
•	 Izraelská	1,	Praha	3  

osobně pouze po předchozí domluvě

• telefonicky každý všední den vyjma svátků  

v době 8.00-16.00 hod. na tel.: 272	738	332

• emailem: dpezra@kehilaprag.cz

•	 www.dpezra.cz

Zavedení služby je vždy závislé na volné kapacitě, 
která se odvíjí od aktuálně poskytovaných 
a poptávaných služeb. V případě naplnění 
kapacity KDP Ezra jsou žadatelům o služby 
zprostředkovány informace o možnostech 
zajištění péče ostatními poskytovateli  
socialních a zdravotních služeb.

•	 sociální	poradenství a kontakt se sociální 
pracovnicí je vždy zdarma

•	 služby	osobní	asistence jsou hrazeny dle 
platného ceníku, který podléhá legislativnímu 
rámci

•	 zdravotní	péče indikovaná lékařem je hrazena 
zdravotní pojišťovnou, péče nepředepsaná 
lékařem je hrazena dle seznamu zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami

•	 ergoterapie je hrazena dle platného ceníku

•	 půjčovna	kompenzačních	pomůcek  
je hrazena dle platného ceníku

Kapacita poskytovaných služeb

Platba za služby

Na financování projektu  
KDP EZRA se podílejí

•	 Claims	Conference

•	 Židovská	obec	v	Praze

•	 Nadační	fond	obětem	holokaustu

•	 Veřejně	prospěšný	spolek	na	podporu	osob	

dotčených	holokaustem

•	 Ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí

•	 Ministerstvo	zdravotnictví

•	 Magistrát	hl.m.	Prahy

•	 Městské	části	Praha	1,	3,	4,	6,	10

Kontaktní informace

KDP EZRA
komplexní domácí péče

SLUŽBY
informace pro zájemce



Sociální	poradenství poskytuje osobám v 
nepříznivé sociální situaci potřebné informace 
přispívající k řešení jejich situace. Služba 
obsahuje základní poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování 
práv a zájmů.

Služby	osobní	asistence obsahují pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při prosazování práv a 
zájmů. Služby mohou být indikovány sociálním 
pracovníkem, vyžádány klientem nebo 
příbuznými či známými.

Postup	při	zahájení	osobní	asistence:
Sociální pracovnice navštíví zájemce o službu 
v jeho domácím prostředí, společně definují 
potřeby a spolu se domluví na rozsahu služby. 
Následně navrhne způsob realizace dle aktuální 
volné kapacity.

Domácí	zdravotní	péči indikuje praktický lékař 
nebo ošetřující lékař v nemocnici. Individuálné 
plán péče zahajuje i ukončuje hlavní sestra 
KDP Ezra společně s klientem dle požadavků 
indikujícího lékaře.

KDP	EZRA	je	nestátní	zdravotnické	zařízení	
a	registrovaná	terénní	sociální	služba	osobní	
asistence.	Poskytujeme	propojené	zdravotní	
a	sociální	služby	v	domácím	prostředí	klienta.	
Našim	zřizovatelem	je	Židovská	obec	v	Praze.

Postup	při	zavedení	domácí	zdravotní	péče:
Praktický lékař nebo odborný lékař v nemocnici 
doporučí a predepíše poukaz 06, na kterém 
vyznačí obsah a rozsah potřebné zdravotní  
péče. Po předání tohoto poukazu hlavní sestře 
KDP Ezra, navštíví klienta zdravotní sestra a 
domluví s ním přesný ošetřovatelský plán. 

Ergoterapie je poskytována na základě 
doporučení ošetřujícího lékaře nebo pracovníků 
KDP Ezra - ergoterapeutů, hlavní sestry nebo 
sociální pracovnice.

Postup	při	zavedení	ergoterapie:
Ergoterapeutka na základě domácího šetření 
navrhuje individuální ergotepii, doporučuje 
vhodné kompenzační pomůcky a případně i 
úpravy domácího prostředí klienta.

Půjčovna	kompenzačních	pomůcek 
Pomůcky se půjčují na základě šetření 
ergoterapeutky KDP Ezra. Smyslem půjčovny je 
možnost výběru a vyzkoušení nejvhodnějšího 
typu pomůcky. Konkrétní informace o vypůjčení 
pomůcek podává ergoterapeutka KDP Ezra.

Nabízené služby

• odstranění akutní nebo déletrvající nepříznivé 
životní situace

• podpora samostatnosti, soběstačnosti a 
aktivizace uživatelů služeb

• spokojenost našich klientů, kterým 
pomáháme, aby co nejdéle mohli bezpečně žít 
v prostředí svých domovů

• při poskytování služeb vycházíme z 
individuálních potřeb klientů

• služby jsou poskytovány v zájmu klienta a v 
náležité kvalitě takovými zbůsoby, aby bylo 
vždy důsledně zajištěno dodržování lidských 
práv a základních svobod člověka

Zásady a cíle KDP Ezra

KDP EZRA
komplexní domácí péče


