
Naši činnost můžete podpořit darem
č.ú.: 831240611/0100, VS 9801

Děkujeme
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 356, Letohrad
Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

OSOBNÍ ASISTENCE

Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí

KDE NÁS NAJDETE

Osobní asistence Ústí nad Orlicí
Taušlova 714
561 51 Letohrad

Kontakt

Tel: 734 769 711
e-mail: osobni.asistence@uo.hk. caritas.cz
www.uo.charita.cz

Provozní doba kanceláře

středa: 8:00 – 12:00; 13:00 - 15:30

(terénní sociální služba dle § 39 zák. č. 108/2006 Sb.)

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poskytuje tyto služby

Domácí zdravotní péče

Charitní pečovatelská služba

Domácí hospicová péče

Osobní asistence

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Občanská poradna 

Rodinná centra

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Šance pro rodinu

Nízkoprahové denní centrum pro lidi 
bez přístřeší

Sociální sprcha

Sociálně terapeutické dílny

Sociální šatník pro
žadatele o azyl

Činnost služby podporují

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pardubický kraj

Tříkrálová sbírka



POSLÁNÍ
Osobní asistence je služba poskytovaná lidem 
s různými typy postižení z celého orlickoústec-
kého okresu. Službu lidem poskytujeme v jejich 
domácnostech a všude jinde tam, kde se právě 
pohybují. Osobní asistent pomáhá s tím, co člo-
věk kvůli svému zdravotnímu stavu nezvládne 
sám. Jsme tu proto, abychom nemocným a li-
dem s postižením a jiným znevýhodněním umož-
nili žít plnohodnotným způsobem života.

CÍLEM SLUŽBY JE
• umožnit klientům vést život podle svých přání 

a potřeb a zůstat přitom ve své domácnosti
• přispívat k sociálnímu začleňování klientů 

do společnosti, podporovat jejich mezilidské 
vztahy a vazby

• aktivizovat klienty tak, aby docházelo k udr-
žení, obnovení nebo rozvoji jejich schopností 
a dovedností

• podporovat klienty v jejich samostatnosti 
a nezávislosti

CÍLOVÁ SKUPINA
• senioři
• osoby se zdravotním postižením 
• osoby s dlouhodobým onemocněním 
• osoby s přechodným zhoršením zdravotního 

stavu – poúrazové stavy, návraty po hospitali-
zaci a podobné situace, u kterých se předpo-
kládá návrat do plnohodnotného života

Služba je určená klientům od 3 let věku. Není 
určena lidem, kteří jsou dlouhodobě umístění ve 
zdravotnickém nebo sociálním zařízení.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
• nezávislost a samostatnost klienta (osobní 

asistenti nedělají nic, co může klient dělat 
sám; nerozhodují za klienta, pouze vytvářejí 
prostředí pro jeho větší akceschopnost)

• partnerství osobního asistenta a klienta - na 
všem se spolu domlouvají 

• respekt a úcta ke klientovi (osobní asistenti 
respektují individuální potřeby, přání a schop-
nosti každého klienta, dbají na vhodné oslovo-
vání, jednání s klientem apod.)

NABÍZENÉ SLUŽBY
• pomoc při zvládaní běžných úkonů péče 

o vlastní osobu (pomoc a podpora při podá-
vání jídla a pití, pomoc při oblékání/svléká-
ní; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; 
pomoc při prostorové orientaci; samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru)

• pomoc při osobní hygieně (pomoc při denní 
hygieně – ranní/večerní hygieně a celkové 

koupeli/sprchování; pomoc při použití WC – 
výměna inko pomůcek apod.)

• pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě 
jídla a pití

• pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc 
s úklidem a údržbou domácnosti - pouze při 
aktivním zapojení klienta, nákupy a běžné  
pochůzky)

• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (doprovod do školy, k lékaři, na 
úřad, do banky, do obchodu, do knihovny,  na 
zájmové a volnočasové aktivity atd. a dopro-
vod zpět)

• pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů při obstarávání osobních záležitostí 
(pomoc při vyřizování osobních záležitostí, 
pomoc při komunikaci)


