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Osobní asistence 

 
Veřejné informace o službě 

 
Právní forma:                         fyzická osoba 
 
IČO:                                                48162485 
 
Statutární zástupce:              Mgr. Věra Kosinová 
 
Adresa sídla poskytovatele:   Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226,  
                                                 Pardubice-Polabiny, 503 09 Pardubice 9 
 
Místo poskytované služby:         Osobní asistence 

 Nerudova 1180, Hradec Králové 500 02 
 
Kontakty:     telefon: 495 535 955 
      e-mail:  info@daneta.cz  
      www.daneta.cz  
  
Ředitelka:                                       Mgr. Věra Kosinová   
                                                         telefon: 495 530 548 
      e-mail: vera.kosinova@daneta.cz 
 
Zástupce ředitele:     Mgr. Pavla Štanderová 

 telefon: 495 401 361  
      e-mail: Pavla.standerova@daneta.cz 
 
Zástupce ředitele pro OA:           Mgr. Lucie Fajglová   
      telefon: 495 401 361 
      e-mail: lucie.fajglova@daneta.cz 
 
Sociální pracovník:   Mgr. Lucie Fajglová   
     telefon: 495 401 361 
     e-mail: lucie.fajglova@daneta.cz 
 
Kapacita:                                         65 klientů 
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Veřejný závazek 

Poslání 
 
Posláním zařízení Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené – služby osobní asistence je 
poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které jim umožní 
v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života tak, aby je podporovala v aktivním řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. Služba usiluje o maximální rozvoj soběstačnosti a schopností klienta, dětem 
umožní zapojení do běžných předškolních a školních aktivit, smysluplně trávit volný čas. Dospělým 
klientům žít v přirozeném prostředí, rozvíjet své zájmy a samostatně bydlet. 
 
 

Cíle 
 

 umožnit předškolní a školní vzdělávání 

 umožnit využívání zájmových kroužků 

 doprovázet klienty do školky, školy, do práce, denních aktivit, na vycházky, k lékaři, 
na úřady, do běžných veřejných služeb, na výlety, za kulturními zážitky 

 pomáhat s orientací ve vnějším a vnitřním prostředí 

 umožnit klientům žít ve vlastní domácnosti 

 pomáhat se zajištěním chodu domácnosti  

 pomáhat s nakupováním  

 zvyšovat soběstačnost a sebe-obsluhu 

 přispívat k celkové aktivizaci  
 

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v osobních plánech klientů. 

 
Cílová skupina  

 
Osoby s různým stupněm mentálního postižení nebo s kombinovaným postižením ve věku od 2 let, které 
jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Jedná se o osoby, které 
potřebují fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby či sociální službu k tomu, aby mohli žít ve společnosti 
způsobem, který je běžný. Službu mohou využívat i senioři starší 80 let. 

 
 
Principy – zásady poskytování služeb 
 

 individualita 
o individuální přístup k jednotlivým klientům 
o každý klient má svého klíčového pracovníka  
o službu poskytujeme s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých klientů 
o každý klient má svůj individuální plán   
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 respekt 
o respektování volby, práv a přání klientů 
o vzájemná úcta a rovnocennost 

 

 soběstačnost 
o podporujeme samostatné rozhodování, které vede k nezávislosti  

na poskytované službě 
o maximálně podporujeme zvyšování soběstačnosti a sebeobsluhy 
o podporujeme samostatnost uživatele, která vede k nezávislosti na poskytované službě 

 
Popis úkonů, které osobní asistenti vykonávají, vychází ze zákona 108/2006 Sb. o soc. službách a 

prováděcí vyhlášky 505/2006 (ve znění pozdějších předpisů Zákon 206/2009 Sb., vyhláška 239/2009 Sb.). 
 

 
Poskytované úkony a činnosti: 
 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
pomoc při oblékání, svlékání, používání speciálních pomůcek 
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
pomoc při přesunech dětí a klientů – polohování, převážení, přenášení…)  

 pomoc při osobní hygieně  
pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, přebalování) 
pomoc při použití WC…) 

 pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití) 

 pomoc při zajišťování chodu domácnosti 
pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí  
nákupy a běžné pochůzky 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
pomoc a podpora rodině v péči o dítě 
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob 
pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity 
(účast s klienty při volno časových aktivitách, při akcích centra), na úřady, instituce poskytující 
veřejné služby a doprovázení zpět  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
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Ceník úkonů osobní asistence 
 
 
Úhrada služby osobní asistence od 1. 4. 2022 
 
Je-li podpora klientu poskytována celých 60 minut v každé hodině, cena za 1 hodinu osobní asistence je 
135,- Kč. 
 
Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí.  
 

 
Účinnost: 1. 4. 2022 
Platnost: 28. 2. 2022 
Schválila: Mgr. Věra Kosinová – ředitelka 
Rozsah působnosti: tým pracovníků v přímé péči (vedoucí zaměstnanci, klíčoví pracovníci, sociální 
pracovník) 
Za aktualizaci předpisu odpovídá: Mgr. Lucie Fajglová 
Aktualizaci č. 17 provedla dne 28. 2. 2022 Lucie Fajglová 
 
Předpis v úplném znění má účinnost od 1. 4. 2022 

 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


