29. srpen 2014

Osobní asistence
Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a
seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního
stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten
uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a
schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.
Okruh osob, kterým je služba určena
Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Osobní asistence je určena osobám od 6 let věku. Služba je zajišťována
osobám z okresu Nový Jičín a v mimořádných a odůvodněných případech, i osobám z
ostatních okresů Moravskoslezského kraje, kde organizace působí.
Cíle osobní asistence
umožnit uživateli služby žít v přirozeném prostředí
podpořit při rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností uživatele
umožnit zvládání běžných každodenních dovedností a úkolů
podpořit uživatele při překonávání osamělosti
oddálit pobytovou péči

Poskytované činnosti
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
fakultativní činnosti individuální doprava firemním vozidlem

Principy služby
Nestrannost
Integrace

Respektování uživatele
Partnerství a komunikace
Individuální přístup
Profesionalita

Forma služby
Terénní

Cílová skupina

Potřeby

• Osoby zdravotně postižené
• Senioři

• Péče o osobu a domácnost
• Volný čas

Forma poskytování

Věkové skupiny

• v domácnosti/mimo domov

• 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
60-90,- Kč/hod, podle platného cníku s
ohledem na počet odebraných hodin

Otvírací doba
Služba je poskytována v těchto časech
Pondělí: 7:00 - 19:00 hod Úterý: 7:00 - 19:00
hod Středa: 7:00 - 19:00 hod Čtvrtek: 7:00 19:00 hod Pátek: 7:00 - 19:00 hod

Kontakt provozovatele
Název: Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČO: 26593548
DIČ: CZ26593548
Sokolovaká 9
Nový Jičín 741 01
Tel.:556709403
Mobil: 777735555
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz
Web: http://czp-msk.cz
www: zdroj

