
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Osobní
asistence

Popis poskytované služby: Jedná se o terénní formu osobní asistence, kdy
nejčastěji dochází asistenti přímo do domů a bytů klientů, kde o ně pečují.
Služby využívají zejména senioři a dále také osoby se zdravotním postižením.
Pro koho je služba určena:  Senioři a osoby se zdravotním postižením.
V čem je služba originální: Podstatou této služby je nepřetržité poskytování
služby včetně víkendů a svátků. Ve většině případů je služba zajišťována i v
malých obcích se špatnou dopravní dostupností. Důležité je, aby se u klienta
střídalo co nejméně asistentů. Podstatné je, aby každý klient mněl jediného
asistenta. Klienti jsou přijímaní od 1 roku života, kde horní hranice není
omezena. Pracovníci jsou schopni obsloužit i klienty, u kterých je obstarávání
služby náročné. A to jak vzhledem k vyšší váze, klientům ve 3. a 4. stupni
bezmoci, vyžadujícím nepřetržitou péči atd. Klientům je nabízena možnost
bezplatné služby sociálního terapeuta, který může pomoci vyřešit jejich
problémy či obavy. Obsahem služby přímé péče je zejména pomoc klientovi
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění a podávání stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, na
úřady,…).
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
V Ráji 917, 530 02 Pardubice V
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

CHRUDIM a spádové obce Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Oblasti pomoci a aktivity:  
Domácnost - nácvik péče o domácnost , pomoc při zajištění bezbariérové
úpravy domácnosti , pomoc při zajištění péče o domácnost 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při nácviku přivolání pomoci, prevence
úrazů,… , pomoc při nastavení režimu dne , pomoc při orientaci v čase, místě,
v osobách , zapůjčení kompenzačních pomůcek , nácvik využívání
kompenzačních pomůcek , podpora samostaného pohybu (např. změny
polohy, manipulace s předměty) , pomoc při péči o vlastní osobu (např.
oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku, volba vhodného oblečení,…) , pomoc
při zajištění denní hygieny 
Oblečení - pomoc s výběrem vhodného oblečení na společenské akce,… ,
nácvik péče o oblečení 
Sociální dávky - pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální dávky ,
poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých
podmínek) , pomoc s orientací v důchodovém systému (kdo a kdy má nárok
na důchod) , poskytnutí doprovodu na úřady 



Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů , pomoc a podpora při hledání
ztracených důležitých vztahů 
Strava - nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku , pomoc při dodržování
zdravé výživy , zajištění nákupu potravin , pomoc při přípravě stravy 
Volný čas - pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit 
Zdraví - dohled při užívání léků , doprovody k lékaři 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Kmošková
Kontaktní email: pardubicko (zavináč) hewer.cz
Kontaktní telefon: 736 505 556
Service Web https://www.hewer.cz/
Organizace: HEWER, z.s.

http://www.hewer.cz/cenik/
https://www.hewer.cz/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/38
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