
 

OSOBNÍ ASISTENCE 
 

Cílem osobní asistence  

 

- podpora a pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením, dlouhodobým a chronickým 

onemocněním nebo osobám s úbytkem sil  

- společně s ním a jeho přirozeným prostředím, rodinou, přáteli, pečovateli, se snažíme i v 

rámci této soc. služby, aby mohli tito lidé zůstat, co nejdéle to jde ve svém obydlí, bytě, domě, 

mezi svými blízkými, aby mohli i přes svůj handicap žít a  

případně i dožít tam, kde chtějí, kde jsou zvyklí, kde je to pro ně přirozené. Ústavní péče není 

přirozený způsob žití, i když někdy nezbytný.  

- společné nalézání přijatelného řešení nepříznivé situace a stanovování dosažitelných cílů 

podle konkrétních možností a schopností klienta, v souladu s jeho přáním a vůlí  

- snaha o odstranění či zmírnění pocitu osamění, často i marnosti, odmítání negativistických 

postojů klienta ke společnosti, vést ho povzbuzováním k objevování dalších možností, činnosti 

apod.  

- zlepšování nebo alespoň udržení kvality života klienta na stávající úrovni, vždy s ohledem na 

jeho možnosti, schopnosti v přátelském, přirozeném prostředí  

- snaha o další rozvoj fyzických a psychických schopností, dovedností, dalším zapojování do 

nových aktivit  

- udržení stávajících či navázání nových kontaktů klienta s lidmi ze společnosti, ať již stejně 

postižených nebo zdravých, hledání nových aktivit, které by jej zaujaly a tím i přátel  

Cílová skupina 

Cílovou skupinou Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. jsou osoby obou pohlaví bez 

omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Jedná se především o osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným 

postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s chronickým 

onemocněním, děti a seniory. 

 

Přehled poskytovaných služeb 

 

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 a oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí * doprovod k lékaři * na lékařská vyšetření a zákroky * 

doprovod do zaměstnání a školy *  donáška léků nebo pomoc při nakupování * dohled nad lékovým a 

stravovacím režimem * asistence žákům při školních i mimoškolních aktivitách * další služby dle 

potřeb osob se zdravotním postižením a seniorů. 

 

 

 

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Okamžitá kapacita v pracovní dny 

pondělí – pátek v časovém rozpětí 7,00 - 15,00 činí 8 klientů. V ostatním čase t.j. odpoledne, v noci, 

víkendy a svátky zajišťujeme kapacitu pro 1 klienta. 

 

Služba je zajišťována: Chomutov, Jirkov,  včetně spádových obcí. 

 

 

 

 



VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OSOBNÍ ASISTENCE – PLATNOST OD 

1.1.2023 
 

 

Úhrada za 1 hodinu péče: 
 
Méně než 80 hodin / měsíčně      155, Kč 
 
Více než 80 hodin / měsíčně      135,-Kč  

 

         

• Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše 

úhrady se poměrně krátí.  
 

 

 

• U klientů závislých na pomoci druhé osoby, kteří potřebují péči v rozsahu nepřevyšujícím 80 

hodin měsíčně (tj. nejvíc 80 hodin), se maximální výše úhrady za poskytnutou péči zvyšuje o 

20 Kč/hod. Pokud však shora uvedená osoba potřebuje péči v rozsahu převyšujícím 80 hodin 

měsíčně, k navýšení úhrady nedojde. V této souvislosti je však třeba upozornit na to, že 

úhrada a s tím spojená hranice 80 hodin měsíčně se váže k určitému druhu sociální služby, 

nikoliv k rozsahu poskytování služby danému jednotlivou smlouvou. V praxi to znamená, že 

pokud klientovi poskytují asistenční službu dva poskytovatelé asistenční služby (jde tedy o 

stejný druh sociální služby) a součtem rozsahu péče z obou asistenčních služeb dojde k 

překročení hranice 80 hodin měsíčně (hodiny se ve stejných druzích sociálních služeb sčítají), 

nemůže ani jeden z poskytovatelů navýšit úhradu, i když je u něj čerpáno méně než 80 

hodin/měsíčně, neboť rozhodující je součet hodin u daného druhu sociální služby za jeden 

měsíc. Za této situace tedy klient u obou poskytovatelů i nadále platí úhradu v dosavadní výši 

135 Kč/hod.  

• To však neplatí u kombinace více druhů sociálních služeb. Jestliže např. klient využívá 

pečovatelskou službu a osobní asistenci, jedná se o jiné druhy sociálních služeb a k součtu 

rozsahu poskytnuté péče tak nedochází. Poskytovatel pak může navýšit úhradu klientovi o 20 

Kč/hod, jestliže čerpá méně než 80 hodin/měsíčně pouze u něj.  

• Je nezbytné, aby naplnění shora uvedených podmínek týkající se stanovení správné výše 

úhrady, poskytovatel s klientem prokazatelně projednal. 

 

 

Kapacita: 

- Kapacita služby osobní asistence naší organizace činí 8 klientů 

 

 

Odpovědnost: 

- Za správnost stanovení výše úhrady za služby osobní asistence odpovídá sociální pracovník 

Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory.    
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