ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS
Osobní asistenci poskytujeme našim uživatelům
jako Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. – nestátní
nezisková organizace transformovaná v roce
2013 z původního stejnojmenného občanského
sdružení založeného v roce 1992. Jsme
transparentní organizací, která klade důraz na
svou historii, stabilitu a komunitní charakter.
Mezi naše základní hodnoty patří lidskost,
transparentnost, spolehlivost a nezávislost.
Jako registrovaný poskytovatel osobní
asistence umožňujeme lidem s tělesným
postižením v maximální možné míře sebeurčení
žít v jejich domácnostech, především v domě
zvláštního určení v Petýrkově ulici v Praze 11.
Naše služba je po předchozím objednání
poskytována v čase od 7.00 do 23.30 hodin, po
celý rok, včetně víkendů a státních svátků.
V oblasti poskytování terénní sociální péče
patříme v ČR mezi první organizace, které
podobné služby začaly v 90. letech minulého
století poskytovat.
POSLÁNÍ A CÍLE OSOBNÍ ASISTENCE
Posláním osobní asistence je umožňovat lidem
s tělesným postižením v Praze 11 samostatný
život. Každý z nás někdy potřebuje pomoci,
někdo častěji, někdo méně často. Lidé
s tělesným postižením patří zpravidla do první
skupiny. Smyslem služby osobní asistence je,
aby pomoc pro ně byla samozřejmá a kdykoliv
dostupná stejně jako pro člověka bez tělesného
postižení. Míra podpory, kterou lidé s tělesným
postižením potřebují, aby mohli samostatně žít,
je různá, od nepravidelné dopomoci až po

každodenní pomoc ve větším rozsahu.
Posláním služby je proto zajišťovat všestrannou
podporu a pomoc, na kterou se mohou
uživatelé služby osobní asistence vždy
spolehnout.
Zajišťování
služby
osobní
asistence má lidem s tělesným postižením
zpravidla kompenzovat jen to, co mají lidé bez
tělesného postižení přirozeně – funkční nohy
nebo ruce. Zároveň je potřebné, aby si
uživatelé o průběhu pomoci rozhodovali sami a
mohli si tak svobodně určit, jak chtějí žít.
PRO KOHO OSOBNÍ ASISTENCE JE?
Cílovou skupinou osobní asistence jsou lidé od
18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu tělesného postižení, interního
onemocnění nebo věku a ke svému
samostatnému životu v domácím prostředí
potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim
nemohou zajistit blízké osoby v potřebném
rozsahu.
S ohledem
na
povinnost
poskytovatele zajistit péči v zájmu osob a v
náležité kvalitě však nemůže potřeba pomoci
druhé osoby překračovat reálné možnosti
služby osobní asistence Klubu vozíčkářů
Petýrkova (např. nepřetržitá pravidelná
potřeba pomoci od druhé osoby u člověka
s úplnou závislostí na péči, kterému není
zajišťována pomoc souběžně od blízké osoby
nebo dalších sociálních či zdravotních služeb
tak, aby mohl žít způsobem života běžným pro
jeho vrstevníky). Osobní asistence Klubu
vozíčkářů Petýrkova je určena obyvatelům
domu zvláštního určení na adrese Petýrkova
ul. č. p. 1949-1953, případně lidem z blízkého
okolí v pěší docházkové vzdálenosti.

OBSAH OSOBNÍ ASISTENCE
Podstatou služby je pomoc uživateli, tj.
člověku se sníženou soběstačností, zvládat
prostřednictvím zaměstnance poskytovatele ty
úkony, které by si takový člověk udělal nebo
obstaral sám, kdyby neměl zdravotní postižení
a tudíž určité omezení. Nepatří sem však
úkony, které by nahrazovaly veřejně dostupné
zdroje (běžné služby jako například řemeslné
práce apod.). Služba je zajišťována jednak
v rozsahu základních činností, které stanoví
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
dále poskytováním základního sociálního
poradenství a nakonec i zprostředkováním
neodkladné pomoci při krizové situaci (tzv.
pohotovostní pomoci), která je v rámci služby
poskytována po předešlé vzájemné dohodě
jako fakultativní činnost.
Mezi úkony péče z okruhu základních činností
osobní asistence patří například pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění
chodu domácnosti nebo zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím. Za
krizovou situaci pro poskytnutí neodkladné
pomoci je pak považován například pád
uživatele na zem, náhlé zhoršení jeho
zdravotního stavu, technická porucha pomůcky
nebo nouzová situace v jeho bytě.
V rámci své činnosti nabízíme rovněž další
doplňkové služby jako například léčebné
pohybové cvičení na přístroji MOTOmed, dále
zapůjčení některých kompenzačních pomůcek
nebo jiné doplňkové aktivity a služby.

JAK SE O OSOBNÍ ASISTENCI ŽÁDÁ?

KONTAKTY NA NÁS

Při zájmu o využívání služby osobní asistence
můžete kontaktovat vedoucí služby, paní Evu
Pichrtovou, a to po předchozí dohodě osobně,
elektronicky na e-mail pichrtova@kvp.cz nebo
telefonicky na číslo 607 419 765.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11
IČ: 452 456 06

Pro Váš prvotní zájem nejsou vyžadovány žádné
formality kromě kontaktu na Vás pro další
domluvu. Výsledkem jednání se zájemcem o
službu je rozhodnutí o tom, zda bude osobní
asistence poskytována na základě uzavřené
smlouvy. Smlouva o poskytování osobní
asistence je poté uzavřena v písemné podobě.
KOLIK OSOBNÍ ASISTENCE STOJÍ?
Osobní asistence a fakultativní činnosti této
služby se poskytují za úplatu podle našeho
ceníku. Výše úhrady za poskytování základních
činností osobní asistence činí 135 Kč za jednu
hodinu. V rámci jednoho kontaktu je však vždy
započítáván čas v minimální délce 15 minut.
Další potřebný čas, který převyšuje tuto
minimální dobu, je započítáván do ceny úkonu
po
minutách. Za fakultativní činnost
pohotovostní pomoci uživatel platí měsíční
poplatek ve výši 500 Kč. Na úhradu námi
poskytovaných služeb je možné použít
příspěvek na péči. Základní sociální poradenství
je poskytováno bezplatně.
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Tel.: 727 821 669 (kancelář)
E-mail: info@kvp.cz
Web: www.kvp.cz
Společnost je zapsána v rejstříku Městského
soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 1190.
Registrace služby osobní asistence MHMP
č. 8323464 ze dne 18. 10. 2007
Bankovní spojení
Komerční banka, a. s., Roztylská 2232, Praha 11
Č. účtu: 68932111/0100
Od roku 2014 jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR a Asociace
veřejně prospěšných organizací ČR.
DĚKUJEME ZA POMOC A PODPORU
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Magistrát hlavního města Prahy | MČ Praha 11
ABAKUS – nadační fond zakladatelů AVASTU
Pražská energetika, a.s. | Úřad práce ČR
Nadační fond Veolia | ČEPS, a.s.
Nadace Charty 77 | MEI Property Services, s.r.o.
Autoškola KING, s.r.o. | Nexum Trilog, a.s.
ISS Facility Services, s.r.o. | LMC, s.r.o.
Ing. Ladislav Kos | Erilens, s.r.o. | Edenred CZ

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O.P.S.
OSOBNÍ ASISTENCE

Jsme víc než jen služba
osobní asistence!

