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Nechci do domova důchodců!



Chci žít doma, ale bojím se, že to bez pomoci nezvládnu!



Staráme se o babičku, ale jsme přes den v práci!



Chceme na dovolenou, potřebujeme krátkodobý zástup!



Nevím si rady na úřadě!
Jsme tu pro Vás, čtěte dál...

Asistence Pomoc a Péče
Slunečnice, z.ú

Jsme odborný zkušený partner v oblasti péče o seniory,
osoby se zdravotním či duševním onemocněním.
Terénní služba osobní asistence – jezdíme ke klientovi do
domácnosti v rozsahu 20 km od Týna nad Vltavou a Dřítně.
Čas poskytování služeb denně od 7:00 – 19:00
Poskytujeme služby klientům od 18 let
Realizujeme další programy navazující na sociální služby.

O nás
Máme mnohaletou zkušenost v péči
o seniory, osoby se zdravotním či duševním
onemocněním.
Naším cílem je poskytovat lidem znevýhodněným z
důvodu věku nebo handicapu služby tak, aby mohli
co nejdéle žít doma, ve svém přirozeném prostředí.
Zároveň spolupracujeme s rodinou a podporujeme
pečující osoby.

Služby osobní asistence


Základní služby



např. úkony péče o vlastní osobu



osobní hygiena, mytí na lůžku



Sociální poradenství



nejen pro klienty, ale všechny
zájemce



podávání stravy



chod domácnosti, úklidy, nákupy



příspěvky na péči včetně odvolání



hájení práv, osobní záležitosti



dávky státní sociální podpory



spolupráce s dalšími organizacemi
apod.

Fakultativní služby


pouze pro klienty základních
služeb



např. převoz automobilem, praní
a žehlení v naší prádelně,
zapůjčení kompenzačních
pomůcek

Jak vše funguje
V případě zájmu o poskytování služeb je domluvena osobní
schůzka, kde jsou předány všechny informace o naší službě,
podmínky poskytování služeb, vysvětleny všechny dotazy
a poté, dle zájmu je nebo bude sepsána smlouva.
Při uzavírání smlouvy každý uživatel obdrží znovu písemné
informace o poskytované službě, ceník a vnitřní předpisy,
které jsou přílohou smlouvy s dalšími konkrétními údaji.
Během poskytování služby se s klientem, který je aktivně
zapojen do celého procesu, dojednávají jeho osobní cíle
a podle nich se plánuje veškeré poskytování osobní asistence.
Klient je rovnocenným partnerem, který určuje, co potřebuje.

Programy navazující na
sociální služby
Ústav realizuje navazující programy, které pomáhají
klientům i veřejnosti především ve venkovských
oblastech.
Terénní a ambulantní poradna pro pečující osoby.
Volnočasové aktivizační setkávání skupinové
i individuální přímo v domácnosti v podobě sociálně
zdravotních programů (arteterapie, pohybová terapie,
cvičení paměti…)
Půjčovna kompenzačních pomůcek – pro klienty
osobní asistence některé pomůcky zdarma.

Základní ceník služeb 135 Kč/hod
Čas je účtován podle skutečně
spotřebovaného času, žádné
zaokrouhlování, žádné povinné
minimum odebraných služeb.

Předběžná kalkulace na vyžádání.
Pomůžeme vyřídit příspěvek na péči,
který je určen pro úhradu sociálních
služeb.

KONTAKTY
Ředitelka Bc. Jana Vodičková

723 900 285

Soc. pracovnice Bc. Věra Jakimová 737 190 891

papslunecnice@seznam.cz
www.appslunecnice.cz
YouTube APP Slunečnice

kontaktní kancelář

Dříteň 162, Dříteň 373 51

provozní doba kanceláře: PO-PÁ 8:00-14:00

provoz v terénu u klientů:

PO-NE 7:00-19:00

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte
kontaktovat, rádi Vám poradíme a
pomůžeme s řešením Vaší situace a Vašich
potřeb.

