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Tímto dokumentem se dne 31. 12. 2018 ruší platnost dokumentu Místní a časová dostupnost
poskytované sociální služby – osobní asistence, který byl platný od 27. 4. 2016.
Tento dokument je určený a závazný pro pracovníky a klienty služby osobní asistence
ParaCENTRA Fenix, z. s. Je též určený všem případným zájemcům o tuto službu.

Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby – osobní
asistence


Cílovou skupinou služby osobní asistence dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách jsou osoby se zdravotním postižením starší 15 let a senioři.



Okamžitá kapacita služby je 8 klientů.

ČASOVÁ DOSTUPNOST


Terénní služba osobní asistence je poskytována nepřetržitě. Termín a délku poskytované
služby si klient domlouvá podle svých potřeb prostřednictvím vedoucího služby, popř.
zástupce vedoucího služby. Ten poté předá informace osobnímu asistentovi, který
službu v terénu realizuje.



V případě plánování, změny či zrušení termínu poskytované služby je možné
kontaktovat vedoucího služby, popř. zástupce vedoucího služby, v následujících časech:
pondělí – pátek
8:00 – 18:00
Mimo tento čas je komunikace s koordinátory služby možná pouze v urgentních
případech.



Vedoucího služby, popř. zástupce vedoucího služby, je možné zastihnout
na bezbariérovém pracovišti Netroufalky 787/3, 625 00 Brno – Bohunice, které je
v dosahu bezbariérové MHD, po předchozí domluvě v době:
pondělí – čtvrtek
9:00 – 16:00
pátek
9:00 – 15:00
Po domluvě i v jinou dobu dle potřeb klienta a možností pracovníka.
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MÍSTNÍ DOSTUPNOST



Služba osobní asistence je poskytována terénní formou v přirozeném sociálním prostředí
klienta.
Služba je poskytována na území města Brna, přičemž na jiném místě může být
poskytována jen po vzájemné dohodě mezi pracovníkem ParaCENTRA Fenix, z. s. (dále
jen „PCF“) a klientem. Náklady spojené s cestou mimo Brno hradí klient služby.



Zastávky MHD v blízkosti PCF:
o Zastávka „Univerzitní kampus“ cca 450 m – linky č. 25, 37, 40, 50, 61, 69, 82, E56.
o Zastávka „Univerzitní kampus – sever“ cca 150 m – linka č. 40.
o Obě zastávky jsou bezbariérově přístupné a disponují nájezdy.
o Od zastávky „Univerzitní kampus“ se vydáte směrem k Fakultě sportovních studií,
dále budete pokračovat rovně a za šedou multifunkční budovou A+ odbočíte
doprava. Po pravé straně po 100 m uvidíte nízkou jednopatrovou budovu – naše
pracoviště.



Při využití dopravy vlastním automobilem:
o Z ulice Jihlavská odbočte doprava na ulici Netroufalky směrem k FN Bohunice
či k Univerzitnímu kampusu, jeďte rovně a na kruhovém objezdu použijte druhý
výjezd. Pokračujte rovně a po cca 250 m odbočte doprava (za šedou multifunkční
budovou A+). Po pravé straně po 100 m uvidíte nízkou jednopatrovou budovu –
naše pracoviště.
o Při příjezdu z jiného směru dojeďte na kruhový objezd na ulici Netroufalky
a použijte výjezdu vedoucího k šedé multifunkční budově A+. Za ní odbočte
doprava a po 100 m uvidíte po pravé straně nízkou jednopatrovou budovu – naše
pracoviště.
o Parkování před budovou je možné v případě, že je klient držitelem Parkovacího
průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7).



Více viz navigační mapka nebo odkaz na:
http://www.mapy.cz/zakladni?x=16.5693873&y=49.1792434&z=17&l=0&source=f
irm&id=2239741
V případě potřeby doprovodu ze zastávky do PCF či pomoci s přesunem z automobilu
nás lze kontaktovat na telefonním čísle +420 733 589 567.



PŘÍLOHY:
Navigační mapka
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