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Osobní asistence Kopřivnice
Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům
překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo
vysokým věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje
a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně
zapojit do běžného života.
Pro koho je služba určena:
Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba je zajišťována osobám z města Kopřivnice a jeho místních částí. Minimální věk
uživatele služby je 6 let.
Základní činnosti poskytované služby:








Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Výchovné, aktivizační a vzdělávací činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Cena za službu:

Uživatelé s rozsahem služby 8 hodin denně po dobu celého kalendářního měsíce hradí paušální
částku ve výši 9 000,- Kč/měsíc.
Je-li počet hodin poskytované službu vyšší než 120 hodin/měsíc, hradí uživatel částku 60 Kč/hod.
Je-li počet hodin roven nebo nižší než 120 hodin/měsíc, hradí uživatelé částku 75 Kč/hod.
Při poskytování služby v rozmezí od 17:00 až 7:00, o víkendech a státních svátcích je za úhradu
100, - Kč/hod.
Kde nás můžete kontaktovat:
Kontaktní místo Kopřivnice
Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice
v budově MěÚ, kancelář č. 642
tel.: 556 879 634
Mobil: 777 735 555
Návštěvní hodiny:
Út: 8:00-12:00 13:00-16:00 (pro objednané)
Internetové stránky:
E-mail:

Detašované pracoviště Nový Jičín
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
v blízkosti autobusového nádraží
tel.: 556 709 403
mobil: 777 735 555
Návštěvní hodiny:
St: 8:00-12:00 13:00-17:00
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