Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny
telefon: 466 335 630 IČ: 265 94 625

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
OSOBNÍ ASISTENCE
Poslání
Napomáhání osobám se zdravotním postižením a současně v nepříznivé sociální situaci zvládat
každodenní dovednosti a úkony, které by vykonávaly samy, kdyby jim v tom nebránilo jejich
zdravotní znevýhodnění. Podporování uživatelů v tom, aby prožívali běžné společenské vztahy.
Cíle poskytované služby
V maximálně možné míře posílená soběstačnost uživatele, rozvinuté jeho psychické a fyzické
schopnosti a jeho zapojení do běžného života. Plnohodnotný život uživatele v jeho domově nebo
ve školském zařízení či v jiném vhodném prostředí, které umožňuje naplnit jeho potřeby.
Služba je určena:
• dětem předškolního věku od 1 roku až po starší seniory nad 80 let, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, nemoci nebo věku
Služba není určena lidem, kteří:
• potřebují nepřetržitou lékařskou péči
• jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek agresivní nebo ohrožují život a zdraví
své nebo jiných osob
• v důsledku nekompenzovaných psychických poruch se projevují agresivně, ohrožují život
a zdraví své nebo jiných osob a kteří momentální projevy své poruchy nemají pod kontrolou
• jsou nakaženi infekční chorobou, která by mohla ohrozit zdraví ostatních uživatelů
a pracovníků
Zásady poskytované sociální služby:
• individuální přístup ke každému uživateli
• odbornost a kvalita vykonávané práce
• podpora samostatného rozhodování uživatelů
• podpora soběstačnosti a důstojnosti uživatele
• důraz na zvyšování sebevědomí uživatelů
• začleňování uživatelů do společenského života
Kapacita služby: 120 uživatelů/ ročně
Kontakty:
Pardubice a Chrudim:
mobil:
775 693 987 (Hana Jarošová)
e-mail:
hana.jarosova@czp-pk.cz
mobil:
775 693 986 (Denisa Křivková)
e-mail:
denisa.krivkova@czp-pk.cz
mobil:
775 693 982 (Naděžda Medková)
e-mail:
nadezda.medkova@czp-pk.cz

Ústí nad Orlicí:
telefon /fax: 465 525 324
mobil:
775 693 985 (Eva Jiřincová)
e-mail:
eva.jirincova@czp-pk.cz
mobil:
775 693 983 (Katarína Praxová)
e-mail:
katarina.praxova@czp-pk.cz

web:

www.czp-pk.cz

