Posláním Osobní asistenční služby
je
umožnit osobám se sníženou
soběstačností
z důvodu
zdravotního
postižení či věku vést běžný život ve svém
domácím a přirozeném prostředí.
S podporou a pomocí osobního asistenta si
zachovat soběstačnost, zvládat domácnost
a běžné denní činnosti a aktivity.

Cílovou skupinou jsou osoby od 19 let

se zdravotním postižením a senioři, kteří
potřebují pomoc jiné osoby.

Podstatou služby je podpořit uživatele
zůstat co nejdéle soběstačný a samostatný.

Cílem služby je:

 uživatel žijící ve svém domácím
prostředí, které zná a kde se cítí
dobře,
 uživatel, který je v kontaktu se
svým okolím,
 uživatel, který naplní svůj
dlouhodobý cíl.

Osobní asistence nabízí tyto
základní činnosti:

 pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně,
 pomoc při zajištění stravy,
 pomoc při zajištění chodu
domácnosti,
 výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti,
 zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím,
 pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

Osobní asistence je poskytována po
uzavření písemné smlouvy.
Služba se poskytuje bez časového
omezení včetně víkendů a svátků na
základě předem sjednaného rozsahu.

Výše úhrady za hodinu poskytnuté
služby činí 126,- Kč.
Nad rámec základních činností nabízíme
uživatelům také fakultativní činnost, a to
přepravu
služebním
automobilem
Charity Vsetín. Tuto fakultativní činnost
poskytujeme souběžně s poskytnutím
služby osobního asistenta (doprovod
k lékaři, společný nákup a podobně).

Výše úhrady za přepravu služebním
automobilem činí 10 Kč/km.

Zásady služby







individuální přístup
podporování samostatnosti
důvěra, diskrétnost
nestrannost, rovný přístup
partnerství
profesionalita, odbornost

Kapacita služby

V jeden okamžik zajistíme asistenci pro
čtyři uživatele.

Region působnosti:

město Vsetín a obce Bystřička, Francova
Lhota, Horní Lideč, Hošťálková, Jablůnka,
Janová, Kateřinice, Lačnov, Leskovec,
Lhota u Vsetína, Lidečko, Liptál, Lužná,
Mikulůvka, Oznice, Pozděchov, Prlov,
Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka, Střelná,
Ústí u Vsetína, Valašská Polanka,
Valašská Senice.

Osobní asistenční služba je
poskytována za finanční podpory:
 Zlínského
kraje
k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2021,
 města Vsetína
 a dalších dárců.

Bankovní spojení:
563344851/0100
KB Vsetín

KONTAKTY
Osobní asistenční služba
Charita Vsetín
Horní náměstí 135, Vsetín
tel.: 571 410 001
mobil: 605 006 294
e-mail:
jana.bartonova@vsetin.charita.cz
www.vsetin.charita.cz
FACEBOOK Charita Vsetín

