
KAPACITA SLUŽBY

•  Okamžitá kapacita: 7 uživatelů 
(asistence pro 7 uživatelů v daném okamžiku) 

• Úvazková kapacita pracovníků: 1,1

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE

•  Po – Pá: 7.00 h - 15.00 h

•  Nezbytná telefonická domluva předem.

•  Kontakty se nacházejí na zadní straně letáčku.

ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY

•  24/7, včetně svátků na základě Vaší konkrétní 
zakázky a uzavřené smlouvy s Vámi.

KONTAKTY

TABITA
Třanovského 1758/10 

737 01 Český Těšín

Vedoucí střediska
Tel. +420 739 525 242, +420 558 713 772 
e-mail: asistence.respit@slezskadiakonie.cz

TABITA Jablunkov
Sociální pracovník, koordinátor služeb

Tel. +420 731 625 187, +420 732 693 439,
e-mail: asistence.jb@slezskadiakonie.cz
asistence.ct.koor@slezskadiakonie.cz

Dukelská 108
739 91 Jablunkov

Slezská diakonie
Na Nivách 7

737 01 Český Těšín
Tel. +420 558 764 333

e-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz

www.slezskadiakonie.cz
bankovní spojení: 23035791/0100

PODPORUJÍ NÁS

Města a obce
Jablunkov a obce v jeho správním obvodu

Nadace a fondy
Aktuální donátoři jsou zveřejněni na webových 
stránkách služby. www.slezskadiakonie.cz

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

spolu s Vámi již od r. 2006

Jablunkov



CO NABÍZÍME
 

TABITA Jablunkov prostřednictvím 
terénních odlehčovacích služeb pod-
poruje člověka se sníženou soběstač-
ností, aby mohl žít ve svém prostředí. 
Za jiných okolností mu dává podporu 
pečující osoba. Současně vytváří pe-
čujícím prostor k nezbytnému odpo-
činku a vyřízení svých záležitostí.

PRO KOHO TADY JSME

Senioři a osoby od 18 let se sníženou soběstačností, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Osoby dále splňují podmínku dostupnosti služby

l  Území města Jablunkov a okolních obcí s časovou 
dostupností max. 30 minut počítáno odjezdem au-
tobusového spoje z Jablunkova a dosažením místa 
poskytování služby.

Snížená soběstačnost

znamená omezení z důvodu

l  věku

l  chronického onemocnění

l  tělesného postižení

l  smyslového postižení, kromě osob hluchoslepých

l  lehkého a středně těžkého mentálního postižení

l  duševního onemocnění, osoba využívá odbornou 
lékařskou péči

l  kombinovaného postižení

NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

l  základní sociální poradenství

l  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu

l  pomoc při osobní hygieně

l  pomoc při zajištění stravy

l  zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

l  sociálně terapeutické činnosti

l  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

l  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

l  BEZPLATNÉ zapůjčení kompenzačních pomůcek 
pro naše uživatele na přechodnou dobu

l  zápůjčka kompenzačních pomůcek za úplatu

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY

l  Individuální přístup, podpora dle potřeb člověka

l  Rovný, partnerský přístup k člověku, kterému 
poskytujeme podporu

l  Bezpečí pro člověka

l  Pracujeme s příběhem lidí

l  Spolupracujeme s pečujícími osobami

CÍLE SLUŽBY

Člověk, navzdory svému zdravotnímu omezení

l  uplatňuje vůli a rozhoduje se v běžných 
záležitostech života.

l  má zabezpečeny své potřeby a plánované aktivity 
dle zaběhnutých zvyklostí a svého způsobu života.

l  zůstává ve svém přirozeném prostředí a má 
zachovány společenské kontakty.

Pečující osoba, která má prostor pro odpočinek 
a vyřízení osobních záležitostí.

www.slezskadiakonie.cz

ZA JAKOU CENU?

Po - Pá (6.00 - 18.00, bez přerušení)

0 - 1 h 135,- /h

> 1 - 2 h 130,- /h

> 2 - 6 h 115,- /h

> 6 h 105,- /h

Po- Pá (18:00 - 6:00, bez přerušení)

0 - 6 h 135,- /h > 6 h 115,- /h

So, Ne, Svátky (bez přerušení)

0 - 6 h 135,- /h > 6 h 115,- /h

Účtujeme skutečně spotřebovaný čas 
poskytnuté služby.

Čas strávený cestou k uživateli a zpět, 
včetně cestovného, hradí TABITA.


