SEN CENTRUM TŘANOVICE, OSOBNÍ ASISTENCE, TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA
POSLÁNÍ SLUŽBY
TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu
při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení
potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli
uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání
vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Českém Těšíně, Třanovicích a
okolních obcích těchto obcí.
CÍLE SLUŽBY
Cílem asistenční služby je udržení, popřípadě rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatelů,
udržení jejich dovedností, schopností či znalostí, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném
prostředí.
Oblast cílů zaměřených na přímou individuální práci s uživateli:
▪
▪
▪
▪

uživatel, který bude mít i vzhledem ke svému zdravotnímu omezení zajištěny své
potřeby dle zaběhnutých zvyklostí a svého způsobu života;
uživatel, který navzdory svému omezení setrvá v přirozeném domácím prostředí;
uživatel, který je schopen při zajišťování svých potřeb využít vlastních schopností a
dovedností;
uživatel, který udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými, rodinou.

KOMU JSOU SLUŽBY URČENY

Senioři a osoby od 18 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby.
Snížená soběstačnost znamená omezení z důvodu
▪ věku
▪ chronického onemocnění
▪ tělesného postižení
▪ smyslového postižení, kromě osob hluchoslepých
▪ lehkého a středně těžkého mentálního postižení
▪ duševního onemocnění; osoba zároveň využívá odbornou lékařskou péči
▪ kombinovaného postižení
Osoby dále splňují podmínku dostupnosti služby: území města Český Těšín a okolních obcí
s časovou dostupností max. 30 minut počítáno z autobusového stanoviště nebo vlakového
nádraží Český Těšín, resp. odjezdem autobusu/vlaku a dále území obce Třanovice a okolních
obcí s dostupností do 15 km.

KAPACITA SLUŽBY
▪ okamžitá kapacita
pro území obce Třanovice: 2 uživatelé na 2 pracovníky v daném okamžiku
▪ kapacita střediska – 1 úvazek; 100 h přímé práce s uživatelem / měsíc

Přímá práce je čas, který uživatel spotřebuje při čerpání základních činností osobní
asistence, a za který zároveň platí úhradu dle službou stanoveného Sazebníku za
asistenční služby.
Provozní doba kanceláře:
Kancelář služby TABITA Český Těšín, Třanovice má pravidelný režim provozu na adrese
v Českém Těšíně s možností předem domluvené individuální konzultace na adrese
v Třanovicích, tj. SEN centrum, Třanovice 188, 739 53; pracovní dny pondělí – pátek v čase
7.00 – 15.00 hodin. Osobní schůzku je nutné dohodnout si předem telefonicky, protože jak
vedoucí služby tak sociální pracovnice vykonává činnosti také v terénu.
Přímá terénní práce je poskytována převážně v domácnostech uživatelů nebo v jejich
aktuálně přirozeném prostředí (pobytová sociální služba, zdravotnické zařízení, apod.), a to
nepřetržitě - 24 hodin denně 7 dní v týdnu, vč. svátků v čase a rozsahu jak sjednáno předem ve
smlouvě.

NABÍZENÉ ČINNOSTI

Základní činnosti
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Fakultativní služby
▪
▪
▪

Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby na přechodnou dobu
zdarma
Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby za úplatu
Vyšetření kognitivních funkcí uživatelů služby zdarma

VÝŠE ÚHRADY ZA SLUŽBU

Služby osobní asistence jsou služby poskytované za úhradu. Konkrétní ceny za poskytování
služeb jsou uvedeny v Ceníku za asistenční služby, který je přílohou Smlouvy. Ceník je rovněž
součástí Informační brožury, kterou obdrží zájemce při sociálním šetření.
Aktuální ceník je dále k dispozici v kanceláři služby TABITA Český Těšín, Třanovice nebo
na webových stránkách Slezské diakonie:
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/seniori/sluzby-pro-seniory/centrum117

