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Jedná se o registrovanou sociální službu, která je poskytována terénní
formou školenými asistenty v přirozeném prostředí uživatelů. Osobní
asistenci částečně hradí uživatelé z příspěvku na péči. Její náplní práce je:
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání
jídla a pití, při oblékání a svlékání, samostatném pohybu při přesunu na
lůžko nebo vozík);
pomoc při osobní hygieně (použití WC, holení nebo česání, případně
dohled při těchto činnostech);
pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití;
pomoc při zajištění chodu domácnosti, (s úklidem a údržbou
domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky);
výchovné, aktivizační a vzdělávací činnosti, (v péči o dítě,
s přípravou do školy, s přípravou do zaměstnání);
zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím,
(doprovázení do školy, do zaměstnání, k lékaři, na volnočasové aktivity,
na instituce poskytující veřejné služby);
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, (při vyřizování běžných záležitostí).

Pro koho je osobní asistence určena
o

zdravotně postiženým občanům a seniorům, bez ohledu na rozsah
a druh zdravotního postižení. Minimální věk uživatele služby je 6 let.
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tel.: 556 709 403, email: czp.novyjicin@czp-msk.cz, www.czp-msk.cz
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