OSOBNÍ ASISTENCE
S námi to jde snáz

zapsaný spolek
SPOLEČNÉ CESTY – z.s.
Hurdálkova 147, 547 01 Náchod

tel: 727 919 937
www.spolecnecesty.cz
socialni@spolecnecesty.cz
Motto: Tam, kde Vám síly nestačí ke zvládnutí Vaší cesty životem,
půjdeme společně sVámi…

Co je to za službu?

Služba osobní asistence je sociální služba poskytovaná lidem s nějakým typem
znevýhodnění, které jim brání v běžném způsobu života. Za pomoci osobního
asistenta pak mohou zvládat to, co by jinak přirozeně dělali, kdyby takové
znevýhodnění neměli.

Pro koho je určena?

Služba osobní asistence poskytovaná Společnými cestami – z.s. v Náchodě je
určena všem lidem od 4 let věku, kteří mají zdravotní omezení tělesné,
smyslové nebo duševní. Pokud je Vaše bydliště na území vzdáleném do 15 km
od města Náchoda, můžete se stát našimi uživateli. Dětem, které mají
vyučování ať už v mateřské či základní nebo střední škole umožníme
prostřednictvím naší služby, aby tuto svou školní docházku mohly naplňovat i
přes své postižení. Osamělým lidem pomůžeme najít cestu do společnosti ať už
za povinnostmi či zábavou i přes překážky, které zavinilo jejich zdravotní
postižení. Pomůžeme Vám v době, kdy je Vaše pečující rodina v zaměstnání a
nemůže se věnovat Vašim potřebám. Těší nás, když společně s námi dokážete
naplňovat své osobní potřeby a přání.

Jak si službu můžete objednat?
Naše služby můžete využívat po předchozím jednání a po uzavření smlouvy.
Služby Vám můžeme poskytovat mezi 6. - 21. hodinou nepřetržitě od pondělí
do neděle včetně svátků. Žádost o naši službu nám můžete sdělit v pracovní
dny na našem telefonním čísle uvedeném na přední straně či můžete poslat
dopis s Vaší žádostí na poštovní či e-mailovou adresu, které jsou uvedeny
rovněž na přední straně tohoto letáčku. V písemné žádosti nezapomeňte uvést
kontakt na Vás, abychom se s Vámi spojili a domluvili se na návštěvě u Vás,
jejímž účelem bude společné sladění našich možností a Vašich představ o
poskytnutí pomoci ve Vaší situaci.

Kdo Vám službu bude poskytovat?
Služba je registrována podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a je
zařazena do sítě služeb Královéhradeckého kraje. Je zajišťována odborně
vzdělanými a zkušenými asistentkami.

Kolik za službu zaplatíte?
Úhrada za službu se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. §5, odst.2 a je stanovena za
hodinu, kterou s Vámi asistent stráví, pokud spolu nebudete celou hodinu, čas
k výpočtu ceny se poměrně zkrátí. Cenu za službu si můžete vypočítat podle
přiloženého ceníku.

Úhrada osobní asistence
Společné cesty – z.s., Hurdálkova 147, 547 01 Náchod
Délka poskytování služby
za den a jedno setkání

Cena služby za hodinu
(Kč/hod = Kč/min)

Do 1 hodiny včetně

108 = 1,80

Do 2 hodin včetně

102 = 1,70

Do 3 hodin včetně

96 = 1,60

4 až 6 hodin

90 = 1,50

Více než 6 hodin

84 = 1,40

Asistence dítěti při plnění školní docházky
mimo pobytových akcí pořádaných školou

72 = 1,20

Tuzemské pobytové akce školy

84 = 1,40

Při poskytování služby o víkendech a svátcích
se cena služby navyšuje o 20 %.
Platnost ceníku je od 1. 12. 2014

Na spolupráci s Vámi se těší kvalifikované osobní asistentky
Společných cest – z.s. se svým ředitelem Bc. Tomášem Magnuskem.

Profil zakladatele služby

Organizaci Společné cesty - z.s., dříve občanské sdružení s názvem Sdružení
občanů republiky České založil v roce 2002 vystudovaný speciální pedagog
působící ve funkci ředitele organizace Tomáš Magnusek.
Magnusek se od roku 2009 také věnuje filmařské práci. Stal se producentem a
režisérem několika filmových i televizních projektů. Ve své tvorbě se zaměřil na
popsání tvrdé reality, ale působí i v komediálním žánru. Mezi jeho díla patří
komerčně úspěšná trilogie Bastardi, seriál nominovaný televizí na Českého lva
Stopy života či snímek Kluci z hor. Od roku 2011 je předsedou Obce spisovatelů
České republiky.
V roce 2017 otevřel Magnusek herecké muzeum, které založil v Ratibořicích v
Babiččině údolí.

