Handicap Zlín, z.s.
nabízí

OSOBNÍ
ASISTENCI

Posláním služby
je podpora a pomoc poskytovaná
uživatelům tak, aby mohli
► žít ve svém přirozeném
prostředí,
► realizovat každodenní život podle
svých představ
► a žít běžným způsobem života
srovnatelným s vrstevníky.
Dodržované zásady
při poskytování služby:

OSOBNÍ
ASISTENCE
je určená
pro osoby ve věku od 19 let
► s tělesným postižením,
► s chronickým
onemocněním
► a seniorům,

► Respekt – respektujeme osobnost
i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich
životní styl.

► Individuální přístup – zohledňujeme
Jako sociální služba je osobní asistence
registrovaná na základě rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje
a poskytována podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Identifikátor: 6283429
Forma poskytování: terénní

potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů.
► Sociální začleňování – umožňujeme
a podporujeme zapojení uživatelů do
společnosti.
► Doprovázení – spolu s uživateli
hledáme optimální řešení jejich nepříznivé
situace.
► Partnerství a komunikace – vztah
mezi uživatelem a osobním asistentem je
založen na vzájemné spolupráci.
► Pružnost – službu upravujeme tak, aby
co nejvíce vyhovovala potřebám uživatelů.

kteří z důvodu věku či
zdravotního stavu potřebují
pomoc jiné osoby při
běžných činnostech
každodenního života.
Z této cílové skupiny nelze službu
poskytnout pro takové úkony, které by
byly nad rámec odbornosti a možností
pracovníka v sociálních službách
(např. k zdravotnickým úkonům).

Osobní asistenti uživatelům
pomáhají při:
► zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
► osobní hygieně
► zajištění stravy
► zajištění chodu domácnosti
► výchovných, vzdělávacích a
aktivizačních činnostech
► zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
► uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

Kontakty
Žádost o poskytnutí osobní asistence a
další podrobnosti služby naleznete na

www.handicap.cz
nebo nás kontaktujte (ve všední dny
od 8,00 do 16,00 hod).
Bc. Monika Vaňharová,
sociální pracovnice
mob.: 603 702 343
e-mail: asistence@handicap.cz
Mgr. Aleš Chudárek,
ředitel a statutární zástupce.

mob.: 603 385 392
e-mail: handicap@handicap.cz

Osobní asistence
► se poskytuje v souladu se
smlouvou a jejími podmínkami,
► se poskytuje v místě a čase
podle potřeb uživatele;
nepřetržitě
► je službou, při níž si uživatel sám
řídí práci osobního asistenta.
Cena služby
► se řídí aktuálním sazebníkem
úhrad za služby.

Osobní asistence absolvovala inspekci
kvality poskytovaných služeb
s hodnocením
„Standardy kvality sociálních služeb
plněny výborně“.
Handicap Zlín, z.s. můžete podpořit
odesláním dárcovské SMS zprávy
ve tvaru

DMS KLIKA
na tel. číslo 87 777.
Cena SMS zprávy je 30 Kč,
Handicap Zlín obdrží 28,50 Kč.
Děkujeme!

Projekt Osobní asistence je financován
z projektu Podpora a rozvoj vybraných
sociálních služeb ve Zlínském kraji - reg. číslo:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776

Handicap Zlín, z.s.
zapsaný: u KS v Brně
oddíl L, vložka 2454
sídlo: Padělky VI 1367, 760 01 Zlín
tel.: 577 211 475
IČO: 46277633
číslo b.ú.: 1400055339/0800

Činnost spolku podporují zejména
Zlínský kraj, statutární město Zlín
a město Otrokovice

