
    

Kontaktní místo 
 

Kancelář osobní asistence 
  
Prostory bývalého Strojtexu (1. patro) 
Náměstí Republiky 101 
544 01  Dvůr Králové nad Labem 
 
 

Provozní doba 
 
Pondělí  8,00 – 12,00         
Úterý  8,00 – 16,00 (Sociální pracovnice) 
Středa  8,00 – 16,00 (Sociální pracovnice) 
Čtvrtek 8,00 – 12,00       
Pátek  8,00 – 12,00 (Sociální pracovnice) 
 
 

Kontaktní osoba 
 

Sociální pracovnice osobní asistence 

tel.: 731 401 416 
 
 

Další kontakty 
 

Mobil    734 435 102 
Pevná linka    491 616 381 
asistence@charitadk.cz 
www.dk.charita.cz/oa 

 
 

Služba poskytována dle zákona 108/2006 Sb. 
 

Zřizovatel 
Farní charita Dvůr Králové n. L. 
Palackého 99 
544 01, Dvůr Králové nad Labem 
IČO: 43464637 

Tel. 491 616 381, 734 435 102 
sekretariat@charitadk.cz  
www.dk.charita.cz  

 
Další služby FCHDK 

Centrum pro rodinu Klubko 
Náměstí TGM 40, 544 01 Dvůr Králové n. L. 
Tel. 605 202 590, 491 616 418  
klubko@charitadk.cz 
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Palackého 99, Dvůr Králové n. L. 
Tel. 731 604 695 
strelka@charitadk.cz 
 
Občanská poradna 
Palackého 99, Dvůr Králové n. L. 
Tel. 499 620 431, 731 598 850 
poradna.dvur@charitadk.cz 
 
Sociálně terapeutická dílna Slunečnice 
Nám. TGM 40, 544 01 Dvůr Králové n. L 
Tel. 491 616 360, 731 401 417 
slunecnice@charitadk.cz 
 
Sociálně aktivizační služba Klub Labyrint 
Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové n. L 
Tel. 730 595 793 
labyrint@charitadk.cz 

O s o b n í  
a s i s t e n c e  

 
 

  

Co služba nabízí? 
 

 Osobám se sníženou soběstačností 

NABÍZÍME POMOC A PODPORU (asistenci)  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Komu je služba určena? 
 

 DĚTEM (od 1 roku) a DOSPĚLÝM,  
kteří jsou nebo mohou být na základě 
svého zdravotního stavu závislí na pomoci 
jiné osoby (kombinované, tělesné, 
zdravotní postižení) 
 

 

 

www.dk.charita.cz/oa,    tel. 731 401 416 
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  Posláním je: 

Osobní asistence nabízí pomoc a podporu při 
běžných činnostech během dne v případech, 
kdy klient má sníženou soběstačnost. Tím 
přispívá k větší samostatnosti klientů, 
a k tomu, aby mohli zůstat ve svém obvyklém 
prostředí (domácnosti, škole) a věnovat se 
svým aktivitám. 

 

 

Cílem je: 

 aby klient, mohl žít ve svém 

domácím prostředí, které zná a 

je zde spokojen,  

 aby se klient, mohl zapojovat do běžného 
života a vykonávat činnosti přiměřeně 
svému věku 
 

 aby dítě závislé na pomoci jiné osoby, 
mohlo v přirozeném prostředí školského 
zařízení získávat sociální dovednosti, 
kontakty a kolektivní návyky 

 

 

Kdy je služba poskytována? 

 365 dní v roce  

  7 dní v týdnu 

  24 hodin denně. 
 

 

Kapacita služby?  13 uživatelů denně 

 

Principy (zásady) služby: 

 Individuální přístup (služba je poskytována 

podle konkrétních potřeb a požadavků 

klienta) 

 Aktivizace (podporuje a pomáhá klientovi 

v zapojování do běžných aktivit podle 

konkrétních zájmů) 

 Partnerství a spolupráce (my a klient jsme 
spolu v partnerském vztahu) 
 

 Kvalita služby  
 

S  čím osobní asistence 

pomůže a podpoří? 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu (např. pomoc při podávání 

jídla a pití, při oblékání a svlékání) 

 pomoc při osobní hygieně (např. mytí 

rukou, pomoc při použití WC)  

 pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při 

přípravě jídla nebo pití, rozlišení stravy)  

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

(např. pomoc s  údržbou domácnosti 

a osobních věcí, při nákupu)  

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím (např. doprovázení k lékaři, 

na zájmové a volnočasové aktivity) 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (např. jednání na úřadech) 

Úhrada služeb? 
 

Jedná se o službu, která je částečně hrazena 
uživatelem. 
 
Spoluúčast na úhradě za poskytovanou službu je na 
jednu hodinu skutečně spotřebovaného času  
 

 Ve školských zařízeních 
-                      70 Kč/hod. 

 

 Ostatní 
- Do 3 hodin denně   

90Kč/hod. 
- Každá další hodina nepřetržitě 

   60 Kč/hod. 
- Noc 20:00 – 7:00               

   100 Kč/hod. 
- Víkendy, svátky               

   100 Kč/hod. 
 

zbylé náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu 
prostřednictví MPSV a rozpočtu města Dvůr Králové. 
 
 

 

Kde je služba poskytována?  

 
Budeme s Vámi všude tam, kde 
potřebujete, tzn. u Vás doma, ve 
školských zařízeních (ve školách, 
školkách), v zaměstnání a na dalších 
místech podle Vaší konkrétní 
potřeby a vzájemné domluvy. 

 


