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1. ÚVOD

Otevfieli jste poslední plánovanou broÏurku o osobní asistenci. První byla

napsána Osobní asistence jako jedna z cest k samostatnému Ïivotu, Praha
pÛvodnû 1996, obnovená 2002, Ing. Jana Hrdá, Osobní asistence, pfiíruãka
postupÛ a rad pro klienty, Praha 1997, Ing. Jana Hrdá, Osobní asistence, pfií-
ruãka postupÛ a rad pro asistenty, Praha 2001, Ing. Jana Hrdá. Tato fiada bro-

Ïurek o osobní asistenci vznikla, protoÏe jsme povaÏovali za nezbytné vyjádfiit

a zvefiejnit o ní základní informace, zásady uplatÀované v této pokrokové sluÏ-

bû a poznatky o jejím praktickém fungování. V‰echny pfiíruãky mûly pomoci

zejména tzv. dobré praxi. Co je dobrá praxe? Je to v‰e uÏiteãné a pfiíhodné, v‰e,

co vyhovuje tûm, kdo ve sluÏbû hrají svou úlohu. V broÏurkách lze tedy najít

kromû „‰edivé teorie i zelen˘ strom praxe (J. W. Goethe)“, je v nich kolektivní

zku‰enost z kaÏdodenního Ïivota s osobní asistencí. 

Prvním poskytovatelem osobní asistence v âeskoslovensku byla PraÏská

organizace vozíãkáfiÛ (POV). Jako âeské stfiedisko Evropského hnutí sebe-
urãujícího Ïivota ENIL (The European Network of Independent Living) usilu-

je o roz‰ífiení v‰ech moÏností vedoucích k zaãlenûní osob s postiÏením do bûÏ-

ného Ïivota spoleãnosti. Proto se stala metodick˘m centrem pro osobní asisten-

ci, kam se obracejí zájemci o tuto sluÏbu z fiad osob s postiÏením, jejich rodin-

ní pfiíslu‰níci, ti, ktefií chtûjí dûlat osobní asistenty, stejnû jako pracovníci obec-

ní a státní správy. V neposlední fiadû jsou to také rÛzné organizace, které se chtû-

jí stát poskytovateli. Pracovníci POV stáli u zrodu mnoha takov˘ch zafiízení

a pomáhají jim i nadále, takÏe stále palãivûji pociÈují, Ïe chybí ucelená pfiíruã-

ka, která by byla pomÛckou na tomto poli zaãínajícím i jiÏ déle pracujícím 

organizacím. 

Pfiesto ponechali napsání broÏurky aÏ na konec, a to z tûchto dÛvodÛ: Nech-

tûli vytvofiit nûco, co by nebylo v souladu s dlouho oãekávan˘m zákonem

o sociální pomoci (sluÏbách), naopak chtûli nasbírat co nejvíce zku‰eností od

rÛzn˘ch poskytovatelÛ, a koneãnû bylo nutné na ni opatfiit peníze. 

Pfiíruãka bude postavená na standardech kvality (jakosti) sociálních sluÏeb

tak, aby poskytovatelé s nimi pfii tvorbû vlastní metodiky sluÏeb byli v souladu.

Budou v ní rámcová pravidla pro rÛzné typy osobní asistence, pro rÛzné cílové

skupiny uÏivatelÛ i pfiíklady tzv. dobré praxe. Tato pfiíruãka by mûla b˘t  zákla-

dem, na nûmÏ bude snadné vytvofiit speciální metodiku sluÏby, kterou musí

kaÏd˘ poskytovatel mít, kdyÏ zaãne sluÏbu provozovat. Je tedy sice urãena

pfiednû poskytovatelÛm sociálních sluÏeb (stávajícím i zaãínajícím), ale také

uÏivatelÛm, úfiedníkÛm, odborníkÛm i ostatní vefiejnosti.
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V souãasnosti v Evropské unii pracuje Evropské fórum ZP (European Disa-

bility Forum - EDF), jehoÏ ãlenové jsou jmenováni Komisí EU. Mají reprezen-

tovat typy zdravotního postiÏení, ãinnosti osob se zdravotním postiÏením,

národní zájmy a nevládní organizace, takÏe zástupci jsou z nevládních organi-

zací ãlensk˘ch státÛ, z organizací zamûstnavatelÛ a odborov˘ch organizací.

EDF je pfiipomínkov˘m místem pfied pfiijetím opatfiení Komise EU.

Pfiedmûtem zájmu Evropské unie v‰ak nejsou sociální sluÏby, ty jsou zcela

v pravomoci ãlensk˘ch státÛ, programy se zamûfiují na mobilitu (pohyb), vzdû-

lávání a zamûstnávání lidí s postiÏením.

2. 2. V ãesk˘ch zemích
Také v âesk˘ch zemích byla sociální péãe pfieváÏnû na rodinû a blízk˘ch.

Poprvé se o sociální péãi hovofií v fií‰ském policejním fiádu Ferdinanda I. v roce

1552. Péãe se podle nûj poskytuje chud˘m s domovsk˘m právem v obci

(v pastou‰kách, chudobincích ãi tzv. ratejnách). Za Josefa II.  byly vyhlá‰eny

Dvorské dekrety, podle nichÏ se  zfiizovaly farní chudinské ústavy. Chudinsk˘
zákon ã. 59/1868 ãeského zemského zfiízení  upravoval právní vztahy vznikají-

cí v oblasti chudinské péãe. Systém chudinské péãe fungoval aÏ do roku 1956

(!), kdy vstoupil v platnost zákon ã. 55/1956 Sb. o sociálním zabezpeãení. Po

únoru 1948 do‰lo k pfienesení v˘konu sociální péãe v˘hradnû na stát, nebo

spí‰e na jeho místní orgány - národní v˘bory. Podle zákona ã. 101/1964 Sb.

o sociálním zabezpeãení (s provádûcí vyhlá‰kou ã. 102/1964 Sb.) byla sociální

péãe podfiazena pod pojem sluÏby a nadále poskytována pouze státními orgány.

Podle zákona ã. 121/1975 Sb. s provádûcí vyhlá‰kou ã. 130/1975 Sb. bylo roz-

‰ífieno spektrum poskytovan˘ch dávek. 

Souãasná právní úprava v âeské republice vychází stejnû jako pfied rokem

1989 z invalidity. To vede k tomu, Ïe základním prostfiedkem zaji‰tûní Ïivot-

ních potfieb obãanÛ se zdravotním postiÏením je pln˘ pfiípadnû ãásteãn˘ inva-
lidní dÛchod. DoplÀkov˘m zdrojem jsou rÛzné pfiíspûvky, sociální sluÏby ãi

mimofiádné „v˘hody“ poskytované na základû rozhodnutí pfiíslu‰ného státního

orgánu, a to buì fakultativnû (nezávaznû, nepovinnû), nebo obligatornû (povin-

nû).

Pfiíspûvky a sluÏby jsou poskytovány obãanÛm se zdravotním postiÏením

podle vyhlá‰ky MPSV ã. 182/1991 Sb. v platném znûní. Dále jsou to pfiíspûvky

podle zákona ã. 482/1991 Sb. o sociální potfiebnosti v platném znûní.

V âeské republice je v zákonû zakotvena povinnost státu poskytnout lidem,

ktefií mají tak tûÏké zdravotní postiÏení, Ïe nejsou s to se o sebe postarat, ani

nemají rodinu, jeÏ by to uãinila, poskytnout péãi v ústavech sociální péãe, pfií-

padnû se jim poskytuje terénní peãovatelská sluÏba. 
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2. DùJINY SOCIÁLNÍ PÉâE
2. 1. Letem svûtem

Z historie lidstva  mÛÏeme o nás sam˘ch získat znaãnû rozporuplné mínûní.

Na jedné stranû se v Bibli (na pfiíklad Jk 1, 27)  doãteme,  Ïe pospolitost má

povinnost postarat se o vdovy, sirotky a dal‰í, ktefií pomoc potfiebují. Îe pfiíkla-

dem ‰el sám král: „A tak sídlil Mefíbó‰et v Jeruzalémû, neboÈ kaÏdodennû jídal

u králova stolu. Kulhal na obû nohy.“ (2. Samuelova 9,13). Na druhé stranû se

jiÏ na základní ‰kole uãíme, Ïe v antické Spartû házeli miminka, která se nezdá-

la b˘t dokonalá, se skály. Pravda je, Ïe péãe o lidi, ktefií potfiebovali pomoc,

skoro  po celou historii lidstva závisela na rodinû a souãinnosti a podpofie tûch

nejbliÏ‰ích. Stát poskytoval podporu vût‰inou jen vojensk˘m vyslouÏilcÛm,

pfiípadnû se cechovní bratrstva a spolky staraly o své potfiebné ãleny, dále to

byly církve ãi náboÏenská seskupení, kdo poskytovaly pomoc. 

Evropská, a potaÏmo euroamerická kultura, stejnû jako âeské zemû (viz

dále), se ze stfiedovûkého zpÛsobu sociální péãe vymanila aÏ ve druhé polovinû

dvacátého století. V souvislosti s vytváfiením spoleãn˘ch seskupení v Evropû,

jeÏ vyústilo ve vznik Evropské unie (EU), se zaãaly tvofiit také základy pravi-

del pro ochranu a podporu vydûlen˘ch skupin obãanÛ. Tak tedy, aãkoliv prvním

podnûtem vzniku Evropské unie (EU) byla snaha zabránit vojensk˘m stfietÛm

a pokraãováním této snahy zcela logicky byla hospodáfiská sdruÏení, pfiece se

nakonec formuluje i komunitární právo postihující skoro celou ‰ífii Ïivota oby-

vatel komunity (EU). Vznikají právní normy, jeÏ se fiídí zásadami, které pfied-

znamenávají, Ïe sociální pomoc není jen záleÏitostí blízk˘ch a bliÏních, ale Ïe

je také vûcí spoleãnosti: zásada sociální spravedlnosti, dobr˘ch mravÛ, rovnos-

ti, zákazu diskriminace a ochrany lidsk˘ch práv. 

Máme tu tzv. generace práv: První generace: práva osobní smûrující

k ochranû lidského Ïivota a dÛstojnosti (právo na Ïivot, zákaz muãení a nelid-

ského zacházení, zákaz otroctví a nucen˘ch prací) a také procesnû-právní záru-

ky ochrany lidsk˘ch práv (právo na spravedliv˘ proces, pfiedpoklad neviny,

právo na obhajobu). 

Druhá generace: politická práva a svobody (aktivní a pasivní volební právo,

svoboda my‰lení, svûdomí a náboÏenského vyznání, projevu, shromaÏìování

a sdruÏování). 

Tfietí generace: hospodáfiská, sociální a kulturní práva (právo na práci, na

spravedlivé pracovní podmínky, na ochranu zdraví, na sociální a lékafiskou

pomoc, na sociální zabezpeãení). 

âtvrtá generace: moderní práva, která se teprve nacházejí ve stavu utváfiení

a stanovování (právo na hodnotné Ïivotní prostfiedí a nedotãenou pfiírodu, na

ochranu spotfiebitele, právo se li‰it, na pfiístup k informacím a prostfiedkÛm sdû-

lování podle nového mezinárodního informaãního fiádu, na Ïivotní styl, kter˘ si

ãlovûk zvolí).  
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KdyÏ Janû Zdenka Hanáková nabídla nejprve sluÏbu a pozdûji spolupráci,

shledaly, Ïe také pravidla POV byla takfika stejná. Byl tu dal‰í dÛkaz, Ïe sku-

teãnû odpovídají tomu, co lidé s postiÏením u nás potfiebují. Proto se pracovní-

ci POV v‰emi silami zaãali snaÏit jednak o roz‰ífiení osobní asistence do celé

republiky, jednak o její uzákonûní. Osobní asistenci by mûl mít kaÏd˘, kdo ji

potfiebuje a kdo si zvolí k vyrovnání své nepfiíznivé sociální situace právû tuto

sluÏbu.

Postupnû se hlásili dal‰í a dal‰í zájemci-poskytovatelé. Aãkoliv bylo neoby-

ãejnû tûÏké najít vhodné osobní asistenty a opatfiit nutné penûÏní prostfiedky,

pfiece nejprve pomalu, v posledních dvou, tfiech letech ãím dál rychleji narÛstal
poãet poskytovatelÛ. Dnes si sem tedy jiÏ  netroufáme  dát jejich seznam. Chce-

te-li znát poslední stav, doporuãujeme, abyste se zeptali  buì v POV, nebo u jiné

organizace, jeÏ osobní asistenci provozuje, zpravidla o sobû vzájemnû vûdí.

Od roku 1994 pofiádala POV takfika kaÏdoroãnû semináfi, jehoÏ hlavním

námûtem vÏdy byla osobní asistence v souvislosti se souãasn˘m dûním v soci-

ální oblasti (na pfiíklad zákon o sociální pomoci, standardy kvality sociálních

sluÏeb). V roce 2000 se pod zá‰titou Misijního odboru uskuteãnilo první celo-

státní setkání osobních asistentÛ, která se pozdûji konala kaÏd˘ rok. Roku

2002 svolala Liga za práva vozíãkáfiÛ do Brna první setkání poskytovatelÛ
osobní asistence.
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2. 3. Dûjiny osobní asistence
2. 3. 1. Ve svûtû

Rádi alespoÀ struãnû opakujeme pozoruhodné dûjiny osobní asistence (viz

broÏurka Osobní asistence jako jedna z cest k samostatnému Ïivotu). Ve svûtû

je spojen tento pojem se jménem Eda Robertse. Îil v minulém století v Kali-

fornii, studoval na universitû v Berkley, a to i pfiestoÏe mûl velmi tûÏké tûlesné

postiÏení, dokonce tak tûÏké, Ïe nemohl b˘t bez d˘chacího pfiístroje. V ‰edesá-

t˘ch letech zaloÏil hnutí Independent Living (IL). Uãinil to se sv˘mi spoluÏáky

(fiíkali si Rolling Quads – „valící se kvadrou‰i“), ktefií také nehodlali strávit svÛj

Ïivot nûkde v nemocnici ãi ústavu a b˘t opeãováváni. A tak mohli vést Ïivot,

kter˘ se neli‰il od stylu jejich vrstevníkÛ (vrstevníkem zde rozumíme ãlovûka,

kter˘ je srovnateln˘ s urãit˘m uÏivatelem nejen vûkem a pohlavím, ale i spole-

ãensk˘m postavením). IL roz‰ífiilo do celého svûta zásady sebeurãujícího Ïivo-

ta, mezi nimiÏ zmíníme alespoÀ tu, která dala jméno hnutí (dal‰í viz ve v˘‰e

zmínûné broÏurce). KaÏd˘ ãlovûk má právo na sebeurãení, a proto je tfieba

poskytovat lidem takovou podporu, aby mohli toto své právo uplatnit. Jedním

z hesel, které hnutí razí, je: Nejlep‰ím odborníkem na Ïivot s postiÏením je sám

ãlovûk, kter˘ má postiÏení. Pfii pomoci, pfii jak˘chkoliv akcích, pfii organizová-

ní ãehokoliv, co se t˘ká Ïivota osob s postiÏením, je tfieba se fiídit jeho potfieba-

mi a pfiáními.  

2. 3. 2. U nás
podala první projekt na poskytování sluÏeb osobní asistence PraÏská orga-

nizace vozíãkáfiÛ (zaloÏená Betinou ·afránkovou a dal‰ími, aby pomohla napl-

nit specifické potfieby lidí pohybujících se pomocí vozíku). Její pracovníci –

Zdenka Hanáková a Petr Vojtík – se pouãili ze ‰védsk˘ch a holandsk˘ch zku-

‰eností, upravili pravidla podle sv˘ch pfiedstav a v roce 1991 zaãali poskytovat

osobní asistenci deseti klientÛm POV. Zdenka Hanáková, jedna ze zakladate-

lÛ organizace, má od mládí velmi tûÏké zdravotní postiÏení. Její matce, která se

o ni od poãátku starala, ub˘valy síly, a tak Zdenka sama poznávala, jak naléha-

vû je potfieba postupnû matãinu péãi plnohodnotnû nahradit. Pravidla, která

vytvofiili, tak vycházela z Ïiv˘ch potfieb vozíãkáfiÛ.

Pravdûpodobnû prvním ãlovûkem, kter˘ v âeskoslovensku Ïil s osobní asi-

stencí, byla Jana Hrdá. KdyÏ v roce 1985 zemfiela její matka, která se do té

doby starala o ni a o její malé dûti, zaãala ve své domácnosti organizovat pod

zá‰titou Okresního ústavu sociálních sluÏeb placenou osobní asistenci, a mimo

ni i dobrovolnou. Podivuhodné je, Ïe zásady, podle nichÏ se osobní asistence

u Jany provozovala, byly totoÏné s tûmi ve svûtû, a to pfiestoÏe Jana nevûdûla

nic o hnutí Independent Living ani o tom, Ïe této sluÏbû se fiíká osobní 

asistence. 
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a dal‰ími subjekty,  o‰etfiovatelská péãe v rozsahu, kter˘ odpovídá bûÏné osob-

ní péãi), pomoc pfii  péãi o nedospûlé dûti, a jiné sluÏby dle individuálních

potfieb a dohody.  

Fakultativní: o‰etfiovatelská péãe v rozsahu nad bûÏnou osobní péãi, zastupo-

vání práv.

AÏ potud tedy jazykem MPSV, co je osobní asistence. Pokraãovat budeme

vlastním vyjádfiením toho, co je podstatou této sociální sluÏby.
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3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OSOBNÍ ASISTENCI
3. 1. Definice a popis

Uvádíme zde v pofiadí jiÏ nûkolikátou definici a popis, které citujeme (takfika

doslova) z návrhu MPSV vûcného zámûru zákona o sociálních sluÏbách z ãer-

vence 2003. 

Osobní asistence je osobní pomoc se zvládnutím bûÏn˘ch kaÏdodenních
dovedností a úkonÛ, které by ãlovûk dûlal sám, neb˘t zdravotního postiÏe-
ní nebo jiné znev˘hodÀující okolnosti. Jde o sluÏbu náv‰tûvní a terénní,
která se poskytuje v pfiirozeném prostfiedí klienta bez omezení rozsahu,
místa a ãasu, tj. ve v‰em, vÏdy a v‰ude dle jeho potfieb a dohody s ním.
Osobní asistence je alternativou pobytu klienta v pobytovém zafiízení typu
domov/penzion.  

V návrhu se dále hovofií o „terminologickém rozhraní“, ãímÏ se zfiejmû

myslí, Ïe jsou tu je‰tû dal‰í velmi podobné sociální sluÏby, které je tfieba odli‰it

nejen podle názvu: peãovatelská sluÏba poskytuje vyjmenované úkony, ãili

uÏ‰í spektrum sluÏeb neÏ osobní asistence, a to pfii náv‰tûvû v bytû klienta

a v omezeném ãase bûhem dne, a mimo to podporované bydlení, coÏ je také

uÏ‰í spektrum sluÏeb, které jsou poskytovány s cílem umoÏnit ãlovûku setrvat

ve vlastním domácím prostfiedí.

Návrh uvádí „podrobnûj‰í smûrodatné charakteristiky“:
Cíl sluÏby: zaji‰tûní sobûstaãnosti uÏivatele nebo podpora rozvoje sobûstaãnos-

ti, setrvání v pfiirozeném prostfiedí a zachování vlastního Ïivotního stylu. 

Cílová skupina: lidé, jejichÏ schopnost realizovat samostatnû kaÏdodenní

úkony je omezena vzhledem ke zdravotnímu postiÏení nebo jinému znev˘hod-

Àujícímu faktoru.

Charakter sluÏby: náv‰tûvní a terénní – poskytuje se ve vlastní domácnosti kli-

enta a dále v‰ude tam, kde se klient pohybuje.

Pfiístupnost v ãase/zaji‰tûní provozu: bûhem dne v ãasovém úseku dle indivi-

duální dohody – aÏ 24 hod. dennû a 7 dní v t˘dnu.   

âasové omezení pro klienta: bez omezení.  

Obsah/spektrum nabídky sluÏeb
Obligatorní: podle individuální dohody s uÏivatelem na pfiíklad: pomoc pfii

zaji‰tûní chodu domácnosti (pomoc s hospodafiením s penûzi, se zaji‰tûním úkli-

du, nákupy, vafiením, praním, údrÏbou prádla apod.), pomoc se sebeobsluhou

(hygiena, podávání stravy, péãe o fyzické a du‰evní zdraví, oblékání), kontakt

s vnûj‰ím prostfiedím (pomoc pfii cestû do zamûstnání, na kulturní a spoleãenské

akce, na úfiady apod.), pomoc pfii pohybu (pfiesuny, polohování, ukládání, vstá-

vání apod.), pomoc pfii prosazování práv a zájmÛ (pomoc v jednání s úfiady
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zuje jejich práci, to je úkolem poskytovatele. Osobní asistenti asistují buì oso-

bám (se smyslov˘m postiÏením), pro nûÏ z podstaty asistence samé vypl˘vá

potfieba koordinace (uvedení do souladu) osobních asistentÛ zvenku, aby byla

jejich kvalifikace vyuÏita co nejúãelnûji, anebo osobám (s mentálním, du‰evním

postiÏením), které si nedovedou z podstaty svého postiÏení práci osobního asi-

stenta fiídit.

13

Hlavním cílem osobní asistence, stejnû jako jakékoliv jiné sociální sluÏby, je

zachování integrity (celistvosti a neporu‰enosti) ãlovûka i navzdory jeho

nemohoucnosti, která plyne z postiÏení, stáfií, nemoci nebo jiné pfiíãiny. Nez-

bytnou podmínkou pro to je úcta k jeho dÛstojnosti,  Ïivotnímu stylu a k napl-

nûní jeho smyslu Ïivota. Cestou vedoucí k tomuto cíli jsou zejména sluÏby

umoÏÀující obãanÛm, ktefií ke svému Ïivotu potfiebují pomoc, aby mohli b˘t

doma a Ïít Ïivotem, kter˘ se co nejvíc blíÏí bûÏné úrovni.

SluÏby osobní asistence mají klientovi zabezpeãit základní Ïivotní potfieby,

a to jak biologické (na pfiíklad pfiíjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále

dopomoc pfii obstarání domácnosti, pfii nákupech, pochÛzkách atp.), tak spole-

ãenské (na pfiíklad pfii v˘chovû dûtí, pfii vzdûlávání a v˘konu povolání, pfii kul-

turních a sportovních ãinnostech). To v‰e jako nutné vyrovnání pfiíleÏitostí,

které jsou sníÏeny zdravotním postiÏením nebo jinou pfiíãinou. 

Osobní asistence fie‰í sociální handicap (oddûlení od spoleãnosti v dÛsledku

zdravotního znev˘hodnûní), je to tedy zabezpeãení sociální, pfiípadné potfiebné

zdravotnické o‰etfiování musí b˘t zaji‰tûno jin˘mi odbornû pfiipraven˘mi oso-

bami. To, Ïe se nûkdo rozhodne pro osobní asistenci, nesmí vyluãovat moÏnost

volby dal‰ích sluÏeb, klient musí mít pfiíleÏitost spojovat (kombinovat) osobní

asistenci s dal‰ími sociálními sluÏbami. SluÏby osobní asistence musí b˘t

poskytovány v nezbytnû nutném ãasovém rozsahu podle vyhodnocení bodova-
cího systému (viz 6.4.2.).

3.2. Typy osobní asistence
Kromû tûch typÛ, o nichÏ budeme nadále hovofiit, je také tzv. ‰kolní nebo

také tfiídní osobní asistence. O té v‰ak broÏurka pojednávat nebude, neboÈ pro

její poskytování se chystá zvlá‰tní zákon, a tudíÏ i pfiedpisy.

3.1.1. Sebeurãující osobní asistence
Sebeurãující osobní asistence nevyÏaduje Ïádné odborné ‰kolení asistentÛ.

JestliÏe je potfiebné jakékoliv ‰kolení pfiesahující základní (v‰eobecné) vzdûlá-

ní, jedná se o fiízenou osobní asistenci. 

Klient musí b˘t schopen sám se podílet na sebeurãující osobní asistenci,
tzn. Ïe uÏivatel sluÏeb musí b˘t schopen vy‰kolit si osobního asistenta, organi-

zovat a vést jeho práci. JestliÏe toho klient není schopen, musí b˘t o nûho posta-

ráno fiízenou osobní asistencí, anebo jin˘mi zpÛsoby péãe.

3.1.2 ¤ízená osobní asistence
¤ízená osobní asistence obvykle vyÏaduje odbornou pfiípravu osobních asi-

stentÛ. T˘ká se totiÏ osob, které potfiebují specializovanou pomoc.

Klient tohoto typu osobní asistence ne‰kolí své osobní asistenty a neorgani-
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4.1.2. Co má zajistit uÏivatel
TûÏi‰tû osobní asistence spoãívá v pfiímé péãi. Osobní asistence se podle

sv˘ch principÛ (základních pravidel) poskytuje bez omezení místa a ãasu, tzn.

Ïe osobní asistence se dûje tam, kde je klient, a tehdy, kdy se na sluÏbû domlu-

ví se sv˘m  osobním asistentem. Vzhledem k tomu, Ïe místo a ãas se zcela fiídí

potfiebami a pfiáním uÏivatelÛ, Ïe osobní asistence probíhá pfieváÏnû

v jejich domácnosti ãi na místû, jeÏ záleÏí na jejich rozhodnutí, je také na nich,

nikoliv na poskytovateli, aby zajistili dostupnost. UÏivatel se musí postarat, aby

se sluÏba konala za podmínek, které jsou pro nûho samého a pro sluÏbu co nej-

pfiíhodnûj‰í. 

Pfii osobní asistenci mnohdy dochází k paradoxnímu (protismyslnému) stavu,

kdy b˘vá sluÏba nedostupná pro osobní asistenty. Stává se to ve vesnicích,

kam jen málokdy jede nûjak˘ vefiejn˘ dopravní prostfiedek. A tak nezb˘vá osob-

ním asistentÛm nic jiného neÏ stopovat, jet na kole, ‰lapat pû‰ky nebo jet autem

(sv˘m ãi klientov˘m). To buìto sniÏuje kvalitu sluÏby, jelikoÏ cestováním uon-

dan˘ osobní asistent jen tûÏko mÛÏe podávat dobr˘ v˘kon, anebo to sluÏbu pro-

draÏuje (platí-li se doprava autem) tak, Ïe se stává pro uÏivatele finanãnû nedo-

stupnou. UvaÏuje se, jak˘m zpÛsobem tuto svízel fie‰it. Ná‰ názor je, Ïe by tu

mohl pomoci adresn˘ a odÛvodnûn˘ pfiíspûvek na dopravu. 

4.2. Informovanost o osobní asistenci
Osobní asistence je stále je‰tû sluÏbou málo roz‰ífienou, takÏe o jejích dÛle-

Ïit˘ch znacích (zásadách, prÛbûhu apod.) se dohadují dokonce i odborníci. Je

tedy nutné ‰ífiit pouãení o ní v‰emi dostupn˘mi zpÛsoby. 

O tuto velmi v˘znamnou ãinnost by se v organizaci mûl starat urãen˘ pra-
covník, kter˘ se odbornû ‰kolí, aby mohl za jakost své práce nést odpovûdnost.

Informaãní materiály o sluÏbû osobní asistence mají obsahovat jednak obecné
údaje, jednak zvlá‰tní údaje, t˘kající se zpÛsobu, jak˘m poskytuje osobní asi-

stenci to které zafiízení. Z nich se mÛÏe pfiípadn˘ uÏivatel dozvûdût v‰echno

dÛleÏité jak pro rozhodnutí, Ïe bude pfiijímat sluÏbu od urãitého poskytovatele,

tak o prÛbûhu sluÏby samé, kdyÏ uÏ ji pfiijal. Informace je tedy nutno pfiedávat

na vefiejnost i uvnitfi organizace a musí b˘t pfiizpÛsobené úãelu, cestû ‰ífiení

a zejména cílové skupinû. Organizace se má zapojovat do místních akcí a kam-

paní (odborn˘ch i vefiejn˘ch). 

Velmi dÛleÏité je dbát na to, aby sdûlení byla nejen pravdivá a vyváÏená, ale

také aktualizovaná. 
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4. PROVOZNÍ ZAJI·TùNÍ OSOBNÍ ASISTENCE
V úvodu jsme si povûdûli, Ïe tato broÏurka bude postavena na standardech

kvality sociálních sluÏeb, jak je uvádí MPSV ve své broÏufie „Standardy kvali-

ty sociálních sluÏeb“ z roku 2002. Doufáme totiÏ, Ïe se sice budou je‰tû vylep-

‰ovat, Ïe se v‰ak  nebudou mûnit nijak podstatnû. Budeme se tedy drÏet tûchto

standardÛ jako jakési osnovy, a budeme ji rozvíjet tak, abychom postihli zvlá‰t-

nosti osobní asistence, abychom dali co nejpouÏitelnûj‰í návod pro poskytování

této sluÏby a abychom vytvofiili jak˘si základ pro vytvofiení speciální metodiky

sluÏby, kterou  má kaÏdé zafiízení mít.    

Zaãnûme provozními standardy, protoÏe tûmi musí i kaÏd˘ poskytovatel

zaãít. 

4.1. Místní a ãasová dostupnost poskytování osobní asistence
Kdy a kde se má poskytovat osobní asistence? Co musí poskytovatel sluÏby

zafiídit, aby v‰e odpovídalo standardÛm? Pfiedev‰ím musí zkoumat potfieby tûch

klientÛ, jimÏ hodlá sluÏbu poskytovat. Ty jsou vzhledem k dostupnosti sluÏby

dvojí: pro v‰echny zúãastnûné musí b˘t dosaÏitelné jak zafiízení poskytovatele,

tak pfiímá péãe.

4.1.1. Za co má odpovûdnost poskytovatel
UÏivatelé se potfiebují alespoÀ obãas st˘kat s t˘mem pro osobní asistenci, aby

mohli vyfiizovat záleÏitosti spojené s administrativou, sociální prací, ekonomi-

kou, poradenstvím apod. Tyto vûci lze projednat ve vyhrazené dobû, v níÏ jsou

pracovníci zaji‰Èující tyto záleÏitosti pfiítomni v sídle organizace. Hodiny pro
styk s uÏivateli, s jejich rodinn˘mi pfiíslu‰níky ãi osobami, jimÏ dal uÏivatel

dÛvûru (zastupujícími osobami), s osobními asistenty, se zájemci o sluÏbu, s pra-

covníky návazn˘ch sluÏeb, s úfiedníky a s dal‰ími pro sluÏbu dÛleÏit˘mi osoba-

mi nebo vefiejností, musí b˘t jasnû dány a zvefiejnûny. Není nezbytné b˘t k dis-

pozici dennû, av‰ak je nutné stanovenou dobu nemûnit a úzkostlivû dodrÏovat.  

Místní dostupnost je pro klienty dána jejich moÏnostmi pohybu a orientace.

Je tedy nutné umístûní pfiizpÛsobit zejména tûmto poÏadavkÛm. Na pfiíklad

vybudovat sídlo na cestû nízkopodlaÏních autobusÛ místní hromadné dopravy,

pokud jde o vozíãkáfie, nebo co nejblíÏe stanice vefiejné dopravy pro nevidomé.

Pfii stanovení místního a ãasového rozsahu sluÏeb pro jednotlivé uÏivatele by

mûl poskytovatel spolupracovat s dÛleÏit˘mi institucemi (zafiízeními, úfiady

aj.) v okolí a mûl by sladit svou ãinnost s dal‰ími sluÏbami poskytujícími

podobné a návazné sluÏby. Urãen˘ rozsah sluÏby musí poskytovatel uvést

v dohodû o sluÏbû, kterou uzavírá s uÏivatelem.
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tovala, tzn. úfiedníci a sponzofii, nevûdí buì nic, anebo mají zkreslené pfiedsta-

vy. Tu pomohou ãlánky, webové stránky, audio a videokazety, také rozhovo-
ry a pofiady v rozhlase ãi televizi atd. Úãinné jsou také konference, semináfie
a pfiedná‰ky, které uspofiádat je sice namáhavé a ãasto i nákladné, ale poskytu-

jí cennou zpûtnou vazbu. Nejvíc vloÏen˘ch sil a penûz pak vyÏadují broÏury,

pfiípadnû knihy, av‰ak v nich lze seznámit vefiejnost nejpodrobnûji. V tûchto

publikacích je nutné pamatovat na to, Ïe v nich mají b˘t informace trvalej‰ího

charakteru.

NepodceÀujme informace, které ‰ífiíme o organizaci ústnû, a také to, co se

o organizaci povídá mezi lidmi. Dobrá povûst je nejlep‰í reklama.

Mimo informace namífiené ven jsou také ty, které jsou urãeny pro vnitfiní
potfiebu, na pfiíklad klientÛm. TaktéÏ ty musí mít dobrou úroveÀ formální, obsa-

hovou i jazykovou, aÈ uÏ jsou to zpravodaje, okruÏní, pravidelné nebo osobní

dopisy, ãi cokoliv jiného, neboÈ i ty o na‰í organizaci mnohé sdûlují.

4.2.3. V˘roãní zpráva 
Opût jsme si vypÛjãili materiály MPSV, tentokrát pfiíruãku „Zavádûní stan-

dardÛ kvality sociálních sluÏeb do praxe“ - PrÛvodce poskytovatele, Praha

2002, v nûmÏ jsme objevili návod, díky nûmuÏ nic dÛleÏitého nevynecháme.

Úvodní slovo. V úvodu by mûl nejvy‰‰í pfiedstavitel organizace (pfiedseda,

v˘konn˘ fieditel apod.) struãnû shrnout  ãinnost, zmínit úspûchy, pfiipomenout

dÛleÏité zmûny a podûkovat za spolupráci.

Vznik organizace, její poslání a cíle. Zde by mûlo b˘t uvedeno, kdy a jak

byla organizace zaloÏena, jaké je její poslání a jaké jsou její cíle. Mohou se tu

popsat hlavní zásady  práce, vztah k jin˘m organizacím apod.

Zpráva o ãinnosti. V této ãásti se má zhodnotit naplnûní cílÛ stanoven˘ch na

pfiedchozí rok, popsat, jak˘ typ osobní asistence zafiízení poskytuje a cílovou

skupinu uÏivatelÛ (ãím se vyznaãuje jejich nepfiíznivá sociální situace, kolika

lidem se sluÏba poskytla, viz kapitolka 6.1.2.), jak˘m zpÛsobem ovlivÀuje osob-

ní asistence nepfiíznivou sociální situaci uÏivatelÛ apod. 

Znázornûní organizaãní struktury (uspofiádání). Pro lep‰í porozumûní se

doporuãuje pouÏít nákres. Popi‰me pracovní skupinu (ãi skupiny), která osobní

asistenci v uplynulém roce zaji‰Èovala, jaká je ãlenská základna organizace, zda

a jaké jsou v organizaci pracovní skupiny, v˘bory apod. Sem patfií jména ãlenÛ

pfiedstavenstva a pfiípadnû dal‰í v˘znamné osobnosti organizace.

Ohlasy uÏivatelÛ sluÏeb. V̆ roãní zprávy se dá vyuÏít ke zvefiejnûní názorÛ

uÏivatelÛ. 

Finanãní zpráva. Jedním z hlavních sdûlení v˘roãní zprávy je oddíl o hos-

podafiení, z nûhoÏ jsou patrné pfiíjmy a v˘daje na zaji‰tûní sluÏeb zafiízení

v daném roce. Dále viz 4.6.2.
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4.2.1. Co nesmí v souboru informací chybût
K dÛleÏit˘m informacím patfií na pfiíklad právní forma, IâO, statutární

zástupce, odpovûdná, pfiípadnû kontaktní osoba, oznaãení sídla poskytovatele -

adresa, telefon, dále hodiny pro vefiejnost a místo poskytování sluÏby, spojení

mimo hodiny pro vefiejnost, charakter sluÏby, poslání, cíle sluÏby a principy

jejich dosahování, cílová skupina, podmínky pro poskytování sluÏby, kapacita

zafiízení, cena sluÏby pro uÏivatele, kriteria pro pfiijetí klienta ke spolupráci,

ãasové a místní podmínky poskytování sluÏby atd.

4.2.2. Jak, ãím a kde informovat
Z informaãního materiálu samého je nûkdy zfiejmé, pro koho je. JestliÏe je ku

pfiíkladu pro nevidomé nebo hluchoslepé, je jasné, Ïe má b˘t v Braillovû písmu,

je-li pro dûti, jsou vítané obrázky. Nûkdy je tûÏké vytvofiit takové informace,

aby byly zároveÀ v‰eobecnû pouÏitelné a zároveÀ ãitelné a srozumitelné také

pro lidi se zvlá‰tními potfiebami, jsou-li na‰imi klienty. Tu je tfieba vyrobit byÈ

radûji men‰í soubor, leã upraven˘ tak, aby i tyto osoby mûly k pouÏití údaje.

Základní informaãní materiál organizace pro vefiejnost i vnitfiní potfiebu je

obvykle v˘roãní zpráva (o té viz 4.2.3.). Dále to mohou b˘t tfieba letáky. Podle

finanãních moÏností zafiízení a také podle pfiedstavivosti pracovníkÛ mohou mít

nejrÛznûj‰í provedení a obsah. Letáky musí b˘t vÏdy velmi struãné a nápadné,

mají vystihovat sdûlení tak, aby bylo zjevné na první pohled. TakÏe je v˘hodné,

kdyÏ mají obrázky a velká písmena. Nesmí v‰ak chybût základní údaje, byÈ by

byly mal˘mi písmeny, tj. v‰echny druhy spojení (adresa, telefon, fax, e-mail,

web atd.). DÛleÏit˘  je zpÛsob ‰ífiení. Vzhledem k tomu, Ïe jednak v˘roba ti‰tû-

n˘ch materiálÛ je drahá a Ïe jednak lidé uÏ jsou unavení mnoÏstvím v‰ech moÏ-

n˘ch reklamních letákÛ, je dobré je dávat jen urãen˘m adresátÛm, pfiípadnû na

místa, kde se mohou k˘Ïení adresáti vyskytovat (ku pfiíkladu ãekárny lékafiÛ-

specialistÛ, sociální referáty). Stanovení, komu budou urãeny, závisí na úãelu.

Obvykle se letáky pofiizují spí‰e ke krátkodobému pouÏití, k prvotní informaci,

mají zaujmout, podnítit ãtenáfie k tomu, aby se zajímal o podrobnûj‰í údaje.

Podobn˘ úãel mají také pozvánky, inzeráty apod. NezapomeÀme na nástûnky,

na nû se dají vyvûsit sdûlení vefiejná i interní (vnitfiní). Také je uÏiteãné se 

zajímat o rÛzné adresáfie, v nichÏ lze zvefiejnit alespoÀ ty nejzákladnûj‰í 

informace.

Pro osobní asistenci mají vût‰í v˘znam podrobnûj‰í podoby materiálÛ. Zvlá‰-

tû kdyÏ má zafiízení urãité ukazatele, podle nichÏ vybírá uÏivatele (u sebeurãu-

jící osobní asistence schopnost ‰kolit si a prÛbûÏnû instruovat osobní asistenty),

dávají povedené informaãní materiály nadûji, Ïe se budou hlásit ti zájemci, jimÏ

je sluÏba urãena. Dnes jiÏ se dá fiíci, Ïe o osobní asistenci obecnû vûdí pomûrnû

hodnû pfiípadní pfiíjemci, av‰ak ti, na nichÏ záleÏí, aby se sluÏba hojnûji posky-
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4.3.2. Normy
Pro organizaci je nezbytné, aby byly splnûny a dodrÏovány v‰echny pfiedpi-

sy, které se t˘kají prostor, v nichÏ sídlí. Stavba musí odpovídat úãelu uvedené-

mu v kolaudaãním rozhodnutí (zákon 50/1976 Sb. o územním plánování 

a stavebním fiádu). ZpÛsob uÏívání stavby lze mûnit v souladu s uveden˘m

zákonem na základû správního rozhodnutí. Základní poÏadavky na fie‰ení staveb

stanovuje vyhlá‰ka 137/1998 Sb. o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na

v˘stavbu.  

Technické vybavení, zafiízení a inÏen˘rské sítû se pravidelnû musí revidovat
(pfie‰etfiit). Vnitfiní prostory zafiízení musí  odpovídat hygienick˘m a protipo-
Ïárním pfiedpisÛm. Povinnosti v oblasti poÏární ochrany stanovuje zákon 

ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a provádûcí

vyhlá‰ka ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu

státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci). Povinnosti v oblasti

zaji‰tûní ochrany vefiejného zdraví stanovuje zákon 258/2000 Sb. o ochranû

vefiejného zdraví.

¤ada norem, které je tfieba dodrÏovat, je uvedena v âSN – na pfiíklad âSN

730833 PoÏární bezpeãnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování, âSN

331610 Elektrotechnické pfiedpisy – Revize a kontroly elektrick˘ch spotfiebiãÛ

bûhem jejich pouÏívání.

4.3.3. Vnitfiní pravidla
mají pfiispívat k zachování sobûstaãnosti, soukromí a dÛstojnosti klientÛ,

dobré souãinnosti zamûstnancÛ a dal‰ích eventuálnû zúãastnûn˘ch osob, a dále

k jejich ochranû a bezpeãí. Se v‰emi vnitfiními pravidly musí b˘t seznámeny
v‰echny zúãastnûné osoby.

Poskytovatel má mít provozní fiád, jehoÏ souãástí je organizaãní fiád. Z tûch-

to fiádÛ musí b˘t jasné, jak a kdy je co pfiístupné pro vefiejnost, kdo má co na sta-

rosti, kdo je za co zodpovûdn˘ atp. Tedy na pfiíklad provozní a úfiední hodiny,

kdo je zodpovûdn˘ za pouÏívané pfiístroje, za dokumentaci, za údrÏbu a ãistotu

atp. Pracovníci, tedy i osobní asistenti, musí projít ‰kolením o bezpeãnosti
práce, v pracovní smlouvû by nemûlo chybût ustanovení o odpovûdnosti za
zpÛsobené ‰kody. 

Prostory, vybavení a pfiístroje se smí pouÏívat aÏ po dÛkladné instruktáÏi, je
nutné mít na viditeln˘ch místech srozumitelné návody. Poskytovatel, potaÏmo

urãen˘ pracovník, je zodpovûdn˘ za to, Ïe se prostory pro jednání s uÏivateli

udrÏují, pravidelnû uklízejí, jsou upravené, vkusné, bez zápachÛ. Pokud je pro

sluÏbu nutné technické vybavení v bytû klienta, jsou jeho vlastnictví, zpÛsob

pouÏívání, údrÏba pfiípadnû úhrada upraveny smluvnû. 

19

Podûkování. Na závûr je dobré podûkovat dárcÛm a spolupracujícím organiza-

cím i jednotlivcÛm.

Závazná lhÛta, do kdy by mûla b˘t v˘roãní zpráva za minul˘ rok hotova, není

stanovena. Ze zku‰eností v‰ak vypl˘vá, Ïe v˘roãní zpráva by mûla b˘t vydána do

konce ãervna následujícího roku. V̆ roãní zpráva se vût‰inou zpracovává za

celou organizaci. KaÏdé jednotlivé zafiízení by v ní mûlo mít své místo a mûlo by

také mít k pouÏití potfiebn˘ poãet v˘tiskÛ. Vyti‰tûním práce s v˘roãní zprávou

nekonãí, je tfieba ji rozeslat na dÛleÏitá místa a dÛleÏit˘m lidem, na pfiíklad

v˘znamn˘m institucím a organizacím, se kter˘mi spolupracujeme, dárcÛm, uÏi-

vatelÛm, sdûlovacím prostfiedkÛm atd. Seznam míst, kam by mûla b˘t v˘roãní

zpráva zaslána, si mÛÏeme pfiipravit pfiedem a prÛbûÏnû jej bûhem celého roku

obnovovat. Tím zajistíme, Ïe nikdo pro nás dÛleÏit˘ nebude opomenut.

4.3. Prostfiedí a podmínky poskytování sluÏeb
Osobní asistence je terénní sluÏba, pfii níÏ naplÀování tohoto standardu zále-

Ïí ve velké mífie na uÏivateli. Pfiece v‰ak i organizace musí dbát o to, aby pfii-

zpÛsobila prostfiedí své cílové skupinû. V zafiízení by mûl b˘t urãen˘ pracovník
zodpovûdn˘ za dokumentaci a dohled nad naplÀováním v‰ech pfiíslu‰n˘ch

poÏadavkÛ.

4.3.1. Zafiízení a vybavení sídla poskytovatele
Prostfiedí vhodné pro vozíãkáfie pravdûpodobnû vyÏaduje nejvy‰‰í náklady.

Poskytovatel totiÏ musí zfiídit bezbariérov˘ pfiístup, coÏ znamená buìto vjezd

rovnou z ulice, nebo dostateãnû velk˘ v˘tah, obsluhovanou plo‰inu, nájezd apod.

Do zafiízení musí b˘t ‰iroké dvefie, uvnitfi je nutné mít tolik místa, aby vozíãkáfi

pfii pohybu neohroÏoval sebe nebo okolí, a musí tu b˘t k volnému pouÏití pfii-

zpÛsobená toaleta. Na ‰kodu není sprcha a lehátko pro pfiípad nevolnosti. Stejné

podmínky jsou vítané i pro dal‰í osoby se sníÏenou pohyblivostí a pro seniory.

Pro uÏivatele a zájemce s potíÏemi s vidûním je nutné mít kontrastnû (v˘raz-

nû odli‰nû) oznaãené schÛdky a v˘stupky, barevné vypínaãe, zfietelné nápisy

a upoutávky. Nevhodné jsou sklenûné v˘plnû, Ïidle spl˘vající barvou s okolím

apod. Je nezbytné odstranit pfiekáÏky, na pfiíklad ‰ÀÛry od poãítaãÛ, nohy od

nábytku, které pfiesahují plochu desky, malé kobereãky, pfiedloÏky, nemít kluz-

kou podlahu atd. Na toaletû je tfieba mít v˘raznû barevné v‰echny pfiedmûty,

pozor na zfietelnû oznaãenou horkou vodu! Tato opatfiení jsou vítaná i pro dal‰í

osoby, na pfiíklad se sníÏenou mobilitou, pro seniory, pro dûti aj.

Pro klienty s potíÏemi se sluchem je dobré mít v organizaci dostatek psan˘ch

a obrazov˘ch sdûlení, a systém pfiedávání informací faxem ãi e-mailem, jinak

nejsou Ïádné zvlá‰tní nároky na vybavení.

18



Zafiízení musí pfiedev‰ím zabezpeãit své sídlo, tzn. musí se zde splnit 

protipoÏární smûrnice, musí b˘t evakuaãní plán, musí tu b˘t lékárna pro první

pomoc, musí b˘t k dispozici obnovované kontakty na policii, záchranáfie, 

lékafie etc. 

Dále musí mít poskytovatel  záznamy o tom, co konkrétní uÏivatelé pro  sebe

v prÛbûhu sluÏby povaÏují za nebezpeãné a jak se tomu dá ãelit. Jde na pfiíklad

o pfiípadné zvraty ve zdravotním stavu, o úkony, pfii nichÏ mÛÏe dojít ke zranû-

ní klienta ãi asistenta (pfiesuny, pfiekonávání bariér), o pfiedvídatelné krize

v péãi, havárie v domácnosti apod. UÏivatel (!) je povinen ‰kolit osobní asi-

stenty tak, aby dokázali pfiedcházet tûmto okolnostem a fie‰it je, kdyÏ nastanou.

Upozorníme na nûkterá nebezpeãí, tak jak jsme se s nimi setkali. Lidé se sní-
Ïenou mobilitou mohou z podstaty svého postiÏení b˘t ohroÏeni buìto tím, Ïe

se nemohou bez pomoci dostat do bezpeãí, anebo tím, Ïe jim chybí péãe

a nejsou s to uspokojit limitní úkony, tj. ty, jejichÏ neuspokojení bûhem nûkoli-

ka hodin ohroÏuje klientovo zdraví nebo Ïivot (polohování, pití). Je tedy nutné

mít seznam lidí, ktefií mohou ihned nebo co nejrychleji pfiispûchat na pomoc.

Dále  se mÛÏe pfiihodit nehoda pfii pfiesunech a pfii dal‰í péãi. Tu je tfieba vûdût,

jak klienta zvednout, o‰etfiit, pfiípadnû jak ho nejlépe uloÏit. Tam, kde pomáhají

osobní asistenti v domácnosti, mÛÏe se leccos stát, je tedy nezbytné za prvé mít

dojednanou pomoc v sousedství, za druhé mít pohotovû lékárniãku, záchranné

kontakty atp. 

Nesly‰ící jsou ohroÏeni pfiedev‰ím v pfiípadech, kdy nejsou schopni vzhle-

dem ke svému postiÏení jednak nebezpeãí vãas zpozorovat, jednak se domluvit

se zachraÀujícími. Je to na pfiíklad pfii Ïivelních pohromách, pro coÏ mÛÏe

poskytovatel pfiedem zajistit pomoc s kompetentními úfiady, organizacemi atp.

Se souhlasem uÏivatelÛ jim pfiedá jejich seznam, aby se poãítalo s tím, Ïe tyto
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4.3.4. Na co má dbát uÏivatel
Osobní asistence je sluÏba, pfii níÏ není podstatou v˘konu technické ani mate-

riálové vybavení, n˘brÏ vztah klient-osobní asistent. ZároveÀ pfii této sociální

sluÏbû víc neÏ pfii kterékoliv jiné je uÏivatel nejen sám sobû strÛjcem toho, jaké

prostfiedí kolem sebe má, ale je také zodpovûdn˘ za to, Ïe prostfiedí odpovídá

potfiebám sluÏby. Îádn˘ poskytovatel totiÏ nemá právo zasahovat do domác-

nosti sv˘ch klientÛ (vyjma sluÏby „podporované bydlení“), aby prostfiedí sluÏ-

bû pfiizpÛsobil, mÛÏe v‰ak v dohodû s uÏivatelem uvést poÏadavky, jeÏ je uÏi-

vatel povinen splnit. 

UÏivatel tedy zaji‰Èuje, aby osobní asistent mohl vyuÏívat hygienické zafiíze-

ní, odpoãívat, stravovat se apod., dále je povinen pfiizpÛsobit co nejvíce podmínky

sv˘m potfiebám, tzn. opatfiit si nutné kompenzaãní pomÛcky, jako na pfiíklad madla,

zvedák, v˘tah ãi nájezd apod., aby síly osobního asistenta nebyly pfiepínány.

4.4. Nouzové, havarijní a krizové situace
Poté, co jsme zaÏili povodnû, poté, co i taková velmoc jako USA zaÏila tero-

ristick˘ útok, uvûfiil snad kaÏd˘ z nás, Ïe se nebezpeãí t˘ká nejen tûch druh˘ch,

ale Ïe ohroÏeni jsme i my sami. Poskytovatel sociálních sluÏeb navíc musí poãí-

tat s tím, Ïe kromû „obvykl˘ch“ nebezpeãí tu ãíhají i svízele, které souvisejí se

sociální nouzí uÏivatele, s jeho postiÏením, s jeho zdravotním stavem atp. Na

v‰echno se sice pfiipravit nelze, ale je moÏné mnohému zlému pfiedejít, anebo

alespoÀ leccos lépe fie‰it, kdyÏ poãítáme s tûÏkostmi a máme pfiedbûÏná opatfie-

ní, „krizové scénáfie“ a nacviãené postupy.

Obecnû je nutné, aby jak pracovníci v organizaci, tak v pfiímé péãi byli pro-
‰koleni v bezpeãnosti práce a v základech poÏární ochrany. V‰echny ochran-
né prostfiedky v zafiízení musí b˘t udrÏovány a pravidelnû kontrolovány. Zafií-

zení musí mít uzavfienou pojistnou smlouvu pro krytí pfiípadn˘ch ‰kod, jak

zpÛsoben˘ch organizaci, tak tûch, které zpÛsobí nûkdo z organizace. Je tfieba mít

ãi vytvofiit formuláfi „Prohlá‰ení osobních asistentÛ o BSP“. Dále musí b˘t

dohody o odpovûdnosti za vlastní vinou zpÛsobené ‰kody osobními asistenty,

ãestné prohlá‰ení o jejich bezúhonnosti a o zdravotním stavu. Za splnûní

poÏadavkÛ na bezpeãnost musí b˘t urãena odpovûdná osoba a v‰ichni musí

vûdût, kdo to je.

4.4.1. Popis tûchto okolností a fie‰ení
Poskytovatel osobní asistence je povinen pfiedpokládat, do jak˘ch svízeln˘ch

stavÛ se mohou dostat jeho klienti, a pfiipravit opatfiení, jeÏ by tyto situace

pomohla fie‰it. Z hlediska umístûní je nutné rozdûlit opatfiení na ta, která ãiní

zafiízení samo, a ta, jeÏ chystá uÏivatel. 
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HAVARIJNÍ, KRIZOVÉ A RIZIKOVÉ SITUACE

DÒLEÎITÉ KONTAKTY

Klient
Pfiíjmení, jméno, titul
Adresa

Dal‰í kontakty (tel, fax, e-mail)

Rok narození

Kontaktní osoba
Pfiíjmení, jméno, titul
Adresa

Dal‰í kontakty (tel, fax, e-mail)

Policie 158
Adresa

Dal‰í kontakty (tel, fax, e-mail)

Hasiãi 150
Adresa

Dal‰í kontakty (tel, fax, e-mail)

Zdravotnická pohotovost 155 O‰etfiující lékafi:
Adresa

Dal‰í kontakty (tel, fax, e-mail)

HAVARIJNÍ SITUACE

Hlavní uzávûr plynu
Umístûní v bytû a v domû, jak vypnout

Hlavní uzávûr vody
Umístûní v bytû a v domû, jak vypnout

Hlavní vypínaã elektfiiny (jistiãe) 
Umístûní v bytû a v domû, jak vypnout
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osoby vyÏadují zvlá‰tní zacházení (totéÏ platí pro osoby se sníÏenou mobilitou).

ZároveÀ zorganizuje zpÛsob signalizace, kter˘ mohou vnímat, a zpûtné vazby,

která bude srozumitelná pro záchranáfie. 

Pro nevidomé a hluchoslepé je rovnûÏ obtíÏné zpozorovat jak nebezpeãí

samo, tak obvyklou signalizaci. Také pro nû mÛÏe organizace vzhledem ke zna-

lostem sv˘ch klientÛ opatfiit úãinnou pomoc pfii nenadál˘ch událostech.

V‰eobecnû je nutné mít pro jednotlivé klienty kromû celostátních linek na

policii, záchranáfie a pohotovost zaznamenané také jejich bydli‰ti nejbliÏ‰í stani-

ce, dále kontaktní osobu a postupy pfii náhlém zhor‰ení zdravotního stavu. Je

nezbytné vûdût, kde je v bytû a v domû hlavní vypínaã plynu, vody, elektfiiny atp.

a co dûlat pfii násilnému vniknutí cizí osoby, pfii napadení domácím zvífietem atd. 

4.4.2. Zji‰Èování tûchto situací a jejich fie‰ení
Dá se oãekávat, Ïe tak, jak nikdo nesly‰í rád, Ïe by se jemu mohlo nûco stát,

tak také uÏivatelé osobní asistence se nenadchnou, kdyÏ se zaãneme starat

o pfiedcházení a fie‰ení nouzov˘ch, havarijních a krizov˘ch stavÛ, které by je

mohly potkat. Jednak to mohou povaÏovat za vpád do soukromí, jednak mají

mnozí dojem, Ïe co se t˘ká ne‰tûstí, mají uÏ vybráno. Navíc nûktefií ani nezna-

jí odpovûdi na na‰e otázky, nikdy to nezkoumali, nikdy o tom nepfiem˘‰leli.

A tak se nedá pfiedpokládat, Ïe budou kdovíjak spolupracovat. Tu je tfieba  fiádnû

vysvûtlit, proã musíme vyplÀovat dal‰í z mnoha protivn˘ch dotazníkÛ.

Jistû lze mimo jiné pouÏít pádn˘ dÛvod, Ïe to musí b˘t, abychom splnili stan-

dardy kvality sociálních sluÏeb vydané MPSV. Av‰ak mnohem dÛleÏitûj‰í je,

aby osobní asistenti mûli dÛleÏité údaje, pouÏitelné pfii pomoci v tûchto situa-

cích, a aby klienti umûli rychle a úãelnû poradit, jak tyto nesnáze fie‰it.

V dÛsledku toto „obtûÏování“ prospûje pfiedev‰ím jim samotn˘m, protoÏe infor-

movaní osobní asistenti sk˘tají vût‰í jistotu a protoÏe klienti sami zjistí vûci,

které  ãasto ani  nevûdûli. Je dobré upozornit, Ïe osobní údaje obsaÏené v tisko-

pisech, které podléhají zákonu o ochranû dat, jakoÏ i ostatní, jsou k dispozici jen

pfiím˘m spolupracovníkÛm organizace (t˘mu, osobním asistentÛm), a ti jsou

zavázáni mlãenlivostí. 

4.4.3. Vzor formuláfie
Následující tiskopis byl vytvofien pro vozíãkáfie - quadruplegiky, pro osoby

s tak tûÏk˘m tûlesn˘m postiÏením, Ïe se bez pomoci druhého ani nepohnou. Je

nutné si jej pfiizpÛsobit pro potfieby té cílové skupiny, které zafiízení osobní asi-

stenci poskytuje. To ostatnû platí i pro ostatní vzory.
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RIZIKOVÉ  SITUACE

Rizika pfii pfiesunech
Co se mÛÏe stát a jak postupovat?

Pomoc v pfiípadû pádu
Schopnost vydávat instrukce

Rizika venku, pfii dopravû aj.
Co se mÛÏe stát a jak postupovat?

Manipulace s vozíkem
Pevné ãásti, uchopení apod. 

Manipulace s dal‰ími pomÛckami
Co se mÛÏe stát a jak postupovat?

Manipulace s pfiístroji v domácnosti
Jaké pfiístroje se pouÏívají?

Co se mÛÏe stát a jak postupovat?

Dal‰í rizikové situace

Zápis byl proveden dne:  …………………………………….

k˘m: …………………………………..…
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Hasicí pfiístroj
Umístûní v bytû a v domû, jak pouÏít

(jiné moÏnosti ha‰ení)

Pfiístup k telefonu

Pomoc pfii opu‰tûní bytu

Pomoc pfii opu‰tûní domu

KRIZOVÉ SITUACE

Pomoc pfii násilném vniknutí
MoÏnost uzavfiít se pfied násilníkem

Obranné prostfiedky

MoÏnost pfiivolat pomoc

Pomoc pfii náhlém zhor‰ení               Léky:

zdravotního stavu                            Umístûní lékárniãky:

Léky, zdravotnické pomÛcky

Bezvûdomí

Specifické potfieby

Pomoc pfii nenadálé absenci 
peãující osoby
Adresáfi

Pomoc v pfiípadû napadení 
domácím zvífietem
Druh domácího zvífiete a jméno

Co se mÛÏe stát a jak postupovat?

Dal‰í krizové situace
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sluÏba v chodu, má poskytovatel sledovat ukazatele, které mohou pomoci

vyhodnocení, jak˘ dopad má sluÏba na kvalitu Ïivota uÏivatelÛ (podrobnûji viz

5.5.). Je to na pfiíklad poãet klientÛ, jejich sociální a rodinné pomûry, poãet

hodin, náklady na hodinu, pfiepoãten˘ poãet pracovníkÛ, ãekací doba, doba

poskytování sluÏby apod. K vyhodnocení ukazatelÛ slouÏí tfieba poãet uÏivate-

lÛ, ktefií Ïijí jako vrstevníci (viz kapitola 2.3.1.), kolik jich studuje, je zamûst-

náno, vychovává dûti atd. Dal‰ím krokem vyhodnocení je zji‰Èování, zda osob-

ní asistence naplÀuje osobní cíle uÏivatelÛ. Aby se zlep‰ovala jakost sluÏby,

musí následovat  plánování a uskuteãÀování zmûn, které ke zlep‰ování vedou.

4.5.1. Sociální sluÏba jako vefiejn˘ závazek, zapojení dal‰ích institucí
Osobní asistence umoÏÀuje v‰em zúãastnûn˘m, tj. uÏivateli, osobním asi-

stentÛm, poskytovateli sluÏeb i úfiadÛm, které zprostfiedkují byÈ i jen ãásteãné

financování sluÏeb, aby se podíleli na stálém zlep‰ování sluÏby. UÏivatel má pfii

této sluÏbû pfiíleÏitost fiídit v‰e tak, aby mu sluÏba byla na míru, osobní asisten-

ti se na tom v˘raznû podílejí. Poskytovatel a úfiady mají tvofiit co nejpfiíhodnûj-

‰í prostfiedí a poskytovat dobré podmínky pro zmínûné nejdÛleÏitûj‰í aktéry.

Vefiejnost se mÛÏe na zlep‰ování sluÏby podílet svou kontrolou.

4.5.2. Jak zji‰Èovat spokojenost uÏivatelÛ
Je dobré vypracovat systém pro takovou úãast a podporu uÏivatelÛ i osobních

asistentÛ, aby se sluÏba mohla stále zlep‰ovat. Je to jednak pfiímá i delegovaná

úãast uÏivatelÛ na fiízení, jednak stálá komunikace s nimi, kursy klientÛ, 

konsultace, ‰kolení a supervize ãi intervize pro osobní asistenty. Sledují se 

aktivity klientÛ, posuzuje se, zda klienti díky osobní asistenci dosahují osobních

cílÛ. 

V̆ ‰e bylo fieãeno, Ïe dÛleÏit˘m prostfiedkem pro zvy‰ování kvality sluÏeb je

co nejvût‰í úãast uÏivatelÛ na sluÏbû. Pro nû se totiÏ sluÏba koná, jsou to oni,

jejichÏ Ïivot osudovû promûÀuje, bez ní by nûktefií nepfieÏili. O osobní asisten-

ci obecnû, o sebeurãujícím typu zejména, lze tvrdit, Ïe je to sociální sluÏba, jeÏ

umoÏÀuje nejvy‰‰í zapojení uÏivatelÛ vÛbec, a to na v‰ech úrovních. O pfiímé

péãi budeme hovofiit v dal‰ích standardech, na tomto místû se podívejme, jak lze

zapojit v systému osobní asistence uÏivatele do fiízení. Nejlépe je to moÏné

u tzv. uÏivatelsk˘ch organizací, tj. tûch, kde sami uÏivatelé pro sebe a dal‰í

osoby se stejn˘mi potfiebami organizují sociální sluÏbu, a jsou tedy obvykle ve

vedení a v pracovní skupinû.  Av‰ak i u jin˘ch organizací to lze, a to ustanove-

ním skupiny s rozhodovacím právem, která je demokraticky zvolená z rÛz-

n˘ch úãastníkÛ sluÏby. Je  to  skupina, v níÏ jsou klienti, v˘znamní ãlenové pra-

covního t˘mu pro osobní asistenci, odborníci a dále pfiípadnû osobní asistenti,

dÛleÏití úfiedníci a vefiejné osobnosti.  UÏivatelé v této skupinû pro osobní 
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V souvislosti s nenadál˘mi, nepfiíjemn˘mi a nebezpeãn˘mi událostmi a neho-

dami je obvykle nezbytné naru‰it klientovo soukromí. Je tedy tfieba mít, uvést

ve známost a dodrÏovat pravidla pro tento pfiípad. Ostatnû tato pravidla se hodí

i pro dodrÏování jin˘ch standardÛ. Následuje opût vzor, kter˘ je nutné upravit

pro konkrétní potfieby. 

PRAVIDLA PRO PORU·ENÍ KLIENTOVA SOUKROMÍ

• Pravidla pro dodrÏování svého soukromí si stanoví kaÏd˘ klient sám a také sám s nimi seznamu-

je své osobní asistenty.

• Osobní asistent je seznámen s pfiípadn˘mi havarijními, krizov˘mi a rizikov˘mi situacemi (viz

pfiíslu‰n˘ dotazník), které se t˘kají klienta.

• PakliÏe je nutno za takov˘ch okolností poru‰it klientovo soukromí, aby nedo‰lo k újmû na Ïivo-

tû, zdraví ãi majetku, je povinen tak osobní asistent uãinit:

• jestliÏe je to moÏné a úãinné, zpÛsoby, které jsou popsané v pfiíslu‰ném dotazníku,

• jinak podle svého nejlep‰ího vûdomí a svûdomí, schopností a dovedností.

• O poru‰ení soukromí, jeho dÛvodech a zpÛsobu podá osobní asistent zprávu t˘mu pro osobní 

asistenci:

• ústnû, jestliÏe s tím klient souhlasí a nedo‰lo ke ‰kodám, 

• písemnû, v pfiípadû, Ïe si to klient pfieje, anebo jestliÏe do‰lo k nûjaké újmû.

• Pfiípady poru‰ení soukromí, o nichÏ byla t˘mu podána zpráva (ústnû ãi písemnû), se dokumentu-
jí v osobní sloÏce klientÛ:

• vÏdy s udáním data, místa a jmen zúãastnûn˘ch,  

• v pfiípadû ústního sdûlení jen se struãn˘m popisem a jménem pracovníka, kter˘ zprávu pfiijal,

• jestliÏe jde písemnou zprávu, s podpisem klienta a osobního asistenta. 

4.4.4. Dokumentace a pouÏití
V dokumentaci o nouzov˘ch, havarijních a krizov˘ch situacích je uÏiteãné

mít: evakuaãní plán zafiízení, poÏární smûrnice, „knihu“ záznamÛ o nehodách

a mimofiádn˘ch událostech, seznam klientÛ, ktefií potfiebují zvlá‰tní zacházení

pfii zachraÀování v pfiípadû Ïivelních pohrom, a struãn˘ popis, jak s nimi jednat,

v˘‰e uvedené dotazníky. Ty je dobré mít v organizaci pro pouãení nastupujících

osobních asistentÛ a mûli by je mít i klienti. Opakujeme a zdÛrazÀujeme, Ïe

údaje mají b˘t pfiístupné jen zúãastnûn˘m osobám a Ïe jsou dÛvûrné.

4.5. Zaji‰tûní dobré jakosti sluÏeb
Osobní asistence je sluÏba, pfii níÏ (jakoÏ i pfii naplÀování dal‰ích standardÛ)

hraje uÏivatel vût‰í roli neÏ poskytovatel, protoÏe on fiídí hlavní aspekty sluÏby.

Pfiesto v‰ak i poskytovatel tu svou úlohu má. NeÏ zaãne zafiízení osobní asi-

stenci budovat, má zjistit, zda si zájemci pfiejí právû tuto sluÏbu a jak˘ typ osob-

ní asistence by to mûl b˘t. V pfiípadû sebeurãujícího typu musí vûdût, zda mají

pfiedpoklady splnit velké nároky, které sluÏba na klienta klade. KdyÏ uÏ je 

26



4.6. Ekonomika
Pro osobní asistenci poskytovanou vût‰ímu mnoÏství uÏivatelÛ je nutn˘

odborn˘ managemenet. Souãástí fiízení je na prvním místû  urãení nezbytn˘ch
zdrojÛ: materiálních, lidsk˘ch, finanãních a specifick˘ch. Hospodafiení s finan-

cemi má své úãelné postupy – zmíníme je zde jen struãnû, pro kontrolu, zda

jsme nûco neopominuli. Jde o rozbor nákladÛ, zdrojÛ a metod vyuÏívání zdro-

jÛ, o finanãní plán s harmonogramem a rozdûlením prostfiedkÛ uvnitfi organiza-

ce a o plán pro pfiípad krize. DÛleÏitá je komunikace uvnitfi i vnû organizace (na

pfiíklad s moÏn˘mi donátory) a s vefiejností (viz 4.6.2.). NezapomeÀme také na

úãelné organizování toku financí, na shánûní finanãních prostfiedkÛ – fundrai-

sing a zpûtnou vazbu a kontrolu, tj. pravidelné vyhodnocování ekonomiky

organizace (úãetnictví) a evidenci pfiípadn˘ch pochybení a opatfiení na jejich

odstranûní.

4.6.1. Rozpoãet
je základním nástrojem finanãního plánování a slouÏí prÛbûÏnû k vyhodno-

cování a porovnávání pfiedpokladÛ o hospodafiení se skuteãn˘mi v˘sledky.

K tomu jsou nezbytné skuteãné a prÛbûÏné informace z úãetní evidence. Pro

samotn˘ rozpoãet se zohledÀují druhy nákladÛ: osobní, materiální, nemateriál-

ní, odpisy investic atd., a dále zdroje: pfiehled plánovan˘ch zdrojÛ a struktura

jejich vyuÏití, tedy dotace státu, obce, nadací, spoluúãast uÏivatelÛ, dary. Pfii

tvorbû rozpoãtu je tfieba zachovávat zásadu kaÏdoroãního sestavování a schva-

lování (viz plánování a komunikace), pravdivosti a reálnosti, úplnosti, vyrovna-

nosti, prÛhlednosti a zvefiejnûní (podle „Zavádûní standardÛ kvality sociálních

sluÏeb do praxe“ - PrÛvodce poskytovatele, Praha 2002.)

4.6.2. V˘roãní zpráva o hospodafiení
Na osobní asistenci se obvykle ãerpají finanãní prostfiedky ze dvou základ-

ních zdrojÛ. Vefiejné prostfiedky jsou prostfiedky získané prostfiednictvím pfie-

rozdûlení vefiejn˘ch zdrojÛ (dotace státu, dotace obcí). Soukromé prostfiedky
jsou prostfiedky vûnované jak fyzick˘mi, tak právnick˘mi osobami na charita-

tivní ãinnost (dary nadací, dary soukrom˘ch osob a podnikatelÛ, v˘nosy sbírek

a dal‰í) a spoluúãast uÏivatelÛ. Dárci finanãních prostfiedkÛ je svûfiují organiza-

ci s dÛvûrou, Ïe budou vyuÏity pro maximálnû kvalitní a efektivní poskytování

sluÏeb lidem v nepfiíznivé sociální situaci. Proto má ekonomika organizace ve

v˘roãní zprávû své pevné místo, vÏdyÈ dává vefiejnosti a dárcÛm nahlédnout do

ãísel popisujících hospodafiení organizace ve vztahu k dosaÏen˘m v˘sledkÛm.
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asistenci jsou v pfievaze. Skupina rozhoduje o nejdÛleÏitûj‰ích aspektech sluÏ-

by, jako je pfiijímání nov˘ch uÏivatelÛ, aktualizace „bodníku“ (viz 6.4.2.) pfii

zmûnû zdravotního stavu, zmûny v úhradách za sluÏbu, postupy pfii shánûní

penûz atp., a je odvolacím místem pfii stíÏnostech.

KRITERIA PRO POSOUZENÍ, ZDA JE DOSAHOVÁNO OSOBNÍCH CÍLÒ

• Objektivní ukazatele:

• porovnání kvality Ïivota „pfied a po“ zapojení do programu – jako kladné mÛÏe b˘t posouzeno

i udrÏení stejné kvality,

• aktualizace „bodníku“ – jednou za tfii roky (zji‰Èování tûch klientov˘ch potfieb, které mÛÏe sluÏ-

ba uspokojit)

• „Aktivity  klientÛ“ (dotazník, v nûmÏ se aktivity klientÛ pravidelnû sledují).

• Subjektivní ukazatele:

• klientovo vyjádfiení,

• vyjádfiení klientovy rodiny a pfiátel,

• vyjádfiení osobních asistentÛ,

• vyjádfiení t˘mu.

4.5.3. Pfiístup k Ïivotnímu prostfiedí
Poskytovatel musí dbát na to, aby se pfii v‰ech ãinnostech bral zfietel na

úspornost a ochranu Ïivotního prostfiedí. Má povinnost pÛsobit na klienty

i osobní asistenty, aby zachovávali hlavní zásady ‰etrného zacházení se zdroji

a s prostfiedím, a to na ‰koleních, v interním tisku, pfii setkáních apod., a zejmé-

na vlastním pfiíkladem. Je tedy samozfiejmé, Ïe v sídle organizace se tfiídí

odpad, pouÏívají v˘robky oznaãené znaãkou „Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek“, ‰etfií

energii apod.
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5. PERSONÁLNÍ ZAJI·TùNÍ OSOBNÍ ASISTENCE
Pfiedpokládejme, Ïe na‰e zafiízení poskytující osobní asistenci má právní sta-

tut, sídlo vyhovující cílové skupinû a dÛleÏité subjekty o nás vûdí. K tomu, aby

se sluÏba mohla poskytovat, potfiebujeme lidi, a to ty pravé a na pravém místû.

Jak tedy personálnû zajistit sluÏbu?

5.1. Pracovnû-právní vztah
Pfii osobní asistenci mohou do pracovnû-právního vztahu vstupovat jednotli-

vé subjekty rÛzn˘m zpÛsobem.  

Vztah, kter˘ se ve svûtû povaÏuje pro osobní asistenci za nejv˘hodnûj‰í, je

ten, v nûmÏ sám klient zamûstnává své osobní asistenty. Je totiÏ nejhospodár-

nûj‰í a dává nejvût‰í moÏnost uspofiádat sluÏbu tak, jak se dohodnou uÏivatel

a osobní asistent, protoÏe probíhá pouze mezi nimi, bez prostfiedníka-poskyto-

vatele. V âeské republice tento zpÛsob zatím není moc roz‰ífien˘, protoÏe pfied-

pokládá, Ïe uÏivatel má kupní sílu, Ïe si mÛÏe osobní asistenci zaplatit. Pokud

tomu tak je, mÛÏe si uÏivatel sám najímat osobní asistenty. A to pfii sebeurãují-

cím typu osobní asistence, pfii fiízeném typu to ãiní osoba, jíÏ dal uÏivatel dÛvû-

ru (zastupující osoba). Potom také pfiebírá ve‰kerou odpovûdnost a vede admi-

nistrativu. Anebo to mÛÏe probíhat tak, Ïe osobní asistenti nabízejí sluÏby

osobní asistence a mají k tomu Ïivnostensk˘ list. Administrativu vedou osobní

asistenti, zodpovídají za kvalitu poskytovan˘ch sluÏeb, jejíÏ prÛbûh fiídí 

uÏivatel.

Dal‰í zpÛsob je prostfiednictvím sdruÏení. V âeské republice obvykle obãan-

ská sdruÏení nebo obecnû prospû‰né spoleãnosti organizují osobní asistenci, na

niÏ shánûjí peníze z dotací atp. (viz v˘‰e). Taková organizace mÛÏe b˘t buìto

uÏivatelská, kdy jednotliví lidé se zdravotním postiÏením organizují osobní asi-

stenci pro sebe i pro dal‰í osoby, které ji potfiebují, nebo organizace vzniklé pro-

stû protoÏe je v místû nutné tuto sluÏbu mít a organizují ji lidé bez postiÏení.

Zodpovûdnost zamûstnavatele má sdruÏení. 

Agentury zamûstnávají osobní asistenty a nabízejí sluÏby osobní asistence

vût‰inou fiízeného typu, tzn. mají obvykle dispeãink sluÏeb a ‰kolí osobní asi-

stenty. Tyto sluÏby klienti z velké ãásti platí, z ãehoÏ plyne, Ïe agentury nejsou

ãetné, v âeské republice není velké mnoÏství lidí s postiÏením,  ktefií by mûli na

zaplacení agenturních sluÏeb peníze.

5.1.1. Smlouvy, dohody aj. 
Dále si budeme povídat zejména o tûch poskytovatelích osobní asistence,

ktefií jsou tu zatím nejpoãetnûj‰í, tj. o sdruÏeních, spoleãnostech, agenturách

apod. Je jasné, Ïe v‰e musí odpovídat zákoníku práce - ã. 155/2000 Sb., záko-

nu ã. 1/1991 Sb. o zamûstnanosti, nafiízení vlády ã. 228/2000 Sb. o stanovení
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Máme nûkolik moÏností popisu hospodafiení: Úãetní uzávûrku, tj. v˘sledov-

ky za pfiedchozí rok;. rozpoãet organizace (zdrojov˘ nebo programov˘) upra-

ven˘ podle skuteãnosti za pfiedchozí rok;. dal‰í údaje, které umoÏní pochopit

hospodafiení organizace a efektivitu sluÏeb (cena sluÏby pro jednoho klienta,

podíl osobních a provozních nákladÛ, podíl nákladÛ na management organizace

a nákladÛ pro poskytování sluÏby apod.). Mimo to se mÛÏe je‰tû pfiidat v˘rok

auditora, zpráva revizní komise, jmenovit˘ pfiehled dárcÛ.

4.6.3. Dary
Poskytovatel má a dodrÏuje vnitfiní pravidla a stanoví zodpovûdnou osobu

pro pfiijímání darÛ na ãinnost tak, aby  nedocházelo k nedÛstojn˘m, podezfiel˘m

ãi nelegálním situacím. Dary (zejména penûÏité) pro zamûstnance jsou nepfiija-

telné. Dary na ãinnost poskytovatele jsou vhodn˘m zpÛsobem zvefiejÀovány.

4.6.4. Normy
Ekonomika organizace je odvozena od jejího právního postavení. Z nûj rov-

nûÏ vypl˘vají pfiíslu‰né závazné normy. Je nutné se jimi fiídit pfii tvorbû organi-

zaãní struktury, tedy pfii stanovení, kdo má hmotnou odpovûdnost a za jaké

hodnoty, kdo je zodpovûdn˘ za nakládání s penûzi, za zacházení s prostfiedky na

úãtech organizace, za kontrolu dodrÏování norem a pfiedpisÛ, kdo rozhoduje

o ekonomick˘ch otázkách, kdo vede úãetnictví, kdo má podpisové právo.

V‰echny ãinnosti zaji‰Èující ekonomiku systému musí odpovídat pfiíslu‰n˘m

normám pro hospodafiení, a to zákonu ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, v plat-

ném znûní,  ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmu, v platném znûní, ã. 357/1992

Sb., o dani dûdické, darovací a o dani z pfievodu nemovitosti, v platném znûní,

ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, v platném znûní.
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a rad pro klienty, Praha 1997).  Doporuãuje se na pfiíklad dát v˘vûsky v církev-

ních objektech, na fakultách apod.

S adepty je tfieba udûlat pohovor, pfii nûmÏ se vylouãí neÏádoucí uchazeãi (viz

5.2.2.1.1.). Dále adepti vyplní evidenãní list, kter˘ zaloÏíme pro pfiípadnou

dal‰í potfiebu, a pokud má poskytovatel taková pravidla, podrobí se zájemci

o práci psychologickému testování. Pfii sebeurãujícím typu se to obvykle vyÏa-

duje pouze u uchazeãÛ, ktefií buì vzbuzují pochybnosti, nebo které nikdo nezná,

a nemají tudíÏ doporuãení. U tûch, které si vybrali sami klienti, se to nepovaÏu-

je za nutné. U fiízené osobní asistence si poskytovatel podle cílové skupiny sta-

noví zvlá‰tní poÏadavky (viz 5.2.2.2.3.), které musí uchazeã splÀovat, a také

zpÛsoby provûfiování pfiíslu‰n˘ch kriterií. Ty dÛslednû uplatÀuje a o provûfiová-

ní vede záznamy.

U osobní asistence vût‰inou není náplÀ práce, kde by se konkrétnû uvádûly

úkony, pracovi‰tû, ãas sluÏby atd., vyjma tlumoãení u fiízeného typu. U obou

typÛ asistence lze totiÏ jen rámcovû stanovit, v ãem osobní asistence spoãívá

(viz 3.1.), jinak nemá b˘t tato sluÏba niãím omezena.  

Pfii této pfiíleÏitosti si odpovûzme na otázku, která se ãasto opakuje: Je tfieba

mít rÛzné sazby za rÛzné práce, na pfiíklad pro doprovod k lékafii, úklid apod.?

U osobní asistence se zásadnû nepoãítá s úkony. Pokud tomu tak je, jde o peão-

vatelskou sluÏbu, nikoliv o osobní asistenci (v tzv. bodníku se sice úkony sle-

dují, nikoliv v‰ak proto, aby se urãilo, jaké bude asistent konat, n˘brÏ proto, aby

se rámcovû vûdûlo, kolik pomoci klient potfiebuje). U osobní asistence je totiÏ

nejdÛleÏitûj‰í, Ïe prÛbûh sluÏby je záleÏitostí domluvy mezi klientem (zastupu-

jící osobou) a asistentem, a poskytovatel do toho vÛbec nezasahuje. Z logiky

vûci vypl˘vá, Ïe poskytovatel nemÛÏe mít rozdílné sazby pro úkony (poskyto-

vatel se neplete do toho, co se dûlá), ani pro rÛznou denní dobu ãi dny v t˘dnu

(neplete se ani do toho, kdy se to dûlá). Sazba je fixní a hodinová, nikoliv za

úkon.

Osobní asistenti musí vyplnit a podepsat prohlá‰ení o zdravotním stavu,

ãestné prohlá‰ení o bezúhonnosti a evidenãní list dÛchodového zabezpeãení.

Podívejme se na vzory formuláfiÛ, které by se mohly hodit.
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povinného podílu poãtu obãanÛ se ZPS na celkovém poãtu zamûstnancÛ

zamûstnavatele a zákonu ã. 1/1992 Sb. o mzdû, odmûnû.

Pracovníci zab˘vající se osobní asistencí jsou dvojí: jednak je to pracovní

skupina, která zaji‰Èuje sluÏbu administrativnû, odbornû a ekonomicky, jednak

jsou to pracovníci v pfiímé péãi – osobní asistenti. âlenové t˘mu jsou vût‰inou

zamûstnáni ve stálém pracovním pomûru, nebo dostávají odmûny na základû

uzavfiené dohody o provedení práce, eventuálnû fakturují organizaci ãástky za

provedené sluÏby, na nûÏ mají Ïivnostensk˘ list.  S osobními asistenty se v sou-

ãasnosti obvykle uzavírá dohoda o pracovní ãinnosti (dpã). Má tyto v˘hody
oproti bûÏné pracovní smlouvû:

a) není nutné, aby asistenti mûli pevn˘ plat závisl˘ na vzdûlání a praxi;

b) asistenti pobírají mzdu, jen kdyÏ opravdu asistují, tzn. za poãet odpracova-

n˘ch hodin;

c) není rozdíl mezi hrub˘mi mzdami jednotliv˘ch asistentÛ;

d) organizace není povinna zajistit asistentovi pevnou pracovní dobu, tzn. práci

i v pfiípadû, Ïe je klient na pfiíklad hospitalizován;

e) odpadá nutnost proplácet dovolenou.

Vzhledem k tomu, Ïe osobní asistenti pracují na dpã, jsou placeni v rámci tzv.

OONek – ostatních osobních nákladÛ, coÏ je pro vût‰inu donátorÛ pfiijatelnûj‰í

neÏ financování mezd jako takov˘ch. Tento pracovní pomûr má v‰ak také nev˘-
hodu v tom, Ïe osobní asistent mÛÏe odpracovat pouze polovinu zákonné pra-

covní doby, v souãasné dobû 86 hodin mûsíãnû. Pfii nízké hodinové sazbû tako-

vá odmûna nikoho neuÏiví, mÛÏe se poãítat nanejv˘‰ za pfiív˘dûlek, a sniÏuje se

tak poãet zájemcÛ o práci osobního asistenta. Pokud chce poskytovatel zamûst-

návat asistenty tak, aby jim mzda staãila k Ïivobytí, mohou se s asistenty dohod-

nout, Ïe budou fakturovat poskytovateli provedené sluÏby, na nûÏ mají Ïivno-
stensk˘ list, a to bez omezení. Pokud nûkterá sdruÏení zamûstnávají osobní asi-

stenty na stál˘ pracovní pomûr, jsou povinna jim zajistit stálou pracovní dobu

a práci tak, aby navazovala. To v nûkter˘ch pfiípadech vede k tomu, Ïe se

z osobní asistence stává peãovatelská sluÏba.

NeÏ budeme pokraãovat obvykl˘mi personalistick˘mi úkony, zastavíme se

na úplném poãátku personalistické práce t˘kající se osobních asistentÛ, protoÏe

se ponûkud vymyká bûÏné personalistické praxi.  

5.1.2. Jak to zaãíná, vzory formuláfiÛ
U sebeurãující osobní asistence, kde je Ïádoucí, aby si uÏivatel sám vyhle-

dával, a tím pádem i volil osobní asistenty, se obvykle  ozve klient a ohlásí, Ïe

na‰el osobního asistenta, s nímÏ by mûla organizace dohodnout podmínky

poskytování sluÏby a uzavfiít smlouvu. Poskytovatelé fiízeného typu obyãejnû

udûlají nábor (o náboru viz více v broÏurce Osobní asistence, pfiíruãka postupÛ
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Mám zájem pfiedev‰ím o klienta s bydli‰tûm na Praze …………......…  

Jinde ………………..

Mám zájem o klienta s touto charakteristikou – za‰krtnûte:

* MUÎ                 * ÎENA *NEROZHODUJE

* VùKOVÉ  ROZMEZÍ:            od                        do

Mé zájmy a záliby:

Okruh ãinností, které jsem schopen a ochoten vykonávat:
(DoplÀte ano – ne)

Úklid bûÏn˘/velk˘  …..….  Nákupy …….......… Doprovody ……............ Denní hygiena ….....….. 

Koupání ……............... Oblékání …........…..  Pomoc pfii stravování ….......…. Vafiení ….........….. 

O‰etfiovatelská péãe …...… Rehabilitace ……… Úfiední jednání ……...... Doprava autem .......….. 

Tlumoãení …................ Doprovody ….............…Kultura a sport ….......… Péãe o dûti ….............…

Mám tato zdravotní omezení:

Zku‰enosti s prací pro lidi s postiÏením – jaké, kde?

Zku‰enosti s osobní asistencí:

U koho jste jiÏ pracoval nebo pracujete:

Jazykové znalosti:

¤idiãsk˘ prÛkaz:    ano    -     ne                    typ:   

Podpis: …………………………… 

35

EVIDENâNÍ LIST ASISTENTA

Datum:                                                               âíslo jednací:  

Pfiíjmení:

Jméno:

Titul:

Rodné ãíslo:

Datum narození:

Stav:

Nejvy‰‰í dosaÏené vzdûlání:                                                    

Obor:

Adresa, na které v souãasnosti pob˘vám a kde jsem k zastiÏení:

Telefonní kontakty:
Adresa mého trvalého bydli‰tû:

Za‰krtnûte:
* Jsem zamûstnán           * Studuji           * Nestuduji a nejsem zamûstnán

Adresa zamûstnavatele nebo ‰koly, kterou studuji:

âasové moÏnosti. Asistenci mohu vykonávat – za‰krtnûte.

Ráno           Dopoledne       Odpoledne           Veãer Noc 
5 – 9 hod.       9 – 13 hod.      13 – 17 hod.      17 – 21 hod.      21 – 5 hod.

(ãasov˘ rozvrh je rámcov˘ a lze jej upravit dle dohody s klientem)

Které dny v t˘dnu mi nejvíce vyhovují:

T˘dnû mohu poskytnout pfiibliÏnû ……………. (uveìte poãet hodin)
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5.2. Pracovníci
JiÏ v˘‰e jsme si povûdûli, Ïe pokud neprobíhá osobní asistence bez pro-

stfiedníka, jen mezi klientem a osobním asistentem (asistenty), je hospodárné

poskytovat sluÏbu více klientÛm. To proto, aby se vyplatilo financovat sídlo

organizace a v‰echny pracovníky. 

5.2.1. Zamûstnanci 
UkáÏeme si model, v nûmÏ s ideálním  poãtem tfií pracovníkÛ managementu

lze zabezpeãit sluÏbu pro co nejvíc uÏivatelÛ, tzn. aÏ pro pût set i více (u sebe-

urãujícího typu).  

5.2.1.1. Uspofiádání, kvalifikace, pracovní náplnû
SloÏení organizace se fiídí pfiípadn˘mi dal‰ími ãinnostmi, které dûlá. V rámci

zafiízení by v kaÏdém pfiípadû mûl b˘t úsek osobní asistence samostatn˘.

V ãele úseku stojí vedoucí pracovník, kter˘ by mûl mít odborné stfiedo‰kolské,

eventuálnû vysoko‰kolské vzdûlání a vítaná je praxe v práci s cílovou skupinou,

jíÏ se sluÏba poskytuje. Nezbytn˘m pfiedpokladem pro v˘kon této funkce je

silná motivace, hluboké porozumûní problematice cílové skupiny a pfiijetí zásad

osobní asistence. Bez toho by se velmi rychle osobní asistence mohla zvrtnout

v takovou sociální sluÏbu, jejíÏ souãástí je na pfiíklad pro osobní asistenci neÏá-

doucí opeãovávání, rozhodování za klienta, omezování úkonÛ ãi neposkytování

podpory v uschopÀování klienta. S vedoucím spolupracují sociálnû administra-

tivní pracovnice,  ekonom a personalista. U sociální a administrativní pra-
covnice se vyÏaduje soubor osobnostních charakteristik, kter˘  je velmi vzácn˘,
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PROHLÁ·ENÍ OSOBNÍHO ASISTENTA 
POVINNOSTI POSKYTOVATELE A OSOBNÍCH ASISTENTÒ

jméno a pfiíjmení, titul

bytem:

telefon:

rodné ãíslo:

ãíslo OP:

Já, níÏe podepsan˘ v souvislosti s dohodou o pracovní ãinnosti uzavfienou mezi mnou a poskyto-

vatelem (název organizace):

• Prohla‰uji, Ïe tímto vyjadfiuji svÛj opravdov˘ zájem dûlat osobního asistenta podle sv˘ch nejlep-
‰ích schopností, znalostí a podle svého nejlep‰ího svûdomí.

• Prohla‰uji, Ïe budu na základû dohody o pracovní ãinnosti provádût osobní asistenci u klienta

(název organizace), na nûmÏ se dohodnu s povûfien˘m pracovníkem.

• Beru na vûdomí, Ïe osobní asistence spoãívá v pomoci ãlovûku s tûlesn˘m postiÏením ve v‰ech

ãinnostech, které nemÛÏe kvÛli postiÏení dûlat sám. Jedná se na pfiíklad o osobní hygienu, toaletu,

hygienu prostfiedí, pfiípravu a podávání stravy, pfiesuny a polohování, tlumoãení, doprovody atd.

• Beru na vûdomí, Ïe místo a ãas konání osobní asistence závisí na domluvû mezi  klientem a mnou.

• Beru na vûdomí, Ïe poskytovatel mi má umoÏnit co nejlep‰í podmínky pro v˘kon sluÏby osobní

asistence.

• Beru na vûdomí, Ïe poskytovatel se zavazuje, Ïe mi bude poskytovat konsultace související

s osobní asistencí. 

• Beru na vûdomí, Ïe mi poskytovatel umoÏní ‰kolení (termíny dle potfieby) v zacházení s ãlovûkem

se sníÏenou mobilitou (s potíÏemi v orientaci, s dorozumíváním), konsultace a dobrovolnou super-

vizi.

• Beru na vûdomí, Ïe v pfiípadû nemoci klienta nebo jin˘ch váÏn˘ch pfiíãin bránících ve v˘konu

osobní asistence mû bude neprodlenû informovat klient, eventuálnû povûfien˘ pracovník posky-

tovatele.

• Zavazuji se a stvrzuji sv˘m podpisem, Ïe budu svûdomitû dodrÏovat pfiedem domluvené termíny,

dbát na zdraví své i klientovo a opatrovat svûfien˘ majetek.

• Zavazuji se, Ïe budu zachovávat pravidla bezpeãnosti práce, s nimiÏ mû pracovník poskytovate-

le seznámí; budu jednat tak, aby nedocházelo ke ‰kodám. Dojde-li ke ‰kodû, nesu odpovûdnost
za zpÛsobenou ‰kodu, která bude mít pfiíãinnou souvislost s m˘m chováním v rozporu s uvede-

n˘mi pfiedpisy.

• Zavazuji se, Ïe budu zachovávat mlãenlivost o skuteãnostech, které jsem se dozvûdûl o klientovi

a dal‰ích osobách v souvislosti s v˘konem osobní asistence. Problémy klienta budu konsultovat

pouze s povûfien˘mi pracovníky poskytovatele.

• Zavazuji se, Ïe v pfiípadû nemoci nebo jin˘ch váÏn˘ch pfiíãin bránících ve v˘konu osobní asi-

stence budu neprodlenû informovat klienta i povûfieného pracovníka poskytovatele.

• Beru na vûdomí, Ïe jsem oprávnûn s nezbytn˘m souhlasem klienta vypovûdût dohodu bez uve-

dení dÛvodÛ a v˘povûì je platná dnem, kdy je písemnû sdûlena poskytovateli.

• Beru na vûdomí, Ïe mimo v˘‰e uvedené vypovûzení konãí sluÏba osobní asistence dohodou mezi

mnou a poskytovatelem nebo zánikem organizace.

• Beru na vûdomí, Ïe ukonãení  nab˘vá platnosti dnem, kdy je písemnû sdûleno druhé smluvní stranû.

• Beru na vûdomí, Ïe poskytovatel mÛÏe odstoupit od této dohody pro opakovaná váÏná poru‰ení
dohodnut˘ch podmínek nebo nedodrÏování obecnû pfiijat˘ch zásad slu‰nosti. Odstoupení od doho-

dy musí pfiedcházet písemné upozornûní  a poté ev. projednávání, k nûmuÏ musím b˘t pozván.

V Praze dne .................. osobní asistent……………..
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kontaktÛ, vede administrativu související s osobní asistencí, zejména kontrolu-

je, vyhodnocuje a eviduje v˘kazy o sluÏbû podle vyãerpan˘ch hodin, vede 

osobní konto klientÛ a podílí se na aktualizaci databází. 

U fiízeného typu osobní asistence také kontroluje, zda prÛbûh sluÏby odpo-

vídá klientov˘m potfiebám a pfiáním, a vede dispeãink sluÏeb. Pro více neÏ sto

klientÛ je nutn˘ dal‰í dispeãer. Zde upozorÀujeme, Ïe je nutné vyhovût klientÛm

(kdyÏ si pfiejí konkrétního osobního asistenta, sluÏbu v urãitém ãase atd.) a Ïe je

to nesmírnû tûÏké. Jisté zásady, které se t˘kají pravidelnosti sluÏeb (na pfiíklad

klient obvykle potfiebuje pomoc ve veãerních hodinách, v sobotu cel˘ den,

a velmi v˘jimeãnû jindy) a vãasnosti zakázek (ãtrnáct dní pfiedem), je dobré pfie-

dem dohodnout.

EKONOM A PERSONALISTA vypracovává ekonomickou ãást projektÛ,

prÛbûÏn˘ch a závûreãn˘ch zpráv, vyfiizuje faktury, vede úãty, vede personalisti-

ku související s osobní asistencí, tzn. uzavírá dohody o pracovní ãinnosti a pro-

vedení práce, vede dokumentaci s personalistikou spojenou, zaji‰Èuje hlá‰ení

pro zdravotní poji‰Èovny, na dÛchodové zabezpeãení a poji‰Èovny, vede  úãet-

nictví, pfiipravuje v˘platy a pfieposílá je ãi vyplácí, pfiipravuje rozvahy, rozpoãty

a vyúãtování, vede pfiehledy a v˘pisy.

5.2.1.2. V˘bûr a za‰kolování 
ZpÛsob v˘bûru ãlenÛ pracovního t˘mu musí mít poskytovatelská organizace

jasnû stanoven˘. Doporuãujeme v˘‰e uvedená tfii místa obsazovat aÏ po v˘bû-
rovém fiízení, jehoÏ souãástí by mûlo b˘t vyhodnocování Ïivotopisu a píse-

mn˘ch ukázek prací zájemce, doporuãení, dále pohovorÛ a dotazníkÛ ãi testÛ.

Jde o to, abychom zjistili, zda mimo obvyklé dovednosti potfiebné pfii úfiednic-
ké práci mají také zvlá‰tní schopnosti nezbytné pro sluÏbu pro lidi v sociální

nouzi. Zkoumáme pohnutky, které uchazeãe pfiivedly aÏ k nám, vztah adepta

k lidem s postiÏením, seniorÛm atd., bezv˘znamné nejsou ani takové ãinitele

jako rodinné zázemí a pomûry adepta, zájmy apod. Organizace by se mûla se

souhlasem uchazeãe  informovat na pfiedchozím pÛsobi‰ti adepta na údaje dÛle-

Ïité pro funkci, o niÏ se uchází.

Pracovník je nejprve pfiijat na zku‰ební dobu dvou mûsícÛ. V této dobû pro-

bíhá také za‰kolování. K tomu je urãen buìto pfiím˘ nadfiízen˘ pfiijatého pra-

covníka (vedoucí t˘mu), nebo odcházející, eventuálnû nejbliÏ‰í spolupracovník.

Nováãek se musí mít moÏnost seznámit se v‰emi písemn˘mi materiály, ptát se

na souvislosti a postupy, a zkou‰et si v‰e za pfiispûní zku‰eného pracovníka. I po

za‰kolování musí b˘t tento pracovník k dispozici (na telefonu), aby pomohl fie‰it

pfiípadné nenadálé situace.
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a to zároveÀ schopnost empathie (vcítûní), jednání s lidmi v sociální nouzi,

schopnost spolupráce a zároveÀ naprostá pfiesnost a spolehlivost ve vyplÀová-

ní dokladÛ a dokumentÛ. Není pfiímo nutná praxe, nûkdy jsou totiÏ postupy

zabûhnuté v jin˘ch sociálních sluÏbách na ‰kodu, protoÏe práce pfii osobní 

asistenci vyÏaduje zvlá‰tní pfiístup. Ekonom a personalista by mûl mít buì

vysoko‰kolské vzdûlání, nebo del‰í (tfiíletou) praxi v oblasti, kde se pouÏívá

vícezdrojové financování. 

Náplnû práce. V lecãems by mûli b˘t pracovníci pracovního t˘mu schopni

jeden druhého zastoupit a hlavnû by se mûli navzájem doplÀovat. Uvedeme zde

jen rámcovû ãinnosti v jednotliv˘ch postaveních t˘mu. Za nû jsou jednotliví

pracovníci zodpovûdní.

VEDOUCÍ T¯MU dûlá koncepãní práci, na pfiíklad uspofiádává vnitfiní pravi-

dla pro poskytování osobní asistence, uzavírá ve‰keré smlouvy (vyjma pracovní

dohody), pí‰e projekty, prÛbûÏné a závûreãné zprávy, sleduje termíny jejich vy-

úãtování, sleduje úãty organizace, které vede ekonom, mimo to se stará o propa-

gaci a spolupráci se sdûlovacími prostfiedky, na pfiíklad pí‰e v˘roãní zprávu, letáky

atp., pofiádá pfiedná‰ky, semináfie apod., spolupracuje s úfiady a dal‰ími subjekty

ze sociální oblasti, se státní a obecní správou, se ‰kolami, poskytuje konsultace,

vede praktikanty a dobrovolníky, spolupracuje s dárci, spolu se sociální pracov-

nicí zkoumá potfieby klientÛ, uzavírá s nimi dohodu o poskytování osobní asi-

stence, pravidelnû je písemnû informuje o skuteãnostech dÛleÏit˘ch pro sluÏbu,

poskytuje jim poradenství a vede pro nû kursy, pfiijímá osobní asistenty, tzn. vede

s nimi pohovory, vyhodnocuje testy, poskytuje jim konsultace a podporu, svolá-

vá a vede schÛzky skupiny pro osobní asistenci, poskytuje poradenství zájemcÛm

o osobní asistenci i poradenství t˘kající se cílové skupiny, na pfiíklad pfiedání

dÛleÏit˘ch kontaktÛ, podílí se na obnovování databází a seznamÛ. 

U fiízené osobní asistence kontroluje, zda kvalifikace osobních asistentÛ

odpovídá potfiebám klientÛ, pfiípadnû pro nû zaji‰Èuje kursy a dal‰í vzdûlávání

a kontroluje, zda prÛbûh sluÏby je podle potfieb a pfiání uÏivatelÛ.

SOCIÁLNÍ A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE spolupracuje pfii 

pfiípravû rÛzn˘ch akcí (propagaãních, semináfiÛ atd.), spolupracuje s úfiady

a dal‰ími subjekty ze sociální oblasti, se státní a obecní správou, s praktikanty

a dobrovolníky, spolupracuje pfii vypracovávání projektÛ, testuje potfieby klien-

tÛ, provádí sociální ‰etfiení, spolupracuje pfii kursech pro klienty, vede osobní

sloÏky klientÛ, pfiipravuje dal‰í materiály a pfiehledy dÛleÏité pro prÛbûh sluÏby,

poskytuje klientÛm poradenství, eviduje adepty na osobní asistenty, zúãastÀuje

se pohovorÛ s nimi a zaji‰Èuje vyplnûní dal‰ích dokumentÛ (dotazníkÛ, prohlá-

‰ení atd.), poskytuje jim konsultace, dále je ãlenkou skupiny pro osobní asi-

stenci, kterou pomáhá organizovat, poskytuje poradenství zájemcÛm o osobní

asistenci i poradenství t˘kající se cílové skupiny, na pfiíklad pfiedání dÛleÏit˘ch
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fekãních prostfiedkÛ. Zákoník práce mimo jiné stanovuje povinnost zamûstna-

vatele zajistit bezpeãnost a ochranu pfii práci. Nad bezpeãností práce vykonáva-

jí dozor podle zákona ã. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpeã-

ností práce âesk˘ úfiad bezpeãnosti práce a inspektoráty bezpeãnosti práce.

Zamûstnavatelé jsou navíc povinni v souladu se zákonem ã. 133/1985 Sb.

o poÏární ochranû zabezpeãit pravidelné ‰kolení o poÏární ochranû. S ohledem

na charakter pracovní ãinnosti pak zamûstnavatelé musí dbát na dodrÏování dal-

‰ích legislativních norem, na pfiíklad na nafiízení vlády ã. 333/1993 Sb. o stano-

vení minimálních mzdov˘ch tarifÛ a mzdového zv˘hodnûní za práci ve ztíÏe-

ném a zdraví ‰kodlivém pracovním prostfiedí a za práci v noci apod.

5.2.2. Osobní asistenti
jsou ve sluÏbû rovnocenní partnefii uÏivatelÛ. Aby do‰lo k souãinnosti, která

je pro sluÏbu nezbytná, musí mezi obûma partnery dojít k nûãemu takfika záz-

raãnému: naslouchání, porozumûní, ohleduplnosti, k pfiekonávání sebe sama.

Tato podivuhodná podmínka dobfie fungující sluÏby mÛÏe b˘t pfiíleÏitostí

k osobnímu rÛstu zúãastnûn˘ch, a mÛÏe b˘t – paradoxnû – také pfiekáÏkou,

kvÛli níÏ potenciální asistent musí volit jiné cesty k uplatnûní a uÏivatel jinou

sociální sluÏbu. 

NáplÀ práce je stanovena rámcovû (viz 5.1.2.), jde o ãinnosti, které by dûlal

klient sám, kdyby mohl. 

Spolupráce s osobními asistenty se fiídí následujícími pravidly: Poskytova-
tel umoÏní osobnímu asistentovi co nejlep‰í podmínky pro v˘kon sluÏby,

poskytuje mu konsultace a dobrovolnou supervizi. Pfii fiízené osobní asistenci je

vÏdy snaha po co nejvût‰ím zapojení klientÛ do v˘bûru osobních asistentÛ. Pos-

kytovatel je povinen osobnímu asistentovi dát co nejvût‰í podporu formou

za‰kolení a prÛbûÏné instruktáÏe. V pfiípadû nemoci klienta nebo jin˘ch váÏn˘ch

pfiíãin bránících ve v˘konu osobní asistence osobního asistenta neprodlenû

informuje klient (zastupující osoba), eventuálnû povûfien˘ pracovník organiza-

ce. Osobní asistent musí svûdomitû dodrÏovat pfiedem domluvené termíny,

u fiízeného typu se fiídit pokyny dispeãera sluÏeb, dále je povinen dbát na zdra-

ví své i klientovo a opatrovat svûfien˘ majetek, je povinen zachovávat pravidla

bezpeãnosti práce, s nimiÏ ho pracovník organizace seznámí; musí jednat tak,

aby nedocházelo ke ‰kodám. Dojde-li ke ‰kodû, nese odpovûdnost za zpÛsobe-

nou ‰kodu, která bude mít pfiíãinnou souvislost s jeho chováním v rozporu

s uveden˘mi pfiedpisy. Zavazuje se zachovávat mlãenlivost o skuteãnostech,

které se dozvûdûl o klientovi a dal‰ích osobách v souvislosti s v˘konem osobní

asistence. Problémy klienta je oprávnûn konsultovat pouze s povûfien˘mi pra-

covníky organizace. V pfiípadû nemoci nebo jin˘ch váÏn˘ch pfiíãin bránících ve

v˘konu osobní asistence musí neprodlenû informovat klienta i povûfieného 
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5.2.1.3. Pracovní podmínky
Dobré pracovní podmínky tedy spoãívají nejen v materiálovém vybavení,

o nûmÏ bylo pojednáno v˘‰e (viz 4.3.), ale také v atmosféfie dÛvûry a spoluprá-

ce. Ta se dá budovat pouze na základû jasnû stanoven˘ch pravidel pro kompe-

tence, zodpovûdnost, systém zastupování, vyuÏití pracovní doby atp. DÛleÏitá

jsou zejména pravidla pro odmûÀování, k nimÏ se v‰ichni vyjadfiují (Pozor: 

Diskutuje se o pravidlech, nikoliv o konkrétních odmûnách!). Souãástí odmû-

Àování je mimofinanãní odmûÀování (pochvala, dárky, rekreace).

Základní podmínkou pro vytváfiení odpovídajících pracovních podmínek je

dodrÏování zákonÛ: zákona ã. 65/1965 Sb. zákoník práce, a zákona 155/2000

Sb., kter˘m se mûní zákoník práce, zákona ã. 100/1988 Sb. o sociálním zabez-

peãení, zákona ã. 48/1997 Sb. o vefiejném zdravotním poji‰tûní, vyhlá‰ky 

ã. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného poji‰tûní odpo-

vûdnosti zamûstnavatele za ‰kodu, a ã. 487/2001, kterou se stanoví podmínky

a sazby zákonného poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnavatele za ‰kodu pfii pracov-

ním úrazu nebo nemoci z povolání, nafiízení vlády ã. 494/2001, kter˘m se sta-

noví zpÛsob evidence, hlá‰ení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu

o úrazu a okruhu orgánÛ, kter˘m se ohla‰uje pracovní úraz a zasílá záznam

o úrazu, a nafiízení vlády ã. 495/2001, kter˘m se stanoví bliÏ‰í podmínky posky-

tování osobních ochrann˘ch pracovních prostfiedkÛ, mycích, ãistících a desin-
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asistenci v rádiu, tak si fiekla, Ïe tady si jí aspoÀ budou váÏit, kdyÏ bude tûm 
chudákÛm pomáhat…

Pan X.Z. telefonoval, Ïe by rád dûlal osobního asistenta. Pfiedstavuje si spí‰e
mlad‰í klientku, umí zacházet s vozíkem, má velkou sílu, klidnû ji vezme do
náruãe a kam bude potfiebovat, ji odnese. A zda v organizaci není nûjaká dívka
s amputovan˘ma nohama. Vedoucí osobní asistence se zeptala, zda má nûkoho
v rodinû ãi zda má jiné zku‰enosti s ãlovûkem, kter˘ má právû takové postiÏení.
Odpovûdûl, Ïe nemá, ale Ïe by chtûl nûco takového zkusit. Na dal‰í otázky, jaké
má pfiedstavy o prÛbûhu sluÏby  a co si od toho slibuje, pravil, Ïe by nûjaké dívce
rád pomáhal s ãímkoliv, Ïe ho zajímá v‰echno a Ïe o tom ãetl. Byl to nûjak˘
román, kde se dívka do svého o‰etfiovatele stra‰nû zamilovala a bylo velmi vzru-
‰ující, co proÏívali…

Je zfiejmé, Ïe tyto pfiípady jsou v˘jimeãnû jasné a Ïe tak zjevné to je jen málo-

kdy. Ale pfii pochybnostech mÛÏeme trvat na psychologickém testu. Ostatnû pfii

sebeurãující osobní asistenci negarantuje Ïádn˘ poskytovatel kvalitu asistenta,

urãující je uÏivatel, ten má hlavní slovo pfii v˘bûru. 

Uzavfieme tento oddílek v˘ãtem vlastností, jeÏ by osobní asistent mít mûl:
schopnost empathie, ochota, laskavost a vlídnost, trpûlivost, smysl pro humor,

pfiizpÛsobivost, schopnost uãit se, vynalézavost, zodpovûdnost a spolehlivost.
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pracovníka. Osobní asistent je oprávnûn s nezbytn˘m souhlasem klienta vypo-

vûdût dohodu bez uvedení dÛvodÛ a v˘povûì je platná dnem, kdy je písemnû

sdûlena poskytovateli. 

5.2.2.1. Osobní asistenti sebeurãující osobní asistence
Je‰tû jednou si pfiipomeÀme, Ïe sebeurãující typ této sluÏby je vymezen

zejména tím, Ïe uÏivatel si sám ‰kolí a prÛbûÏnû instruuje své osobní asisten-

ty. Je Ïádoucí, aby si je také sám hledal a vybíral. O tom, jak si je má vybírat,

se lze doãíst v broÏurce Osobní asistence, pfiíruãka postupÛ a rad pro klienty,

Praha 1997, viz 3.2.

Poãet osobních asistentÛ není nikterak omezen. Jsou klienti, ktefií dávají

pfiednost co nejniÏ‰ímu poãtu, nemají rádi, kdyÏ se u nich lidé stfiídají, nechtûjí

jich víc zauãovat a jejich v˘kony jim staãí. Jiní uÏivatelé jich naopak mají

mnoho, vyhovuje jim, Ïe osobní asistenti se ve v˘konech doplÀují a také to

zabraÀuje pocitu neÏádoucího stereotypu a únavû. 

5.2.2.1.1. Osobnostní pfiedpoklady
Souãinnost mÛÏe vzniknout jen za pfiedpokladu, Ïe osobní asistent splÀuje

urãité poÏadavky. KvÛli pfiehlednosti pouÏijeme negativní vymezení, tzn. Ïe

upozorníme, co musí  poskytovatel u zájemcÛ o práci osobního asistenta vylou-
ãit: pfiedev‰ím  agresivitu, sklony k manipulaci, závislosti na omamn˘ch lát-

kách, jiné úchylky, dále nervozitu, otupûlost, podezíravost aj. Pfii rozhovoru je

tfieba zkoumat motivy, které adepta vedly k tomu, Ïe chce tuto fyzicky i psy-

chicky nároãnou práci dûlat. Je  nutné odmítnout jako záporné touhu po oboha-

cení, po sebeprosazení a získání partnera. Tyto vlastnosti se objeví jen nesnad-

no, pfiece v‰ak je to moÏné, jak si ukáÏeme na následujících pfiíkladech.

Paní X.Y. se pfii‰la ucházet o místo osobní asistentky. Zaãala halasn˘m pro-
hlá‰ením, Ïe je naprosto dÛvûryhodná, Ïe pracovala jako peãovatelka a mûla
vÏdy neomezen˘ pfiístup k penûzÛm. Vedoucí pracovnice se zeptala, co ví o osob-
ní asistenci a co by mohla jako asistentka dûlat, co mÛÏe nabídnout. Uchazeãka
uji‰Èovala, Ïe si dovede pfiedstavit, co se pfii sluÏbû dûlá, Ïe to pfiece zná a Ïe to
zvládne, Ïe ty nákupy vÏdy fiádnû vyúãtuje, na ni je s penûzi spoleh. Vedoucí ji
upozornila, Ïe osobní asistence spoãívá hlavnû v pomoci pfii intimních úkonech,
jako je koupání, mytí a toaleta, protoÏe uÏivatelé mají obvykle velmi tûÏké posti-
Ïení a potfiebují pomoc pfii limitních Ïivotních úkonech (viz 4.4.1.). Paní lehce
poklesla ãelist. „To jim mám utírat zadek?“ otázala se. „Myslela jsem, Ïe s nima
budu hospodafiit, Ïe si popovídáme a Ïe jim spí‰ nûco obstarám. Víte, já se
vyznám, umûla bych jim u‰etfiit…“ 

Paní Y.Z. tûÏce dosedla na Ïidli. Spustila tirádu na stra‰né pomûry, nelíbí se
jí doprava, politici, zdravotnictví je pfií‰erné, v‰ude se krade. Sly‰ela o osobní
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vídat poãtu klientÛ, systém náboru v‰ak musí b˘t natolik pruÏn˘, aby se pfiizpÛ-

sobil mûnícím se nárokÛm. 

5.2.2.2.1. Osobnostní pfiedpoklady
PoÏadavky se neli‰í od tûch, které jsou pro sebeurãující typ. 

5.2.2.2.2. Fyzické pfiedpoklady
Také zde není rozdíl mezi sebeurãujícím a fiízen˘m typem osobní asistence.

5.2.2.2.3. Kvalifikaãní pfiedpoklady
Tady je nejvût‰í rozdíl, protoÏe pro sluÏbu v‰em cílov˘m skupinám se pfií-

slu‰né vzdûlání vyÏaduje, a to podle úãelu.  

U lidí s potíÏemi s hybností se obvykle fiízená osobní asistence nepouÏívá,

ponûvadÏ není nutné osobní asistenty nûjak zvlá‰È vzdûlávat a klienti obvykle

nemají Ïádnou pfiekáÏku, která by jim bránila v prÛbûÏném instruování osobní-

ho asistenta. Pokud tomu pfiece nûco brání, je nutné, aby osobní asistent umûl

zacházet s imobilním ãlovûkem, s kompenzaãními pomÛckami, aby umûl

základní úkony hygieny na lÛÏku apod. K získání tûchto znalostí a dovedností

obvykle staãí kurs s pfiíslu‰n˘m zácvikem. ZdÛrazÀujeme, Ïe zácvik je tfieba u‰ít

na míru konkrétnímu klientovi.

Lidé s potíÏemi s vidûním potfiebují, aby jejich osobní asistenti pro‰li kur-

sem, v nûmÏ si nacviãí zpÛsoby vodûní a také zprostfiedkování toho, jak vypadá

okolí, v nûmÏ se uÏivatel pohybuje, a co se v nûm dûje. Z hlediska poskytova-

tele je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe tito klienti potfiebují asistenci jen obãas, a je tedy

buìto nutné koordinovat návaznost sluÏeb, aby byli asistenti dostateãnû vytíÏe-

ni, anebo pouÏít i pfii tomto zdravotním postiÏení sebeurãujícího typu osobní

asistence. To není nemoÏné, protoÏe mnozí takoví klienti jsou schopni si adep-

ta vy‰kolit sami.

Lidé s potíÏemi se sly‰ením jsou stejnû nebo je‰tû více neÏ pfiedchozí sku-

pina sebeobsluÏní, osobní asistence jim neslouÏí k uspokojení limitních úkonÛ

(viz 4.4.1.), n˘brÏ zejména k pomoci s komunikací. Osobní asistenti musí mít

v˘cvik v tlumoãení ve znakovém jazyce, k ãemuÏ je potfiebná nûkolikaletá prÛ-

prava. Zde více neÏ pfii asistenci jin˘m cílov˘m skupinám je nezbytná koordi-

nace práce osobních asistentÛ, anÏto jejich práce je vysoce kvalifikovaná,

a tudíÏ je tfieba ji dokonale vyuÏít.

TotéÏ platí pro lidi s kombinovan˘m postiÏením sluchu a zraku. Také ti

potfiebují tlumoãníky, a to podle pfievaÏujícího postiÏení. Nûkdy je nutné tlumo-

ãit Lormovou dotykovou abecedou.

Pro lidi s potíÏemi s uãením je zvlá‰tû pfii tûÏ‰ím, ãi dokonce kombinovaném

postiÏení, nutné osobního asistenta vzdûlat a vycviãit pro zvlá‰tní zacházení
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5.2.2.1.2. Fyzické pfiedpoklady
se fiídí tím, co potfiebuje ten kter˘ klient vzhledem ke svému postiÏení a ke

své hmotnosti. Je tedy nutné, aby si adept vyzkou‰el úkony s konkrétním uÏi-

vatelem a sám posoudil, zda mu na to síla staãí. Nejsou v˘jimeãné pfiípady, Ïe

tfieba lidem na vozíãku pomáhají stateãní jedinci s lehãím tûlesn˘m postiÏením.

Je v‰ak tfieba dbát o to, aby osobní asistent neriskoval zhor‰ení svého zdraví,

pokud tfieba nemá v pofiádku pátefi, nebo aby neublíÏil klientovi, kdyÏ ho

nezvládne. TakÏe uchazeã o práci osobního asistenta musí sice b˘t prÛmûrnû
siln˘ a ‰ikovn˘, ale dÛleÏitûj‰í neÏ nadprÛmûrné schopnosti v tomto smûru jsou

v pfiedchozí kapitole vyjmenované vlastnosti.

5.2.2.1.3. Kvalifikaãní pfiedpoklady
Pro v˘kon sebeurãujícího typu osobní asistence se nevyÏaduje Ïádná kvali-

fikace. 

5.2.2.1.4. Za‰kolování
si provádí kaÏd˘ klient sám tak, aby odpovídalo jeho potfiebám jednak vzhle-

dem k postiÏení, jednak k jeho osobnostním charakteristikám, Ïivotnímu stylu,

zájmÛm atd. JiÏ pfii v˘bûru osobního asistenta je tfieba se domluvit na tom, Ïe si

ãinnost vyzkou‰í, a teprve potom se rozhodne, zda práci pfiijme. 

Zkou‰ka u klienta sestává z pohovoru, v nûmÏ se klient i osobní asistent

zeptají na v‰e, co je z jejich hlediska pro prÛbûh osobní asistence dÛleÏité,

a v nûmÏ klient podrobnû vysvûtlí, oã u nûho pfii osobní asistenci pÛjde. Násle-

duje praktická zkou‰ka, která obvykle sestává z pozorování prÛbûhu osobní asi-

stence se zku‰en˘m osobním asistentem, zkou‰ky osobní asistence za pfiítom-

nosti a dohledu  zku‰eného osobního asistenta a samostatné zkou‰ky osobní asi-

stence. Osobní asistent si bez úãasti dal‰í osoby vyzkou‰í, jak zvládá celou

jednu pfiedpokládanou smûnu. PakliÏe si klient i adept osobní asistenci vyzkou-

‰eli a rozhodli se, Ïe  budou dále spolupracovat, oznámí to klient  vedoucímu

osobní asistence.

Dal‰í za‰kolování se zpravidla (podle ãetnosti a délky smûn) dûje dva mûsí-

ce. Tak dlouho obvykle trvá, neÏ se osobní asistent setká se v‰emi úkony, které

jsou tfieba, a neÏ si je osvojí. K tomu v‰ak staãí „jen“ klientova dobrá vysvût-

lovací schopnost a trpûlivost a dobrá vÛle obou. 

5.2.2.2. Osobní asistenti fiízené osobní asistence
Opût si pfiipomeÀme, Ïe pfii tomto typu osobní asistence se vyÏaduje po osob-

ních asistentech kvalifikace a je nutná vnûj‰í koordinace.  

Poãet osobních asistentÛ nefiídí jako pfii sebeurãující asistenci sám klient,

n˘brÏ poskytovatel, a to cílenû podle potfieb klientÛ. Plán musí rámcovû odpo-
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5.2.2.2.4. Za‰kolování

Pfii za‰kolování doporuãujeme pfiizpÛsobit jeho dobu a intenzitu tomu, jak je

péãe u konkrétního klienta obtíÏná. 

5.2.3. Dobrovolníci a praktikanti
jsou velmi v˘znamnou sloÏkou péãe pfii osobní asistenci. Peníze totiÏ nikdy

nestaãí na proplacení plného poãtu hodin, které uÏivatelé potfiebují. Zvlá‰tû

u tûch, kdo se bez pomoci druhé osoby neobejdou cel˘ch ãtyfiiadvacet hodin.

A tak se dá fiíci, Ïe doposud osobní asistence na dobrovolnících takfika stojí.

Praktikanti vná‰ejí do osobní asistence svûÏí vítr, jelikoÏ mnozí z nich studují

obory, které souvisejí se sociální prací nebo s cílovou skupinou, a mají lecjaké

nové teoretické poznatky. 

Tito vítaní pomocníci v sociálních sluÏbách musí také splÀovat urãité poÏa-

davky, aby mohli b˘t nûco platní. Jejich ãinnost v organizaci je podfiízena urãi-

t˘m pravidlÛm, která si nyní ukáÏeme.

5.2.3.1. Pfiedpoklady
Po dobrovolnících a praktikantech se z hlediska osobnostních, tûlesn˘ch

a kvalifikaãních pfiedpokladÛ Ïádá totéÏ jako po osobních asistentech. Pfii za‰ko-

lování se dodrÏují stejná pravidla.

5.2.3.2. Pravidla pro spolupráci s dobrovolníky
U nás sice není tak obvyklé pomáhat dobrovolnicky jako ve vyspûl˘ch

západních zemích, ale pfiesto je tu mnoho lidí, ktefií jsou ochotni vûnovat svÛj

ãas i síly. Je v‰ak Ïádoucí, aby organizace, jejíÏ klienti takovou pomoc potfiebu-

jí,  propagovala dobrovolnickou práci a pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech provádûla

vhodn˘m zpÛsobem nábor. Pfiipomínáme, Ïe dobrovolníky mohou dûlat 

i uÏivatelé.

Dobrovolníci v organizaci pracují na rÛzn˘ch místech: jako osobní asistenti,

pfii rÛzn˘ch akcích, vypomáhají pfii nenadál˘ch událostech. Na v‰ech místech,

kde pracují, musí b˘t zfiejmá náplÀ práce a oãekávané v˘sledky, metodické

vedení, odpovûdnost atd.: dobrovolné osobní asistenty vede klient, pfii jin˘ch

pfiíleÏitostech vede dobrovolníky povûfien˘ pracovník. 

S dobrovolníky sepisuje povûfien˘ pracovník dohodu, a to: pokud dobrovol-

ník pracuje pfii akcích a dal‰ích ãinnostech organizace, pokud si to pfieje klient,

pokud si to pfieje dobrovolník. Dobrovolník je povinen zachovávat pravidla bez-

peãnosti práce, s nimiÏ ho pracovník organizace seznámí; musí jednat tak, aby

nedocházelo ke ‰kodám. Dojde-li ke ‰kodû, nese odpovûdnost za zpÛsobenou

‰kodu, která bude mít pfiíãinnou souvislost s jeho chováním v rozporu s uvede-

n˘mi pfiedpisy. Dobrovolník se seznámí s pokyny, jak fie‰it havarijní, krizové

47

s tûmito lidmi. Dost ãasto se hlásí osobní asistenti z fiad studentÛ a absolventÛ

speciální pedagogiky. Není zde zcela nutné vysoko‰kolské vzdûlání, av‰ak

podle zamûfiení na typ postiÏení  (na pfiíklad autismus) je nutn˘ pfiíslu‰n˘ kurs

a v˘cvik.

Lidé s psychick˘mi potíÏemi mají zaãasté potfiebu osobní asistence nárazo-

vû, pfii atakách (záchvatech). Osobní asistenti musí také projít pfiíslu‰n˘m kur-

sem a v˘cvikem.

Lidé s chronick˘m vnitfiním onemocnûním pouÏívají osobní asistenci spí‰e

nárazovû, pfii zhor‰ení zdravotního stavu nebo pfii nûjak˘ch dal‰ích komplika-

cích. âasto se tu pfii asistenci uplatní osoby se zdravotnick˘m vzdûláním. Jinak

je nutn˘ speciální kurs a v˘cvik

Stafií lidé, ktefií jsou odkázáni na pomoc druhé osoby, nevolí obvykle osob-

ní asistenci sebeurãujícího typu, protoÏe buìto potfiebují jen nûkteré úkony

(vyhovuje jim peãovatelská sluÏba), nebo nemají dost zku‰eností s tím, jak ‰ko-

lit a prÛbûÏnû instruovat své osobní asistenty, a jiÏ nemají trpûlivost se tomu

uãit. Pfiece v‰ak není v˘jimeãné, Ïe se u nûkter˘ch z nich zaãíná s fiízenou osob-

ní asistencí, která postupnû pfieroste v sebeurãující. Z hlediska kvalifikace je

nutn˘ kurs a v˘cvik v dovednostech obvykl˘ch pfii péãi o osoby se sníÏenou

mobilitou, orientací a schopností komunikace, jakoÏ i v základních o‰etfiovatel-

sk˘ch úkonech.

Dûti jsou zvlá‰tní skupinou, kde je dÛleÏité z hlediska poskytovatele jak to,

Ïe hlavní péãe a zodpovûdnost za prÛbûh sluÏby je na rodiãích, ktefií z podstaty

svého postavení mají v‰e fiídit, tak to, Ïe v‰echny obtíÏe plynoucí ze zhor‰ené-

ho zdravotního stavu mají je‰tû jiné neÏ obvyklé podoby. Velice kladné je to, Ïe

pfii dobrém vedení je tu úÏasná moÏnost rozvoje (!). To je hlavní dÛvod, proã

rozhodnû doporuãujeme, aby v fiadách osobních asistentÛ byli odborníci, tedy

aby mûli alespoÀ kurs a v˘cvik.
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praxe neprodlenû informovat povûfieného pracovníka. Praktikant se dále zava-

zuje, Ïe bude dodrÏovat mlãenlivost o skuteãnostech t˘kajících se vnitfiních

záleÏitostí organizace a soukromého Ïivota klientÛ.

V prÛbûhu praxe podává povûfien˘ pracovník praktikantÛm dÛleÏité informa-

ce o organizaãních záleÏitostech t˘kajících se jejího v˘konu, vyhodnocuje

v pravideln˘ch obdobích, zda se naplÀují cíle praxe, pfiípadnû reaguje na prak-

tikantovy podnûty a stíÏnosti.

Povûfien˘ zástupce organizace vede dokumentaci o dÛleÏit˘ch procesech

t˘kajících se praxe, na poÏádání potvrdí, Ïe praktikant provádûl v organizaci

praxi, eventuálnû vypracuje závûreãn˘ posudek. Dále vede  pfiehled potenciál-

ních praktikantÛ i tûch, ktefií jiÏ praxí pro‰li, spojení na nû, smûru jejich studia,

schopností, ãasov˘ch a jin˘ch moÏností. Zamûstnanci jsou povinni dodrÏovat

mlãenlivost o skuteãnostech t˘kajících se soukromí praktikanta. V pfiípadû, Ïe

je nutné pfiedat jeho osobní údaje mimo organizaci, musí si poskytovatel vyÏá-

dat jeho písemn˘ souhlas. 

5.2.4. Klienti
Klienty osobní asistence je nutné zahrnout mezi spolupracovníky, zdÛrazÀu-

jeme, Ïe zejména klienty sebeurãující osobní asistence. Pokud nefiídí prÛbûh

osobní asistence sám klient, povaÏuje se za spolupracovníka zastupující osoba.

5.2.4.1. Pfiedpoklady
Klient musí mít stejné osobnostní pfiedpoklady jako ostatní pracovníci.

Tûlesné a kvalifikaãní kvality hrají pfii osobní asistenci podruÏnou roli. Tûlesné

jsou sice vût‰inou pfiíãinou, pro niÏ ãlovûk potfiebuje pomoc, kvalifikaãní mu

mohou pomoci fie‰it lépe nûkteré záleÏitosti, ale ve své podstatû je to právû

osobnost klienta, která musí vítûzit nad tûÏkostmi. 

Klient (zastupující osoba) by vÛbec a jako spolupracovník zvlá‰tû nemûl b˘t
neurotick˘, podezírav˘, prchliv˘, hádav˘, protivn˘. Nesmí b˘t ani panovaãn˘,

bezohledn˘ a hrub˘, na druhé stranû je na ‰kodu nerozhodnost. V pfiípadû, Ïe má

klient sklon k vydírání, k závislosti, anebo je chronicky nespolehliv˘, radíme

osobní asistenci dokonce pfieru‰it, pokud jde o osobní asistenci sebeurãujícího
typu.

5.2.4.2. Pravidla pro spolupráci
Základním pravidlem pro spolupráci je dohoda o poskytování osobní asi-

stence, kde jsou stanoveny povinnosti a práva zúãastnûn˘ch. Probereme si je

struãnû, a potom si ukáÏeme rozdíly mezi typy osobní asistence.

Poãet hodin osobní asistence, které klient potfiebuje, aby kompenzoval svou

sociální nouzi, sice lze dost spolehlivû urãit, ale Ïádná organizace nemá tolik
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a rizikové situace, jeÏ mohou nastat v organizaci nebo u klienta. Dobrovolník

je povinen zachovávat mlãenlivost o skuteãnostech, které se dozvûdûl o organi-

zaci, o klientovi a dal‰ích osobách v souvislosti s dobrovolnickou prací. 

Problémy klienta je oprávnûn konsultovat pouze s povûfien˘mi pracovníky

poskytovatele. V pfiípadû nemoci nebo jin˘ch váÏn˘ch pfiíãin bránících ve 

v˘konu pfiedem dohodnuté pomoci musí neprodlenû informovat klienta 

i povûfieného pracovníka.

Povûfiené osoby vedou pfiehled dobrovolníkÛ, spojení na nû, jejich kvalifi-

kace, schopností, ãasov˘ch a jin˘ch moÏností, pfiání, jak chtûjí b˘t zapojeni do

ãinnosti organizace apod. Pfii aktualizaci pravidel se vyuÏívá zpûtné vazby ode

v‰ech zúãastnûn˘ch. Zamûstnanci jsou povinni dodrÏovat mlãenlivost o skuteã-

nostech t˘kajících se soukromí dobrovolníka. V pfiípadû, Ïe je nutné pfiedat jeho

osobní údaje mimo organizaci, musí si poskytovatel vyÏádat jeho písemn˘ 

souhlas. 

5.2.3.3. Pravidla pro spolupráci s praktikanty
Praxe se provádí bezplatnû, tzn. Ïe praktikant nehradí svou praxi a ani orga-

nizace není povinna odmûÀovat praktikanta za odvedenou práci. Vykonává se

na základû smlouvy se ‰kolou, jejíÏ souãástí jsou kromû formálnû a administ-

rativnû dÛleÏit˘ch údajÛ zejména poÏadované dovednosti, k nimÏ se mají stu-

denti vést. 

Je nutné si uvûdomit, Ïe cílem praxe není zv˘‰it mnoÏství pracovních sil

v organizaci, a na druhé stranû nemají b˘t praktikanti pro organizaci zátûÏí. Je

tedy nezbytné vûci uspofiádat tak, aby praxe byla pro v‰echny pfiínosem. Jak˘ cíl

má praxe naplnit? Pfiedev‰ím má pod vedením zku‰eného pracovníka podrobnû

seznámit praktikanta s posláním a vnitfiním Ïivotem organizace, tj. s cíli, obsa-

hem a postupy její sociální práce. Uvádût pfiedchozí do souvislostí s teoretick˘-

mi poznatky. Uãit  praktikanta angaÏovanému postoji i vhodnému chování

v urãit˘ch situacích s vyuÏitím konkrétních dovedností.

Jak postupovat? Povûfien˘ zástupce organizace zjistí potfieby praktikanta,

které vypl˘vají z jeho studijního zamûfiení apod., dále jeho schopnosti, doved-

nosti a dal‰í moÏnosti. Dohodne se s praktikantem na konkrétním prÛbûhu

praxe, místû a ãasu konání a praktikant je povinen dodrÏovat sjednané termíny

a postupy. Dále pro‰kolí praktikanta v bezpeãnosti práce, eventuálnû v zásadách

ochrany vlastního zdraví pfii zacházení s osobami s postiÏením, v první pomoci

a v pouÏívání kompenzaãních pomÛcek, pokud bude pracovat v pfiímé péãi.

Praktikant je povinen se ‰kolit v dovednostech, které jsou dÛleÏité pro zdárné

provádûní praxe, spolupracovat pfii rÛzn˘ch ‰etfieních a akcích, zavazuje se, Ïe

bude dbát na zdraví své i klientovo a bude se ke klientovi chovat ohleduplnû. Je

povinen v pfiípadû nemoci nebo jin˘ch váÏn˘ch pfiíãin bránících ve v˘konu
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K povinnostem klienta patfií, Ïe spolupracuje s povûfien˘m pracovníkem

organizace pfii ‰etfiení potfieb osobní asistence a podává informace, které s prÛ-

bûhem sluÏby souvisejí. Uvádí pravdivé údaje, hlásí zmûny a odevzdává potvr-

zené úfiední formuláfie ve stanoven˘ch termínech. Dále je povinen pfiizpÛsobit

co nejvíce podmínky sv˘m potfiebám, tzn. opatfiit si nutné kompenzaãní pomÛc-

ky, jako na pfiíklad madla, zvedák, v˘tah ãi nájezd apod. DÛleÏité jsou závazky

vÛãi osobním asistentÛm: Klient (zastupující osoba) se zavazuje, Ïe bude zadá-

vat osobnímu asistentovi jen takové úkoly, které nejsou v rozporu s platn˘mi

zákony a s obecnû pfiijat˘mi pravidly slu‰nosti, Ïe bude svûdomitû dodrÏovat

pfiedem domluvené termíny, dbát na zdraví své i asistentovo a bude se k osob-

nímu asistentovi chovat ohleduplnû, Ïe umoÏní (nikoliv opatfií) asistentovi stra-

vování (za stravu je moÏné dohodnout úhradu), hygienu a pfiimûfien˘ odpoãinek,

Ïe bude dodrÏovat mlãenlivost o skuteãnostech t˘kajících se soukromého Ïivo-

ta osobních asistentÛ, Ïe bude poskytovat osobnímu asistentovi informace

o organizaãních záleÏitostech t˘kajících se v˘konu osobní asistence, Ïe bude

v pfiípadû nemoci nebo jin˘ch váÏn˘ch pfiíãin bránících ve v˘konu osobní asi-

stence neprodlenû informovat osobního asistenta i povûfieného pracovníka

organizace. Klient je povinen odevzdávat fiádnû vyplnûn˘ a podepsan˘ “V̆ kaz

o pfiijaté sluÏbû” a zavazuje se platit poplatek.

5.2.4.2.1. Sebeurãující osobní asistence
se vyznaãuje tím, Ïe pfii ní má uÏivatel nejvy‰‰í podíl na rozhodování o prÛ-

bûhu sluÏby, jak˘ v sociálních sluÏbách vÛbec mÛÏe b˘t. Znovu zdÛrazÀujeme,

Ïe souãinnost je nezbytnou podmínkou fungování tohoto typu sluÏby. 

Pracovníci organizace tedy vÛbec nezasahují do prÛbûhu sluÏby, jen kon-

trolují formální soulad v˘kazÛ a podle nich proplácejí mzdy osobním asisten-

tÛm. Av‰ak poskytují klientovi ‰kolení o osobní asistenci a jsou povinni reago-

vat na klientovy podnûty a stíÏnosti. Pracovníci pro‰kolí osobního asistenta

v dodrÏování bezpeãnosti práce, eventuálnû v zásadách ochrany vlastního zdra-

ví pfii pohybu s imobilními osobami, v první pomoci a v zacházení s kompen-

zaãními pomÛckami atp., atd., mimo to na pfiání klienta provûfií poskytovatel

jeho osobní asistenty pohovorem s psychologem, a poskytuje jim konsultace

související s v˘konem osobní asistence a dobrovolnou supervizi.

Klient zná poslání a cíle organizace, s níÏ spolupracuje, a ztotoÏÀuje se

s nimi. Pfiimûfienû poskytuje informace o své ãinnosti. Spolupracuje na rozvoji

sluÏby. Je stále pfiipraven vysvûtlovat vefiejnosti poslání osobní asistence. Klient

je povinen absolvovat kurs o osobní asistenci, ‰kolí a prÛbûÏnû instruuje své

osobní asistenty, sám organizuje práci osobního asistenta, a to aniÏ by díky jeho

jednání do‰lo k pfiezírání osobního asistenta. Navrhuje vãas osobnímu asisten-

tovi termíny sluÏby a snaÏí se je pfiizpÛsobit jeho moÏnostem. Svûdomitû je
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penûz, aby byla s to poskytnout uÏivatelÛm pln˘ poãet potfiebn˘ch hodin.

O poãtu hodin, na které má klient nárok, tedy má rozhodovat volená  skupina

pro osobní asistenci podle finanãních moÏností organizace, bodovacího systému

(viz 6.4.2.) a podle ‰etfiení sociální pracovnice. SluÏby se vykazují mûsíãnû na

formuláfiích “V̆ kaz poskytnuté sluÏby” a “V̆ kaz pfiijaté sluÏby”. Klient hradí

organizaci poplatek za kaÏdou hodinu vykázan˘ch sluÏeb osobní asistence,

o jehoÏ v˘‰i rozhoduje volená skupina pro osobní asistenci. AÏ bude uzákonû-

no financování sociálních sluÏeb prostfiednictvím kapitaãního pfiíspûvku klien-

tÛm a nikoliv dotacemi poskytovatelÛm, bude záleÏet jen na klientovi, kolik

hodin si koupí.

K povinnostem poskytovatele tedy dosud patfií, Ïe provûfií klientovu 

potfiebu osobní asistence jednak pomocí bodovacího systému, jednak ‰etfiením

v klientovû prostfiedí (domácnosti). Zamûstnává osobní asistenty, vede doku-

mentaci, informuje uÏivatele o osobní asistenci, dodrÏuje mlãenlivost. K dal‰ím

dÛleÏit˘m povinnostem poskytovatele zatím patfií, Ïe opatfiuje finanãní pro-

stfiedky na sluÏbu, takÏe podává projekty, aby získal peníze na osobní asistenci

z grantÛ, uzavírá darovací a sponzorské smlouvy. Mimo to pracovníci fie‰í kli-

entovy stíÏnosti, spolupracují v zájmu klienta s poskytovateli návazn˘ch sluÏeb

a s úfiady. Dále poskytovatel pro‰kolí osobního asistenta v dodrÏování bezpeã-

nosti práce.
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níky. Klient spolupracuje pfii administrativních záleÏitostech nutn˘ch pro chod

sluÏby (v˘kazy, smlouvy).

OSOBNÍ ASISTENCI S TLUMOâENÍM pouÏívají osoby se sluchov˘m

nebo s kombinovan˘m zrakov˘m a sluchov˘m postiÏením.

Poskytovatel má k dispozici vysoce kvalifikované osobní asistenty, ktefií

jsou schopni ãlovûku s postiÏením pomoci i v bûÏn˘ch Ïivotních potfiebách.

Vlastní prÛbûh osobní asistence nefiídí, jeho hlavní úloha je koordinovat návaz-

nost sluÏeb osobních asistentÛ co nejúãelnûji.

Od klienta se v tomto pfiípadû ãeká mnohem vût‰í zapojení. O vlastním prÛ-

bûhu sluÏby rozhoduje v˘hradnû uÏivatel a podílí se i na ãinnosti organizace.

Zná její poslání a cíle,  a ztotoÏÀuje se s nimi. Pfiimûfienû poskytuje informace

o své ãinnosti. Spolupracuje na rozvoji sluÏby. Je stále pfiipraven v rámci sv˘ch

kompetencí vysvûtlovat vefiejnosti poslání osobní asistence. Klient prÛbûÏnû

instruuje své osobní asistenty, a to aniÏ by díky jeho jednání do‰lo k pfiezírání

osobního asistenta. Své poÏadavky na termíny sluÏby podává vãas  a snaÏí se je

pfiizpÛsobit moÏnostem osobního asistenta. Svûdomitû je dodrÏuje. V̆ jimeãnû

nûkoho poÏaduje narychlo – v pfiípadû nemoci apod. Klient povaÏuje osobní asi-

stenty za své partnery, z jeho jednání je vÛãi nim patrn˘ respekt. Spolupracuje

i s dal‰ími lidmi, ktefií mu pomáhají – s praktikanty a dobrovolníky – jako s part-

nery. Klient zvládá dobfie své citové zapojení, jeho jednání je vÏdy korektní

a vlídné, je pfiipraven na krizové situace, je schopen hledat fie‰ení, v konfliktech

vystupuje racionálnû a konstruktivnû. Klient se vyzná v administrativû nutné

pro chod sluÏby, v˘kazy, smlouvy aj. sepisuje, eventuálnû dodává vÏdy vãas,

jsou úplné a ãitelné.
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dodrÏuje. V̆ jimeãnû nûkoho shání narychlo – v pfiípadû nemoci apod. Umí sobû

i osobnímu asistentovi organizovat práci tak, Ïe je moÏné stihnout, co je potfie-

ba (co je dohodnuto). Znamená to také, Ïe klient  správnû vyhodnotí, které ãin-

nosti je potfieba udûlat nejdfiíve, které mohou poãkat, Ïe  ví   pfiesnû, co chce

a jak to chce, a dovede osobnímu asistentovi dávat vhodné pokyny. Na nov˘ch

postupech se s osobním asistentem vÏdy dohodne. Klient povaÏuje osobní asi-

stenty za své partnery, z jeho jednání je vÛãi nim patrn˘ respekt i v pfiípadû, Ïe

s nimi nesouhlasí, Ïe nedodrÏují daná pravidla apod., nabízí a poskytuje jim

podporu a pomoc i v mimosluÏebních záleÏitostech, pokud si to osobní asistent

pfieje. Spolupracuje s dal‰ími lidmi, ktefií mu pomáhají – s praktikanty a dobro-

volníky – jako s partnery, nabízí a pfiípadnû i jim poskytuje potfiebnou podporu.

Klient zvládá dobfie své citové zapojení, jeho jednání je vÏdy korektní a vlídné,

je pfiipraven na tísÀové situace, je schopen hledat fie‰ení, ve sporech vystupuje

rozumnû a konstruktivnû. Klient se vyzná v administrativû nutné pro chod sluÏ-

by, v˘kazy, smlouvy aj. sepisuje, eventuálnû dodává vÏdy vãas, kompletní

a ãitelné.

5.2.4.2.2. ¤ízená osobní asistence
je ústupek potfiebám lidí, ktefií nezvládají obrovské nároky kladené na uÏiva-

tele sebeurãující osobní asistence, a tûm, ktefií sice potfiebují velmi specializo-

vanou, kvalifikovanou sluÏbu (jeÏ se ve svûtû k osobní asistenci nepoãítá), ale

zároveÀ touÏí mít v˘hody této vysoce svobodné sluÏby. Vzhledem k tomu, Ïe

tento typ asistence se poskytuje naprosto odli‰n˘m skupinám uÏivatelÛ, musí se

také pravidla pro nû li‰it.

OSOBNÍ ASISTENCE SE STÁLOU INSTRUKTÁÎÍ je urãena lidem

s mentálním, kombinovan˘m, psychick˘m aj. postiÏením, které sice umoÏÀuje

klientÛm projevit svou vÛli, ale je pro nû tûÏké ‰kolit a prÛbûÏnû navádût osob-

ní asistenty. Také si ji vyÏadují nûktefií stafií lidé a je vhodná pro dûti. 

Poskytovatel má povinnost zajistit nejen kvalifikované osobní asistenty, ale

musí také po nástupu k uÏivateli zabezpeãit za‰kolování v konkrétních úkonech

a situacích. Osobní asistenti si mají vûdût rady tak, aby navzdory tomu, Ïe jim

klient návod nedává, plnili jeho potfieby a pfiání. To musí poskytovatel stále pro-

vûfiovat. Nejvût‰í rozdíl od sebeurãujícího typu osobní asistence tkví kromû

poÏadované kvalifikace osobních asistentÛ v tom, Ïe poskytovatel musí fiídit,

kdy a kam kter˘ osobní asistent pÛjde. 

Klient má pfii sv˘ch poÏadavcích na termíny sluÏby zohledÀovat moÏnosti

organizace a konkrétních osobních asistentÛ. Dohodnuté svûdomitû dodrÏuje.

V̆ jimeãnû nûkoho poÏaduje narychlo – v pfiípadû nemoci apod. Klient povaÏu-

je osobní asistenty za své partnery, z jeho jednání je vÛãi nim patrn˘ respekt.

Stejnû tak je to i s dal‰ími lidmi, ktefií mu pomáhají – s praktikanty a dobrovol-
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skupinu. Je dobré, aby poskytovatel odebíral a mûl k dispozici tiskoviny,

v nichÏ se s takov˘mi informacemi, a to aktuálními, lze seznámit.

Jak jsme si jiÏ fiekli, jsou klienti osobní asistence sebeurãujícího typu rov-

nocenn˘mi pracovníky s ostatními zúãastnûn˘mi. Nejsou sice placení, ale musí

pro fungování osobní asistence vynakládat veliké úsilí. V zásadách osobní asi-

stence se klade velik˘ dÛraz na to, Ïe nikoliv osobní asistenti, ale uÏivatelé

osobní asistence musí projít dÛkladn˘m vzdûlávacím procesem, tj. KURSEM
KLIENTÒ, Ïe se musí nauãit uÏiteãn˘m dovednostem a posílit své schopnosti.

KaÏd˘ klient je tedy povinen v krátké dobû po pfiijetí do sluÏby absolvovat tento

kurs. Kursy lze uspofiádat podle broÏury Osobní asistence, pfiíruãka postupÛ
a rad pro klienty. 

5.5. Hodnocení pracovníkÛ
Pro rozvoj pracovního t˘mu i v‰ech dal‰ích zúãastnûn˘ch a pro oceÀování

placen˘ch zamûstnancÛ je dÛleÏité vypracovat systém hodnocení. Ten musí  b˘t

provediteln˘, pruÏn˘ a srozumiteln˘ pro v‰echny zúãastnûné. Ze v‰ech zpÛsobÛ

hodnocení, které se nabízejí, si mÛÏeme vybrat ten, kter˘ nám bude vyhovovat. 

Hodnocení pracovníkÛ musí b˘t v první fiadû postaveno na hodnocení efekti-

vity sluÏby jako takové (viz také 4.5.). Efektivitu sluÏby mají hodnotit klien-

ti, pracovníci, zfiizovatel sluÏby, pfiípadnû i sjednaní vnûj‰í hodnotitelé. Hodno-

cení efektivity probíhá na tfiech úrovních: hodnocení plnûní dohody mezi klien-

tem a poskytovatelem, hodnocení souãinnosti poskytovatele a klienta, pravidel-

né komplexní hodnocení ãinnosti poskytovatele. Poskytovatel mÛÏe pouÏít sub-

jektivní postupy hodnocení, a to na základû mínûní uÏivatelÛ, osobních asisten-

tÛ, externích spolupracovníkÛ atd. (rozhovorÛ, anket, dotazníkÛ), a objektivní,

na základû testÛ, porovnávacích metod, odborn˘ch posudkÛ, vãetnû garanta aj.,

porovnání plánÛ s jeho plnûním, mûfiení efektivity finanãní, vyuÏívání lidsk˘ch

zdrojÛ. Tato kvalitativní hodnocení vhodnû doplní hodnocením kvantitativním,

na základû poãtu a struktury kontaktÛ, poãtu hodin poskytovan˘ch jednotliv˘m

uÏivatelÛm, pfiepoãteného poãtu pracovníkÛ, ãekací doby, doby poskytování

sluÏby. Hodnocení efektivity a zpûtná vazba musí b˘t dokumentovány.

Pracovní v˘sledky pracovníkÛ se pravidelnû slovnû hodnotí na základû

obecn˘ch ukazatelÛ, jako je docházka, kvantita práce, znalost náplnû práce,

schopnost koordinovat ãinnosti, znalost a uplatnûní nov˘ch poznatkÛ v oboru,

práce s dokumentací a technikou, hospodárnost, zacházení se zafiízením organi-

zace, mnoÏství chyb, spolehlivost, ãestnost, odolnost vÛãi zatíÏení a stresÛm,

dále na základû zvlá‰tních ukazatelÛ, které vypovídají o jejich schopnostech

socializace a kooperace, jako je postoj ke klientÛm a spolupráce s nimi, spolu-

práce s osobními asistenty, práce ve vlastním t˘mu, schopnost spolupracovat

s kolegy z jin˘ch t˘mÛ, spolupráce s institucemi, spolupráce s praktikanty

a dobrovolníky, vystupování vÛãi laické vefiejnosti, citová vyrovnanost atd.
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5.3. Komunikace uvnitfi organizace
Ke sloÏkám fiízení patfií na pfiíklad rozbory (anal˘zy) a vyhodnocování 

vlastní ãinnosti a vnûj‰ích podmínek, plánování ãinnosti, obousmûrné toky

informací a vnitfiní komunikace, kvalifikované a odpovûdné rozhodování, orga-

nizace práce, zpûtná vazba od pracovníkÛ, klientÛ a vnûj‰ích institucí, kontrola

a vyhodnocování. Pravidla pro fiízení organizace jsou formulována a pfiístupná

(klíãová rozhodnutí, úkoly pracovníkÛ, zodpovûdnost za vyuÏívání finanãních

zdrojÛ, zahrnování názorÛ klientÛ do plánování a rozhodování, sledování

zákonn˘ch pfiedpisÛ atd.).

V‰ichni pracovníci (t˘m, osobní asistenti, klienti i dobrovolníci a praktikan-

ti) rozumûjí cílÛm organizace, spolutvofií je a aktualizují, a vûdí, jak se pro-

mítají do sluÏeb u jednotliv˘ch uÏivatelÛ. Zapojují se do rozvoje sluÏeb
a vytváfiejí pfiíslu‰ná pravidla a postupy. Organizace uÏívá nástroje pro fiízení

a budování t˘mÛ. Porady se konají pfiimûfienû ãasto a pravidelnû, zúãastÀují se

jich zástupci v‰ech zainteresovan˘ch sloÏek organizace. Systém komunikace

umoÏÀuje vertikální i horizontální tok informací. V‰echna rozhodnutí t˘mu

a skupiny pro osobní asistenci, která jsou dÛleÏitá pro chod organizace a prÛbûh

sluÏby, se sdûlují klientÛm písemnû v pravideln˘ch (ãtvrtletních) intervalech.

Pfii sebeurãující osobní asistenci jsou potom uÏivatelé zodpovûdni za to, Ïe se

tyto informace dostanou k osobním asistentÛm. U fiízené osobní asistence je

povinen osobní asistenty informovat dispeãink. Je také moÏné zfiídit nástûnku na

místû, kam pravidelnû v‰ichni pfiicházejí. Informace musí b˘t jasné, zfietelné,

pfiizpÛsobené obsahem i formou adresátÛm (zvlá‰tní nástûnka pro osobní 

asistenty, Braillovo písmo pro nevidomé atd.). Sdûlení osobního rázu je tfieba

pfiedat pfiímo, a to podle závaÏnosti buì telefonem (faxem, e-mailem), nebo

písemnû. Je nutné mít vÏdy zpûtnou vazbu, jak adresát na zprávu reaguje.

Problémy se fie‰í na té úrovni, na níÏ vznikají; vy‰‰í úroveÀ fiízení zasahuje

jako odvolací instance nebo pfii kolizi se zásadami a pravidly organizace. Jde

o dialog, kter˘ neskonãí, dokud nedojde k uspokojivému fie‰ení. 

5.4. Vzdûlávání pracovníkÛ
Pracovníci na v‰ech místech musí mít moÏnost se vzdûlávat v oblasti, která

se t˘ká nebo souvisí s v˘konem sluÏby. Zejména ãlenové pracovního t˘mu mají

projít ãas od ãasu pfiíslu‰n˘mi kursy a v˘cviky, mají se zúãastnit semináfiÛ

a konferencí, aby se seznámili s nov˘mi postupy v sociální práci a ekonomice,

v moÏnostech zapojení lidí s postiÏením ãi seniorÛ, ve zdravotnictví, v legisla-

tivû, v komunikaci se sdûlovacími prostfiedky a s vefiejností atd. V organizaci

musí b˘t k dispozici základní literatura (sociálnû právní minimum) a video ãi
audiokazety ãi CD s informacemi, které mohou b˘t uÏiteãné pro cílovou 
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5.6. Supervize, intervize apod.
Supervize je stále je‰tû pojem, kter˘ je tfieba vysvûtlovat. Pfiednû je tfieba si

ujasnit, Ïe nemá s fiízením a kontrolou nic spoleãného. Tenhle název skr˘vá na

pfiíklad podporu pfii stresov˘ch situacích, vyhodnocování pokroku, vedení pfii

konkrétních úkolech (i dílãích), zprostfiedkování a v˘mûnu informací, zkoumá-

ní postojÛ a mezilidsk˘ch vztahÛ. 

K pravé supervizi je zapotfiebí nezávislého odborníka, takÏe vnûj‰í supervize

je dosti drahá a nikdo na to nedá peníze. Navíc na pfiíklad osobní asistenti stojí

o supervizi jen velmi v˘jimeãnû  a zku‰enosti sdruÏení jsou takové, Ïe osobní asi-

stenti pro zv˘‰ení nárokÛ, tedy kvÛli supervizi dokonce odcházejí. DÛvod je

pravdûpodobnû ten, Ïe u sdruÏení pracují pfieváÏnû studenti a lidé, ktefií Ïijí velmi

bohat˘m a aktivním Ïivotem. Z toho plyne, Ïe jednak mají málo ãasu, jednak

neproÏívají takové problémy, jako je vyhofiení apod., a hlavnû je mají kde venti-

lovat v pfiípadû, Ïe se vyskytnou. Mimo to povaÏují supervizi za zásah do svého

ãasu a soukromí, odmítají psychologická rozebírání a „mozko‰kraby“. 

Pro tyto dÛvody se supervizi vyplatí poskytovat, jen kdyÏ se do ní dobrovol-

nû pfiihlásí dostateãn˘ poãet zájemcÛ, a podporu pracovníkÛ fie‰it prÛbûÏnû

a individuálnû konsultacemi osobním asistentÛm. 

¤e‰ení také mÛÏe b˘t tzv. intervize, neboli Bálintovská skupina. Schází se pod

vedením kvalifikovaného vedoucího. Na sezení vÏdy nûkdo pfiednese pfiípad, s kte-

r˘m by chtûl pomoci, kter˘ mu pÛsobí vnitfiní konflikt. Pfiednese jej tak, jak si ho

pamatuje (neb˘vají zde dÛleÏitá objektivní data z dokumentace - to, ãím se skupina

zab˘vá, je subjektivní obraz pfiípadu v du‰i pomáhajícího). Úãastníci se ptají na okol-

nosti, které potfiebují vûdût, aby si mohli utvofiit obraz o tom, co se asi dûlo v pomá-

hajícím, klientovi a pfiípadnû i v dal‰ích osobách, které v pfiíbûhu vystupují (spoluÏá-

ci ze tfiídy, klientovi pfiíbuzní, kolegové ãi nadfiízení pomáhajícího apod.). Úãastníci

fiíkají, co si pfiedstavují o citech a vztazích jednotliv˘ch postav pfiípadu. Má se

povzbudit uvolnûná tvofiivost na základû intuice. V Ïádném pfiípadû zde nejde

o vyslovování prokazateln˘ch pravd. Potom úãastníci fiíkají, jak˘ praktick˘ postup by

v daném pfiípadû zvolili na místû pomáhajícího. Nakonec se ten, kdo pfiípad pfiedlo-

Ïil, vyjádfií k tomu, co sly‰el. Ocení to, co bylo pro nûj uÏiteãné. Co pro nûj uÏiteãné

nebylo, mÛÏe nechat stranou. Cílem celé práce není najít objektivní pravdu, n˘brÏ

pfiedestfiít pomáhajícímu soubor pfiedstav, z nichÏ si vybere to, co má pro nûj cenu.

Podobn˘ zpÛsob je Peer Counselling, kter˘ se sice uplatÀuje zejména mezi

klienty, ale také ostatní pracovníci si navzájem mohou pomocí tohoto „rovno-

cenného poradenství“ pfiispût. Soustfieìme se v‰ak na pracovníky v pfiímé péãi,

tj. na osobní asistenty, jelikoÏ ti mají nejvût‰í vliv na prÛbûh sluÏby a také jsou

nejvíc ohroÏeni. Je tfieba sledovat tyto okruhy: Jaké byly asistentovy motivy

vstupu do vztahu klient-osobní asistent a jak se naplÀují jeho oãekávání? Co ho

nejvíc trápí? V ãem by potfieboval podporu? Co povaÏuje za dÛleÏité pro svÛj
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Zejména je nezbytné, aby osobní asistent chránil svou pátefi pfied nadmûrn˘m

zatíÏením. Je tfieba dodrÏovat základní pravidla jako pfii vzpírání bfiemen, tzn.

pomáhat si nohama, pokud moÏno nic nezvedat v pfiedklonu, ale mít opfiené tûlo

v co nejvíce bodech. Pomáhat si pákou, vzepfiením, protitahem, ‰vihem atp., jak

to co nejvíce ulehãí námahu pro záda. Po kaÏdém pfiedklonu se vûdomû narov-

nat, pfiípadnû protáhnout.

Nûkdy je potenciálnû nebezpeãná manipulace s nûkter˘mi pomÛckami.

I tam je nutné se zeptat, jak se s nimi zachází, a potom teprve zaãít konat. Pozor

na hlavu, pozor na ruce. Pfii zacházení s vozíkem chránit nohy a obleãení. Zvlá‰-

tû o stupaãky se asistenti ãasto otluãou. Pfii chÛzi vedle elektrického vozíku

dávat pozor na nohy (vozík je velmi tûÏk˘) a aby nedo‰lo k pfiimáãknutí asi-

stenta, je-li prostor stísnûn˘.

2. Práce v domácnosti

2.1. Úklid

2.2. Prádlo

2.3. Nákupy

2.4. Vafiení

2.5. Pomoc s dûtmi

3. Práce mimo domov, na cestách a pfii pobytech

3.1. Cestování vefiejn˘mi dopravními prostfiedky

3.2. Studium

3.3. Zamûstnání

3.4. PochÛzky

3.5. Pobyty

3.6. Voln˘ ãas
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rozvoj? Jak fie‰í své vnitfiní rozpory? Jak fie‰í konflikty? Dále je dÛleÏit˘ vztah

ke klientovi, tj. jak se vypofiádat s negativními vlastnostmi klientÛ, vûkov˘ roz-

díl mezi klientem a osobním asistentem, míra angaÏovanosti (osobní zúãastnû-

nosti) ve vztahu ke klientovi, respektování soukromí klienta, zodpovûdnost za

klienta. Dále je nutné vûdût, jak sná‰et klientovu bolest; jak se bránit ponorko-

vé nemoci a jak jí pfiedcházet; jak ãelit pocitu stereotypu a jak se odreagovat.

Odpovûdi osobních asistentÛ na tyto otázky najdete v broÏurce Osobní asisten-

ce, pfiíruãka postupÛ a rad pro asistenty, Praha 2001, viz kapitola 8.

5.7. Formuláfie, prohlá‰ení atd.
Uvádíme zde opût vzory nûkter˘ch formuláfiÛ, které v‰ak je nutné brát pouze

jako inspiraci a upravit pro konkrétní potfieby. Na pfiíklad ve v˘kazech poskyt-

nuté a pfiijaté sluÏby je moÏné udûlat ãíselník úkonÛ, dát návod na struãná vyjá-

dfiení úkonÛ (osobní hygiena, péãe o domácnost, stravování, styk se spoleãen-

sk˘m prostfiedím etc.) apod.

BEZPEâNOST PRÁCE P¤I OSOBNÍ ASISTENCI
PROHLÁ·ENÍ O BEZPEâNOSTI PRÁCE

Prohla‰uji, Ïe jsem byl(a) ve smyslu ustanovení zákoníku práce § 233, odsta-

vec 1c seznámen(a) s pfiedpisy o bezpeãnosti práce. ZároveÀ se zavazuji ve

smyslu téhoÏ paragrafu odstavec 2b, Ïe budu tyto pfiedpisy dodrÏovat.

V Praze dne ........………….               Podpis: ........…………

Obecné povinnosti
Osobní asistent je povinen dodrÏovat obecné zásady bezpeãnosti práce a pro-

tipoÏární ochrany. Pfii manipulaci s pfiístroji a technick˘m vybavením musí

osobní asistent postupovat podle pfiíslu‰n˘ch návodÛ. Ve v‰ech ãinnostech spo-

jen˘ch s osobní asistencí je nutné, aby se osobní asistent fiídil pokyny klienta,

pfiihlíÏel ke sv˘m schopnostem a byl nanejv˘‰ opatrn˘. 

Konkrétní rady
1. Práce s klientem

Pfii v‰ech ãinnostech, které asistent provádí s klientem, je tfieba dbát nejen

o jeho, ale i o svou bezpeãnost. KaÏd˘ asistent musí zváÏit své moÏnosti

a nepfiekraãovat své meze. Témûfi vÏdy je moÏné poÏádat nûkoho dal‰ího

o pomoc, je-li manipulace s klientem pfiíli‰ tûÏká.

VÏdy je tfieba se nejprve domluvit s klientem, jak˘ zpÛsob provedení úkonu

je pro klienta nejlehãí a nejpfiijatelnûj‰í. Asistent by si mûl v‰e dÛkladnû pro-

hlédnout, promyslet, a jestliÏe nûjak˘ postup zcela nepochopil, znovu se zeptat.

Tak totiÏ pfiedejde svému i klientovu moÏnému zranûní.
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PoÏadavky a pfiedstavy o práci
Administrativní úsek
Ekonomick˘ úsek
Sociální ‰etfiení
Osobní asistence
Koncepãní práce  
Spolupráce s dal‰ími subjekty
Akce

Preference
Popi‰te, co byste chtûl nejradûji dûlat

Averze
Popi‰te, co nechcete dûlat

DAL·Í SPOLUPRÁCE

âas
Pravidelnû - den v t˘dnu
Denní doba
Nepravidelnû 

Oblast
Administrativní úsek
Ekonomick˘ úsek
Sociální ‰etfiení
Osobní asistence
Koncepãní práce  
Spolupráce s dal‰ími subjekty
Akce
Jiné

POSUDEK

Splnûní pfiedstav o práci, 
které mûl dobrovolník
Popi‰te, co vám vyhovovalo, a co byste zmûnil

Splnûní úkolÛ zadan˘ch organizací
Co bylo splnûno, co nikoliv

Pokroky
âemu se dobrovolník bûhem práce nauãil

Zápis byl proveden dne:  …………………………………….
k˘m:  ……………………………….……
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DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dobrovolník
Pfiíjmení, jméno, titul
Adresa
Dal‰í kontakty (tel, fax, e-mail)
Rok narození

·kola, zamûstnání
Název
Adresa
Kontakty (tel, fax, e-mail)
Obor
Roãník

DOBROVOLNÍKOVY MOÎNOSTI

ReÏim práce
Poãet hodin mûsíãnû
PrÛbûÏnû ãi jinak

Vzdûlání
Zdravotnické
Psychologické
Jazykové  
Poãítaã 
Jiné

Dovednosti 
Osobní péãe
Domácí práce  
Zacházení s imobilními osobami
Zacházení s kompenzaãním pomÛckami  
(vozík, zvedák apod.) 
Rehabilitace, masáÏe
¤idiãské  oprávnûní
Jiné

Vlastnosti a schopnosti 
Fyzická síla a ‰ikovnost
Trpûlivost, spolehlivost
Schopnost spolupracovat, uãit se
Tolerance, pfiizpÛsobivost
Vnímavost
Dal‰í

âas
Pravidelnû - den v t˘dnu
Denní doba
Nepravidelnû
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Dat Den Jméno Poskytnutá V dobû Poãet Podpis 
v t˘dnu asistenta sluÏba od - do hodin klienta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Celkov˘ souãet hodin za mûsíc: 
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OSOBNÍ ASISTENCE
v˘kaz poskytnuté sluÏby

Rok:

Mûsíc:

ASISTENT
Jméno a pfiíjmení: ……………………………….…. Telefon: …………..

Adresa: ……………………………………………… PSâ: …….………..

KLIENT:
Jméno a pfiíjmení: ……………………………………. Telefon:……………

Adresa: …………………………………………..……   PSâ: ………………

Souãet hodin za mûsíc: …………………              …………………….

podpis klienta

KLIENT:
Jméno a pfiíjmení: ……………………………………. Telefon:……………

Adresa: ……………………………………………….   PSâ: ………………

Souãet hodin za mûsíc: …………………              ……………………

podpis klienta

KLIENT:
Jméno a pfiíjmení: ……………………………………. Telefon: …………

Adresa: ……………………………………………...    PSâ: ……………

Souãet hodin za mûsíc: …………………           …………………..

podpis klienta

CELKOV¯ SOUâET HODIN ZA MùSÍC: .…………………..

podpis asistenta, datum

Zhodnocení sluÏby, pfiipomínky, vzkazy pro PraÏskou organizaci vozíãkáfiÛ:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………..

Podpis povûfieného pracovníka : ………………….     Datum: ……………

62



Dat Den Jméno Poskytnutá V dobû Poãet Podpis 
v t˘dnu asistenta sluÏba od - do hodin klienta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Celkov˘ souãet hodin za mûsíc: 
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OSOBNÍ ASISTENCE
v˘kaz pfiijaté sluÏby                   Rok:

Mûsíc:

KLIENT
Jméno a pfiíjmení: …………………………………. Telefon: …………..

Adresa: ……………………………………………... PSâ: …….………..

ASISTENT:
Jméno a pfiíjmení: ……………………………………. Telefon: …………...

Adresa: …………………………………………….…    PSâ: ………………

Souãet hodin za mûsíc: …………………              …………………..

podpis asistenta

ASISTENT:
Jméno a pfiíjmení: ……………………………………. Telefon: ……………

Adresa: ……………………………………………..... PSâ: ………………

Souãet hodin za mûsíc: …………………              …………………..

podpis asistenta

ASISTENT:
Jméno a pfiíjmení: ……………………………………. Telefon: ……………

Adresa: ……………………………………………...    PSâ: ………………

Souãet hodin za mûsíc: …………………             …………………..

podpis asistenta

CELKOV¯ SOUâET HODIN ZA MùSÍC: …………………..

podpis klienta, datum

Zhodnocení sluÏby, pfiipomínky, vzkazy pro PraÏskou organizaci vozíãkáfiÛ:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………..

Podpis povûfieného pracovníka  ………………….     Datum: ……………
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D a r o v a c í s m l o u v a

Organizace ………………………………………………………………………………………… 

se sídlem …………………….., zastoupená …………………………,

sídlo penûÏního ústavu: …………….…………………

ãíslo úãtu: ……………………….   variabilní symbol: …………….   IâO  …………….

konstantní symbol: …………….

(dále ……………)

a

Jméno a pfiíjmení, název firmy, sídlo, zastoupená. 

bankovní spojení: ……………………………………

ãíslo úãtu: ……………………………………………

Râ: …………………

(dále jen firma………….)

uzavírají tuto darovací smlouvu

1. Firma ………. daruje organizaci ……… ãástku ……...- Kã (slovy: ……....... korun ãesk˘ch),

jako tak zvan˘ sponzorsk˘ humanitární dar ve smyslu § 15. odst. 8 zákona ã. 586/1992 Sb. v plat-

ném znûní.

2. Darovaná ãástka je urãena na osobní asistenci, kterou organizuje PraÏská organizace vozíãkáfiÛ

pro obãany s tûÏk˘m zdravotním postiÏením.

3. Smlouva je sepsaná ve ãtyfiech vyhotoveních, z nichÏ kaÏdá ze smluvních stran obdrÏí po dvou

v˘tiscích. Ve‰keré zmûny a dodatky této smlouvy jsou moÏné pouze písemnou dohodou smluvních

stran.

V Praze dne

Firma   ……………………………..……………………………  

razítko a podpis  ……………..                                 statutární zástupce  …………….. 

………..
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PRAVIDLA PRO P¤IJÍMÁNÍ DARÒ
NA OSOBNÍ ASISTENCI  V POV

• Dary shánûjí a Ïádají o nû sami klienti, pracovníci pouze v˘jimeãnû. POV má totiÏ za svÛj hlavní

úkol podpofiit schopnosti sv˘ch klientÛ, umocnit jejich moÏnosti Ïít sebeurãujícím Ïivotem. Proto

pracovníci nedûlají nic, co mÛÏe klient dûlat sám, pouze vytváfiejí prostfiedí pro jeho vût‰í akce-

schopnost, poskytují rady, ukazují rÛzná moÏná fie‰ení tûÏkostí klientÛ. 

• Klienti se na kursech a v pfiíruãce pro klienty seznamují s pravidly pro shánûní darovan˘ch

penûz, tzn. Ïe

• klienti si sice vybírají sami, koho poÏádají, ale konsultují svÛj tip s pracovníky, aby nedo‰lo

k po‰kození organizace,

• jakmile je dar sjednán (úãel, ãástka), pfiedá klient buìto kontakt na dárce a pracovníci jiÏ zjistí

údaje potfiebné pro uzavfiení smlouvy sami, anebo dodá i ony údaje uÏivatel:

• pfiesn˘ název firmy,

• adresa,

• zastoupení,

• IâO (DIâO),

• bankovní spojení,

• ãíslo úãtu,

• finanãní ãástka,

• klienti poté, co se dozvûdí, Ïe dostali peníze, mají povinnost dárci písemnû podûkovat.
• Pracovníci uzavfiou smlouvu s dárcem, pfiiãemÏ dva podepsané v˘tisky zÛstanou v organizaci

a dva obdrÏí dárce.

• Jakmile pfiijdou peníze na úãet, jsou pfiipsány na interní osobní klientovo konto.
• Klienti sami rozhodují o tom, zda si z osobního klientova konta zaplatí spoluúãast, ãi zda si koupí

dal‰í hodiny osobní asistence.

• O pohybu na osobním klientovû kontû jsou uÏivatelé seznamováni písemnû kaÏdé tfii mûsíce

a pokud si pfiejí, i ãastûji.

• Organizace zvefiejÀuje dárce ve v˘roãní zprávû (pokud s tím dárce souhlasí).
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cílové skupiny uÏivatelÛ, stanovují termín, kdy má b˘t cílÛ dosaÏeno, zohled-

Àují zdroje, které jsou k dispozici.

V‰echny uvedené základní charakteristiky musí vznikat na základû zji‰tû-
n˘ch potfieb stávajících a potenciálních klientÛ, b˘t podloÏeny fiádn˘m vyba-

vením a musí ji poskytovat lidé s odpovídajícími vlastnostmi, vzdûláním

a dovednostmi. Îe se v‰ichni zúãastnûní na rozhodování o tûchto vûcech podí-

lejí a pfiispívají tak k rozvoji sluÏby, pravdûpodobnû není tfieba zdÛrazÀovat. 

6.1.2. Cílová skupina – uÏivatelé
Jednou z tûch charakteristik, které si probereme podrobnûji, protoÏe se podle

ní fiídí dal‰í hlediska sluÏby, je cílová skupina. PfiipomeÀme si, Ïe osobní asi-

stence je urãena osobám, které si nedovedou udûlat vlastními silami základ-
ní Ïivotní úkony, tzv. limitní, tj. ty, bez nichÏ by byly bezprostfiednû ohroÏeny

na zdraví, ãi dokonce na Ïivotû.  V Ïádném pfiípadû tedy není osobní asistence

sluÏba pro lidi, ktefií ji potfiebují jako nadstandard v podobû obãasn˘ch dopro-

vodÛ, velkého úklidu nebo dokonce jako pouhé spoleãnosti. Pomoc tûmto lidem

lze fie‰it prostfiednictvím dobrovolnick˘ch aktivit.

6.1.2.1. UÏivatelé sebeurãující osobní asistence
musí b˘t schopni ‰kolit a prÛbûÏnû instruovat své osobní asistenty. Vzhledem

k tomu, Ïe se doporuãuje, aby si své osobní asistenty také hledali a vybírali a Ïe

je nutné, aby fiídili cel˘ prÛbûh, jsou velmi dÛleÏité jejich schopnosti a doved-

nosti.  V̆ ‰e (viz 5.4.) jsme si popsali, Ïe klienty je nezbytné podpofiit v doved-

nostech, které jsou potfieba pro zdárn˘ prÛbûh osobní asistence.

Lidé, ktefií mají potíÏe s hybností, jsou nejãastûj‰í cílovou skupinou uÏivate-

lÛ sebeurãující osobní asistence, a to zejména ti, ktefií mají velmi tûÏké nebo je‰tû

s nûãím jin˘m kombinované postiÏení. Jako pfiíklad si uveìme tfieba quadruple-

giky po úrazu, s pokroãilou roztrou‰enou sklerosou (sclerosis multiplex) a myo-

pathií (muskulární dystrofií), tûÏk˘m revmatismem, dûtskou mozkovou obrnou

nebo dal‰ími pfiíãinami, pro nûÏ má ãlovûk buì velmi ztíÏen˘, nebo znemoÏnû-

n˘ pohyb celého tûla i v‰ech ãtyfi konãetin. Nepatfií sem tedy zpravidla paraple-

gici (zdravé ruce), lidé se sníÏenou hybností spodních konãetin (o berlích ãi

s hÛlkou) atp., tedy lidé, ktefií se sami najedí, umyjí, pouÏijí toaletu, nepotfiebují

polohování atd. V̆ jimeãnû je moÏné pfiijmout do sluÏby osoby, které si sice tyto

úkony samy udûlají, ale potfiebují pomoc na pfiíklad pfii v˘chovû dûtí (do tfií let),

pfii vzdûlávání (mimo základní ‰kolu, ta je pfiedmûtem ‰kolní asistence)

a v zamûstnání. Dále se obvykle pfiidûluje osobní asistence pfii náhlém zhor‰ení

zdravotního stavu, neÏ se uÏivateli tento stav zlep‰í, nebo neÏ se na nûj adaptuje. 

Stafií lidé nemívají pfiíli‰ ãasto zájem o sluÏbu sebeurãující osobní asistence,

protoÏe úsilí se zaji‰Èováním jejího chodu je pro nû neúmûrné. Pfiesto se najdou
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6. PROCEDURÁLNÍ STANDARDY PRO OSOBNÍ 
ASISTENCI

povaÏujeme za stûÏejní, protoÏe se t˘kají pfiímo klienta. Je sice zfiejmé, Ïe pro

prÛbûh sluÏby je dÛleÏité naplnûní provozních i personálních standardÛ, ale

pokud nemá uÏivatel podíl na fiízení, vût‰inou si ani neuvûdomuje, Ïe k zaji‰tû-

ní sluÏeb  je nûãeho takového zapotfiebí. PovaÏuje pro sebe za nejdÛleÏitûj‰í

záleÏitosti, které se t˘kají spí‰e procedurálních standardÛ.

6.1. Cíle a zpÛsoby poskytování osobní asistence
Posláním osobní asistence je, aby lidé, ktefií ji vyuÏívají, mohli Ïít stejn˘m

zpÛsobem jako jejich vrstevníci (viz 2.3.1). Aby mohli bydlet mezi lidmi, tfie-

baÏe v pfiizpÛsobeném bytû, nikoliv v ústavu ãi velkokapacitním bezbariérovém

objektu. Aby mohli jezdit vefiejnou dopravou, kterou pouÏívají ostatní lidé, byÈ

jsou to nízkopodlaÏní vozy ãi dopravní prostfiedky vybavené plo‰inami, nikoliv

jezdit jen soukrom˘mi, skupinov˘mi nebo dokonce sice velk˘mi, leã ostatními

lidmi nepouÏívan˘mi autobusy (jak se to dûje v Praze). Aby mohli nakupovat

v obchodech a vyuÏívat dal‰ích vefiejn˘ch sluÏeb jako vût‰inová spoleãnost,

aãkoliv tam musí b˘t  pfiístupné vchody, nikoliv b˘t z tûchto objektÛ vylouãeni,

anebo nahrazovat pfiístupnost sociálními sluÏbami (takÏe jim nûkdo musí naku-

povat, vyfiizovat úfiední záleÏitosti atp.). Aby se mohli, jak je to bûÏné, vzdûlá-

vat, b˘t zamûstnáni, vychovávat dûti, Ïít s rodinou a s pfiáteli, neboÈ k tomu

právû mÛÏe osobní asistence ideálnû pomoci. 

6.1.1. Poslání a cíle sluÏby
Poskytovatel ve sv˘ch materiálech zvefiejÀuje (a tím se k tomu vlastnû vefiej-

nû zavazuje), co nabízí, proã a komu. Zájemci o sluÏbu musí b˘t ihned jasné,

zda patfií do cílové skupiny (viz dále podrobnûji), jíÏ organizace sluÏbu posky-

tuje, anebo zda má hledat sluÏbu pro sebe jinde. KaÏd˘, kdo se o urãitého posky-

tovatele bude zajímat, se musí dozvûdût, jaké jsou jeho cíle – na pfiíklad zda

umoÏÀuje lidem s mentálním postiÏením mimo‰kolní bûÏn˘ Ïivot doma, nebo

zda jeho osobní asistenti tlumoãí nesly‰ícím lidem pfii úfiedních jednáních. Musí

b˘t zfiejmé, podle jak˘ch zásad se sluÏba pfiidûluje, platí, probíhá apod. O tom,

jak má vypadat takov˘ sdûln˘ materiál, viz také kapitolku 4.2.

Cíle se nûkdy zamûÀují s posláním, takÏe si ujasnûme, oã jde. Poslání osob-

ní asistence je popsané v kapitolce 6.1. Cíle si lze pfiedstavit jako úseky rÛzn˘ch

cest k dosaÏení poslání osobní asistence, tedy k tomu, aby její uÏivatelé mohli
Ïít jako vrstevníci. Cíle musí b˘t stanoveny tak jasnû, aby bylo tûÏké zmani-

pulovat posuzování, zda je jich dosahováno. Cíle jsou dosaÏitelné v reálném
ãase, má se k nim dojít prostfiednictvím procesÛ, které mají mûfiitelné v˘sled-
ky. Popisují, ãeho se má dosáhnout poskytováním sociálních sluÏeb u urãité
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pin). Zvlá‰tní u této cílové skupiny je, Ïe mnozí klienti nemají zpÛsobilost

k právním úkonÛm, a je tudíÏ vÏdy nutné dbát na vyfie‰ení zodpovûdnosti v prÛ-

bûhu osobní asistence.

Lidé s psychick˘mi potíÏemi se stávají uÏivateli osobní asistence tehdy,

kdyÏ jejich stav nevyÏaduje hospitalizaci, a zároveÀ nezvládají nûkteré situace

nebo stavy doma bez pomoci. Ne vÏdy je nutná stálá asistentova pfiítomnost.

Doporuãuje se mimo jiné zvaÏovat pfiíslu‰nou kvalifikaci osobních asistentÛ

kvÛli pfiípadné agresivitû pfiíjemcÛ sluÏby.

Dûti jsou i zde zvlá‰tní cílovou skupinou. Jednak dûti nenesou za sebe zod-

povûdnost, protoÏe nedosáhly vûku zpÛsobilosti k právním úkonÛm, jednak o nû

z velké ãásti peãují rodiãe. Pfiece v‰ak je jasné, Ïe jakmile má dítû nûjaké posti-

Ïení, je péãe o nû velmi namáhavá, a rodiãe potfiebují v péãi pomoci. Pfiipo-

meÀme si, Ïe u dûtí jde témûfi vÏdy o respitní péãi, tzn. Ïe cílovou skupinou je

celá rodina, které se má ulehãit. Cílová skupina je omezena kvalifikací osobních

asistentÛ, která mÛÏe b˘t specializovaná na urãité postiÏení, a také schopností

rodiny spolupracovat s klientem.
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odváÏní jedinci, zejména ti, ktefií uÏ v mládí mûli nûjaké potíÏe, jeÏ museli fie‰it

pomocí druhé osoby. Pfiíkladem jsou paraplegici z mládí, ktefií se ve stáfií bez

pomoci uÏ neobejdou. Ti jsou obvykle natolik zvyklí na pfiekonávání obtíÏí spo-

jen˘ch s postiÏením, Ïe si poradí i s osobní asistencí. Dále se mohou stát uÏiva-

teli stafií lidé, ktefií pro nemoc ãi kombinaci nemocí nezvládají péãi o své základ-

ní Ïivotní potfieby. Nepatfií sem ty osoby, které nedokáÏou obstarat záleÏitosti

spojené se sebeurãující osobní asistencí.

6.1.2.2. UÏivatele fiízené osobní asistence
dûlíme podle dÛvodu fiízení sluÏby na dvû skupiny. První sestává z osob, které

potfiebují osobní asistenci kvalifikovan˘ch osobních asistentÛ, a to nikoliv k uspo-

kojení limitních úkonÛ, ale ke zprostfiedkování kontaktu s okolím, k doprovodÛm

a k pomoci v neznámém prostfiedí. Osobní asistenty nemÛÏe koordinovat klient,

ponûvadÏ nemÛÏe zajistit jejich stálé vyuÏití, to musí dûlat buìto sám osobní asi-

stent, nebo poskytovatel. Druhá skupina sice potfiebuje osobní asistenci k limit-

ním úkonÛm, ale není z podstaty svého postiÏení s to ‰kolit a prÛbûÏnû instruovat

své osobní asistenty. Také zde se toho musí ujmout poskytovatel.

Lidé s potíÏemi s vidûním jsou typick˘mi pfiedstaviteli první skupiny. Pou-

Ïívají osobní asistenci v neznámém prostfiedí, pfii vzdûlávání a v zamûstnání, pfii

zhor‰ení zdravotního stavu apod. Osobní asistence se neposkytuje v bûÏném

a domácím prostfiedí, kde to ãlovûk zvládá, vyjma pfii nemoci. 

Lidé s potíÏemi se sly‰ením potfiebují osobní asistenci v pfiípadû, Ïe musí

vyfiizovat záleÏitosti, pfii kter˘ch brání komunikaãní bariéry. Neposkytuje se,

pokud to není nezbytnû nutné.

Lidé s kombinovan˘m postiÏením sluchu a zraku potfiebují ãasto pomoc

nejen pfii zprostfiedkování kontaktu s prostfiedím, ale i pfii limitních úkonech.

Tito lidé se nûkdy tak vypracují, Ïe jsou schopni pouÏívat i sebeurãujícího typu

osobní asistence. Osobní asistenci je nutné zaãasté poskytovat i v domácím pro-

stfiedí. Omezení tu tedy neplynou ze strany cílové skupiny – je nesporné, Ïe  ãlo-

vûk s tak tûÏk˘m postiÏením ji potfiebuje, ale ze strany osobních asistentÛ. Ti

musí splÀovat vysoké  poÏadavky osobnostní a kvalifikaãní.

Lidé s mentálním postiÏením podle míry postiÏení potfiebují rÛznou inten-

zitu osobní asistence, tj. ãastost a délku jedné sluÏby. Klienti s nejvût‰í potfiebou

jsou ti, ktefií mají kombinované postiÏení, a k mentálnímu se pfiidalo je‰tû  na

pfiíklad ochrnutí, kfieãe aj. Dále sem patfií ku pfiíkladu osoby, které sice mají hyb-

nost v pofiádku, ale potfiebují dohled pfii ãinnostech, jeÏ jsou vzhledem k jejich

stavu pfiíli‰ sloÏité, anebo jsou neobvyklé. Svou roli hraje také prostfiedí. Osob-

ní asistence se nûkter˘m lidem poskytuje pouze v neznámém prostfiedí, krátk˘

ãas po nûjaké zmûnû atd. Do této cílové skupiny nepatfií lidé, ktefií mimo tuto

sociální péãi potfiebují na pfiíklad odbornou lékafiskou péãi, pfii níÏ je nutné

umístûní ve zdravotnickém zafiízení (to se t˘ká i v‰ech ostatních cílov˘ch sku-
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a spolu s dal‰ími zájemci stanoví vlastní pravidla pro poskytování a chod
sluÏby, tj. speciální metodiku sluÏby. Pravidla vycházejí ze dvou zdrojÛ: Jeden

jsou povinné normy, jako jsou zákony, vyhlá‰ky, standardy kvality sociálních

sluÏeb aj., které se k této sociální sluÏbû vztahují. Na nich musí b˘t metodika

postavena a musí v ní b˘t  tyto normy obsaÏeny tak srozumitelnû, aby bylo zfiej-

mé, jak sluÏba podle nich funguje. Druh˘ zdroj jsou mûnící se potfieby uÏiva-

telÛ, jimÏ je moÏné pravidla pfiizpÛsobit. Musí b˘t v souladu s v˘‰e uveden˘mi.

Metodika je velmi uÏiteãná pro uÏivatele, zájemce o sluÏbu, úfiedníky a hlav-

nû pro spolupracovníky. Mûla by totiÏ b˘t podána tak, aby podle pravidel mohl

snadno kaÏd˘ spolupracovník následovat postupy, které jsou v ní obsaÏené.

Mimo to mÛÏe b˘t dobr˘m základem pfii fie‰ení sporn˘ch záleÏitostí.

6.1.5. Pravidla pro ochranu uÏivatelÛ pfied pfiedsudky
Osobní asistence má ve sv˘ch principech zásadu rovnocennosti ve vztahu,

a to ve v‰ech aspektech sluÏby. U sebeurãující osobní asistence má dokonce kli-

ent vût‰í práva neÏ osobní asistent (viz Vztah klient-osobní asistent je nov˘ soci-
ologick˘ fenomén, 3.7. v broÏurce Osobní asistence, pfiíruãka postupÛ a rad
pro asistenty). ZdÛraznûme, Ïe jednou z nejvût‰ích zvlá‰tností osobní asisten-

ce je osobní vztah mezi klientem a osobním asistentem, z nûhoÏ plynou také

osobní zaujetí, a sice Ïádoucí, av‰ak namnoze ne zrovna obvyklé postoje pra-

cujících v pfiímé péãi vÛãi uÏivatelÛm. Tento kladn˘ postoj je nejlep‰í zárukou,

Ïe klient není utlaãován a také Ïe má dobré podmínky pro to, aby se mohl brá-

nit pfiedsudkÛm spojen˘m se sluÏbou. Ve v˘‰e uvedené broÏurce se fie‰í i dal‰í

tûÏkosti, které jednak plynou z postiÏení samého, jednak s tím, jak se ke klien-

tÛm chovají lidé ve spoleãnosti. Tam tedy odkazujeme ãtenáfie, aby naãerpali

pouãení, jak ãelit pfiedsudkÛm.

Ani osobní asistence není s to odstranit v‰echny hranice, které mají její uÏi-

vatelé kvÛli postiÏení, tfiebaÏe je mÛÏe hodnû kompenzovat. MÛÏe v‰ak hodnû

napomoci tomu, aby se spoleãnost mohla s tûmito lidmi seznámit, a tím se

k nim pfiiblíÏit. A ze samé své podstaty mÛÏe osobní asistence ukazovat, jaké

postoje lze vÛãi tûmto lidem zaujmout.

PfiipomeÀme si, Ïe kromû základního rovnocenného partnerského postoje

osobního asistenta vÛãi uÏivateli, musí také poskytovatel dodrÏovat nûkteré

zásady: Poskytovatel zachovává dÛslednû mlãenlivost o sv˘ch uÏivatelích.

Jakékoliv zmínky o konkrétním klientovi nebo dokonce zvefiejÀování se mÛÏe

dít jen s jeho v˘slovn˘m souhlasem: staãí ústní souhlas, pokud nejde o dÛvûr-

né údaje, je tfieba písemn˘ souhlas, pokud jde o údaje podléhající ochranû dat.

Poskytovatel propaguje osobní asistenci v‰emi moÏn˘mi zpÛsoby a seznamu-

je vefiejnost s tím, jak tato sluÏba umoÏÀuje lidem, ktefií ji vyuÏívají, uplatnit své

schopnosti ve prospûch spoleãnosti. T˘m pro osobní asistenci poskytuje 
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6.1.3. Zásady poskytování sluÏby
Osobní asistence je sociální sluÏba, pfii  které nejvíce ze v‰ech sluÏeb uÏiva-

tel nejen rozhoduje o jejím prÛbûhu, ale také pfii ní má nejvût‰í moÏnost Ïít jako

jeho vrstevníci. Zásady poskytování osobní asistence jsou postaveny tak, aby

tyto dvû základní moÏnosti osobní asistence zÛstaly stûÏejní. Znamená to, Ïe pfii

osobní asistenci jakéhokoliv typu:

• jde zejména o uschopÀování uÏivatele a kompenzaci jeho postiÏení tak, aby

mohl Ïít jako jeho vrstevníci;
• jde o to, aby uÏivatel mohl projevit svou osobnost a mohl naplnit své osobní

cíle;

• uÏivatel (nebo jeho zastupující osoba) má co nejvût‰í podíl na rozhodování
o dÛleÏit˘ch hlediscích sluÏby - volí své zástupce do skupiny pro osobní asi-

stenci;

• uÏivatel má rozhodující slovo pfii v˘bûru osobního asistenta;

• osobní asistent a klient jsou spolu v partnerském vztahu;

• uÏivatelem osobní asistence se mÛÏe stát jen ten, kdo splÀuje poskytovatelem

stanovené ukazatele (patfií do cílové skupiny, jeho potfieba je naléhavá, má

schopnosti nutné pro sebeurãující typ atd.);

• potfieby klientÛ se sice zkoumají pomocí úkonÛ, ale poskytovatel netrvá na

tom, Ïe tyto úkony budou pfiedmûtem osobní asistence; 

• prÛbûh sluÏby je závisl˘ na rozhodnutí (sebeurãující) nebo souhlasu (fiízená)

uÏivatele, uÏivatel a osobní asistent se na nûm vÏdy domlouvají;
• poskytovatel musí mít stálou zpûtnou vazbu o tom, zda sluÏba probíhá ke

spokojenosti uÏivatelÛ;

• platby za sluÏby stanovuje volená skupina pro osobní asistenci;

• uÏivatel mÛÏe kombinovat tuto sluÏbu s jin˘mi sociálními sluÏbami, péãí

rodiny, pfiátel atp;

6.1.4. Speciální metodika pro poskytování osobní asistence
KaÏdá organizace, která poskytuje sociální sluÏbu, musí mít svou metodiku

v písemné podobû. Jak taková metodika vzniká?

V‰e vÏdy zaãíná zji‰Èováním potfieb uÏivatelÛ. Potenciální uÏivatelé sami

vûdí, co potfiebují, a zaloÏí organizaci. Nebo jiÏ existující poskytovatel sociál-

ních sluÏeb zjistí, Ïe osobní asistence je právû to, co zde chybí, protoÏe se oz˘-

vají ti, kdo ji potfiebují, zajímá se o ni sociální referát a dal‰í instituce. Tento

poskytovatel si sepí‰e  poãet potenciálních uÏivatelÛ a provede rámcové ‰etfie-

ní. Podle charakteru cílové skupiny se rozhodne  pro typ poskytované asisten-

ce. Anebo se nûjak˘ jin˘ poskytovatel rozhodne, Ïe na základû potfieb sv˘ch stá-

vajících uÏivatelÛ zmûní spektrum sluÏeb, nevyhovující zru‰í a zavede osobní

asistenci. Také potom je nutné stanovit, jak˘ typ to bude. A tak podobnû.

Poskytovatel zorganizuje volbu skupiny pro osobní asistenci (viz 4.5.2.)
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z dÛleÏit˘ch souãástí normálního Ïivota ãlovûka, a proto zkoumá, jaká rizika
u konkrétních uÏivatelÛ vypl˘vají z jejich znev˘hodnûní a jak rizikÛm zabraÀo-

vat, a to nejen pfii zanedbání nebo pfieru‰ení sluÏby (viz 4.4.).

6.2.2. Stfiet zájmÛ, diskriminace atd.
Osobní asistence je sociální sluÏba, která umoÏÀuje nejvût‰í zaãlenûní lidí

s postiÏením do spoleãnosti. UÏivatel je tu tedy ohroÏen nejen nízkou kvalitou slu-

Ïeb, ale také ‰patn˘mi jevy ve spoleãnosti. Pracovníci t˘mu mají mít neustálou

zpûtnou vazbu s klienty a osobními asistenty, aby pomohli fie‰it problémy s tím

spojené. Vzhledem k tomu, Ïe v prÛbûhu sluÏby je stûÏejní vztah klient–uÏivatel,

dbá poskytovatel jednak na vylouãení nepfiípustn˘ch charakterov˘ch vlastností

u osobních asistentÛ, jednak na posílení schopností a dovedností uÏivatelÛ (‰ko-

lení, osobní podpora aj.). Pro pfiijímání osobních asistentÛ je nutné si stanovit pra-

vidla, která by pomohla nevhodné vlastnosti vylouãit (viz kapitolu 5.2.2.)

JiÏ vícekrát jsme opakovali, Ïe osobní asistence umoÏÀuje, aby mezi klien-

tem a osobním asistentem byl rovnocenn˘ vztah pln˘ vzájemné úcty. Pomoc pfii

‰kolení osobních asistentÛ v této problematice lze najít v pfiíruãce Osobní asi-

stence, pfiíruãka postupÛ a rad pro osobní asistenty - kapitola 6.6.2. Hájení práv,

6.10. Krizové situace a konflikty etc.

6.2.3. Problematické chování uÏivatele
Pfii osobní asistenci se mÛÏe stát, Ïe klientovo chování bude problematické.

Pfii sebeurãující osobní asistenci je to obvykle dÛvod k ukonãení sluÏby, pfii
fiízeném typu je nutné, aby poskytovatel mûl úãinné postupy pro takové pfií-

pady. Je povinen pfii za‰kolování pamatovat na v‰echny pfiedvídatelné moÏnosti

problematického chování, které se mohou vyskytnout u pfiíslu‰né cílové skupi-

ny. Osobní asistent se musí snaÏit porozumût pfiíãinám podivného chování. Na

pfiíklad útoãnost se uãí vnímat jako neadaptovan˘ v˘raz nûjakého lidsky pocho-

pitelného a hodnotného pocitu a pfiedcházet mu. Poskytovatel podporuje osobní

asistenty, aby umûli co nejvíce zapojit klienta a aby ho do budoucna nauãili
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uÏivatelÛm odpovídající podporu v pfiípadech, kdy se k nim blízké okolí ãi

nûkdo z vefiejnosti chová pfiezíravû (Osobní asistence, pfiíruãka postupÛ a rad

pro osobní asistenty: kapitola 6.10. aj.). 

6.2. Ochrana práv uÏivatelÛ
Osobní asistence je sluÏba, která umoÏÀuje dodrÏování obecn˘ch lidsk˘ch

práv tak, jak jsou obsaÏeny v Listinû základních lidsk˘ch práv a svobod
(ústavní zákon ã. 2/93 Sb.). Je nutné, aby ze v‰ech dokumentÛ a informaãních

materiálÛ bylo  zfiejmé, Ïe poskytovatel skuteãnû podfiizuje svou ãinnost ethic-

k˘m principÛm, které popisuje ve vlastním ethickém kodexu. 

6.2.1. Ethick˘ kodex – pravidla pro ochranu práv
Se skupinou pro osobní asistenci vypracujme svÛj ethick˘ kodex, kter˘ bude

jednak postaven na obecnû platn˘ch normách (v˘‰e uvedená Listina a “Etic-

k˘ kodex sociálního pracovníka âR”, Spoleãnost sociálních pracovníkÛ âR,

Jablonského 3, Praha 7), jednak bude zohledÀovat ty specifické pomûry a potfie-

by, které odpovídají cílové skupinû a typu osobní asistence. 

NeopomeÀme v nûm uvést následující zásady: Pracovníci berou uÏivatele

jako rovnocenné bytosti a chovají se k nim s respektem. Poskytovatel pûstuje

(nabízí pfiíslu‰ná ‰kolení, v˘cviky, supervize) ve v‰ech sv˘ch pracovnících úctu
k Ïivotu, respekt k uÏivatelovû osobní cti, dobré povûsti a jménu a soustavnû

se snaÏí hledat postupy nejen pro odstranûní tûÏkostí, ale i pro zvy‰ování kvali-

ty Ïivota u jednotliv˘ch uÏivatelÛ. Oslovování a pfiípadné tykání si fiídí uÏivate-

lé (u dûtí je jednostranné tykání pfiijatelné). Pracovníci chápou, Ïe neexistuje

jedin˘ správn˘ zpÛsob Ïivota a respektují uÏivatelovu  osobní svobodu. UmoÏ-

Àují mu udrÏovat svÛj styl Ïivota, pfiípadnû nalézt takov˘, kter˘ je spoleãensky

pfiijateln˘. Souãástí poskytovan˘ch sluÏeb je pomoc v naplÀování svobody my‰-

lení, svûdomí a náboÏenského vyznání uÏivatelÛ. Organizace má a dodrÏuje pra-

vidla pro poru‰ení soukromí (viz kapitola 4.4.3. - záchrana Ïivota, zdraví, majet-

ku), která jsou uÏivateli známá. Potfieba soukromí se zji‰Èuje u v‰ech uÏivatelÛ,

vãetnû tûch, ktefií mají omezené schopnosti vyjadfiovat se, a vytváfiejí se postu-

py, které  umoÏní intimitu i pfii úkonech pomoci. Poskytovatel respektuje uÏi-

vatelovo pfiání b˘t sám, tzn. Ïe nejen Ïe pracovníci nevstupují bez dovolení, ale

pokud je to provoznû moÏné, pomáhají klientovi jeho pfiání vyplnit i jin˘mi zpÛ-

soby. Toto pravidlo lze poru‰it ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech, tj. je-li tfieba nepfietr-

Ïit˘ dohled; uÏivatel zná okolnosti jeho nedodrÏování a souhlasí s nimi. Posky-

tovatel ‰kolí (umoÏní ‰kolení) pracovníky, jak mají postupovat, kdyÏ uÏivatel

potfiebuje pomoc pfii zprostfiedkovávání komunikace, aby se pfii tom respek-

tovalo jeho soukromí. Poskytovatel povaÏuje zaji‰tûní bezpeãí a jistoty za jednu
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– Musí existovat plán pro sniÏování pouÏití restriktivních opatfiení s ãasov˘m rozvrhem kontrol.

– PouÏití restriktivních postupÛ je monitorováno a je vyhodnocována efektivnost pouÏití.

– V jakékoli situaci, kdy dojde k uzamãení dvefií objektu, doloÏit, Ïe nebyly poru‰eny poÏadavky na

poÏární bezpeãnost.

– K pouÏití restriktivních postupÛ se pfiistupuje, aÏ kdyÏ pfiedchozí terapeutické intervence selÏou

a charakter chování ohroÏuje zdraví nebo Ïivot personálu nebo uÏivatelÛ sluÏeb.

– Za zcela nepfiípustné se povaÏují tûlesné tresty za urãité chování, psychologické t˘rání, omezení

kontaktu s rodinou a s blízk˘mi lidmi, odepfiení základních potfieb, nedostatek stravy, neposkytnutí

jídla nebo pití, slovní uráÏky, zadrÏování penûÏních prostfiedkÛ atp.

Z pfiíruãky „Zavádûní standardÛ kvality sociálních 

sluÏeb do praxe“ - PrÛvodce poskytovatele, Praha 2002

6.2.4. Náprava poru‰ování práv
Organizace má postupy pro pfiípady podezfiení na zneuÏití, kaÏdé je pro‰et-

fiováno a v˘sledky ‰etfiení jsou dokumentovány. UÏivatelé vûdí, na koho se obrá-

tit, kdyby se nûco takového vyskytlo.

V pfiípadû, Ïe poskytovatel zjistil, Ïe ze strany pracovníka do‰lo ke stfietu

zájmÛ,  je postup poskytovatele následující: Pfiím˘ nadfiízen˘ provede pohovor

s takov˘m pracovníkem,  v pfiípadû závaÏného poru‰ení nebo sporného pfiípadu

probíhá pohovor za úãasti skupiny pro osobní asistenci. Pfii opakovaném poru-

‰ení následuje napomenutí pro poru‰ení pracovní káznû a odebrání v˘hod – na

pfiíklad osobní ohodnocení, odmûny apod. PakliÏe je poru‰ení pfiíli‰ závaÏné

nebo se opakuje, následuje návrh na ukonãení pracovního pomûru. 

6.3. Jednání se zájemcem o sluÏbu
Osobní asistence je sociální sluÏba, která je postavena na nejvût‰í autonomii

klienta, a to v kaÏdém okamÏiku poskytování. JiÏ od prvního styku se zájemcem

o sluÏbu je to právû uÏivatel (osoba, jíÏ dá uÏivatel dÛvûru), kdo je v jednání

dominantním partnerem. To musí poskytovatel uchazeãi o sluÏbu umoÏnit tím,

Ïe mu podá dÛleÏité informace a Ïe zdÛrazní principy osobní asistence.

6.3.1. Co je povinen poskytovatel zájemci sdûlit (informovan˘ souhlas)
Je naprosto nezbytné, aby uchazeã o sluÏbu osobní asistence o ní vûdûl v‰e,

co je dÛleÏité pro jeho rozhodnutí, zda stojí právû o to, aby jeho postiÏení kom-

penzovala osobní asistence, aby si vybral urãit˘ její typ a aby si zvolil tohoto

poskytovatele.   

Pro oba typy osobní asistence je nutné, aby zájemce znal tyto údaje: podle

jak˘ch ukazatelÛ poskytovatel pfiijímá uÏivatele, podle ãeho mu pfiidûluje hodi-

ny asistence, jaká jsou nutná administrativní opatfiení a dohody, jak a za co se

platí a dal‰í.
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vyjadfiovat tent˘Ï pocit pfiimûfien˘m zpÛsobem. Poskytovatel upfiednostÀuje

nerestriktivní zpÛsoby pfied restriktivními (Za restriktivní postup se oznaãuje

jednání, pfii kterém pracovník zafiízení pfiekroãí hranici obvyklou ve vztazích

mezi dospûl˘mi.). Znamená to, Ïe postupy, které slouÏí k okamÏité zmûnû cho-

vání ãi omezení svobody uÏivatele (utlumující látky nebo poutání), pouÏije

pouze v˘jimeãnû, a to jako souãást celkového plánu na nahrazení neadaptivních

zpÛsobÛ chování projevy podobn˘mi, ale svou formou pfiijateln˘mi. ZdÛrazÀu-

jeme, Ïe kaÏd˘ restriktivní zásah musí b˘t zdÛvodnûn a dokumentován.

P¤ÍLOHA

Za restriktivní opatfiení lze povaÏovat zejména následující opatfiení.

Mechanické omezení – jakékoliv nástroje jako jsou rukavice, fiemeny, dlahy na ruce, pouta, zádrÏ-

ná kfiesla, svûrací kazajky nebo dal‰í prostfiedky urãené pro omezení pohybu ãlovûka (nezahrnuje

tûlesn˘ pfiístroj/nástroj, kter˘ pfiedepisuje lékafi, fyzioterapeut nebo ergoterapeut a kter˘ udrÏuje

správnou polohu tûla atd., bezpeãnostní pásy vozíkÛ, dopravních prostfiedkÛ apod.).

Fyzické omezení – jak˘koliv manuální zpÛsob omezení pohybu ãlovûka jeho znehybnûním zezadu

a znehybnûním v leÏící poloze na bfii‰e ãi naznak (nezahrnuje metody fyzického usmûrÀování/vede-

ní a naznaãování, které mají jen krátkodob˘ charakter).

Krátkodobá nouzová izolace – krátkodobé drÏení ãlovûka v místnosti.

Uzamãené dvefie objektu – uzamykání ãi jiné zabezpeãení v˘chodÛ z objektu tak, aby nemohly b˘t

zevnitfi dotyãn˘m ãlovûkem otevfieny (nezahrnuje uzamãení dvefií objektu k ochranû bezpeãnosti

osoby v noci, kdy personál spí).

Restrikce pomocí psychofarmak: podání léku na pfiedpis nebo volnû prodejného léku bez souhla-

su ãlovûka za hlavním ãi jedin˘m úãelem ovlivnit/usmûrnit ãi zmûnit jeho chování.

Ostatní restriktivní postupy – blíÏe nevymezená opatfiení, která jsou na hranici mezi pfiimûfien˘mi

bezpeãnostními opatfieními (na pfiíklad uzamykání ãistících prostfiedkÛ a lékÛ) a restriktivními opat-

fieními (na pfiíklad uzamykání kuchyÀsk˘ch skfiínûk nebo ledniãky).

PfiestoÏe je (mûlo by b˘t) snahou personálu omezovat vyuÏívání restriktivních opatfiení, mohou

nastat okamÏiky, kdy musí b˘t s ohledem na zdraví a bezpeãí tyto postupy pouÏity. Vzhledem

k jejich podstatû (pracovník vyuÏívá své pfievahy nad uÏivatelem a pfiekraãuje hranici obvyklou ve

vztazích mezi dospûl˘mi) je absolutnû nezbytné vytvofiit pro pouÏívání tûchto metod zcela jasná

pravidla, která budou respektovat zájmy uÏivatelÛ sluÏeb a jejich lidská práva. Nad pouÏíváním

restriktivních opatfiení v zafiízeních sociálních sluÏeb je potfieba mít kontrolu.

Zásadní principy pro vypracování pravidel pro vyuÏívání restriktivních postupÛ
– Za restriktivní postupy nelze povaÏovat tresty udílené personálem za nevhodné chování.

– Restriktivní opatfiení lze vyuÏívat v˘hradnû v pfiípadû nebezpeãí, pokud je nutné  zabránit, aby

dotyãn˘ ãlovûk nezpÛsobil zranûní sobû nebo jin˘m a kdy není k dispozici Ïádn˘ jin˘ ménû ome-

zující zpÛsob ochrany.

– Nadmûrné uÏití restriktivních opatfiení je povaÏováno za t˘rání/zneuÏití.

– Kromû nouzov˘ch postupÛ musí b˘t ve‰keré restriktivní zásahy pfiedem schváleny pracovním

t˘mem, kter˘ se vûnuje dotyãnému uÏivateli, uÏivatelem samotn˘m, opatrovníkem ãi zákonn˘m

zástupcem, je-li ustanoven.

– VyÏaduje se dokumentace informovaného souhlasu s pouÏitím restriktivních opatfiení od uÏivate-

le sluÏby a pfiípadnû opatrovníka ãi zákonného zástupce.

– V‰ichni pracovníci s oprávnûním pouÏít restriktivní postup musí b˘t vy‰koleni pro pouÏití tohoto

postupu.

– Musí b˘t vypracován úpln˘ popis restriktivního postupu, kter˘ má b˘t pouÏit, jeho úãel, chová-

ní/jednání, ke kterému se dané postupy vztahují, ãasové termíny pro postup a kritéria, jejichÏ pro-

stfiednictvím bude pouÏití postupu zastaveno.
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administrativní pfiekáÏky (na pfiíklad zda o zájemce nepeãuje nûkdo, kdo

pobírá pfiíspûvek pfii péãi o osobu blízkou – v tom pfiípadû je nebezpeãí, Ïe by

peãující o tento pfiíspûvek pfii‰el), kdy je schopen dodat lékafisk˘ posudek
o zdravotním stavu, dále u sebeurãujícího typu osobní asistence, kdy je usku-

teãnitelné, aby si na‰el asistenta, pfiípadnû jakou podporu k tomu potfiebuje,

u obou typÛ, zda bude platit spoluúãast hotovû, sloÏenkou, nebo zda opatfií na

tento úãel sponzorsk˘ dar. 

Sociální ‰etfiení, které je souãástí jednání, se skládá z rozhovoru, v nûmÏ je

uÏivatel (pfiípadnû také osoba, jíÏ dal zájemce dÛvûru) podnûcován, aby si pfied-

stavil podrobnû, tj. od rána do veãera (eventuálnû od veãera do rána), jak bude

probíhat jeho kaÏdodenní Ïivot s osobní asistencí (co od ní oãekává, v ãem by

mu mûla kompenzovat jeho sociální nouzi), a zji‰Èují se v pfiedchozí kapitolce

uvedené skuteãnosti (ty se zaznamenávají do pfiíslu‰n˘ch formuláfiÛ a dotazní-

kÛ, jeÏ se zakládají do uÏivatelovy dokumentace).  

StûÏejní souãástí ‰etfiení je tzv. „bodník“. Pomocí „bodníku“ se zkoumá, pfii

jak˘ch úkonech bûÏného Ïivota jedinec potfiebuje pomoc druhé osoby. Podrob-

nûji viz kapitolka 6.4.2.

Pfii sebeurãující osobní asistenci je potom vlastní prÛbûh sluÏby v˘sledkem

domluvy mezi klientem a osobním asistentem. K tomu, aby v‰e probíhalo zdár-

nû, je tfieba poskytovat klientÛm úãinnou podporu v podobû kursÛ, konsultací

apod. UpozorÀujeme, Ïe ke kursÛm  pro klienty lze pouÏít pfiíruãky „Osobní 

asistence, pfiíruãka postupÛ a rad pro klienty, Praha 1997.“

Pfii fiízené osobní asistenci je nutné se domluvit se zájemcem, jak˘ osobní

asistent by mu vyhovoval, v jaké dobû by osobní asistenci potfieboval a alespoÀ

rámcovû k jakému úãelu. Je nutné upozornit zájemce, Ïe je dÛleÏité, aby své

poÏadavky hlásil vãas a Ïe ne vÏdy je moÏné je splnit, pokud nebudou u nûho

sluÏby pravidelné.

Zájemce by mûl po jednání o sluÏbû, které je úspû‰né, mít jasnou pfiedstavu,

co osobní asistence daného typu obná‰í, co mu mÛÏe poskytovatel nabídnout

a co pro to má udûlat on sám (osoba, které dal dÛvûru). 
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U osobní asistence sebeurãujícího typu se musí zájemce dozvûdût, Ïe klient

osobní asistence má vysok˘ podíl na fiízení sluÏby, Ïe si sám hledá a vybírá

osobní asistenty, ‰kolí je, fiídí prÛbûh sluÏby, podílí se na rozhodování manage-

mentu a shánûní penûz. Îe to v‰e vyÏaduje od pfiíjemce sluÏby velké nasazení

a také urãité dovednosti. Pfii uchazeãovû rozhodování pro tuto sluÏbu musí hrát

roli jednak zváÏení vlastních moÏností, jednak podpora, kterou poskytovatel

nabízí (broÏurky o osobní asistenci, kursy pro klienty, kontakty s klienty a osob-

ními asistenty). 

U osobní asistence fiízeného typu je nutné, aby zájemce vûdûl, podle jak˘ch

pravidel se pfiidûlují hodiny, jak˘m zpÛsobem se musí dojednávat ãas a prÛbûh

sluÏeb, jak uplatnit poÏadavky na schopnosti a dovednosti osobních asistentÛ,

eventuálnû jak se dohodnout na urãit˘ch osobních asistentech atp.

Jak to udûlat? UÏivatel se pfii telefonickém nebo ústním kontaktu seznámí se

základními údaji o osobní asistenci, kterou organizace poskytuje. Dostane

podrobné písemné materiály, nad nimiÏ se mÛÏe v klidu zamyslet, a pracovníci

z t˘mu jsou mu k dispozici s vysvûtlením a doplnûním, pokud je potfieba.

6.3.2. Co má poskytovatel vûdût o uÏivateli
Doporuãujeme, aby mûl poskytovatel pfiipraven˘ formuláfi, kter˘ zájemce

vyplní (pfiípadnû jej s ním vyplní pracovník organizace), ãímÏ jednak poskytne

první zpûtnou vazbu pracovníkÛm t˘mu, jednak se zafiadí na „Listinu ãekatelÛ“,

pokud je poptávka po sluÏbû vût‰í neÏ moÏnosti organizace. Potom by mûlo

následovat sociální ‰etfiení, pfii nûmÏ sociální pracovnice zji‰Èuje, jaké jsou

potfieby a pfiání uchazeãe. Zkoumají se objektivní ukazatele: potenciál prostfie-
dí, na pfiíklad sluÏby a jejich dostupnost v okolí, rodinné zázemí, pfiátelé, sou-

sedé apod., klientÛv potenciál, jako je vzdûlání, schopnosti a dovednosti aj.,

a dále subjektivní ukazatelé: uÏivatelovy osobní cíle (krátkodobé – v horizon-

tu dnÛ, stfiednûdobé – v horizontu t˘dnÛ, dlouhodobé – v horizontu mûsícÛ),

jeho aktivity, pfiedstavy a pfiání (viz dále podrobnûji).

6.3.3. Na ãem se poskytovatel s uÏivatelem musí dohodnout
Nejprve ze v‰eho se musí pracovník pfiesvûdãit, Ïe zájemce o osobní 

asistenci dobfie pochopil v‰echny aspekty sluÏby, které jsou dÛleÏité pro jeho

spokojenost se sluÏbou. Není na pfiíklad nutné, aby zájemce pfied tím, neÏ uãiní

rozhodnutí o pfiijetí sluÏby, vûdûl, z kolika lidí  se skládá t˘m pro osobní asi-

stenci, ale musí vûdût, kdo s ním o ãem má jednat, není nutné, aby znal v˘‰i

dotace na projekt osobní asistence, ale musí znát podmínky své vlastní finanãní

spoluúãasti na platbách za sluÏbu atd.

U obou typÛ osobní asistence je nezbytné se dohodnout: zda nebrání nûjaké
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6.3.3.2. Rizika
Nejvût‰ím rizikem nepovedeného jednání je, Ïe klient pochopí nabídku

sluÏby jinak, neÏ je mínûna, a v dÛsledku toho si zvolí ‰patnû typ sluÏby. Tako-

vé nedorozumûní ov‰em mÛÏe pro nûho mít velmi neblahé následky, protoÏe

vût‰ina zájemcÛ o osobní asistenci sluÏbu potfiebuje k uspokojení limitních

potfieb, a tudíÏ je ohroÏeno jeho zdraví, ãi dokonce Ïivot. Je tedy skuteãnû nutné,

aby zájemcovo rozhodnutí bylo informované. 

Z konkrétních rizik si upozornûme na to, Ïe ku pfiíkladu u sebeurãujícího
typu osobní asistence si klienti nejsou schopni najít vyhovujícího osobního asi-

stenta. Dal‰í riziko je, Ïe klient zaãne vyuÏívat osobního asistenta k nepfiístoj-

n˘m úãelÛm, tfieba jako kopáãe pfii opravû domu, pfii práci, za niÏ je placen kli-

ent atp. Doporuãujeme u nov˘ch klientÛ taktnû sledovat, jak funguje souãinnost

mezi klientem a osobním asistentem. Také u fiízené je tfieba sledovat tuto sou-

ãinnost. Znamená to, Ïe máme systém otázek, jimiÏ se to dá zjistit. Ukazatelem

toho, zda osobní asistent dûlá to, co dûlat má, je, Ïe to dûlat opravdu chce (bez

jakéhokoliv donucení) a také Ïe dûlá to, co by dûlal uÏivatel, kdyby mu nebrá-

nilo postiÏení. Nûkdy je právû to druhé sporné, leckter˘ klient mÛÏe tvrdit, Ïe

kdyby byl zdráv, jistû by kopal r˘hy pro uloÏení trubek k vodovodu. Tu je

nezbytné, aby poskytovatel pfiípad od pfiípadu s rozumem posuzoval, zda klien-

tem vyÏadovaná ãinnost je je‰tû osobní asistence. Obvykle to, na co si bûÏnû

lidé (vrstevníci) sjednávají placenou firmu, je uÏ mimo rámec osobní asistence.

6.3.4. Pravidla pro odmítnutí zájemce o sluÏbu
Kriteria a pravidla, podle nichÏ poskytovatel klienty pfiijímá, musí b˘t v sou-

ladu s charakterem sluÏby, která jsme si uvedli v˘‰e (6.1.2.). Pfii osobní asisten-

ci sebeurãujícího typu je základním ukazatelem pro pfiijetí to, Ïe by Ïadatel bez

této sluÏby buì musel b˘t umístûn v nûjakém zafiízení, nebo by nepfieÏil, a také

Ïe dovede splnit v‰echny nároky, které na nûho tato sluÏba klade. Opak je dÛvo-

dem k odmítnutí sluÏby. Pfii fiízeném typu je tím dÛvodem zejména, Ïe Ïadatel

nepatfií do cílové skupiny uÏivatelÛ. U obou typÛ b˘vá nejãastûji dÛvodem

odmítnutí nedostateãná kapacita zafiízení.

PakliÏe poskytovatel není schopen zajistit sluÏbu v‰em zájemcÛm, má pra-
vidla pro v˘bûr z fiad uchazeãÛ, pfiiãemÏ se berou v úvahu jiÏ uãinûné závaz-

ky a naléhavost potfieb Ïadatele. Organizace vede listinu ãekatelÛ. 
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6.3.3.1. Osobní uÏivatelovy cíle – co má osobní asistence zajistit
Opakujeme, Ïe posláním osobní asistence je zajistit takové podmínky, aby

ãlovûk mohl Ïít jako jeho vrstevníci. Cíle, kter˘mi lze toto poslání naplnit, jsou

vlastnû  vyjádfiením toho, jak fie‰it jednotlivé dílãí tûÏkosti plynoucí z postiÏení.

Na pfiíklad vozíãkáfi nemÛÏe ráno sám vstát, pouÏít toaletu, um˘t se, obléci
a najíst. Osobní asistent mu tím, Ïe ho ráno obstará, umoÏní bydlet doma, bez
toho by musel b˘t klient umístûn v nûjakém zafiízení. Pomoc pfii ranní hygienû
a úkonech splní pfiíjemci sluÏby jeden z jeho krátkodob˘ch osobních cílÛ, tj. pro-
zatím ulevit rodiãÛm pfiíjemce v péãi, aby se ãasem mohl odstûhovat do samo-
statného bytu a aby mohl on i jeho rodiãe Ïít vlastní Ïivot (coÏ je jeho dlouho-
dob˘ osobní cíl).

Zji‰Èování osobních cílÛ uÏivatelÛ je tûÏké, protoÏe ne kaÏd˘ má jasno v tom,

co je to osobní cíl. KdyÏ jsem se zaãala ptát na osobní cíle na‰ich klientÛ, sly-
‰ela jsem témûfi vÏdy odpovûì: „PfieÏít“. Pfiipadalo mi to jako v˘raz ãiré bez-
nadûje, ale jen do té doby, neÏ mi jedna inspektorka kvality sociálních sluÏeb
vyprávûla, Ïe jí v domovû dÛchodcÛ odpovídali obyvatelé nemûnnû na tuto otáz-
ku, Ïe chtûjí zemfiít. 

Pomáhat klientÛm vyjádfiit jejich osobní cíle je ãasto jedním ze zpÛsobÛ, jak

jim jej  pomáháme nalézt. Îivot ãlovûka, kter˘ má tûÏké postiÏení, je totiÏ tak

limitován, Ïe si takov˘ jedinec nûkdy ani nedovede pfiedstavit, Ïe by si mohl

nûjak˘ osobní cíl stanovit. Osobní asistence v‰ak je právû  ta sluÏba, která mÛÏe

dát lidem i tuto veskrze lidskou pfiíleÏitost naplnit svÛj Ïivot smyslem. 

Jak tedy mÛÏeme pomoci klientovi vyjádfiit, pfiípadnû nalézt osobní cíl?

Nejprve se snaÏíme zjistit, co sám klient povaÏuje ve svém Ïivotû za v˘znam-

né. Je to cesta, jak mu zároveÀ ukáÏeme, Ïe mu  rozumíme, respektujeme ho

a máme zájem mu pomoci. Osobní cíl musí b˘t dosaÏiteln˘ v dohledné dobû.

Zájemci, ktefií chtûjí vyfie‰it cel˘ svÛj Ïivot, na to obvykle potfiebují více ãasu,

neÏ si dovedou pfiedstavit. Proto lze dlouhodob˘ cíl rozdûlit na fiadu cílÛ krát-

kodob˘ch. Cíl musí b˘t urãit˘ a musí se t˘kat nûjakého jednání (akcí). Neurãi-

té cíle, jako b˘t ‰Èastn˘, mít klid apod. neumoÏní ovûfiit, zda jich uÏ je dosaÏe-

no, nebo je‰tû ne. TakÏe je tfieba formulovat cíl na pfiíklad takto: „budu ‰Èastn˘,

kdyÏ v nedûli pfiijde osobní asistent,  dostanu se z domu a pÛjdeme na fotbal“.

Osobní cíl má vyjadfiovat, co klient chce, nikoliv co nechce, aãkoliv to právû

klienti témûfi vÏdy dovedou formulovat lépe.  Positivní cíl je totiÏ lépe mûfiitel-

n˘ neÏ negativní. Pfii stanovení cíle hledejme také ten krok, kter˘m musíme

zaãít.  Zajímáme se sice o v‰echny osobní cíle klientÛ, ale pro na‰e potfieby jsou

dÛleÏité zejména ty, kter˘ch se dá dosáhnout pouze pomocí osobní asistence,

protoÏe ty jsou do jisté míry ovlivnitelné i námi jako poskytovateli této sluÏby.
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DOHODA O POSKYTOVÁNÍ
OSOBNÍ ASISTENCE

I. Smluvní strany
Poskytovatel…, se sídlem…, zastoupená…

IâO:
(dále jen poskytovatel)

a

pfiíjemce sluÏeb - klient osobní asistence:

jméno a pfiíjmení, titul

bytem:

telefon:

rodné ãíslo:

ãíslo OP:
(dále jen klient)

uzavírají tuto dohodu o poskytování sluÏeb osobní asistence:

II. Pfiedmût dohody
1. Poskytovatel poskytuje sebeurãující osobní asistenci, která spoãívá v dopomoci ãlovûku s tûles-

n˘m postiÏením pfii v‰ech ãinnostech, které nemÛÏe v dÛsledku postiÏení dûlat sám. Jedná se na

pfiíklad o osobní hygienu, toaletu, hygienu prostfiedí, pfiípravu a podávání stravy, pfiesuny a polo-

hování, doprovody atd.

2. Místo a ãas konání osobní asistence závisí na dohodû mezi osobním asistentem a klientem.

III. Dohodnutá odmûna
1. Klient se zavazuje uhradit poskytovateli poplatek za kaÏdou hodinu vykázan˘ch (viz IV/3) 

sluÏeb osobní asistence.

2. O v˘‰i tohoto poplatku rozhoduje volená skupina pro osobní asistenci (viz V/13). KaÏd˘ klient je

pfiedem písemnû informován o v˘‰i tohoto poplatku.

3. Klient je poskytovateli povinen uhradit poplatek za uplynul˘ kalendáfiní mûsíc vÏdy do 10. dne

následujícího mûsíce.

4. Klient má moÏnost hradit poplatek z tzv. osobního konta (viz V/12) v pfiípadû, Ïe je má klient

u poskytovatele zaloÏeno.

5. Klient je srozumûn se skuteãností, Ïe pokud neuhradí vãas a fiádnû poplatek v˘‰e uveden˘ 

v ãl. III, nebude v pfiíslu‰ném mûsíci jeho osobnímu asistentovi proplacena mzda.

6. JestliÏe klient neuhradí poplatek za poskytování sluÏeb osobní asistence ani po 2. upomínce, 

je poskytovatel oprávnûn okamÏitû písemnû odstoupit od této dohody.

7. Poskytovatel je oprávnûn domáhat se úhrady dluÏné ãástky.

IV. Poãet hodin osobní asistence a vykazování sluÏeb
1. O poãtu hodin, na které má klient nárok, rozhodne volená  skupina pro osobní asistenci (viz V/13)

podle finanãních moÏností organizace, bodovacího systému a podle ‰etfiení sociální pracovnice

poskytovatele.
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6.4. Dohoda o poskytování osobní asistence
Dohoda o poskytování sluÏby má pfiedev‰ím vyjasnit vztahy mezi uÏivatelem

sluÏby a poskytovatelem, stanovit podmínky poskytování sluÏby, upfiesnit práva

a povinnosti.

Sebeurãující osobní asistence je komplex sluÏeb, v nûmÏ je nejménû ome-
zení; poskytuje se bez omezení místa a ãasu dle potfieb pfiíjemce sluÏby, prová-

dûjí se ty úkony a ãinnosti, na nichÏ se domluví klient s osobním asistentem.

UÏivatel má v rámci ‰irok˘ch moÏností osobní asistence uskuteãÀovat své osob-

ní cíle, omezení vypl˘vají pouze z toho, Ïe jeho poÏadavky nesmí b˘t v rozpo-
ru s platn˘mi zákony a s obecnû pfiijat˘mi pravidly slu‰nosti. Dohoda tedy

obsahuje pouze ustanovení se základními právy a povinnostmi zúãastnûn˘ch.

¤ízená osobní asistence má omezení, která plynou z jejího úãelu, tzn. Ïe

místo, ãas i prÛbûh poskytování se fiídí tím, zda jde o osobní asistenci tlumoã-

nickou, vodicí nebo pro osoby, které potfiebují, aby prÛbûh jejich sluÏby fiídil

sám poskytovatel (osoby s mentálním, psychick˘m postiÏením atp.). V dohodû

musí b˘t mimo jiné fieãeno, jak˘m zpÛsobem se budou tyto záleÏitosti dojedná-

vat, aby to bylo provoznû moÏné pro poskytovatele a aby to uÏivateli vyhovo-

valo. 

6.4.1. Vzor dohody
Pro uzavfiení dohody, jejímÏ prostfiednictvím se upfiesÀují podmínky posky-

tování sluÏeb, lze pouÏít „smlouvu nepojmenovanou“ podle § 51 zákona 

ã. 40/1964 Sb. obãanského zákoníku. Dohoda by mûla mít obecné náleÏitosti

obãanskoprávních závazkov˘ch vztahÛ a souãasnû musí obsahovat ujednání:

– o úãelu, jehoÏ naplnûní bude sledovat poskytování sociální sluÏby;

– o konkrétní formû, prÛbûhu, rozsahu poskytovan˘ch sluÏeb;

– o podmínkách, za nichÏ bude sluÏba uÏivateli poskytována;

– o postupech pfii nedodrÏování dohodnut˘ch podmínek poskytování sluÏby;

– o zpÛsobu a podmínkách ukonãení sluÏby (platí jen pro nestátní poskytovate-

le, poskytování sluÏeb v reÏimu vyhlá‰ky MPSV ã. 182/1991 Sb. se ukon-

ãují zpÛsobem stanoven˘m v této vyhlá‰ce);

– o zpÛsobu, jak˘m lze dohodu mûnit.

Dohoda mÛÏe dále upravovat pfiípadnou zku‰ební dobu a v˘povûdní lhÛtu.

V̆ povûdní lhÛta je ochranou uÏivatele pfied náhl˘m ukonãením sluÏby a posky-

tovateli dává prostor na vyrovnání se se vznikl˘mi náklady objednané sluÏby.

Uvádíme zde vzor dohody pro sebeurãující osobní asistenci. Je zfiejmé,

Ïe pro své podmínky musí kaÏd˘ poskytovatel sepsat vlastní dohodu.
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3. Klient se zavazuje hlásit zmûny ve sv˘ch osobních údajích do 8 dnÛ, a to v souladu s právní

úpravou provedenou zákonem ã. 71/67 Sb.

4. Klient se zavazuje vy‰kolit a prÛbûÏnû instruovat své osobní asistenty ve v‰ech potfiebn˘ch

úkonech.

5. Klient sám organizuje práci osobního asistenta.

6. Klient je pfiitom povinen pfiizpÛsobit co nejvíce podmínky sv˘m potfiebám, tzn. opatfiit si nutné

kompenzaãní pomÛcky, jako na pfiíklad madla, zvedák, v˘tah ãi nájezd apod.

7. Klient se zavazuje, Ïe bude zadávat osobnímu asistentovi jen takové úkoly, které nejsou v roz-

poru s platn˘mi zákony a s obecnû pfiijat˘mi pravidly slu‰nosti.

8. Klient se zavazuje, Ïe bude svûdomitû dodrÏovat pfiedem domluvené termíny, dbát na zdraví své

i asistentovo a bude se k osobnímu asistentovi chovat ohleduplnû.

9. Klient je povinen umoÏnit (nikoliv opatfiit) asistentovi stravování (za stravu je moÏné dohodnout

úhradu), hygienu a pfiimûfien˘ odpoãinek.

10. Klient se zavazuje, Ïe bude dodrÏovat mlãenlivost o skuteãnostech t˘kajících se soukromého

Ïivota osobních asistentÛ.

11. Klient je povinen poskytovat osobnímu asistentovi informace o organizaãních záleÏitostech

t˘kajících se v˘konu osobní asistence.

12. Klient je povinen v pfiípadû nemoci nebo jin˘ch váÏn˘ch pfiíãin bránících ve v˘konu osobní 

asistence neprodlenû informovat osobního asistenta i povûfieného pracovníka poskytovatele.

13. Klient je povinen absolvovat kurs o osobní asistenci.

14. Klient je povinen odevzdávat fiádnû vyplnûn˘ a podepsan˘ “V̆ kaz o pfiijaté sluÏbû” vÏdy do 

10. dne následujícího mûsíce.

15. Klient se zavazuje platit poplatek ve smyslu ãlánku III. této dohody.

16. Klient je povinen spolupracovat pfii rÛzn˘ch ‰etfieních a akcích t˘kajících se v˘konu osobní 

asistence.

VII. Ukonãení poskytování sluÏby
1. Smluvní strany se dohodly, Ïe sluÏby mohou b˘t ukonãeny:

- dohodou smluvních stran

- zánikem organizace

- úmrtím klienta

- v˘povûdí

2. Klient mÛÏe vypovûdût dohodu bez uvedení dÛvodÛ a v˘povûì nab˘vá platnosti a úãinnosti

dnem, kdy je písemnû sdûlena poskytovateli.

3. Ze strany poskytovatele je moÏné dohodu vypovûdût ze závaÏn˘ch organizaãních dÛvodÛ, 

klient o tom musí b˘t písemnû informován nejménû dva mûsíce pfiedem.

4. Poskytovatel mÛÏe odstoupit od této dohody pro opakovaná váÏná poru‰ení dohodnut˘ch pod-

mínek (neplacení úhrad), nebo nedodrÏování obecnû pfiijat˘ch zásad slu‰nosti. Odstoupení od

dohody musí pfiedcházet písemné upozornûní klienta a poté ev. projednávání, k nûmuÏ je klient

pozván. Proti ukonãení osobní asistence se lze odvolat ke skupinû pro osobní asistenci eventu-

álnû k V̆ boru poskytovatele.

5. Pfii ukonãení osobní asistence musí dojít k finanãnímu vypofiádání.

VIII. Závûreãná ustanovení
1. Dohoda se uzavírá na dobu neurãitou a nab˘vá platnosti a úãinnosti dnem podpisu.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou v˘tiscích. Jeden náleÏí poskytovateli a bude archivován,

druh˘ si ponechá klient.

V Praze dne ........……................... ............................................

klient povûfien˘ pracovník poskytovatele 
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2. Bodovací systém umoÏÀuje stanovit poãet hodin podle skuteãné potfieby osobní asistence, a to

podle úkonÛ, pfii nichÏ klient potfiebuje pomoc druhé osoby.

3. SluÏby se vykazují mûsíãnû na formuláfiích “V̆ kaz poskytnuté sluÏby” a “V̆ kaz pfiijaté sluÏ-

by”, a to vÏdy do 10. dne následujícího mûsíce.

V. Povinnosti poskytovatele

1. Pracovníci poskytovatele provûfií klientovu potfiebu osobní asistence jednak pomocí bodovací-

ho systému, jednak ‰etfiením v klientovû prostfiedí (domácnosti).

2. Zamûstnanci poskytovatele jsou povinni dodrÏovat mlãenlivost o skuteãnostech t˘kajících se

soukromí klienta. V pfiípadû, Ïe je nutné pfiedat jeho osobní údaje mimo organizaci, musí si

zamûstnanci poskytovatele vyÏádat klientÛv písemn˘ souhlas.

3. Pracovníci poskytovatele se zavazují, Ïe na pfiání klienta provûfií jeho osobní asistenty pohovo-

rem s psychologem, budou jim poskytovat konsultace související s v˘konem osobní asistence

a dobrovolnou supervizi.

4. Fyzická osoba poskytující sluÏby osobní asistence (dále jen osobní asistent) je zamûstnancem

poskytovatele na základû uzavfiené dohody o pracovní ãinnosti.

5. Pracovníci poskytovatele pro‰kolí osobního asistenta v dodrÏování bezpeãnosti práce, eventuál-

nû v zásadách ochrany vlastního zdraví pfii pohybu s imobilními osobami, v první pomoci

a v zacházení s kompenzaãními pomÛckami.

6. Pracovníci poskytovatele poskytují klientovi ‰kolení o osobní asistenci jednak prostfiednictvím

kursu, jednak pfiíslu‰nou broÏurou.

7. Pracovníci poskytovatele nezasahují do prÛbûhu sluÏby, ale jsou povinni reagovat na klientovy

podnûty a stíÏnosti.

8. Pracovníci poskytovatele kontrolují formální soulad v˘kazÛ (uveden˘ch v IV/3) a podle nich

proplácejí mzdy osobním asistentÛm.

9. Pracovníci poskytovatele  vedou dokumentaci o dÛleÏit˘ch procesech t˘kajících se osobní 

asistence.

10. Pracovníci poskytovatele jsou povinni klienta informovat pravidelnû, minimálnû jednou za tfii

mûsíce, o skuteãnostech, které se t˘kají osobní asistence; v pfiípadû potfieby neprodlenû.

11. Pracovníci poskytovatele podávají projekty, aby poskytovatel získal peníze na osobní asistenci

z grantÛ.

12. Pracovníci poskytovatele uzavírají sponzorské smlouvy s dárci a evidují peníze urãené na osob-

ní asistenci konkrétního klienta jako jeho tzv. osobní konto.

13. ¤ízení osobní asistence u poskytovatele se dûje podle demokratick˘ch principÛ; o dÛleÏit˘ch

aspektech sluÏby rozhoduje volená  skupina pro osobní asistenci, kterou jsou pracovníci posky-

tovatele povinni svolávat nejménû ãtyfiikrát roãnû.

14. Pracovníci poskytovatele fie‰í klientovy stíÏnosti podle sv˘ch interních pravidel, s jejichÏ znû-

ním je klient seznámen pfii podpisu této dohody (viz pfiíloha).

15. Pracovníci poskytovatele spolupracují v zájmu klienta s poskytovateli návazn˘ch sluÏeb

a s úfiady, a to vÏdy na  klientovu Ïádost a s jeho souhlasem, kter˘ si musí vyÏádat pfiedem.

16. Pracovníci poskytovatele usilují o uzákonûní osobní asistence jako sociální sluÏby, na kterou má

nárok kaÏd˘, kdo ji potfiebuje a zvolí si ji jako kompenzaci svého postiÏení a sníÏen˘ch schopností.

17. Pracovníci poskytovatele propagují sluÏbu osobní asistence v‰emi dostupn˘mi prostfiedky ve

v‰ech oblastech a mezi v‰emi vrstvami obyvatel âR.

VI. Povinnosti klienta
1. Klient spolupracuje s povûfien˘m zamûstnancem poskytovatele pfii ‰etfiení potfieb osobní asi-

stence a podává informace, které s prÛbûhem sluÏby souvisejí.

2. Klient je povinen spolupracovat s poskytovatelem. V rámci této spolupráce uvádí pravdivé

údaje a odevzdává potvrzené úfiední formuláfie ve stanoven˘ch termínech.
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6.4.2. Bodovací systém – „bodník“
Pro stanovení poãtu hodin, které poskytovatel mÛÏe uÏivateli pfiidûlit, je

dÛleÏité vûdût, kolik pomoci potfiebuje. K tomu slouÏí tzv. „bodník“, kter˘ byl

vypracován na základû dlouholeté zku‰enosti. Pomocí „bodníku“ se zkoumá,

pfii jak˘ch úkonech bûÏného Ïivota jedinec potfiebuje pomoc druhé osoby. První

ãást zohledÀuje zdravotní stav, pro jehoÏ zhor‰ení se Ïadatel dostal do sociál-

ní nouze. Druhá úkony sebeobsluhy, jako je toaleta, koupání atp. Tyto  úkony

jsou limitní, tzn. Ïe pokud nejsou provádûny, je ohroÏeno Ïadatelovo zdraví, ãi

dokonce Ïivot. Tfietí ãást ukazuje nutnost pfiítomnosti druhé osoby, nebo jinak

fieãeno, jak dlouho mÛÏe b˘t osoba sama, aniÏ by byla ohroÏena kvalita jejího

Ïivota, zdraví ãi Ïivot sám. âtvrt˘ okruh se t˘ká domácnosti a prací spojen˘ch

s pololimitními úkony, jako je úklid, nákup apod. Bez uspokojování tûchto

potfieb by ãlovûk jistû nûkolik dní pfieÏil, ale kvalita jeho Ïivota by klesla pod

pfiijatelnou úroveÀ. Pátá oblast se zamûfiuje na spoleãenské potfieby (doprava,

vzdûlávání, kultura), jejichÏ nenaplÀování ãlovûka sice nikterak neohroÏuje, ale

sniÏuje kvalitu jeho Ïivota. Poslední jsou úkony o‰etfiovatelské péãe, a to ty, jeÏ

by si ãlovûk dûlal sám, kdyby mu nebránilo jeho postiÏení.

Díky „bodníku“ tedy mÛÏe poskytovatel získat pfiedstavu o tom, kolik
pomoci Ïadatel potfiebuje a jaká má b˘t, a zájemce sám si to také ujasní. KaÏd˘

z v˘‰e uveden˘ch okruhÛ totiÏ obsahuje konkrétní úkonové  poloÏky, kter˘ch je

celkem dvacet ãtyfii a kaÏdá z nich má vlastní bodovou hodnotu ve ãtyfistupÀo-

vém systému (poãet bodÛ pro jednotlivé poloÏky byl stanoven empiricky).

O v˘sledné mífie úkonové nesobûstaãnosti, a tedy konkrétní potfiebû pomoci,

dostane poskytovatel jasn˘ pfiehled, seãte-li v‰echny body dosaÏené v jednotli-

v˘ch  poloÏkách. âím vy‰‰í poãet bodÛ, tím vy‰‰í potfieba pomoci. Pro potfieby

osobní asistence se sleduje procentní míra toho, jak potfiebuje zájemce kompen-

zovat své postiÏení osobní asistencí. Bodov˘ v˘sledek lze pfievést vynásobením

koeficientem 0,72 na poãet hodin, které zájemce v mûsíci potfiebuje.  Av‰ak

pozor! Ze zásad osobní asistence plyne, Ïe uÏivatel sluÏby nemusí osobní asi-
stenci pouÏívat k tûm úkonÛm, u nichÏ bylo zji‰tûno, Ïe potfiebuje pomoc.

UkaÏme si na pfiíkladu, jak to mÛÏe fungovat: „Bodník“ uvádí, Ïe klient potfie-
buje pomoc pfii vafiení a podávání potravy. Ten se dohodne se sousedkou, Ïe mu
vÏdy uvafií a pomÛÏe s krmením, a to bezplatnû. V hodinách osobní asistence,
které takto klient získá, se mÛÏe vûnovat rovnání známek, náv‰tûvû pfiátel nebo
tfieba peãení cukroví.
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PROHLÁ·ENÍ KLIENTA

jméno a pfiíjmení, titul:

bytem:

rodné ãíslo:

Já, níÏe podepsan˘ v˘slovnû prohla‰uji, Ïe v souvislosti s dohodou uzavfienou mezi mnou a PraÏ-

skou organizací vozíãkáfiÛ (dále jen poskytovatel):

• Beru na vûdomí, Ïe osobní asistent pro poskytování sluÏeb obãanÛm s tûÏk˘m zdravotním posti-

Ïením zprostfiedkovan˘ poskytovatelem nemusí mít zvlá‰tní odbornou kvalifikaci pro v˘kon

osobní asistence.

• Beru na vûdomí, Ïe poskytovatel nehledá a ne‰kolí osobní asistenty. 

• Zavazuji se, Ïe kaÏdého svého osobního asistenta vy‰kolím sám podle sv˘ch specifick˘ch potfieb

a pfiání a budu ho i nadále prÛbûÏnû instruovat a informovat.
• Beru na vûdomí, Ïe osobní asistent sv˘m podpisem stvrdil u poskytovatele prohlá‰ení o své bez-

úhonnosti.
• Beru na vûdomí, Ïe osobní asistent sv˘m podpisem stvrdil u poskytovatele prohlá‰ení, Ïe byl

vy‰kolen v dodrÏování zásad bezpeãnosti práce.

• Zavazuji se, Ïe své osobní asistenty seznámím s havarijními, krizov˘mi a rizikov˘mi situacemi,

které mohou v souvislosti s prÛbûhem osobní asistence nastat, a s tím, jak tyto situace fie‰it.

• Beru na vûdomí, Ïe osobní asistent sv˘m podpisem stvrdil u poskytovatele prohlá‰ení, Ïe si je

vûdom svého zdravotního stavu a Ïe bude své zdraví chránit.

• Beru na vûdomí, Ïe v pfiípadû, Ïe budu nespokojen s prací osobního asistenta, jsem oprávnûn s ním

pfieru‰it pracovní styky. Jsem povinen neprodlenû tuto skuteãnost hlásit administrativní pracov-

nici poskytovatele.

• Beru na vûdomí, Ïe v pfiípadû zdravotní indispozice svého osobního asistenta budu k této sku-

teãnosti pfiihlíÏet, pfiípadnû zváÏím ukonãení pracovních stykÛ s ním, a to bez nárokÛ na poskyto-

vatele, aby mi na‰el náhradu.

• Beru na vûdomí, Ïe za ‰kodu vzniklou pfii osobní asistenci poskytovatel nebere Ïádnou zod-
povûdnost. Pfii osobní asistenci vzniká odpovûdnostní vztah pouze mezi mnou a osobním asisten-

tem.

V Praze dne ..........................    

klient 
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6.5. Souãinnost poskytovatele s uÏivateli 
a prÛbûh osobní asistence

O prÛbûhu osobní asistence rozhoduje v maximální moÏné mífie klient

(osoba, které dal klient dÛvûru, jeho zástupce etc.).  UÏivatelé se musí mít moÏ-

nost podílet na fiízení (viz 4.5.2.) a na pfiípadném plánování sluÏby. Ujasnûme si,

Ïe u sluÏeb osobní asistence nejde pfii poskytování sluÏby o pfievratné zmûny

v Ïivotû uÏivatelÛ nebo získávání nûjak˘ch nov˘ch dovedností, úãelem sluÏby

je udrÏet nebo nastolit snesiteln˘ Ïivotní standard. Plánování sluÏeb se tedy

t˘ká více organizace práce (viz dále) neÏ osobních cílÛ uÏivatelÛ. Ty se jistû

mohou naplÀovat jen díky osobní asistenci, cesta k nim v‰ak je v reÏii klientÛ,

nikoliv poskytovatelÛ. U sebeurãujícího typu potom záleÏí konkrétní prÛbûh

sluÏby pouze na domluvû mezi uÏivatelem a osobním asistentem. U fiízené

osobní asistence do jisté míry sice poskytovatel do prÛbûhu sluÏby zasahuje, ale

urãující jsou také potfieby a pfiání klienta. 

Aby byla sluÏba co nejefektivnûj‰í, aby co nejúãelnûji kompenzovala sociál-

ní nouzi tak, aby mûli uÏivatelé co nejpfiíhodnûj‰í pfiíleÏitosti k vyrovnání 

moÏnosti Ïít jako jejich vrstevníci, musí mít poskytovatel pruÏn˘ a v‰em

zúãastnûn˘m (tj. klientÛm, pracovníkÛm, zfiizovateli sluÏby, pfiípadnû sjedna-

n˘m externím supervizorÛm) srozumiteln˘ systém hodnocení sluÏby (viz 

kapitoly 4.5. a 5.5.). Závûry hodnocení se zohledÀují v dal‰í práci s klienty

i v celkové ãinnosti poskytovatele a v‰e se dokumentuje.

6.5.1. Pravidla pro plánování fiízené osobní asistence
Pfii plánování mûjme na pamûti, Ïe podstatou osobní asistence je, Ïe 

s poskytovatelem se stanoví zejména ãasov˘ rozsah sluÏby, nikoliv v‰ak její
podrobn˘ obsah, tedy úkony. Pfii plánování se musí dodrÏovat tyto zásady: jsou

a dodrÏují se jednotná pravidla pro urãit˘ druh osobní asistence, je urãena

osoba, která je za plánování zodpovûdná, v pravidlech je obsaÏeno i vyhodno-
cování plnûní plánu a podmínky pro jeho aktualizaci, v‰ichni zúãastnûní 

tato pravidla znají. Údaje spojené s plánováním se v potfiebném rozsahu 

dokumentují.

Pfii fiízené osobní asistenci tlumoãnické a vodicí se obvykle neplánuje dlou-

hodobû, jak budou sluÏby probíhat, pokud nejde o pravidelnou podporu tfieba pfii

studiu nebo v zamûstnání. Cílem, jehoÏ se má touto sluÏbou dosáhnout, je tako-

vá kompenzace postiÏení, aby uÏivatel plnil bûÏné úkoly jako  jeho kolegové

bez postiÏení. I potom jde pfii plánování pfiedev‰ím o ãasov˘ rozvrh sluÏeb,

nikoliv o jejich konkrétní obsah. Pokud jsou sluÏby potfieba nárazovû, musí b˘t

vypracovan˘ systém objednávek tak, aby mohli b˘t klienti v co nejvy‰‰í moÏné

mífie uspokojeni. 
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6.4.3. Postupy pro zaji‰tûní náhradní sluÏby 
Poskytovatel uÏ pfii jednání se zájemcem upozorní na omezení vypl˘vající

z cílÛ a charakteru sluÏby. Podstatn˘m omezením je stálé nebezpeãí, Ïe posky-

tovatel bude nucen své sluÏby ukonãit. T˘ká se to zejména nestátních nezisko-

v˘ch organizací, které financují své sluÏby pfieváÏnû z grantÛ. Dokud nebude

financování sociálních sluÏeb postaveno na zv˘‰ení koupûschopnosti uÏivatelÛ

sluÏeb, budou stále vydáni v‰anc nejist˘m moÏnostem, které poskytovatelé

pokrokov˘ch sluÏeb mají. Správné by bylo, aby poskytovatel mûl za sebe 

sjednanou náhradu s jin˘m poskytovatelem pro pfiípad, Ïe by náhle nemohl

pokraãovat v poskytování sluÏby. Mûl by mít v organizaci pfiipravené smlouvy

s poskytovateli, které upfiesÀují, za jak˘ch okolností pfievezmou péãi o uÏivate-

le. Ale za souãasného stavu je nûco takového neproveditelné, vÏdyÈ poptávka

katastrofálnû pfievy‰uje nabídku.
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6.7. Základní biologické potfieby
Osobní asistence má umoÏnit ãlovûku Ïít stejn˘m zpÛsobem jako jiní lidé,

coÏ znamená, Ïe mÛÏe zejména své základní Ïivotní potfieby uspokojovat podle
sv˘ch potfieb a pfiání. V tomto smyslu dává poskytovatel osobním asistentÛm

jednoznaãné pokyny a kontroluje, zdali se to tak dûje.

6.7.1. Stravování
Osobní asistenti respektují, Ïe stravování se musí dít podle individuálních

potfieb a pfiání uÏivatelÛ, tzn. Ïe opatfiování stravy se dûje zpÛsobem, jak˘

vyhovuje klientovi (doná‰ka hotov˘ch pokrmÛ a jejich ohfiátí, vafiení), pfii v˘bû-
ru stravy, jejího mnoÏství, ãasu podávání apod. se zachovávají jeho pokyny (lze

zohlednit dietu i zvlá‰tní pfiání - tfieba vegetariánství), pokrm se upravuje 

a porcuje podle jeho potfieb (rozmixováním ap.). Nákup se dûje tehdy, tam,

v mnoÏství, sortimentu a takov˘m zpÛsobem, aby v nejvy‰‰í moÏné mífie byly

naplnûny uÏivatelovy potfieby a pfiání; nákup musí b˘t vyúãtován. O nakoupené

potraviny se peãuje zpÛsobem (uloÏení do ledniãky, do spíÏe, zabalení), kter˘

urãí klient (pfiípadnû i jeho zástupce: dÛvûryhodná blízká osoba, opatrovník).

6.7.2. Hygiena, oblékání a úprava
Osobní asistenti zaji‰Èují klientovu osobní hygienu, oblékání a úpravu, a to

dle jeho individuálních potfieb a pfiání, tzn. Ïe bûÏná denní i celková hygiena se

provádí tehdy, tak ãasto a takov˘m zpÛsobem, jak potfiebuje a pfieje si klient.

âesání, eventuálnû holení, úprava nehtÛ, pfiípadnû líãení apod., rovnûÏ tak oblé-
kání, v˘bûr prádla a odûvu, péãe o nû, ukládání a upravování apod., a dále

potfiebné pfievlékání lÛÏka, eventuálnû ãi‰tûní vozíku a kompenzaãních 

pomÛcek aj. úkony se provádûjí podle jeho pokynÛ (pfiípadnû i jeho zástupce:

dÛvûryhodné blízké osoby, opatrovníka).

6.7.3. Toaleta
Osobní asistenti umoÏÀují klientovi pouÏívání toalety, pfiípadnû fie‰ení inkon-

tinence úãinnû a dÛstojnû, tzn. Ïe uÏívání WC, pfiípadnû pomÛcek se dûje tak,
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Pfii fiízené osobní asistenci poskytované za úãelem uspokojování pfiedev‰ím

limitních Ïivotních potfieb je nutné pfii plánování stanovit kdy, kdo a jak to

bude dûlat, tzn. v kter˘ch dnech a jaké denní dobû má docházet osobní asistent,

pfiípadnû osobní asistenti, ktefií to budou, co mají udûlat (jaké úkony) pfiednost-

nû. Osobní asistenti se s kaÏd˘m uÏivatelem sluÏeb domlouvají na postupech,

a to zejména pfii osobní péãi, jako je hygiena, stravování, rovnání osobních vûcí

ap., respektují uÏivatelovo tempo a rytmus Ïivota. Dále musí b˘t zfiejmé, kdo má

za osobní asistenci zodpovûdnost, tzn. kdo fiídí koordinaci sluÏeb ze strany

poskytovatele a kdo dohlíÏí na konkrétní prÛbûh sluÏby ze strany klienta. Tam

to mÛÏe b˘t zákonn˘ zástupce, nebo osoba, jíÏ dal klient dÛvûru, tfieba nûkdo

z rodiny nebo soused. 

Pfii fiízené osobní asistenci, která bude slouÏit jako respitní péãe, je nutné

plánovat pfiedem hlavnû ãasov˘ rozsah sluÏby a kdo ji bude provádût.

Pfii hodnocení sluÏby se zohledÀuje, jak je naplÀován plán sluÏby, jak to vidí

uÏivatelé, osobní asistenti i poskytovatel (rozhovory, ankety, dotazníky). Sledu-

jí se objektivní ukazatelé, a to podle testÛ, porovnávacích metod, odborn˘ch

posudkÛ, vãetnû garanta aj. Mûfií se efektivita finanãní a vyuÏívání lidsk˘ch

zdrojÛ. Tato kvalitativní hodnocení se vhodnû doplÀují hodnocením kvantitativ-

ním, a to na základû poãtu a struktury kontaktÛ, poãtu hodin poskytovan˘ch

jednotliv˘m uÏivatelÛm, pfiepoãteného poãtu pracovníkÛ, ãekací doby, doby

poskytování sluÏby.

Plány sluÏeb se dokumentují a aktualizují.

6.5.2. Sdílení informací o poskytování sluÏeb
Poskytovatel musí mít systém pfiedávání dÛleÏit˘ch informací. Tok informa-

cí má b˘t oboustrann˘, tzn. Ïe musí smûfiovat od uÏivatelÛ k poskytovateli,

stejnû jako od poskytovatele k uÏivatelÛm. A musí mít  také úãinn˘ systém sdû-

lování informací uvnitfi organizace (viz kapitola 5.3.). Je dÛleÏité, aby jednak

byl zaveden˘ v˘konn˘ a zároveÀ pruÏn˘ systém poskytování sluÏby a jednak

aby v kaÏdém aspektu sluÏby byla zpûtná vazba pro kontrolu, zda sluÏba oprav-

du funguje tak, jak má.

6.6. Úãast uÏivatelÛ na fiízení
Poskytovatel vytváfií takové podmínky a pravidla, aby se klienti (pfiípadnû

i jejich zástupci: dÛvûryhodné blízké osoby, opatrovníci) v maximální moÏné

mífie na fiízení podíleli. Tato pravidla jsou zúãastnûn˘m známá. U uÏivatelsk˘ch

organizací se podílejí klienti (zástupci etc.) na fiízení (4.5.2.) buì pfiímo, nebo

svou pravomoc delegují; u bûÏn˘ch organizací je podíl uÏivatelÛ na fiízení

a organizaci sluÏeb men‰í a vût‰í díl má management.
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6.8. Základní spoleãenské potfieby
Osobní asistence umoÏÀuje, aby uÏivatel mûl svÛj denní reÏim, tzn. Ïe sluÏ-

by organizace jsou natolik pruÏné, Ïe je moÏné vyhovût poÏadavkÛm na indivi-

duální denní program. Lidem, kter˘m chybí zku‰enosti s volbou denního pro-

gramu, mÛÏe eventuálnû poskytovat organizace v˘cvik v rozhodování se o den-

ním programu. 

Základním ukazatelem, Ïe v‰e probíhá tak, jak má, je, Ïe uÏivatel má moÏ-

nost udrÏovat rytmus dne a noci (mÛÏe trávit kaÏd˘ den vût‰í souvisl˘ ãasov˘

úsek v jiném prostfiedí, neÏ ve kterém spí), rytmus „doma“ a „venku“ (mÛÏe

trávit kaÏd˘ den vût‰í souvisl˘ ãasov˘ úsek v jiném prostfiedí, neÏ ve kterém

bydlí) a rytmus v‰edního dne a svátkÛ (mÛÏe mít své povinnosti ve v‰ední dny

- studium, práce - a odpoãinkové ãinnosti ve svátek).

6.8.1. Spolupráce s rodinou, s pfiíbuzn˘mi, se sousedy, s pfiáteli
Osobní asistenti umoÏÀují klientovi naplnit jeho základní sociální potfieby,

tzn. Ïe uÏivatel mÛÏe i vzdor zdravotnímu znev˘hodnûní Ïít rodinn˘m Ïivotem,

eventuálnû plnohodnotnû vychovávat dûti. Pomoc se poskytuje tak, aby uÏiva-

telova role v rodinû zÛstala zachována.

Dále osobní asistenti pomáhají, aby uÏivatel mohl mít dÛvûrné vztahy, vãet-

nû pfiípadného sexuálního, tzn. Ïe jsou tyto vztahy v organizaci chápány jako

podstatná sloÏka plnû proÏívaného Ïivota a pfiání dospûl˘ch uÏivatelÛ ohlednû

tûchto vztahÛ jsou respektována a podporována. UÏivatel má moÏnost b˘t

v uspokojivém kontaktu s pfiíbuzn˘mi a pfiáteli. V organizaci se ví, kdo tvofií

pfiirozenou síÈ podpory klienta, jak˘ je stupeÀ kontaktu mezi ním a ãleny sítû

a nakolik je uÏivatel s dan˘m stavem spokojen. Pokud uÏivateli chybí potfiebné

vûdomosti a zku‰enosti, mÛÏe organizace poskytovat potfiebnou podporu, aby se

uÏivatel mohl st˘kat s lidmi v bûÏné komunitû, tzn. Ïe usiluje o vytváfiení pfiíle-

Ïitostí pro kontakt uÏivatelÛ s lidmi, ktefií nejsou postiÏení a nepatfií mezi pra-

covníky. V pfiípadû potfieby mÛÏe poskytovat podporu a nácvik tûm uÏivatelÛm,

kter˘m zku‰enosti s kontaktem s lidmi chybí.

(Poznámka: DÛvûrn˘ vztah je zde vztahem, v nûmÏ ãlovûk s urãit˘m druh˘m ãlo-
vûkem sdílí vûci, které by s ostatními blízk˘mi pfiáteli nesdílel. MÛÏe, ale nemu-
sí b˘t spojen se sexualitou. Povrchní sexuální kontakty k dÛvûrn˘m vztahÛm
nepatfií.)

6.8.2. Vzdûlávání a zamûstnání
Osobní asistenti umoÏÀují klientovi, aby se podle sv˘ch schopností vzdûlá-

val, studoval, pfiípadnû mûl zamûstnání, tzn. Ïe mu poskytují pomoc pfii tech-
nick˘ch záleÏitostech tûchto ãinností, jako je na pfiíklad doprava, opatfiování

materiálÛ apod., aniÏ by kdokoliv za uÏivatele dûlal to, co je podstatou tûchto
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aby byl klient stále v ãistotû, provádí se i zvlá‰tní péãe pfii toaletû, pokud nejde

o úkony vyÏadující zdravotnickou kvalifikaci. Pfii tûchto úkonech se zachovává

maximální intimita, ‰etrnost a dÛstojnost klienta.

6.7.4. Pohyb
Osobní asistenti pomáhají klientovi v roz‰ífiení schopností a moÏností 

bezpeãného pohybu a jednání, a to v pfiípadû potfieby pomocí technick˘ch

a kompenzaãních pomÛcek. Pohyb se dûje tehdy, tam a takov˘m zpÛsobem, jak

potfiebuje a pfieje si klient, pokud vynaloÏené úsilí a riziko neohroÏuje peãující-

ho nebo klienta. Zabezpeãují se nutné pfiesuny (z lÛÏka na vozík a zpût), vstá-

vání a ukládání na lÛÏko, pravidelné nezbytné polohování, posazování, otáãení.

Poskytuje se pomoc pfii cestování dopravními prostfiedky. Osobní asistent mÛÏe

se souhlasem klienta fiídit jeho auto (má-li fiidiãské oprávnûní). Peãujícímu jsou

známy individuální klientovy moÏnosti a rizika a zná postup k zaji‰tûní bez-

peãí klienta a jeho okolí v pfiípadû, Ïe existují dÛvodné pfiedpoklady rizik.

6.7.5. Pfiítomnost druhé osoby
Poskytovatel uÏivateli zaji‰Èuje, Ïe s ním v pfiípadû potfieby je nûkdo, kdo mu

poskytne pomoc (dohled), tzn. Ïe se respektuje, Ïe nûktefií uÏivatelé potfiebují

stálou pfiítomnost druhého ãlovûka, dále Ïe uÏivatel není robot, kter˘ má své

potfieby pfiesnû naprogramovány, a tak v dobû v˘konu sluÏby poskytuje dohled

a pomoc i podle nenadálé potfieby (sluÏba osvobozuje klienta od limitÛ taxativ-

nû vymezen˘ch úkonÛ). Pfii sluÏbû mÛÏe klient rozhodovat o ãasovém rozloÏe-

ní pomoci, ãímÏ stoupá kvalita poskytovan˘ch sluÏeb.

6.7.6. Prostfiedí
Osobní asistenti pomáhají zajistit chod klientovy domácnosti, tzn. Ïe se pro-

vádí bûÏn˘ kaÏdodenní eventuálnû velk˘ (pokud s tím poskytovatel souhlasí)

úklid domácnosti tehdy a tak, jak potfiebuje a pfieje si klient. Mimo to se pere,

Ïehlí, spravuje, ukládá prádlo a i jinak se peãuje o prádlo a odûv, provádí se

bûÏná údrÏba v domácnosti a zaji‰Èuje se topení a záleÏitosti s tím spojené, jak

je potfieba.

6.7.7. O‰etfiování
Osobní asistenti zaji‰Èují ty o‰etfiovatelské úkony, které by si ãlovûk jako

zdrav˘ mohl udûlat sám (pro tyto úkony není potfiebná zdravotnická kvalifi-

kace), tzn. Ïe osobní asistent zabezpeãí v pfiípadû potfieby první pomoc, podává

léky, inhalace, provádí jednoduché pfievazy, peãuje o stomii, pfiikládá obklady

atd., to v‰e podle instrukcí lékafie a podle pokynÛ klienta, provádí masáÏe a jed-

noduchá cviãení, provádí prevenci proleÏenin atd.
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6.9. Dokumentace a nakládání s osobními údaji
Pfii probírání toho, co musí poskytovatelská organizace splnit, aby v‰e dobfie

fungovalo, jsme si ukázali nûkolik vzorÛ formuláfiÛ, jeÏ se pouÏívají v doku-

mentaci spojené s poskytováním sluÏby. Opakujeme a zdÛrazÀujeme, Ïe v‰ech-

ny tyto vzory jsou pouze inspirace a mají slouÏit k tomu, aby poskytovatel

vytvofiil vlastní dokumenty, jeÏ budou vyhovovat jeho specifick˘m potfiebám

a specifick˘m potfiebám jeho uÏivatelÛ.

6.9.1. Jaké zákonné normy musí poskytovatel dodrÏet pfii sbûru dat
Pfii sbûru a uchování dat je nutné dodrÏovat zejména zákon ã. 101/2000 Sb.,

o ochranû osobních údajÛ. 

Osobním údajem se rozumí jak˘koliv údaj, na jehoÏ základû lze pfiímo ãi

nepfiímo zjistit totoÏnost osoby. O osobní údaj se nejedná, pokud je tfieba ke zji‰-

tûní identity osoby nepfiimûfiené mnoÏství ãasu, úsilí ãi materiálních prostfiedkÛ. 

Správcem osobních dat je kaÏd˘ subjekt, kter˘ urãuje úãel a prostfiedky

zpracování osobních údajÛ, provádí zpracování a odpovídá za nûj. Zpracovávat

smí pouze pravdivé a pfiesné osobní údaje, které získal v souladu s v˘‰e uvede-

n˘m zákonem. Je povinen ovûfiovat, zda jsou osobní údaje pravdivé a pfiesné.

Zjistí-li správce, Ïe jím zpracovávané údaje nejsou s ohledem na stanoven˘ úãel

pravdivé a pfiesné, je povinen je blokovat a bez zbyteãného odkladu opravit

nebo doplnit. Nelze-li je opravit nebo doplnit, musí je bez zbyteãného odkladu

zniãit. 

Uchovávat osobní údaje smí pouze po dobu, která je nezbytná k úãelu jejich

zpracování. Po uplynutí této doby mohou b˘t osobní údaje uchovávány pouze

pro úãely statistické, vûdecké a pro úãely archivnictví. Nûkteré dokumenty se uÏ

aktuálnû nepouÏívají, ale pfiesto je nutné je mít po nûjakou dobu k dispozici.

Místu, kde se aktuálnû nepouÏívané písemnosti shromaÏìují, se odbornû fiíká

spisovna nebo registratura. (Termín archiv je vyhrazen místu, kde se písemnos-

ti ukládají na trvalo.)

Po urãité dobû je nutné  nûkteré dokumenty vyfiadit, tj. skartovat. O skartaci

peãují podle zákona ã. 97/1974 Sb. o archivnictví státní a mûstské archivy. Ve

spolupráci s pfiíslu‰n˘m archivem musí poskytovatel pfiipravit tzv. skartaãní
fiád, coÏ je vnitfiní pfiedpis organizace upravující postup pfii vyfiazování píse-

mností. Souãástí skartaãního fiádu je tzv. skartaãní plán nebo rejstfiík. To je

v podstatû abecední v˘ãet v‰ech typÛ písemností, které se pfii poskytování slu-

Ïeb vytváfiejí (tzv. písemnosti vlastní), i tûch, které poskytovatel obdrÏí (tzv.

písemnosti do‰lé nebo cizí), skartaãních lhÛt a skartaãních znakÛ. Skartaãní

lhÛty urãují dobu, po kterou je daná písemnost uloÏena u organizace (pÛvodce),

poãítají se vÏdy od 1. 1. následujícího roku po roce vyfiízení (ukonãení) dané

písemnosti nebo spisu a navrhuje je poskytovatel. Tento návrh musí schválit
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ãinností (pfii studiu se uÏivatel uãí, pfii práci je to uÏivatel, kdo dûlá to, co je pro

danou práci podstatné).

6.8.3. Propojení s bûÏn˘mi aktivitami
Osobní asistenti uÏivateli umoÏÀují sociální kontakty podle jeho potfieb

a pfiání, tzn. Ïe pomáhají pfii propojení klientov˘ch aktivit s aktivitami bûÏné

komunity a vyuÏívání v komunitû bûÏn˘ch sluÏeb (pochÛzky, jednání apod.).

6.8.4. MoÏnost toku informací
Osobní asistenti pomáhají klientovi v pfiístupu

k informacím vefiejnû dostupn˘m, eventuálnû umoÏ-

Àují zprostfiedkování toku bûÏn˘ch informací

a komunikace, eventuálnû zvlá‰tní pomoc pfii komu-
nikaci (tlumoãení), zejména pfii vyjádfiení klientovy

vÛle a pfiání. Mimo to umoÏÀují pfiístup ke speciálním
informacím, pfiípadnû asistují pfii nácviku speciálních

dovedností v oblastech, které vyÏadují odli‰n˘ pfiístup

a informace, neÏ je u bûÏné populace, tzn. Ïe pouÏí-

vají vypracované postupy speciálního poradenství

a vzdûlávání.

6.8.5. Pomoc pfii zaji‰tûní bezpeãnosti
Osobní asistenti zprostfiedkovávají obhajobu uÏivatele, pokud je to vzhle-

dem k typu postiÏení nutné, a dle moÏností poskytují podporu klientÛm v pfií-

padû konfliktÛ (nevmû‰ují se, ale snaÏí se hledat s klientem fie‰ení, pokud si to

pfieje), pomáhají klientovi s bezpeãností v jeho sociálním prostfiedí, zejména pfii

pokusu o vniknutí nepovolané osoby do jeho soukromí, starají se, aby v‰ichni

uÏivatelé poÏívali maxima práv, která jim mohou b˘t pfiifiãena (drÏení obãan-

ského prÛkazu, pasu, zpÛsobilost k právním úkonÛm aj.), a zjistí-li pfii tomto

svém pÛsobení poru‰ování práv uÏivatele, snaÏí se zprostfiedkovat nápravu na

pfiíklad pomocí fiízení o navrácení zpÛsobilosti k právním úkonÛm apod. V pfií-

padû, kdy pfiání uÏivatele jsou v rozporu s pfiáním opatrovníka, pomáhají klien-

tovi dosáhnout zmûny opatrovnictví.
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• Dotazník „Aktivity klientÛ“

• Prohlá‰ení o soubûhu sluÏeb

• Prohlá‰ení o osobních údajích

• Návratka o dobrovolnících

• Prohlá‰ení o ‰kolení osobních asistentÛ

• Sponzofii 

• Korespondence

Dále se v souvislosti s klientem dokumentují: 

• V̆ kazy pfiijaté a odevzdané sluÏby

• List ãekatelÛ

Dokumentace o osobních asistentech
• Dohody o pracovní ãinnosti

• Evidenãní listy dÛchodového zabezpeãení

• Potvrzení o studiu

• DaÀové formuláfie

• Bezpeãnost práce

• V̆ platy

• BûÏn˘ úãet

• Dokumentace o civilní sluÏbû

• Îádosti pfiidûlení k v˘konu civilní sluÏby

• Náplnû práce

• Pracovní smlouvy

Dokumentace o projektech a dotacích
• Îádosti o grant

• Smlouvy

Dále
• Dokumentace o akcích

• Semináfie

• Kursy

6.9.3. Jak má poskytovatel s dokumentací zacházet
Spisy obsahují fakta, údaje jsou aktuální, nestranné a podstatné, umoÏÀují

následnou práci. Vedou je pracovníci t˘mu a pfiístup k nim mají jen oni, pfiípad-

nû pod jejich dohledem praktikanti. Spisy jsou uloÏeny bezpeãnû a za jejich bez-

peãnost ruãí podle kompetence pracovníci t˘mu. DodrÏují se pravidla zachová-

vání mlãenlivosti o údajích klientÛ a pro to, komu a jaké informace se smûjí

poskytnout. Po ukonãení sluÏby se dokumentace uchovává pût let, pokud jde

o základní dokumenty, jinak tfii roky. Je zaji‰tûna ochrana proti jejímu zneuÏití. 
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pfiíslu‰n˘ státní okresní archiv. Podrobnosti ke skartaãním znakÛm a k dal‰ím

aspektÛm vyfiazování písemností lze najít ve vyhlá‰ce ministerstva vnitra âR
ã. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archi-

válií a podrobnosti skartaãního fiízení. Pomocníkem pfii tvorbû skartaãního plánu

mÛÏe b˘t na pfiíklad Typov˘ skartaãní rejstfiík, kter˘ v roce 1996 vydala Sekce

archivní správy Ministerstva vnitra âR. Písemnosti vznikající v souvislosti

s poskytováním sociálních sluÏeb se vyfiazují obvykle ve lhÛtách do 5 let od

skonãení platnosti u základních dokumentÛ (dohoda o poskytování sociální

sluÏby) a 3 roky pro ostatní doklady. 

Správce mÛÏe zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem osob, jichÏ se

osobní data t˘kají. Souhlas je tfieba dát v písemné formû a musí z nûho b˘t patr-

né, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému úãelu, na jaké období

a kdo jej poskytuje. Souhlas mÛÏe b˘t kdykoliv odvolán. Tento souhlas musí

správce uschovat po dobu zpracování osobních údajÛ, k jejichÏ zpracování byl

dán souhlas.

Správce je povinen pfiijmout taková opatfiení, aby nemohlo dojít k neopráv-
nûnému nebo nahodilému pfiístupu k osobním údajÛm, k jejich zmûnû, zniãe-

ní ãi ztrátû, neoprávnûn˘m pfienosÛm, k jejich jinému neoprávnûnému zpraco-

vání, jakoÏ i k jinému zneuÏití osobních údajÛ. Tato povinnost platí i po ukon-

ãení zpracování osobních údajÛ.

Ti, kdo pfiicházejí do styku s osobními údaji,  jsou povinni zachovávat

mlãenlivost o osobních údajích a o bezpeãnostních opatfieních, jejichÏ zvefiej-

nûní by ohrozilo zabezpeãení osobních údajÛ. Povinnost mlãenlivosti trvá i po

skonãení zamûstnání nebo pfiíslu‰n˘ch prací.

Ten, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje, je povinen tuto skuteãnost ozná-
mit Úfiadu pro ochranu osobních údajÛ pfied zapoãetím zpracovávání osob-

ních údajÛ. Úfiad má vlastní internetovou stránku www.uoou.cz, na které lze

najít zajímavé informace vãetnû potfiebn˘ch formuláfiÛ. Adresa Úfiadu je Havel-

kova 22, 130 00 Praha 3.

6.9.2. Jaké údaje poskytovatel potfiebuje
Je‰tû jednou zdÛraznûme, Ïe se dokumentují údaje a procesy nezbytné pro

chod a prÛbûh sluÏby. UÏivatel má moÏnost nahlíÏet do svého spisu. 

V osobní sloÏce jednotliv˘ch klientÛ se dokumentuje:
• „Dotazník pro uchazeãe o osobní asistenci“

• Dohoda o poskytování osobní asistence

• Zdravotní posudek

• „Bodník“

• Test z kursu klientÛ

• Dotazník „Havarijní, krizové a rizikové situace“
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Podávání a vyfiizování stíÏností není v âR upraveno obecnû závazn˘m práv-

ním pfiedpisem. âasto uvádûná vládní vyhlá‰ka ã. 150/1958 Ú.l., o vyfiizování

stíÏností, oznámení a podnûtÛ pracujících, není a nikdy nebyla obecnû závaz-

n˘m právním pfiedpisem a subjekty stojící mimo hierarchii státní správy proto

neváÏe. Organizace tedy má a uplatÀuje svÛj vlastní závazn˘ postup vyfiizování

stíÏností, kter˘ zaji‰Èuje moÏnost b˘t vysly‰en, vznést námitky a b˘t seznámen

s v˘sledkem fiízení. 

StíÏnosti mohou poskytovateli osobní asistence podávat v‰ichni zúãastnûní,
tj. uÏivatelé (osoba, jíÏ dal klient dÛvûru, rodinní pfiíslu‰níci, pfiátelé), osobní

asistenti, pracovníci a dal‰í. StûÏovatel si mÛÏe zvolit nezávislého zástupce. Je

moÏné ji podat pfii osobním jednání ústnû, telefonicky, anebo písemnû. Posky-

tovatel je povinen reagovat na kaÏdou stíÏnost; forma reakce vypl˘vá z okol-

ností (viz dále). Zástupce poskytovatele je povinen zkoumat, zda pochopil

správnû smysl a obsah stíÏnosti, a to zejména u lidí, ktefií mají potíÏe s komuni-

kací. ¤e‰ení stíÏnosti má b˘t bezodkladné; organizace je povinna do 28 dnÛ od

podání stíÏnosti podat zprávu o prÛbûhu fie‰ení. StíÏnost fie‰í kompetentní

zástupce poskytovatele (vedoucí osobní asistence); pfiípadnû pfiizve je‰tû dal‰í

spolupracovníky. Zástupce poskytovatele se bez ohledu na to, kdo událost zavi-

nil, snaÏí stíÏnost vyfie‰it. T˘m pro osobní asistenci má brát jakoukoliv stíÏnost,

aÈ ústní ãi písemnou jako podnût ke zlep‰ování sluÏby.  

Podle dosavadních zku‰eností se stíÏnosti uÏivatelÛ vztahují  témûfi v˘hrad-

nû k poãtu pfiidûlen˘ch hodin, av‰ak tento problém není v moci pracovníkÛ

t˘mu principiálnû vyfie‰it, protoÏe finance, které jsou k dispozici, jsou velmi,

velmi omezené.

Pro zajímavost si uveìme, Ïe POV je na mezinárodním fóru jedinou organi-

zací, která nemá potíÏe s osobními asistenty. Oproti organizacím z vyspûl˘ch

západních zemí se POV nepot˘ká se zamûstnáváním osobních asistentÛ naãer-

no a také s jazykov˘mi bariérami jako v tûchto státech, kde tuto práci vykoná-

vají vût‰inou cizinci. Zdá se v‰ak, Ïe se na tyto tûÏkosti musíme téÏ pfiipravit.

6.10.1. Neformální postup
Pokud s tím stûÏující i poskytovatel souhlasí, dává se pfiednost neformální-

mu fie‰ení, tzn. Ïe o stíÏnosti se nevede zápis, pouze se struãnû eviduje. Zástup-

ce poskytovatele v kaÏdém pfiípadû zdvofiile vyslechne stûÏujícího, zkoumá

okolnosti vzniku události, na níÏ je stíÏnost, a navrhuje fie‰ení pfiijatelné pro

v‰echny zúãastnûné. JestliÏe je takové fie‰ení nalezeno a v‰ichni souhlasí s tím,

Ïe o nûm není tfieba vést podrobn˘ zápis, dává se pfiednost tomuto neformální-

mu postupu. Pokud takové fie‰ení nalezeno nebylo, poÏádá zástupce poskytova-

tele o úãast svého pfiímého nadfiízeného; dále se postupuje jako pfii závaÏné

stíÏnosti.

99

6.10. StíÏnostní postupy
Osobní asistence dává sv˘m uÏivatelÛm maximální moÏnost pro fie‰ení tûÏ-

kostí, které vznikají pfii prÛbûhu sluÏby. Pravidla pro v˘bûr a ‰kolení osobních

asistentÛ jsou stanovena tak, Ïe pokud uÏivatel není spokojen s jejich v˘konem,

nemusí je pfiijmout. Také pracovnû-právní vztah (dpã) dává pfiíjemci sluÏeb

moÏnost okamÏitû se s osobním asistentem rozlouãit. 

UÏivatelé sebeurãujícího typu osobní asistence si sami fiídí chod sluÏby, sami

instruují své osobní asistenty, a tak jsou to oni, kdo mají v rukou v‰echny

nástroje k tomu, aby mohli b˘t se sluÏbou spokojeni. ¤ízená osobní asistence

má ve sv˘ch zásadách zakotveno, Ïe poskytovatel musí brát maximální ohled na

to, aby osobní asistent uÏivateli vyhovoval a aby prÛbûh sluÏeb odpovídal potfie-

bám a pfiáním uÏivatele. Pfii konkrétní sluÏbû i u fiízeného typu je to zejména

osoba, jíÏ dal klient dÛvûru, která koriguje její chod. Demokratick˘ postup pfii

rozhodování o dÛleÏit˘ch aspektech sluÏby vyluãuje ovlivÀování jejího posky-

tování nepfiípustn˘mi (nezákonn˘mi) prostfiedky (dary, úplatky, neoprávnûn˘mi

v˘hodami). 

Osobní asistenti mají stejnû jako uÏivatelé velkou svobodu v pracovnû-práv-

ním vztahu, a tak jsou fiídké i problémy spojené s tzv. syndromem vyhofiení,

s pfiekonáváním osobních limitÛ apod. Ty jsou pfiedmûtem osobních konsultací

a supervize.
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vá klient osobní asistence bûÏné spoleãenské zdroje (viz 6.8.). UÏivatel mÛÏe

Ïít rodinn˘m Ïivotem, aniÏ by rodina neúmûrnû a nesnesitelnû strádala tím,

Ïe ke svému Ïivotu nezbytnû potfiebuje pomoc druhé osoby, vyuÏívá bûÏné

sluÏby jako obchody, ‰koly, úfiady, zdravotnická zafiízení, spolky, 

restaurace apod. 

Poskytovatel má mít databázi stejn˘ch, podobn˘ch i návazn˘ch sluÏeb a na

poÏádání dát klientovi kontakty s adresou, telefonem (e-mailem), eventuálnû

s kontaktní osobou na tyto a na dal‰í sluÏby, které by pfiípadnû mohl pouÏít

k fie‰ení svého konkrétního problému.

6.11.1. Spolupráce s vefiejn˘mi institucemi
Poskytovatel mÛÏe kromû organizování osobní asistence podporovat uÏiva-

tele ve vyuÏívání bûÏn˘ch zdrojÛ také tím, Ïe s vefiejn˘mi institucemi spolupra-

cuje, a to zejména v koncepãních záleÏitostech (legislativa, akce, kampanû,

kladné ovlivÀování postojÛ spoleãnosti). Vzhledem k tomu, Ïe zcela zásadní

v osobní asistenci je autonomie klienta, spoãívá tato spolupráce  pfiedev‰ím ve

v˘mûnû informací dÛleÏit˘ch pro fie‰ení urãitého problému nebo pro naplnûní

urãitého klientova osobního cíle. 

Zejména u sebeurãující osobní asistence se pracovníci poskytovatele vÏdy

nejprve snaÏí podpofiit klienty v tom, aby si vyfiídili své záleÏitosti sami. Tento

typ asistence má totiÏ za svÛj hlavní úkol podpofiit schopnosti  klientÛ, umocnit

jejich moÏnosti Ïít sebeurãujícím Ïivotem. Proto pracovníci nedûlají nic, co

mÛÏe uÏivatel dûlat sám, pouze vytváfiejí prostfiedí pro klientovu vût‰í akce-

schopnost, poskytují rady, ukazují  rÛzná  moÏná fie‰ení jeho tûÏkostí. Také pfii

fiízené osobní asistenci to není poskytovatel, kdo klientovy záleÏitosti vyfiizuje

za v‰ech okolností. 

KdyÏ uÏ se poskytovatel ujme fie‰ení nûjak˘ch klientov˘ch záleÏitostí

(zejména u fiízeného typu), postupuje se obvykle tak, Ïe pracovníci pfiedají part-

nerovi, s kter˘m se dál spolupracuje, co nejvíce informací dÛleÏit˘ch pfii fie‰e-

ní  nûjaké tûÏkosti nebo pfii naplÀování konkrétního osobního cíle uÏivatele.

Pokud si to uÏivatel pfieje, probere s ním pfiíslu‰n˘ pracovník v‰echna moÏná

fie‰ení. JestliÏe si to uÏivatel v˘slovnû pfieje a prokazatelnû potfiebuje podporu

organizace, jedná s vybran˘m poskytovatelem sluÏeb nebo úfiadem pracovník.
K tomu, aby pracovník mohl pfiedat identifikaãní data o klientovi, musí mít jeho

písemn˘ souhlas. Pracovník jedná pouze tak, jak je klientem povûfien, prÛ-
bûÏnû klienta zpravuje o skuteãnostech, které se ho t˘kají a které jsou pro nûho

dÛleÏité. Klient dá pfiíslu‰nému pracovníkovi organizace vûdût, jak v‰e dopad-

lo; pfiedá také v‰echny informace, které by mohly b˘t uÏiteãné pro dal‰í jedná-

ní a pro dal‰í klienty.
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6.10.2. ZávaÏné stíÏnosti
Pokud jde z hlediska stûÏujícího ãi poskytovatele o závaÏnou stíÏnost, vyÏá-

dá si poskytovatel podání stíÏnosti v písemné formû. Zástupce poskytovatele

zkoumá okolnosti vzniku události, na níÏ je stíÏnost. Projedná stíÏnost se v‰emi

zúãastnûn˘mi oddûlenû; o jednání se vede struãn˘ zápis, kter˘ v‰ichni podepí-

‰ou. Poté se stíÏnost projednává za úãasti v‰ech zainteresovan˘ch stran. V pfií-

padû nutnosti se doporuãuje pfiizvat odborníka, nestranného pozorovatele

apod. Jednání vede zástupce poskytovatele. Pokud by to bylo ke ‰kodû jednání,

poÏádá nestrannou osobu. O jednání se vede struãn˘ zápis, kter˘ v‰ichni pode-

pí‰ou. Zástupce poskytovatele navrhuje fie‰ení pfiijatelné pro v‰echny zúãastnû-

né, fie‰ení stíÏnosti, na nûÏ pfiistoupí v‰echny strany, je zapsáno a v‰ichni je

podepí‰ou. StûÏující má právo si vyÏádat o celém prÛbûhu projednávání kopii
zápisu. Proti v˘sledku se lze odvolat k volené skupinû pro osobní asistenci,

která projedná celou záleÏitost podle okolností. Není-li ani tehdy stûÏovatel spo-

kojen, mÛÏe stíÏnost pfiedloÏit v˘boru organizace (adresa musí b˘t v organizaci

k dispozici). 

Je nutné zakotvit do interních pravidel pro podávání stíÏností, Ïe je moÏné se

v pfiípadû nespokojenosti s tímto postupem dále obrátit podle zákona 

ã. 349/1999 Sb. o vefiejném ochránci práv na vefiejného ochránce práv - Údol-

ní 39, 602 00 Brno; na âesk˘ helsinsk˘ v˘bor - âHV je Jelení 5, 118 00 Praha

1; na Obãanské poradny - Asociace obãansk˘ch poraden, SenováÏné nám. 24,

116 47 Praha 1.

6.11. Návaznost na dal‰í formální a neformální zdroje
Ve standardu ãíslo osm je napsáno: „Zafiízení aktivnû podporuje uÏivatele ve

vyuÏívání bûÏn˘ch sluÏeb, které jsou v daném místû vefiejné. Dále zafiízení pod-

poruje uÏivatele ve vyuÏívání vlastních pfiirozen˘ch sítí, jako je rodina, pfiátelé,

a snaÏí se pfiedejít jeho návyku na sociální sluÏbu. V pfiípadû potfieby umoÏ-

Àuje vyuÏívání dal‰ích sociálních sluÏeb.“ K tomu mÛÏeme fiíci: Osobní asi-

stence je urãena lidem, ktefií by bez této sluÏby nepfieÏili (viz  6.1.2.), lze tu tedy

mluvit o nezbytné potfiebû sluÏby, ale nedá se v Ïádném pfiípadû hovofiit o návy-
ku na sociální sluÏby. Sociální sluÏba, potaÏmo osobní asistence, je pro uÏiva-

tele volbou, která jim umoÏní Ïít, a to dokonce podobnû jako ostatní, av‰ak

zÛstává stále volbou mezi jednotliv˘mi sociálními sluÏbami, nikoliv volbou, Ïe

klient sníÏí, nebo dokonce zru‰í jejich uÏívání. UÏivatel osobní asistence si

nemÛÏe nûco takového zvolit, pokud chce pfieÏít, a to ani kdyby hrozilo, Ïe by

si na sluÏbu zvykl.

Podstatou osobní asistence je, Ïe kompenzuje postiÏení uÏivatele tak, aby

mohl Ïít, jako by postiÏení nemûl. Znamená to, Ïe tak jako ostatní lidé pouÏí-
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6.12. Finální stadium uÏivatelova Ïivota
Osobní asistence umoÏÀuje pomoc uÏivateli ve finálním stadiu, tzn. Ïe uÏi-

vatel nemusí umírat opu‰tûn˘ v cizím prostfiedí, ale mÛÏe zÛstat doma, pokud

si to pfieje a jeho zdravotní stav to dovolí, tedy pokud se zdravotnická pomoc

zvládá doma, není potfieba stálá zdravotnická péãe a dohled (na pfiíklad infuse,

d˘chací pfiístroj apod.). Osobní asistent kromû obvykl˘ch ãinností pomáhá

s vyfiízením potfiebn˘ch záleÏitostí (sepsání poslední vÛle), pfiípadnû zprostfied-

kuje potfiebné návazné sluÏby. 

V období umírání a smrti uÏivatele se bere zvlá‰tní zfietel na spolupráci s jeho

pfiíbuzn˘mi. ¤e‰í se taktnû praktické záleÏitosti související s úmrtím, jako je

nakládání s pozÛstalostí, vyrovnání poplatkÛ apod., a respektuje se pfiání zesnu-

lé osoby. 

Organizace poskytuje osobním asistentÛm podporu v situacích, kdy si

v tomto tûÏkém období nevûdí rady. 

6.13. Ukonãení sluÏby
Poskytovatel má a dodrÏuje pravidla pro ukonãení sluÏby, která jsou

dostupná pracovníkÛm i uÏivatelÛm. Osobní asistence mÛÏe b˘t ukonãena

dohodou smluvních stran, zánikem organizace, úmrtím klienta a v˘povûdí. 

Klient (pfiípadnû i jeho zástupce: dÛvûryhodná blízká osoba, opatrovník)

mÛÏe vypovûdût dohodu bez uvedení dÛvodÛ a v˘povûì nab˘vá platnosti

a úãinnosti dnem, kdy je písemnû sdûlena poskytovateli. 

Ze strany poskytovatele je moÏné dohodu vypovûdût ze závaÏn˘ch organi-

zaãních dÛvodÛ. Klient o tom musí b˘t písemnû informován nejménû dva mûsí-

ce pfiedem. Poskytovatel mÛÏe odstoupit od této dohody pro opakovaná váÏná

poru‰ení dohodnut˘ch podmínek (neplacení úhrad), nebo nedodrÏování obecnû

pfiijat˘ch zásad slu‰nosti. Odstoupení od dohody musí pfiedcházet písemné upo-

zornûní klienta a poté pfiípadné projednávání, k nûmuÏ je klient pozván. Proti

ukonãení osobní asistence se lze odvolat ke skupinû pro osobní asistenci even-

tuálnû k v˘boru organizace. 

Pfii ukonãení sluÏby probíhá fiádné fiízení a musí dojít k finanãnímu vypofiá-

dání závazkÛ. O ukonãení sluÏby se vede dokumentace.
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6.11.2. Spolupráce s odborníky
Poskytovatelé sociálních sluÏeb ãasto v zájmu sv˘ch klientÛ spolupracují

s dal‰ími odborníky, ktefií fie‰í konkrétní problém nebo mohou pomoci naplnûní

urãitého klientova osobního cíle. Opût zdÛrazÀujeme, Ïe i pfii této spolupráci je

nutné zachovat klientovu autonomii a spí‰e mu poskytovat kontakty, doporuãe-

ní, zpûtnou vazbu, povzbuzení a dal‰í podporu, neÏ za nûho nûco vyfiizovat.

I zde musí b˘t  vlastní spolupráce s odborníky hlavnû koncepãní.

Jde na pfiíklad o zdravotníky; u nich je dobré hledat ty, ktefií mají zku‰enost

s léãením pfiíslu‰né cílové skupiny, protoÏe zdravotní komplikace, které potká-

vají lidi s postiÏením, mívají ãasto velmi zvlá‰tní prÛbûh, a je tudíÏ nutné pou-

Ïívat odpovídající léãebné postupy. Dále to mohou b˘t uãitelé, právníci, psy-

chologové, architekti, technici atd., s kter˘mi je v˘hodné navázat spolupráci,

protoÏe zku‰enosti s problematikou cílové  skupiny velmi násobí jejich odbor-

né znalosti a schopnosti. Tak tfieba elektrick˘ vozík mÛÏe sestrojit  profesionál-

ní technik, av‰ak v urãitém stupni v˘voje musí fiíci vozíãkáfii, jaké poÏadavky

má vozík splÀovat. 

Velmi v˘hodné je, kdyÏ je odborníkem ãlovûk, kter˘ sám k pfiíslu‰né cílové

skupinû patfií. Na pfiíklad v sociálních sluÏbách pro osoby se zdravotním posti-

Ïením je to dobré, i kdyÏ tam nemusí nutnû pÛsobit v˘hradnû lidé se zdravotním

postiÏením – ale oni musí rozhodovat o tom, jak mají sluÏby pro nû vypadat.

Máme v˘borné zku‰enosti se sluÏbami, které poskytují vozíãkáfiÛm vozíãkáfii-
odborníci: sociální pracovnice, psycholoÏka, architektka, právniãka. SluÏby

tûchto odbornic vskutku zohledÀují individuální potfieby zadavatele.

6.11.3. Spolupráce s návazn˘mi sluÏbami 
Návazné sociální sluÏby na osobní asistenci jsou pfiedev‰ím péãe o osobu

blízkou, peãovatelská sluÏba a dal‰í terénní sluÏby (Galium, Hewer), respitní

péãe a nûkteré rezidentní sluÏby, dále jsou to Home Care, nebo na pfiíklad Cesta

domÛ. Mnoho klientÛ osobní asistence je dosud nuceno vyuÏívat dal‰í sociální

sluÏby, protoÏe hodiny osobní asistence nepokr˘vají ani jejich nejnutnûj‰í

potfieby. PouÏívání dal‰ích sociálních sluÏeb je jistû ve svém principu vhodné,

protoÏe rÛzné typy sociálních sluÏeb mohou uspokojit rÛzné uÏivatelovy náro-

ky, nicménû v souãasnosti je neÏádoucí, a to ze dvou dÛvodÛ: jeden je ten, Ïe to

není  volba klientÛ, ale klienti jiné sociální sluÏby pfiijímat prostû musí, tfiebaÏe

jim tfieba ne plnû vyhovují, ponûvadÏ by jinak nepfieÏili; druh˘ je ten, Ïe MPSV

soubûh sociálních sluÏeb zapovídá.
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7. ZÁVùREM
V âeské republice je velmi tûÏké osobní asistenci prosadit. A to navzdory

zku‰enostem ze svûta, pfiestoÏe se u nás osvûdãila, aãkoliv nejvíc ze v‰ech slu-

Ïeb kompenzuje nepfiíznivou sociální situaci tak, Ïe uÏivatel mÛÏe Ïít jako jeho

vrstevníci, i kdyÏ je nejhospodárnûj‰í, protoÏe klade nejniÏ‰í nároky na investi-

ce i financování provozu.  Proã je tedy pfies v‰echny pádné argumenty podpo-

rující rozvoj osobní asistence tûÏké ji roz‰ífiit tak, jak by bylo potfieba? 

Hlavní dÛvod je ten, Ïe dosavadní systém poskytování sociálních sluÏeb státu

umoÏÀuje absolutní kontrolu: vÏdyÈ ze zákona vzniká nárok na sluÏbu aÏ tehdy,

kdyÏ je obãanovi sluÏba úfiedníkem pfiiznána, a vût‰ina péãe se poskytuje v ústa-

vech. Tak se takfika nemûní poãet lidí, ktefií sociální sluÏby pouÏívají; prostû se

nefinancuje sociální péãe více lidem, neÏ kolik je jich pfiedem urãeno poãtem

míst v ústavech. Roli hraje i setrvaãnost my‰lení. Mnozí z tûch, kdo mají pra-

vomoc rozhodovat o existenci poskytovatelÛ osobní asistence, mají pfiedstavu,

Ïe zejména o lidi s tûÏk˘m postiÏením je tfieba se fiádnû postarat a Ïe to zname-

ná poskytnout jim komplexní péãi. Zkrátka mnozí úfiedníci (a Ïel nejen ti) trpí

obsedantní pfiedstavou, Ïe pomoci lidem mÛÏe jen nûjaké bytelné zafiízení,

pokud moÏno s odbornou péãí. Z úst pfiedstavitelÛ státní i obecní správy jsme

ãasto dokonce sly‰eli, Ïe je osobní asistence nadstandard. 

Ústupkem bylo mínûní jedné ãelné pfiedstavitelky státní správy, která pfiipus-

tila, Ïe by tedy osobní asistence mohla umoÏnit nûkter˘m lidem b˘t co nejdéle

v jejich prostfiedí, neÏ budou umístûni v nûjakém tom zafiízení. Dvanáctileté

zku‰enosti POV pfii poskytování osobní asistence osobám s velmi tûÏk˘m posti-

Ïením hovofií o nûãem jiném. A to i pfiestoÏe postiÏení navíc b˘vá kompliková-

no specifick˘mi zdravotními obtíÏemi, jeÏ je‰tû ãasto probíhají netypicky. Na‰i

klienti byli doma takfika do konce Ïivota, i kdyÏ byli nemocní. Byli doma,

dokud nepotfiebovali specializovanou zdravotnickou péãi, kterou lze poskytovat

pouze v nemocnici, a na‰i nekvalifikovaní osobní asistenti péãi o nû zvládali.

Bûhem dlouhé doby uÏ to bylo mnoho lidí, ktefií nemuseli projít Ïádn˘m ústa-

vem. Snad se dá soudit, Ïe díky tomu, Ïe mûli zvládnutou domácí péãi, mohli

b˘t doma dokonce déle neÏ nepostiÏení lidé, ktefií musí jiÏ pfii men‰ích potíÏích

do nûjakého zdravotnického zafiízení.

S osobní asistencí uÏ dnes mÛÏe Ïít více lidí. KaÏd˘ ãlovûk, kter˘ mÛÏe díky

ní Ïít bûÏn˘m Ïivotem, je vítûzství. Armstrong fiekl, Ïe skok na Mûsíci byl

mal˘m krokem pro nûho a velk˘m krokem pro lidstvo; osobní asistence je vel-

k˘m Ïivotním vítûzstvím pro kaÏdého úãastníka, jakkoliv my v jejím prosazo-

vání zatím maliãko prohráváme.
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