KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Osobní
asistence - VČELKA Hlinsko
Popis poskytované služby: Osobní asistence je terénní sociální služba
poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění, mentálního nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
moc a podporu druhé osoby. Péče je poskytována v přirozeném sociálním
prostředí.
Pro koho je služba určena: Osoby s chronickým onemocněním, Osoby s
kombinovaným postižením, Osoby s mentální postižením, Osoby s tělesným
postižením, Osoby se zdravotním postižení, Senioři
V čem je služba originální: OA je poskytována neomezeně (denně včetně
víkendů a svátků). Pro klienty VČELKA sociální služby je možnost bezplatně
zapůjčit mobilní dotykový stolek Beetablet, na kterém se dají procvičovat
kognitivní funkce, hrát hry, sledovat filmy, komunikovat s rodinou....
Jakou formou je služba poskytována:
Terénní
VČELKA sociální služby o.p.s. Adámkova třída 190, Hlinsko 539 01
Lokalita

Provozní doba / otevírací doba

Horní Bradlo

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

Luže

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

Oblasti pomoci a aktivity:
Sociální dávky - poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co
nárok a za jakých podmínek) , pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální
dávky , poskytnutí doprovodu na úřady , pomoc s orientací v důchodovém
systému (kdo a kdy má nárok na důchod)
Doklady - pomoc při vyplňování formulářů , pomoc při zajištění osobních a
dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta
zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
Právo - pomoc při uplatňování občanských práv , pomoc při komunikaci s
Policií, soudy,…
Domácnost - nácvik péče o domácnost , pomoc při zajištění péče o
domácnost
Strava - pomoc při přípravě stravy , zajištění nákupu potravin , pomoc při
zajištění dodavatele stravy , nácvik pečení/vaření, sestavení jídelníčku
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při osvojení si základů osobní hygieny ,
pomoc při zajištění denní hygieny , nácvik využívání kompenzačních pomůcek
, pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, obouvání, úpravy zevnějšku,
volba vhodného oblečení,…) , pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách ,
pomoc při nastavení režimu dne , pomoc při nácviku přivolání pomoci,
prevence úrazů,… , možnost se vysprchovat, umýt , podpora samostaného

pohybu (např. změny polohy, manipulace s předměty)
Oblečení - nácvik péče o oblečení , pomoc s výběrem vhodného oblečení na
společenské akce,…
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů , nácvik sociálních dovedností
Volný čas - pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit , pomoc při
zajištění smysluplného trávení volného času
Péče o dospělého - podpora péče o člena rodiny v domácím prostředí , péče
o dospělého v ústavním zařízení , podpora rozvoje osobnosti
Zdraví - doprovody k lékaři , dohled při užívání léků
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí
Krizové situace - předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na
krizové linky,…)
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník
Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Chmelíková
Kontaktní email: chmelikova (zavináč) pecevcelka.cz
Kontaktní telefon: 601 151 314
Organizace: VČELKA sociální služby o.p.s.

