Oblastní charita Jihlava
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 563 671
e-mail: jihlava@jihlava.charita.cz
www.jihlava.charita.cz

Osobní asistence Dačice
Nabídka služeb a úhrada za služby
od 1.7.2022
Úhrady za služby jsou v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách.
Kód

Název úkonu

A4
B
B1
B2
C

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru i vnějším prostoru
pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně:
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy:

C1

pomoc při přípravě jídla a pití

D

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

D1

pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

D2

nákupy a běžné pochůzky

E
E1

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
pomoc a podpora rodině v péči o dítě
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové
aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

A
A1
A2
A3

E2
E3
F
F1
G
G1
G2

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
pomoc při vyřizování běžných záležitostí
ÚHRADA ZA OSOBNÍ ASISTENCI

výše úhrady 135,- Kč/hod

H
H1

Výše úhrady se odvíjí od skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
Fakultativní služby
Dovoz uživatele k lékaři, na poštu, do školy a zpět / cena za 1 km činí v Dačicích 23,- Kč
mimo Dačice 15,- Kč
Více informací podá vedoucí Osobní asistence Dačice.
Kontakt:
Lenka Holcová, lenka.holcova@jihlava.charita.cz, 736 523 633

IČO: 44990260
DIČ: CZ44990260

bankovní spojení: Československá obchodní banka
č. ú.: 108383744/0300

