
Osobní asistence v Domech se sociální službou 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. 

Poskytujeme pomoc a podporu: 

• při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, pomoc při přesunu na vozík či 

lůžko…); 

• při osobní hygieně (koupání, mytí vlasů, aj.); 

• při zajištění stravy (podávání jídla, objednání obědů); 

• při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky); 

• při výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (procházky, výlety, ruční práce, společenské hry); 

• při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, k lékaři či 

společenské akce); 

• při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. jednání 

s úřady, komunikace s opatrovníky, zdrav. zařízeními, dalšími institucemi). 

V rámci služby je poskytováno bezplatné základní sociální poradenství. 

Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy, ve které je sjednán rozsah a četnost 

poskytované služby. Službu si lze sjednat dlouhodobě nebo jen na potřebné období. Čerpání služby 

není podmínkou pro přidělení bytu v Domech se sociální službou. Službu Osobní asistence si lze 

objednat ještě před přidělením bytu. 

Klientem služby se může stát osoba se sníženou soběstačností, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné 

osoby. Jedná se o: 

 osoby s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, jiné druhy stařecké 

demence); 

 osoby s chronickým onemocněním; 

 osoby s kombinovaným postižením; 

 osoby s mentálním postižením; 

 osoby s tělesným postižením; 

 osoby se zdravotním postižením; 

 osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s postižením po úrazu, po nemoci); 

 senioři. 

Zásady poskytování služby: 

 individuální přístup – zajišťujeme péči dle individuálních potřeb klienta, respektujeme a 
podporujeme jeho svobodné rozhodnutí, tak aby klient mohl žít v jistotě, co nejvíce 
samostatně a po svém; 

 rovný přístup – respektujeme práva klienta, jeho důstojnost, zachováváme mlčenlivost, 

podporujeme klienta v přístupu ke službám i institucím; 

 bezpečí – dbáme na zajištění bezpečí       klienta i asistentů; 

 flexibilita – péči přizpůsobujeme dle potřeb  klienta a možností služby; 

 samostatnost – klienty podporujeme v zachování si samostatnosti, kontaktů a aktivit pro 
plnohodnotný život. 

Věk klientů není omezen. 

Služba je poskytována bez časového omezení, tedy 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, o víkendech a 

svátcích. 



Cena služby je 120 Kč za hodinu. Účtuje se skutečný čas strávený v domácnosti klienta (tzn. 30 min = 

60 Kč apod.) Službu je možno hradit i z příspěvku na péči. Na základě poskytnutých asistencí je 

klientovi vystavena faktura za daný měsíc. 

Sociální službu zajišťuje příspěvková organizace města Kostka Krásná Lípa: 

• JUDr. Miloš Hanzlíček, vedoucí služby, sociální pracovník, tel. 777 925 302, email: 

hanzlicek@komunitnicentrum.com 

• Mgr. Romana Cupalová, sociální pracovnice, tel. 777 291 359, email: 

cupalova@komunitnicentrum.com              

• Hana Rybárová, vedoucí terénních asistentek, tel. 724 099 920, email: 

rybarova@komunitnicentrum.com 


