
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Osobní
asistence

Popis poskytované služby: Služba napomáhá osobám se zdravotním
postižením a seniorům v nepříznivé sociální situaci zvládat každodenní
dovednosti a úkony, které by vykonávaly samy, kdyby jim v tom nebránilo
jejich zdravotní znevýhodnění. Dochází tak k podpoře uživatelů v tom, aby
prožívali běžné společenské vztahy.
Pro koho je služba určena:  Děti předškolního věku od 1 roku až po starší
seniory nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení, nemoci nebo věku.
V čem je služba originální: Služba je poskytována na území Pardubického
kraje.
Jakou formou je služba poskytována:

Terénní
Revoluční 594, 537 01 Chrudim
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Otevřeno 24h

Oblasti pomoci a aktivity:  
Doklady - pomoc při vyplňování formulářů 
Domácnost - pomoc při zajištění péče o domácnost 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách ,
pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku,
volba vhodného oblečení,…) , pomoc při zajištění denní hygieny 
Péče o dospělého - podpora péče o člena rodiny v domácím prostředí ,
pomoc a podpora pečujícím osobám 
Právo - pomoc při uplatňování občanských práv 
Sociální dávky - poskytnutí doprovodu na úřady , pomoc s přípravou
podkladů a žádostí o sociální dávky 
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů 
Strava - zajištění nákupu potravin , pomoc při přípravě stravy 
Volný čas - pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času 
Zaměstnání (práce) - poskytnutí doprovodu do zaměstnání 
Zdraví - dohled při užívání léků , doprovody k lékaři 
Jaká je cena služby: Stáhnout ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Hana Jarošová
Kontaktní email: czp-pk (zavináč) centrum.cz

file:///uploads/service/pricelist/112/Cen%C3%ADk_OA_01.04.2019.pdf


Kontaktní telefon: 469 620 320
Organizace: Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického
kraje, o.p.s.

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/33
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