pnskytui*
ť*ntr*lrtt
tgk&ty*crluÍky
Úwbr*ígrist*nta

;fu*

trÓvení
Potiebuiete ko studiu, prici,
Úkonr3m
vo|néhočosu, či koždodennťm
aslrŤ*ncidolší osoby? iÁÓte zdrovo|ní
postiženío chcete si sÓm/somo roehodo.
pck
vnt o nÓp|ni svrihoživoto?Pokud onq
VÓm.
pťímo
isou noš*sluŽbyurčeny

#.t,fr)

Priiievnoltompenrotnirh
pornŮtek

-

pomélcku
Fotťebuiatesi pŮičitkompenzcční
Využiite
v|cstni?
do doby, neŽ získáte svou
pornŮcek.
naš|pŮičovnukompenzočrrích
t v

*e-*

{b

#

B*divi**strtihexbffrie-

rov*d*3rm\é*$
srtr*s*hry

p*x{á*ertí*x
ge g,dy*v*Ýati*tx
se
Máte zdrovoŤniho*dicopc potÍebviete
za svfmi
doprovit n*pň.k lékoÍi,do ško|y,
koníčkynebo komko|iviinom?
Pok ismeŤadyprlvs pro Vós.

Jg**rtndyprr vš*thny'

kt*Íirr*spotÍebuiÍ.

l*iiA1|1i4|P|+1&ryry4}l?t:!ii.!q.ry}Fi,n.-.:-4iPs*ěiŤ.ťŤ]Í.jÍĚryP'+fŤ:a9ŤjŤ:*yŤf,Ť8!Ť]t

postiíerrr*
{*ntrr* yr*Ž&?av&r*ě
kraieÚ.p.s.
||1aray*ka*Í*r*k*lt*
|Č:2Ó5 93 548
DelošovonéprocovištěBruntÓ|
Dr.E. Beneše
|497/21,792a1 BruntÓ|
Te|efon;
5s47|8 0Ó8
E-moil:czp.bruntol
@czp-msk,cz
lnterne*www.czp-msk.cz
čÍslo.ůčtul
193576347/0300
NrňvšŤěvní
hodiny Brunlró|l
stieda 8.l 2, l 3.l Ó.30
Pro obiedncně:Čwrtek8-l2, l3.| Ó
N vštěvníhodÍnyprrrtovištěKrnov:
ŮterÝ8'30.l 2, l 3.l 5.30
Hrívštěvní
hodiny pracoviš|ěl,fmoÍovl
Koždf l. čtvrtek
v měsíci8.l 2
hodiny procoviš|sVrbno p. Prodědem;
Núvšlěvní
v měsícil2'30-14.3o
Koždf 2. íŤYrŤgk
podporovánoMinis|srsťveť|
ŤEtos|užboie finončně
práce a socié|ních
věcíČR,
Měs|emBruntélKrnov,Rfmoiov,Vrbnop. Prodědem
o firmouosRA*r ČeskÓrepub|ikos.r.o.

I

pcs|Í*nn*
{anÍrx*a
rťsldr*.YŮ*r*s
snravskgglelEkáh*
krui***p*$*
Det*šavnnépracovís}ěBrunŤál

K*rav i* *íažb*arěex*?

S*w

&&

&ws{-s*s$Bs*
ffimmfuw
kterou
$sobní asist*nceie teránni sluŽbo,
s|užbÓch
sociolních
o
eÓkon
"vmezuie
osobÓm,
ios7iooÓ sb.,poskyiovonÓ

ij

z c|Úvoou
které moií sníženousoběstočnost

nebczd.rtr'br.",.rlil*ickéhoongmocnění
vyžoduie
situoce
ieiichž
""i"ri'" .iiné
se
s]u.žbo
"'''iiení,
osoby.
fyzické
pro.
jiirozeném
sociÓlním
";;;
v
l',r."i"ii
kteréo.sobo
o pÍičinnostech,
i'r.ji
tuto
"i.u
ooir"uuiu.Nošeorgonizocenobízí
Morovskoslezského
i"iu" -'pe'i okresecÍ
ch soci.
i*i*-p'JurednictvimregisŤrovonf
Ólních slr.lžeb.

P o * l * n is l u ž b y* s o b n i c s i s t e n c *
&rw*.*&[*k*
osobní osistence ie individuÓlně
Pos|úním
pomÓhot osobÓm se zdrovotnim posÍlze.
nepťíz[;i o 'unio'rim piekonÓvot ieiich
změnou
niuou '"ciatní situoci zpr3sobenou
Vekem.
zdrovotníhos|ovu nebo vysoki'm

s|užeb
o to prostiednictvím
osobního
kvoliiikovoného
osisŤenlo.TenuživaŤele
podporuie o provÓzí
prov ieho pÍirozeném
gŤiedín pom*há mu
a schop*
k soběstačnosti

p|nohodnotně
nosŤise

životo.
zopoiit do b&žného

oso.bníosisÍenceie určenoosobám,
které
mol| snlŽenou soběsfočnost jŮvodu
z
vysokého věku', chronického
on**álni
neoo zdrovotníhopostižení,
ieiichžsituoce

iiné.-fyzické osoby.
3:1::l".''ry'o..
\Jsoonl osísŤence
ie určenc osobám

od
šesti |et věku. Siužbo
."iil'""a-"
ie
osobémz okresuBruntÓl, ;H;;;;.oli.
nfch c odúvodněnfchpiipoaech
"
procovníko),
i osobámz;';;il
iÍu"ť
oxresu
Morovskoslezského
kroiq kde
orgonizoce
pťrsobí.

*krzs*as*fu,kt*r7rez
**ní*z*brzi
**rs?erz<*
urč*n*
* osobám s omezenouschopností
pohvbu.
kterfm osobní osis'ent ,;.;í
fi;'ů;
:l9'TíTi si|omipoméhots Úkoiy ;;i;1lctmlpremist'ování,
o uživotelneni ochoten si zoiis|it pomoc do|šíosobv,
ieJo
,
pr|s|Usnou
kompenzoční
pomricku,
brieem;
py bylo moŽné získot,
ii
* osobÓm s fěžkfm kombinovonym
smys|ovymonemocněním
zroku o s|uchu.
pCI5k
či'xn o s'i
},F*ví!nc*
ě pofnoc pii zv|ridriní
běžnfch rikonri
péčeo vlgslníosobu
e pomoc pii osobní hygieně
* pomoc pžizaiištěnístrovy
á pomoc pii zaiišiěníchodu
domticnosli
* vÝchovné, vzdě|rivací
o oktÍvizEčnÍ
čínnos|i(nopi. pomoc s pĚíprovou
do
sxoIy,zoměstnÓníčikroužku}
* zprostÍedkov ní konÍoktu
se spo|ečensk'fmprostiedím
& pomoc pii. up|otÍovánípnÍv,
oprávn&
nyt|
.z imťl o píi'
osobníchzriležitos|í
"Ě.{;;;;;í

1l*žhg a*g#hŤn*i*
nesouviseiícÍ
s|užby
* veíeinědostupné
,se
sociÓlnípéči{nopi'rik|idpo vymolovon|'
snéhu}.
odk|ízení
péě (rcpi. op|ikoceiniekcí)
* ašeťovotelskou

Kd* ie *lwilb*p*.*kyŤ*v*n*?

V domigrosti, ve školich o dolšíchrnístech
potťebklienŤc.
no zÓklodě konkrétních

*!u**b
Uhrxd**

k|ienty
JednÓ se o s|užbučistcčněhrozen*u
plotného.ceníku
pod|e
Kč/h
oo
ss-r
"llyli
no pďet odebronfchhodin.
'
"nr!J"*
trsi sŤ*ťt*#
*ri lr*ipy #*e%{*í
- ie k|oden d roz no rovny
r NesÍrtrnnogt
uživcle}m.
všem
ko
pťístup
*
* |ntagroce podporc setrv*níuživotele
v pÍirozenémprosŤÍedí'
v oblosti
uživote|
" Respektování
vr3le.
svobodné
sout.omio proievech
*
e Portnerstvía komunlkoce vztoh mezi
uiivolelem a o$obnÍln csistentem ie
zg|oženno vzáiemnéspolupráci.
l lndividuá|nípÍísfup piiltupuie*: 1."
ohledem no leho
s
uživote|i
koždému
potÍebyo osobnip|ány.
* Profesionolito - odborn'f o -profesionÓlní piísfup k uživoteii. Procovn]cl
Etickf
;#bY 6'ouii osisfence.dodržuií
kodex osobníchosistentÚ.
Kdy ie s|*Ěba poskytovonm?
Služboie poskytovÓnodenně
\
od 7:@ do 20:OOhodin'
t
čnsechmŮžeblt
V osŤstních
f"ffi'y

ffi*}
Í:*ffiffiutovpiípodu

bá

Okrulr:osobr,,
JE.glvžbfi.tJt

PorudnuPrs osohY

re ldfsvo*ním
Bruntůl
ps$ilixgním
r|užby
Pos|úní
s|užbyie
PosléníÍn
poskYtovatodbornou
poradenskoupoťnoc
o podporu osobÓm,

['5.u"[ *,'ryl".irr'nivé sociÓlnisituoci
z drivodu zdrovotního postižení':-?:
pÍlvěku, o tímzo oktivníÚčostiuŽivgtelÚ
poskylo.
S|užbo
situoce.
ie
spiuát k Íešení
B,Y:':|"'
uJno u"zptotně no procovišti'u.
Prodédem
pod
Kinově, R$moÍověo Vrbně
odbornfmi porodci. Nemriže.|ise uŽivote|
drivodri dostovit no pÍoco'" 'J'"**ich
torrnu
viité osobns, mŮže využítterénní.
prostÍedí.
službyve svémpĚirozeném
..a

Cíle s|užby

.'.|i:

srstém3.c]|r
o Zvyšovotorierrtociuživote|ri.v
o 'ť1l.
péče
,oáÓlni podpory, sociólní
Ťešit
níchs|užebo tímzvyšovotschopnost
pr*rceovcť
suou obtiznou socid*níElŤuoci.
povinnostem.
svfm
dostÓt
,"á p,*uo o
*: Zvyšovofschopnostup|otnitelnostiosob
nc lrhu prÓce.
u*id'o"o'ním postižením
. ZvyšovotschopnostpÍekonÓvot fyzick.é
uo'u,y pomocí pŮičovnykompenzoč.
níchpomricek"

Službo ie určenoosobÓm, Í<teré
se ocir|y
v.obtížné
sociÓ|nísituociz dŮvodu ,a,o*t,.
niho pos|iženínebo vysokéhověku'
Mini.
molnívěk užívoÍe|e
službyie l5 |eÍ.

okruh o$sbÍk'er'Ím
s|užboNENíURčENA
. Osobém,
se krerfmi nenímožné
se s|ovně
dorozumět.
Ů osobÓm
postíŽenfm riplnou hÍuchoďei;
poŤou.

I Pomoci v hmotnrÉnouri. Jedná se
o pomoc o podporu pÍi vyÍizování.pťi.
byd|errí
,piuku no živobyti,dop|otku no
pomoci.
o mimoťádnéokomžltě
. D|uhového porodenslví. Jedno se
pĚi hl1{Óni
o p"*o. nebo podporu
tntor5iIL}cl6g.
finonční
Íešeniobtížné
povino
prÓvech
moce o možnostech.
věiite]Ů.
nostech dlužníkr),ručitelÚ o
novoz,ovdn|
Ponoc nebo podporo pÍi
kontoktr3s věíiŤeli,crpod,

r CieÍncŮm
bez znu|ogŤlďeskéhonebo s|o.
venskehoiozyko bez doprovodu
oroby,
-_-I,
k|eráhovoĚíuvedenfmiiozyky.
'i

i

Nobízírnesociá|ní
porodensfvív ob|Egtechl :
. Drivekpro
osoby se zdravolním pos|ÍŽenim (piíspěvekno mobi|ifu,prispěvek
'ouo['
no zv|ÓštnípomŮcku, prŮkai
,*
zdrovotnímposÍížením).
* $ystému
sotírÍ|níchs|užab a zákonc
o totíá|níchs|užb ch' Jedná '"
'*iŇ;;
o P.11oc a podporu s vy ízenírn
o pňl
využitípiíspěvku na péči,s vyhtedaním
o vyběrem vhodnésociáÍní
s|užáy.

Principy s|užby
r Nezévis|ost
r Respek|ov*níu.sivtrto|t3
t Pcrinarstvi c komunikac*
. lndivlduilníp í*fup
r Profetionalitn
r Anonymita

k

ffi

