5. srpen 2014

Podané ruce - osobní asistence
Osobní asistence - je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které kvůli snížené
soběstačnosti z důvodu svého zdravotního omezení (zejména z důvodů duševního
onemocnění, tělesného, mentálního, kombinovaného a smyslového postižení) nebo věku
potřebují pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů péče o sebe. Služba se poskytuje
bez věkového a časového omezení, až 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, v přirozeném sociálním
prostředí klientů při činnostech, které klient vyžaduje a není schopen sám zvládnout.
Nezisková organizace poskytuje registrovanou službu osobní asistenci dle zákona o
sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění. Osobní asistence je terénní sociální
služba poskytována osobám, které kvůli snížené soběstačnosti z důvodu svého zdravotního
omezení (zejména z důvodů duševního onemocnění, tělesného, mentálního, kombinovaného
a smyslového postižení) nebo věku potřebují pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů
péče o sebe. Služba se poskytuje bez věkového a časového omezení, až 24 hodin denně 7
dnů v týdnu (dle aktuálních personálních a finančních možností), v přirozeném sociálním
prostředí klientů při činnostech, které klient vyžaduje a není schopen sám zvládnout.
Nabízíme Vám:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při zajištění stravy, včetně podání stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, do škol nebo zaměstnání, na sportovní a kulturní
akce, na jiné volnočasové aktivity apod.
- zajištění asistence žákovi přímo ve výuce nebo zaměstnanci v zaměstnání
- pomoc s péči o osobu v době nepřítomnosti členů rodiny
- možnost zajištění asistence formou "služby ve službě ve zdravotnických a sociálních
zařízeních, v LDN, hospicích, v dětských domovech.
více na : www.podaneruce.eu

Cílová skupina

Potřeby

• Osoby zdravotně postižené
• Senioři

• Péče o osobu a domácnost

Forma poskytování

Věkové skupiny

• přijdu do zařízení
• v domácnosti/mimo domov

• 0-5 let předškolní děti
• 15-26 let mladí dospělí
• 27-64 produktivní věk
• 6-14 let děti školního věku
• 65-84 senioři
• 85+ senioři nad 85 let

Registrační služba

Bezbariérovost

ANO

ANO

Cena služby
Nad 2 hod. 75,- Kč/hod.; Po–Pá méně než dvě
hodiny v kuse, So–Ne všechny hodiny, Po-Ne
noční směny (22 až 6 hodina): 110,- Kč/hod.,
St. svátek 130,- Kč/hod.

Otvírací doba
až 24 hodin denně 7 dnů v týdnu (dle
aktuálních personálních a finančních
možností poskytovatele)

Kontakt provozovatele
Název: Podané ruce - osobní asistence
Právní forma: Pobočný spolek
IČO: 706 32 596
Malý Koloredov 811
Frýdek-Místek 738 01
Tel.:595 174 112
Mobil: 777 011 059
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu
Web: www.podaneruce.eu
www: zdroj

