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Tisková zpráva 
Klienti pobytové odlehčovací služby 

získali větší soukromí 
 

Další samostatný jednolůžkový pokoj otevřeli na sklonku minulého roku pracovníci Centra 

zdravotní a sociální péče Liberec v DPS na Borovém vrchu. Pobytová odlehčovací služba Fialka tak 

nabídne klientům větší pocit soukromí. 

Nový jednolůžkový pokoj vznikl přebudováním bývalé sesterny, kterou pracovníci centra zdravotní 

péče přestěhovali na Borovém vrchu do jiných prostor. Pokoj je vybaven polohovacím lůžkem, 

kuchyňským koutem, televizí, lednicí, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí jako ostatní pokoje 

odlehčovací služby, které otevřelo centrum v předešlých letech. 

„Snažíme se stále vylepšovat péči, kterou našim klientům poskytujeme. Proto jsme pro ně zařídili další 

jednolůžkový pokoj. Ačkoliv jsme jej otevřeli teprve nedávno, zájem klientů je obrovský,“ řekla 

ředitelka Centra zdravotní a sociální péče Liberec Lenka Škodová. „Přebudování prostor na pokoj pro 

pobytovou odlehčovací službu jsme platili z projektů a doplňkové činnosti naší organizace. Na 

přípravě a rekonstrukci pokoje se podíleli i naši pracovníci, kterým za to moc děkuji,“ dodala. 

Pobytové odlehčovací služby jsou sociální služby, poskytované na dobu nezbytně nutnou osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického nebo zdravotního postižení, o něž je 

jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Rodiny, které se o svého seniora či zdravotně 

postiženého starají doma samy, využívají tuto službu v případě, že z nějakého důvodu nemohou po 

krátký čas svému seniorovi či postiženému věnovat obvyklou péči. Umístí jej tak na přechodnou dobu 

do pokoje pobytové odlehčovací služby v DPS. 

Centrum zdravotní a sociální péče nabízí ve svých třech domech s pečovatelskou službou (Burianova, 

Krejčího a Borový vrch) nyní dohromady pět pokojů. Z toho jsou dva jednolůžkové. Centrum 

zdravotní a sociální péče Liberec je příspěvková organizace, zřízená Statutárním městem Liberec v 

roce 1997. Zajišťuje široké spektrum služeb pro obyvatele města. 
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