového stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí znamená 

stopku, nebudou muset stěhovat do jiného zařízení. Rozhodli o tom liberečtí zastupitelé, kteří 

schválili dodatek č. 4 ke zřizovací listině CZaSP a umožní tak klientům časově neomezený pobyt. 

Město tak napraví nepříjemnou situaci, která nastala po červencovém vydání nového stanoviska 

Ministerstva práce a sociálních věcí, podle něhož mohou klienti tzv. odlehčovací službu využívat pouze 

po časově omezenou dobu maximálně 1 roku. Právě na základě toho ředitelka CZaSP Lenka Škodová 

požádala město, jako zřizovatele, o pomoc v podobě rozšíření hlavního účelu a předmětu činnosti 

příspěvkové organizace.  „Změna prostředí, ve kterém je klient zvyklý žít, změna personálu a režimu, ke 

které dochází při změně zařízení, je pro křehké seniory velmi stresující a vysilující,“ konstatovala 

v žádosti ředitelka CZaSP Lenka Škodová. 

Dodatek schválený zastupitelstvem byl jedinou možností, jak zřizovací listinu CZaSP změnit. Výsledkem 

je vznik nízkokapacitního zařízení, určeného přímo pro klienty, kteří budou v centru ubytováni déle než 

rok. Jedná se o 5 lůžek se zvláštním režimem v bytech č. 1 a 2 v domě s pečovatelskou službou na 

adrese Burianova 969. S uvolněním těchto bytů již souhlasila humanitní komise a v říjnu jej schválila 

rada města. Nové nízkokapacitní zařízení pro dlouhodobé klienty odlehčovací služby by do budoucna 

mohlo mít kapacitu až 10 lůžek. 

„Z  vlastní zkušenosti mohu říct, jak je důležité mít jednou za čas možnost využít odlehčovací službu. 

Tato možnost dá klientovi, často seniorovi, nové podněty a rodině prostor k načerpání nových sil. A je 

pochopitelné, že jsou případy, které vyžadují delší než roční pobyt,“ komentoval dodatek ke zřizovací 

listině CZaSP náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda. 

Odlehčovací služba, po které je na Liberecku velká poptávka, nenahrazuje hospicovou péči, ani léčebnu 

dlouhodobě nemocných. CZaSP ji poskytuje ve svých třech domech s pečovatelskou službou – 

v Rochlici (Růžovka), Ruprechticích (Fialka) a v ulici Krejčího (Pomněnka). Pokoje jsou dvoulůžkové 

i jednolůžkové. Klienti mají individuální režim, a pokud jsou na rehabilitačním pobytu, pak jim 

organizace zajišťuje různé aktivity, například procvičování motoriky, paměti nebo logopedie. 
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