
 

Osobní asistence Dačice 
 

Informace pro zájemce o službu 
 

 
Potřebuje pomoci s péčí o Vás nebo o vaši domácnost a sami už to nezvládáte? 

Máte zájem o osobní asistenci? 
Pokud ano, můžeme Vám pomoci. 

 
Pro lepší informovanost Vám zde předáváme základní informace o naší službě. 
 

Osobní asistence nabízí pomoc 
➢ při přípravě a podávání jídla a pití,  

➢ při oblékání, 

➢ při osobní hygieně, 

➢ při zajištění oběda, úklidu,  

➢ při výchovných, vzdělávacích, aktivizačních činnostech 

➢ při obstarání pochůzek, nákupů, donášce léků, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 

➢ při návštěvě lékaře, úřadů apod. 

➢ při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí 

Osobní asistence je sociální služba, která je registrována a poskytována v souladu se Zákonem 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 39. Poskytuje se na základě smlouvy a za úhradu, podle 
platné Nabídky služeb a úhrady za služby, dle Vyhlášky č.505/2006 Sb. 
 

Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  
 

Služba je poskytována bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí a při 
činnostech, které osoba potřebuje. 

 

Máte zájem o osobní asistenci? 
O zavedení služby můžete požádat osobně (nebo prostřednictvím někoho, koho 
pověříte) v kanceláři služby, telefonicky, písemně nebo mailem.  
 

OSOBNÍ ASISTENCE Dačice 
Masarykova 295/I, 380 01 Dačice 
Tel. 736 523 633 
Mail lenka.holcova@jihlava.charita.cz 
 
 
Pak s vámi domluvíme osobní schůzku, v kanceláři nebo vás navštívíme u vás doma a 
dohodneme se, jak vám můžeme pomoci, tzn. jaké služby byste potřeboval/a, kdy a v jakém 
rozsahu. Naše služba je poskytována za úhradu.  
K zahájení poskytování osobní asistence dochází po dohodě a uzavření smlouvy o poskytování 
sociální služby mezi uživatelem (ten, kdo službu využívá) a poskytovatelem (Osobní asistence 
Dačice). 
 

V případě naplněné kapacity uživatelů osobní asistence je zájemce o tomto informován a s jeho 
souhlasem je zařazen do pořadníku čekatelů. Zájemce bude kontaktován, jakmile se kapacita 
uvolní.  
 

Stávající uživatelé služby, kteří z důvodu zhoršení zdravotního stavu potřebují rozšířit služby, mají 
přednost. Přednost před novými uživateli mají také osoby, které jsou propuštěny ze zdravotnického 
zařízení domů a služby nezbytně potřebují. 
 

mailto:lenka.holcova@jihlava.charita.cz


 

Službu Vám nemůžeme poskytnout v případě, že: 

• požadujete jiný druh sociální služby, 

• nemáme dostatečnou kapacitu na to, abychom vám mohli službu poskytnout, 

• nejsou důvody pro poskytování služby – nejste v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, 
nemoci, osamocenosti, snížené soběstačnosti a samostatnosti, 

• nesouhlasíte s poskytováním služby, 

• nebo vám byla v uplynulých 6 měsících vypovězena smlouva o poskytování osobní 
asistence z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 


