Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město

Ceník úhrad za péči o uživatele.
Osobní asistence (OA)
Platnost od: 24. 05. 2018

Standard č. 4

Osobní asistence poskytovaná v rámci sociálních služeb Jedličkova ústavu, příspěvkové
organizace je:
 určená dospělým osobám s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 15 do
65 let věku
 poskytována 24 hodin denně
 poskytována v místě jejich bydliště, na území Libereckého kraje v lokalitě správního
území obcí s rozšířenou působností Liberec, Hodkovice nad Mohelkou (ORP Liberec)
Výše úhrady za služby osobní asistence:
hodinová sazba
80,- Kč
120 Kč
110 Kč
100 Kč

počet hodin
0,5
1
2
3 a více

Přehled úkonů/činností osobní asistence:
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
a. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b. Pomoc při oblékání a svlékání
c. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru
d. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně
a. Pomoc při úkonech osobní hygieny
b. Pomoc při použití WC
3. Pomoc při zajištění stravy
a. Pomoc při přípravě jídla a pití
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
a. Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
b. Nákupy a běžné pochůzky
5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
a. Pomoc a podpora rodině v péči o dítě
b. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
c. Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností
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6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a. 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
7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních věcí
a. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
b. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Kontakty:
tel. +420 485 218 109, 778 775 453
email: info@ju-lbc.cz
http://www.ju-lbc.cz
Tímto dokumentem se dne 23. 05. 2018 ruší Standard č. 4 Ceník úhrad za stravu a péči pro
uživatele, platný od 1. 7. 2017.
Aktualizovala: Bc. Alena Horáková, vedoucí sociálních služeb a osobní asistence
Dne: 23. 05. 2018

Schválil: Mgr. Vladimír Ptáček, ředitel
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