OBLASTNí CHARITA

Posláním

UHERSKÉ HRADiŠTĚ

Centra osobní asistence je pomoci lidem se zdravotním postižením žít život
v přirozeném domácím prostředí a zachovat si svůj vlastní životní styl.

Naiím cílem
je prostřednictvím péče osobních asistentů zajistit lidem se zdravotním
postižením soběstačnost. Uživatelům našich služeb pomáháme v začlenění
do společnosti, vybraného prostředí a ve směřování k zvolenému cíli.

Cílovou skupinou

osob,

kterým poskytujeme služby osobní asistence, jsou lidé se zdravotním
postižením: děti, dospělí I senioři. Podmínkou je vůle uživatele nebo jeho
rodiny dosahovat s pomocí osobního asistenta cílů, které by byly bez
asistence nemyslitelné, nebo jen těžce proveditelné.

nabízí své služby
zdravoťně postiženým spoluobčanům

Nabízíme tyto základní sluiby:

•
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•
•
•
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peaIcrtnuII podmfneIc pro osobnf hygienu,
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• I'OVeDuJete k studiu, práci;Jrávení volného
času, či každodenním ukonůrh asistenci?
Potřebujete odlehčit y péči o Vaše zdravotně
postižené dítě, partnera či rodiče?
SChoDen/a::n~:.~.Qdpovědnost a řídit
•

•
•
Osobní asIstencI

poskytujeme v domácím prostředí uživatelů, ale i při
pobytu mimo domácí prostředí. Záleží na volbě uživatele a na jeho přáních a
cílech. Dále asistujeme dětem se zdravotním postižením: při trávení volného
času, docházce do mateřské či základní školy, aj.
Asistencí dětem, dospělým i seniorům odlehčujeme v péči jejich rodinám.

Pokud odpověd' na některou z otázek
Je ANO, pak služby osobní asistence
lsou určeny přímo VA•.•••
.;

Ceník sluieb Centra osobni asIstence
Osobní Mlstence

v pracovní dny

v noci

(8:00 - 22:00)

(22:00 - 8:00)

v sobotu, neděli a
svátek

Udem do 18 let věku

I

45,- U 60,- Kč/lIIod*

70,- KČ/lIIod*

70,- Kč/lIIod*

Udem nad 18 let věku

I

60,- U 80,- KČ/lIIod*

80,' KČ/lIIod*

80,' Kč/lIIod*

* Za každou započatou čtvrthodinu

účtujeme 't.I hodinové sazby.

Více Informací naleznete na www.uhradiste.charlta.cz
kontIIkt:
0118 Hubáčková, vedoucí CO,

••••••• :
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e-mail: coa@uhradlste.charlta.cz
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