„Službu Osobní asistence využívám již několik let
a mohu říct, že má životní situace se od té doby radikálně zlepšila. Za vůbec nejdůležitější považuji to, že konečně mohu vést relativně samostatný a nezávislý život, po
čemž jsem dlouhé roky toužil.
Osobní asistence nezajišťuje pouze mé základní životní potřeby, ale také mi umožňuje lépe se začlenit do
společenského dění, za což jsem rovněž velmi vděčný,
protože život v izolaci od společnosti nemá se skutečným
životem nic společného.“

Osobní asistence je určena dospělým lidem,
kteří potřebují pomoc druhých vzhledem k nemoci,
stáří či zdravotnímu handicapu. Naší snahou je,
aby služba přispěla ke zvýšení samostatnosti
uživatelů, aby jim umožnila vést, navzdory obtížím,
plnohodnotný a důstojný život. Při poskytování
služby prosazujeme princip partnerství. Konkrétní
podoba, průběh služby a její časová dotace
je zcela individuální. Službu osobní asistence
poskytujeme za úhradu.

(uživatel služby)
„Osobní asistentka byla našemu tatínkovi vždy nablízku a celou pracovní dobu se mu oddaně věnovala.
Díky její práci byl v pohodě, velmi se zlepšil jeho psychický stav...“
(rodina uživatele služby)
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POSLÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI

Posláním osobní asistence je terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou nebo zcela omezenou soběstačnost
z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je
poskytována v domácnosti uživatele. Jedná se o komplex
služeb dle individuálního požadavku uživatele, které zahrnují
zejména pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Základní činnosti při poskytování služby Osobní asistence
obsahují tyto úkony:

Pomoc při osobní hygieně
běžné úkony osobní hygieny
celková hygiena
pomoc při použití WC
Pomoc při zajištění stravy
příprava jídla

CÍL
Cílem osobní asistence je klient, který:
zůstává ve svém domácím prostředí
má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje
schopnosti, dovednosti a zvyklosti
udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty
se společenským prostředím a má vytvořeny podmínky
pro seberealizaci
s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost
uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast
při přijímání jednotlivých úkonů osobní asistence,
využívání zachovaných tělesných a duševních
schopností, apod.)

OKRUH OSOB
Okruhem osob, pro které je sociální služba Osobní asistence
určena (cílová skupina), jsou dospělí lidí se sníženou nebo
zcela omezenou soběstačností. Jedná se o osoby s tělesným postižením, seniory, osoby s chronickým onemocněním
a osoby s jiným zdravotním postižením.
Služba Osobní asistence není určena pro:
osoby s akutním infekčním onemocněním
osoby s onemocněním, vyžadujícím specifické znalosti
a dovednosti osobního asistenta, které nemůže
organizace zajistit
osoby s nepřizpůsobivým nebo agresivním chováním
(např. z důvodu závislosti na alkoholu nebo jiných
návykových látkách)
osoby, které nepřistoupí na podmínky smlouvy
o poskytování služby osobní asistence
www.portimo.cz

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při jídle a pití, oblékání, samostatném pohybu,
přesunu na vozík či lůžko
polohování

+420 733 747 069

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
úklid a údržba, nákup
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod)
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích
odehrávajících se ve společenském prostředí
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a obstarávání osobních záležitostí
pomoc při vyřizování běžných záležitostí

ZÁSADY SLUŽBY
Zachovávání lidské důstojnosti
Dodržování práv uživatelů
Služba působí aktivně
Služba posiluje sociální
začleňování osob
Dostupnost

Služba je poskytována v domácnosti uživatele.

Rovný přístup

Služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu,
náboženské vyznání, politické přesvědčení, národnost
(v souladu s Listinou základních práv a svobod).

Bezpečnost a odbornost

Při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce a služby jsou poskytovány kvalifikovanými zaměstnanci v souladu se zákonem o sociálních
službách a jejich dalším vzděláváním.

Respektování individuality
a projevů vůle uživatele

Předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem o rozsahu poskytované péče.

Základní sociální poradenství

Kvalita sociálních služeb

Předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb
je dodržování standardů kvality sociálních služeb organizace.

