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Ú VO D
Tato broÏurka následuje po titulech Osobní asistence jako jedna z cest
k samostatnému Ïivotu, Praha 1996, Ing. Jana Hrdá a Mgr. Miloslava ·roÀková
a Osobní asistence, pﬁíruãka postupÛ a rad pro klienty, Praha 1997, Ing. Jana
Hrdá. Vznikla aÏ nyní z nûkolika dÛvodÛ.
Ten nejv‰ednûj‰í jsou peníze - bylo nesnadné obstarat jich najednou tolik, aby
organizace mohla vydání pﬁíruãky zaplatit. Druh˘ dÛvod byl, Ïe jsme museli teprve
v prÛbûhu ãasu najít zpÛsob, jak osobní asistenty smysluplnû pouãit a zároveÀ ponechat dostatek prostoru pro jejich rozvoj pﬁi asistenci samé.
Jednou ze zásad svûtového hnutí Idependent Living je totiÏ deprofesionalizace
(viz Osobní asistence jako jedna z cest k samostatnému Ïivotu). To znamená, Ïe
osobní asistenti sebeurãující osobní asistence (tj. osobní asistence, pﬁi níÏ má klient
maximální moÏnost urãovat zpÛsob svého Ïivota, protoÏe si sám ‰kolí osobního asistenta podle sv˘ch potﬁeb a ﬁídí jeho práci) nepotﬁebují Ïádnou kvalifikaci (odbornou
zpÛsobilost, vzdûlání). Její uÏivatel nemá b˘t pﬁedmûtem péãe, nemá b˘t vydán
v‰anc peãovateli-odborníkovi, kter˘ ví lépe neÏ on, co potﬁebuje a co si má pﬁát.
UÏivatelé sluÏby, stejnû jako ostatní lidé, znají sami sebe nejlépe, znají své potﬁeby
a svÛj Ïivot, a je tedy nezbytné, aby o nûm také jako ostatní rozhodovali. A stejnû
jako ostatní si volají specialisty teprve tehdy, kdyÏ potﬁebují odborn˘ zásah. Na pﬁí-
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klad pﬁi nemoci lékaﬁe, kdyÏ neteãe voda instalatéra, nebo tlumoãníka, potﬁebují-li si
popovídat s Japoncem a neumí-li japonsky. Osobní asistenti mohou b˘t experty
(odborníky) v ãemkoliv, mohou mít dokonce zamûﬁení zdravotnické ãi sociálnû právní, a pﬁece se proto nestali odborníky na to, jak má uÏivatel osobní asistence Ïít.
Dal‰í pﬁíãinou, proã se pﬁi sebeurãující osobní asistenci nevyÏaduje odborná kvalifikace, je nízká mzda (která se platí dosud - a Ïel pravdûpodobnû i do budoucna bude)
za tuto tûlesnû i du‰evnû namáhavou práci.
DÛraz dáváme i nadále na to, Ïe ‰kolit je tﬁeba pﬁedev‰ím uÏivatele osobní asistence. Ti musí vûdût nejen v ãem, ale také jak se jim má dopomáhat. Nicménû urãit˘ informaãní deficit (nedostatek) u osobních asistentÛ je nezbytné odstranit, neboÈ
kaÏd˘, kdo se rozhodne pro takovou práci, by mûl vûdût, co ho ãeká, a v‰ichni, kdo
uÏ ji dûlají, musí mít pﬁíleÏitost porovnat své zku‰enosti se zku‰enostmi druh˘ch.
Tato publikace je uãebnicí pro osobní asistenty, pﬁestoÏe i nadále tvrdíme, Ïe není
moÏné vy‰kolit jakéhosi universálního osobního asistenta, a mÛÏe b˘t cenn˘m
prÛvodcem krajinou osobní asistence. A to jak tûm, kteﬁí se o ní chtûjí dozvûdût co
nejvíce, protoÏe o ní zatím tﬁeba jen sly‰eli, tak tûm, kdo ji uÏ znají, ale obãas narazí na nûjaká úskalí.
Pﬁejeme vám i nám, aby osobní asistence byla pomocí co nejvy‰‰ímu poãtu lidí, a
to nejen z ﬁad uÏivatelÛ a jejich rodin, ale i osobních asistentÛ a dal‰ích osob byÈ i jen
vzdálenû zúãastnûn˘ch.
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1. ROZDÍL MEZI OSOBNÍ ASISTENCÍ A PEâOVATELSKOU SLUÎBOU
âasto se nám stává, Ïe se nás i lidé v sociální oblasti znalí ptají, jak˘ je rozdíl mezi
osobní asistencí a peãovatelskou sluÏbou (PS). Mluvíme zde o obcemi zﬁizované
peãovatelské sluÏbû (nikoliv o soukrom˘ch PS), jeÏ se ﬁídí vyhlá‰kou MPSV 182/91
Sb. Rozdíl je hned nûkoliker˘, a tak si ty podstatné ukaÏme.
Oba typy sluÏeb se zamûﬁují na adresnou, individuálnû (podle potﬁeb jednotlivce)
smûﬁovanou pomoc, z nichÏ peãovatelská sluÏba ménû, osobní asistence více podporuje zbylé schopnosti jednotlivce. Tak jsou podle na‰eho názoru úãelnû vyuÏity prostﬁedky, jeÏ spoleãnost na tyto sluÏby vynakládá.
Z hlediska historie lze peãovatelskou sluÏbu zaznamenat uÏ ve starovûku. V Bibli
se na pﬁíklad doãteme, Ïe pospolitost má povinnost se postarat o vdovy, sirotky
a dal‰í, kteﬁí pomoc potﬁebují. Vzhledem k tomu, Ïe ústavy se tehdy nestavûly, dá se
pﬁedpokládat, Ïe to byla terénní pomoc, a to buì v domácnostech uÏivatelÛ, anebo
poskytovatelÛ pomoci. Tradice v nûkter˘ch zemích, kter˘m zde py‰nû ﬁíkáme rozvojové, v tom dosud pokraãuje a velí, aby se rodina postarala o v‰echny své ãleny.
Rozumí se tedy, Ïe i o lidi staré a s postiÏením. Osobní asistence je záleÏitost velmi
novodobá, zapoãala v ‰edesát˘ch letech minulého století v USA. V souãasnosti jsou
oba druhy sluÏeb na vzestupu, protoÏe oba jsou terénní, a ty jsou jistû po mnoha
stránkách v˘hodnûj‰í neÏ ústavní péãe. I v budoucnosti pravdûpodobnû budou mít
oba typy sluÏby své opodstatnûné uÏivatele.
DÛvodem poskytování peãovatelské sluÏby je zdravotní indikace (opatﬁení smûﬁující k urãité léãbû), a to i pﬁestoÏe dotyãn˘ akutní léãbu nepotﬁebuje. DÛvodem pro
poskytování osobní asistence je snaha o vyrovnání sociálního handicapu, tj. oddûlení od spoleãnosti. SluÏba by mûla dotyãnému umoÏnit, aby vzdor postiÏení Ïil Ïivotem odpovídajícím jeho vûku, pohlaví a spoleãenskému postavení. Pro zdravotní
postiÏení sice lidé potﬁebují kompenzaci (vyrovnání), nepﬁedstavujme si ji v‰ak
pouze jako osobní asistenci (mÛÏe b˘t kompenzováno jinak).
Procedura, tj. pﬁedepsané ﬁízení pﬁi vstupu do sluÏby se v˘raznû li‰í.
Peãovatelskou sluÏbu mÛÏe dostat Ïadatel na základû lékaﬁova pﬁedpisu, kter˘ bez
stanovení funkãní diagnosy a bez testování (zkou‰ení) potﬁeby pomoci pﬁedepí‰e
úkony péãe. Na toto doporuãení a podle zatím nestanoven˘ch kritérií (ukazatelÛ)
schválí sociální referát rozsah péãe. Peãovatelská sluÏba pak poskytuje stanovené
úkony, a to v domácnosti klienta a v ãase, kter˘ sama urãí. Pro poskytování osobní
asistence se testování potﬁeby pomoci provádí podle bodovacího systému, jenÏ sice
vychází z úkonÛ, pﬁi nichÏ klient potﬁebuje dopomoc druhé osoby; klient v‰ak není
povinen vyuÏívat k tûmto úkonÛm osobní asistenci. O pﬁijímání sluÏeb osobní asistence rozhoduje sám klient bez meziãlánkÛ, osobní asistence se poskytuje doma
i jinde, v pátek i ve svátek, ve dne i v noci. Pﬁi sebeurãující osobní asistenci klient
sám organizuje a vede práci osobního asistenta, pﬁi ﬁízené osobní asistenci je ãinnost
asistentÛ ﬁízena a koordinována (uspoﬁádávána, slaìována) poskytovatelem sociální
sluÏby.
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Také provozování obou sluÏeb je rozdílné. O financování peãovatelské sluÏby
rozhoduje pﬁíslu‰n˘ sociální referát, financování osobní asistence není uzákonûno!!!
Peníze se shánûjí z grantÛ, od nadací a od sponzorÛ. Peãovatelská sluÏba potﬁebuje
provozovny (v˘vaﬁovny, stﬁediska hygieny apod.), pﬁiãemÏ je v mnoha pﬁípadech
nutno klienta vozit ke sluÏbû, nebo sluÏbu ke klientovi (uvaﬁené obûdy); poskytování osobní asistence není závislé na provozním zázemí, dûje se tam, kde je klient.
Peãovatelská sluÏba potﬁebuje technické a materiálové vybavení - auta, vany apod.,
zatímco pﬁi osobní asistenci není podstatou v˘konu technické ani materiálové vybavení, n˘brÏ vztah klient-osobní asistent.
Ani personální poÏadavky nejsou stejné. Od peãovatelek se nepoÏaduje odbornost, u osobní asistence je rozdíl mezi sebeurãující a ﬁízenou osobní asistencí: pﬁi
sebeurãující se také nepoÏaduje ‰kolení osobních asistentÛ, ale pﬁi ﬁízené je nutná
kvalifikace osobních asistentÛ odpovídající úãelu. Organizaãní uspoﬁádání je u peãovatelské sluÏby podobné na pﬁíklad LDNce (léãebnû dlouhodobû nemocn˘ch). Je tu
vrchní sestra, koordinátor, administrativní pracovnice, ekonomick˘ úsek apod.
U osobní asistence je struktura ﬁízení v obou typech jednoduchá: je nutn˘ úãetní,
u sebeurãující lze provozovat osobní asistenci dokonce bez meziãlánkÛ, u ﬁízené
musí b˘t koordinátor (pﬁípadnû dispeãer).
Nejvût‰í rozdíl je v postavení uÏivatele sluÏby, a to jak pﬁi záleÏitostech procedurálních, tak pﬁi provozních. Rozsah poskytování obou sluÏeb je omezen finanãními
prostﬁedky. U osobní asistence záleÏí na v˘sledku testování pomocí bodovacího
systému. U peãovatelské sluÏby vychází rozhodnutí o rozsahu sluÏby ze subjektivního hodnocení lékaﬁe a pracovníka sociálního referátu, u osobní asistence z co nejobjektivnûj‰ího posouzení. U peãovatelské sluÏby je prostor pro pﬁípadné vyjednávání
(pokud tak lze nazvat snahu o ovlivÀování úﬁedníka, vÛãi nûmuÏ je Ïadatel
v nerovném postavení), u osobní asistence má Ïadatel neoddiskutovateln˘ nárok.
U peãovatelské sluÏby má uÏivatel na prÛbûh sluÏby vliv v mezích taxativnû (jmenovitû) stanoven˘ch úkonÛ, pﬁi osobní asistenci ﬁídí práci uÏivatel. ZáleÏí na domluvû klienta s asistentem, jak bude asistence probíhat, tzn. kdy, kde a také jak˘m
zpÛsobem.
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OSOBNÍ ASISTENCI
Co osobní asistence není? Není to nadstandard („nadúroveÀ"), neznamená to jen
ãíst klientovi kníÏku, nebo ho doprovázet na procházky. Také to není pouhá úklidová ãi doná‰ková sluÏba, ani tﬁeba cviãení ãi masáÏ. Co tedy je osobní asistence?
2.1. Definice osobní asistence
Cílem poskytovan˘ch sluÏeb je pomoc ãlovûku, kter˘ k Ïivotu pomoc druhé
osoby potﬁebuje, zvládat prostﬁednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dûlal
sám, kdyby mohl. Cílovou skupinu tvoﬁí lidé, kteﬁí potﬁebují k Ïivotu pomoc druhé
osoby.
Komplex (souborn˘ celek) sluÏeb se skládá ze základních prvkÛ obligatorních
(závazn˘ch, povinn˘ch): pomoc pﬁi hygienû, pﬁi stravování, sebeobsluze, pomoc pﬁi
zaji‰tûní chodu domácnosti, zprostﬁedkování kontaktu se spoleãensk˘m prostﬁedím,
pomoc pﬁi prosazování práv a zájmÛ. Ze základních prvkÛ fakultativních (nezávazn˘ch, nepovinn˘ch) je to poskytnutí informace (z hlediska zrakovû postiÏen˘ch klientÛ je tento prvek obligatorní) a psychoterapie.
Poskytování sluÏby není ãasovû ani místnû ohraniãeno.
2.2. Popis osobní asistence
Hlavním cílem osobní asistence, stejnû jako jakékoliv jiné sociální sluÏby, má b˘t
zachování integrity (celistvosti a neporu‰enosti) ãlovûka i navzdory jeho nemohoucnosti plynoucí z postiÏení, stáﬁí, nemoci nebo jiné pﬁíãiny. Nezbytnou podmínkou pro to je úcta k jeho dÛstojnosti, Ïivotnímu stylu a k naplnûní 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 bûÏnému standardu.
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 spoleãenské (na
pﬁíklad pﬁi v˘chovû dûtí, pﬁi vzdûlání a v˘konu povolání, pﬁi kulturních a sportovních
aktivitách). To v‰e je nutnou kompenzací zdravotního postiÏení.
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 osobami.
Rozhodnutí pro osobní asistenci nesmí vyluãovat moÏnost volby dal‰ích sluÏeb,
klient musí mít pﬁíleÏitost kombinovat osobní asistenci s dal‰ími instituty péãe.
SluÏby osobní asistence musí b˘t poskytovány v nezbytnû nutném ãasovém rozsahu podle vyhodnocení bodovacího systému.
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2.3. Typy osobní asistence
2.3.1. Sebeurãující osobní asistence
Sebeurãující osobní asistence nevyÏaduje Ïádné odborné ‰kolení asistentÛ.
JestliÏe je potﬁebné jakékoliv ‰kolení pﬁesahující základní (v‰eobecné) vzdûlání,
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, organizovat a vést
jeho práci. JestliÏe toho klient není schopen, musí b˘t o nûho postaráno ﬁízenou osobní asistencí, anebo jin˘mi zpÛsoby péãe.
2.3.2. ¤ízená osobní asistence
¤ízená osobní asistence obvykle vyÏaduje odbornou pﬁípravu osobních asistentÛ. T˘ká se totiÏ osob, které potﬁebují specializovanou pomoc.
Klient tohoto typu osobní asistence ne‰kolí své osobní asistenty a neorganizuje
jejich práci. Osobní asistenti asistují buì osobám (se smyslov˘m postiÏením), pro
nûÏ z podstaty asistence samé vypl˘vá potﬁeba koordinace osobních asistentÛ zvenku, aby byla jejich kvalifikace vyuÏita co nejúãelnûji, anebo osobám (s mentálním,
psychick˘m postiÏením), které si nedovedou z podstaty svého postiÏení práci osobního asistenta ﬁídit.

3. NEÎ OSOBNÍ ASISTENT NASTOUPÍ, MùL BY VùDùT...
Zatím jsme si pﬁiblíÏili osobní asistenci do té míry, Ïe víme zejména, co znamená
pro uÏivatele. Ale jakou úlohu v tom hraje osobní asistent, si lze zatím spí‰e jen
dom˘‰let. Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe jednu z hlavních. Ne kaÏd˘ ji v‰ak mÛÏe hrát.
3.1. Kdo mÛÏe b˘t osobním asistentem
3.1.1. Tûlesné a zdravotní pﬁedpoklady
PoÏadavky na habitus (tûlesnou stavbu) a kondici (tûlesn˘ stav) osobního
asistenta závisejí na klientovû postiÏení a hmotnosti. Osobní asistent by mûl mít takovou sílu, která odpovídá poÏadovanému v˘konu (li‰í se podle uÏivatele), a mûl by b˘t
tak ‰ikovn˘, aby zvládal poÏadované úkony. Je nezbytné vyzkou‰et tûlesné moÏnosti s konkrétními (urãit˘mi) osobami.
Uchazeã o práci osobního asistenta musí b˘t natolik zdráv, aby ho vykonávání
osobní asistence neohroÏovalo. To znamená, Ïe musí svÛj zdravotní stav znát a b˘t
si vûdom sv˘ch pﬁípadn˘ch zdravotních slabin a omezení, aby umûl své zdraví chránit a své slabiny kompenzovat. (V ãásti „·kola zad“ vám poradíme, jak si neniãit
záda, jeÏ jsou pﬁi osobní asistenci u mnoh˘ch klientÛ velmi namáhána).
3.1.2. Du‰evní pﬁedpoklady
Velmi dÛleÏité jsou pﬁi osobní asistenci du‰evní vlastnosti. Má-li totiÏ ãlovûk urãité psychické pﬁedpoklady, ﬁe‰í se i tûÏkosti lépe. Av‰ak jestliÏe naopak scházejí, mÛÏe
se stát cokoliv úskalím, na nûmÏ se kﬁehká lodiãka osobní asistence roztﬁí‰tí.
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Je samozﬁejmé, Ïe bez kladného postoje k osobní asistenci jako takové, tj. k jejím
cílÛm i cestám, by mohl osobní asistent jen stûÏí vykonávat tak obtíÏnou práci.
Co je k osobní asistenci potﬁebné nejvíc? Dobrá motivace (dÛvod jednání).
Pﬁíãiny, proã má ãlovûk zájem o takovou práci, mohou b˘t rÛzné, není-li v‰ak mezi
nimi nejdÛleÏitûj‰í a nejsilnûj‰í touha pomáhat, rozplynou se brzy v‰echny ostatní
motivy jako d˘m. Chcete-li b˘t, mil˘ ãtenáﬁi, osobním asistentem, pﬁipravte se, Ïe
v dobû va‰í sluÏby nepÛjde o vás, n˘brÏ o toho druhého!
POST¤EHY DLOUHOLETÉ OSOBNÍ ASISTENTKY O MOTIVACI KE
SLUÎBù
Zaãneme nevhodnou motivací, kterou si rozdûlíme na rÛzné typy podle charakteru osobních asistentÛ. KaÏd˘ z následujících typÛ mÛÏe ovlivnit negativnû v˘kon
osobní asistence a podle mého názoru dokonce naru‰it osobnost klienta.
Typ peãovatelsk˘ se chová ke klientovi jako ke zcela nemohoucímu ãlovûku, kter˘
není schopen o sobû rozhodovat. ¤íká klientovi, jak se má chovat, co má dûlat, s k˘m
se má pﬁátelit apod. Dochází nejen k újmû na klientovû psychice, ale asistent také aÈ
jiÏ úmyslnû nebo neúmyslnû vyﬁazuje z ãinnosti ty tûlesné schopnosti, které je klient
i pﬁes své zdravotní postiÏení je‰tû schopen pouÏívat. Pﬁi sluÏbû s osobními asistenty, kteﬁí mají sklony takto peãovat, záleÏí na klientovi samotném, jak moc si pﬁipustí
asistenta k tûlu.
Typ ochranitelsk˘ se snaÏí uchránit klienta takﬁka od v‰eho. Má pﬁedstavu, Ïe
venku je zl˘ nepﬁátelsk˘ svût, pﬁed kter˘m musí klienta chránit. Asistenti s tímto sklonem vût‰inou proÏili nûjakou hluboce negativní zku‰enost, jako napﬁ. ztrátu blízkého
ãlovûka nebo nûkdo fyzicky ãi psychicky ublíÏil jejich blízké osobû.
Typ postiÏen˘ svou profesí, neschopn˘ se pﬁeorientovat na jinou skupinu obyvatelstva. Do této kategorie (skupiny) spadají ãasto vûkem star‰í asistenti nebo asistentky. Jde vût‰inou o b˘valé pedagogické pracovníky, kteﬁí se nedokáÏou pﬁeorientovat na dospûlé lidi. V praxi to potom vypadá tak, Ïe se asistent ptá dospûlého
a pﬁíãetného klienta, zda si umyl ruce, nebo ho hladí po hlavû s komentáﬁem, Ïe byl
dneska hodn˘, nebo se ho dokonce ptá, má-li kapesník a ﬁádnû zavázané boty. Stalo
se dokonce, Ïe asistent na klienta ‰i‰lal a ﬁíkal mu zdrobnûlinami.
Typ ﬁe‰ící si své osobní neúspûchy a nízké sebevûdomí. Zatímco v‰echny tﬁi pﬁedcházející typy se mohou po rozumné domluvû napravit, typ ãtvrt˘ je z tohoto hlediska velmi komplikovan˘. B˘vá nejist˘ sám sebou, roztûkan˘ a jeho nízké sebevûdomí
se odráÏí v chování ke klientovi, protoÏe vût‰inou si asistent na nûm léãí své komplexy ménûcennosti. Pﬁíãinu tohoto jednání vût‰inou nalézáme v ne‰Èastném dûtství,
kdy k nûmu rodina mûla nevhodn˘ pﬁístup. Tito asistenti by mûli uvaÏovat, zda klientovi sv˘m jednáním neubliÏují a zda by nemûli nechat v˘kon osobní asistence na
pozdûj‰í dobu, aÏ si vyﬁe‰í své problémy. PakliÏe nejsou schopni je zpracovat, nemûli by se k osobní asistenci radûji vracet vÛbec.
Typ hledající mezi klienty svého partnera. Otázka hledání partnera mezi lidmi se
zdravotním postiÏením patﬁí do oblasti snad nejchoulostivûj‰ích otázek vÛbec.
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Problém tkví v tom, Ïe mlad˘ klient jako kter˘koliv jin˘ ãlovûk sice touÏí po lásce, ale
ãasto i nûkolik let bezv˘slednû hledá partnera. Proto by nemûlo b˘t asistentovo rozhodnutí navázat váÏn˘ partnersk˘ vztah s klientem jen doãasné nebo povrchní.
Z pozdûj‰ího úniku nebo pokusu o pﬁeru‰ení vztahu by mohla vzniknout tûÏká traumata. Klient si totiÏ nûkdy na asistenta zvykne a zaãne s ním poãítat pro svÛj Ïivot.
Nûkdy dokonce tento zvyk zaãne pﬁecházet v patologickou závislost (jedná se jen
o v˘jimeãné pﬁípady).
Typ hledající sebeuplatnûní. V rámci tohoto typu se kﬁíÏí hned nûkolik typÛ dohromady, a to typ ochranitelsk˘, peãovatelsk˘ a v neposlední ﬁadû i typ ﬁe‰ící si své osobní neúspûchy a nízké sebevûdomí. Kumulace tûchto typÛ je opravdu na pováÏenou. Je
dosti smutné, Ïe právû takov˘ typ se nejvíce snaÏí uplatnit na poli osobní asistence.
Na závûr se krátce zmíním o osobách motivovan˘ch k v˘konu osobní asistence
vhodnû. Mají skuteãnû seriózní zájem pomáhat jin˘m, a to z dÛvodu pomoci samotné. Patﬁí sem také napﬁ. motivace plynoucí z kﬁesÈanského pﬁesvûdãení, v tomto pﬁípadû by v‰ak nemûlo dojít k fanatismu a k násilnému pﬁesvûdãování klienta
o správnosti asistentovy víry.
V‰ichni osobní asistenti, aÈ positivnû nebo negativnû pÛsobící na klienta, by mûli
alespoÀ dvakrát roãnû projít supervizí nebo se snaÏit o konsultaci problémÛ, souvisejících s osobní asistencí, s odborníkem.
Asistent by mûl b˘t plnû vyváÏenou osobností, která ví, co chce a jak˘m zpÛsobem
bude dotyãnému klientovi schopna pomoci k tomu, aby dostal v‰e, co mu právem
náleÏí.
(Dagmar Antonová, osobní asistentka POV)
Nejvíc ãlovûku sluÏbu osobní asistence ulehãí umûní empathie (viz dále). Pﬁesnû
podle zlatého pravidla JeÏí‰e Krista ãi Kantova mravního pﬁíkazu: Co nechce‰, aby jiní
ãinili tobû, neãiÀ ty jim! A v pﬁípadû osobní asistence se toto pravidlo je‰tû roz‰íﬁí: Co
byste vy sám chtûl, po ãem vy touÏíte, umoÏnûte i druhému, tﬁeba i on si to pﬁeje! Ale
rozhodnû mu to nevnucujte, protoÏe to naopak jeho Ïivotní sen b˘t nemusí!
Empathie, ãili schopnost vcítit se do druhého, je nûco, co je v práci pro druhé
nezbytnou podmínkou. Je to v‰ak také vlastnost, jeÏ mÛÏe pﬁinést mnohé bolesti. Ne
kaÏd˘ totiÏ umí nést bﬁemena druh˘ch, málokdo snese i jen pohled na postiÏení, ani
si nechce pﬁipustit pomy‰lení, Ïe by cosi takového mohlo potkat i jeho samého, natoÏ
aby se do toho vciÈoval! Je-li tomu tak, nepﬁihla‰ujte se k osobní asistenci.
Mimo to musí b˘t (alespoÀ po dobu sluÏby) osobní asistent zcela k dispozici (pﬁipraven˘ ke sluÏbû), tzn. Ïe má b˘t vstﬁícn˘ a ochotn˘, laskav˘, vlídn˘ a trpûliv˘.
Naprosto nezbytné vlastnosti pro osobní asistenci jsou zodpovûdnost a spolehlivost.
Je tﬁeba, aby osobní asistent byl schopen rovnocenného partnerství a spolupráce, aby
umûl rozumnû ﬁe‰it neobvyklé situace (nezpanikaﬁit). Aby byl tolerantní (sná‰enliv˘
a velkorys˘) k odli‰n˘m názorÛm a pﬁijímal i jiné postupy, neÏ na jaké je zvykl˘, aby
byl schopen se nûãemu nauãit, takÏe musí b˘t zároveÀ pﬁizpÛsobiv˘ i vynalézav˘.
Tohle v‰echno pak obvykle jistí celé spousty humoru...
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3.1.3. PoÏadavky na odbornost
PoÏadavky na odborné vybavení osobního asistenta se li‰í podle druhu osobní
asistence. U sebeurãující se nepoÏaduje Ïádná kvalifikace. U ﬁízené se ev. poÏadují
znalosti a dovednosti podle jejího zamûﬁení. A podle vzdûlání by se mûla ﬁídit i mzda.
Jak tomuto struãnému sdûlení rozumût? Vysvûtlíme si to na pﬁíkladu: prÛvodãí na
dráze je prÛvodãím, aÈ cvaká lístky v malé lokálce, anebo v mezinárodním expresu.
Tu i onde potﬁebují oba jednak znalosti stejné, totiÏ o provozu dráhy, a jednak zvlá‰tní - t˘kající se konkrétních podmínek v tûch rÛzn˘ch vlacích. Na pﬁíklad v mezinárodním expresu musí prÛvodãí umût jazyky. Stejnû tak osobní asistent pﬁi ﬁízené
osobní asistencí musí umût navíc na pﬁíklad dotykové tlumoãení pro hluchoslepé,
pokud asistuje jim. Základem jeho práce v‰ak zÛstává dopomoc pﬁi zaji‰Èování
základních Ïivotních potﬁeb. Znalosti a dovednosti navíc lze získat kursy, ‰koleními
a v˘cviky. A tak, jako má prÛvodãí v expresu za splnûní poÏadavku na znalost jazykÛ pﬁíplatky, mûl by mít i osobní asistent za speciální znalosti vy‰‰í mzdu.
3.2. Jaké vlastnosti z osobní asistence vyluãují
Jak je zﬁejmé z pﬁedchozího, klade osobní asistence nároky pﬁedev‰ím na
osobnostní kvality. Proto doporuãujeme, aby potenciální osobní asistenti procházeli
psychologick˘mi testy. Je nutné zejména vylouãit agresivitu (útoãnost), sklony
k manipulaci (ovládání druhého ãlovûka), chorobné závislosti, nervozitu (neklid,
podráÏdûnost) a netrpûlivost, ãi naopak otupûlost, pﬁíli‰nou podezíravost atd.
PSYCHOLOGICKÁ STUDIE
Z pﬁedchozího textu vypl˘vají nároky na psychické vlastnosti asistenta. Z proveden˘ch psychologick˘ch ‰etﬁení vyplynuly odpovûdi na nûkolik základních otázek
t˘kajících se osobnostní charakteristiky asistentÛ: jací jsou lidé, kteﬁí se rozhodli b˘t
osobním asistentem, jak˘ je jejich osobnostní profil (charakter), je v jejich osobnosti nûco, co je charakterizuje, mají nûco spoleãného? Jako pracovní postup byl zvolen
ﬁízen˘ individuální rozhovor, skupinov˘ rozhovor a Freibursk˘ osobnostní dotazník.
Celkem se ‰etﬁení zúãastnilo pﬁibliÏnû 40 asistentÛ, kteﬁí se asistenci vûnují nejménû
jeden rok.
Zamûﬁili jsme se na osobnostní charakteristiky - rysy osobnosti, temperament
a charakter. Rysy osobnosti vymezujeme jako psychické vlastnosti, které se projevují
urãit˘m zpÛsobem jednání, chování a proÏívání. Z na‰í statistiky vyplynulo, Ïe za
jednu z hlavních charakteristik bychom mohli oznaãit kladn˘ vztah k lidem. PﬁeváÏná
vût‰ina z na‰í skupiny asistentÛ se vyznaãovala vysokou potﬁebou kontaktu s ostatními lidmi bez ohledu na to, zdali je pro nû charakteristická extroverze (zamûﬁenost
ven, pﬁístupnost vnûj‰ím vlivÛm) ãi introverze (ponoﬁenost do vlastního nitra).
SebedÛvûra, vyrovnanost a stabilita (pevnost, stálost, rovnováha) osobnosti byla
v mnoha pﬁípadech zastoupena zároveÀ. Zní to sice jako aÏ pﬁíli‰ ideální obraz ãlovûka, ale pravdou je, Ïe právû tyto vlastnosti jsou pro osobní asistenci nejdÛleÏitûj‰í.
Co tedy mají asistenti jako celek spoleãného? Zcela jednodu‰e ﬁeãeno, je to schop13

nost ujasnit si svÛj vztah k sobû samému, k vlastnímu Ïivotu. To je pak následnû cesta
k odpovûdi na otázky spojené i s prací osobního asistenta. Osobní asistence je velice nároãnou ãinností v mnoha ohledech. K tomu, aby ji ãlovûk zvládl a pﬁiná‰ela mu
patﬁiãné uspokojení a radost, je tﬁeba nejen vytrvalosti, sebeovládání a schopnosti
samostatného rozhodování pﬁi pﬁekonávání obtíÏí, ale zejména zodpovûdného
rozhodnutí se to této práce pustit.
(Jana Majerová, psycholoÏka POV)
3.3. Jak probíhá v˘bûr a pﬁijímání osobních asistentÛ
KdyÏ shrneme pﬁedchozí, mÛÏeme ﬁíci, Ïe osobním asistentem mÛÏe b˘t kdokoliv,
kdo jím chce b˘t, kdo vyhovuje klientovi a zároveÀ v˘‰e uveden˘m pﬁedpokladÛm a podmínkám. Osobním asistentem mÛÏe b˘t rodinn˘ pﬁíslu‰ník, soused,
pﬁítel ãi znám˘, mÛÏe mít jakékoliv povolání, i nevztahující se k osobní asistenci
(student, umûlec, technik etc.) MÛÏe jím b˘t také obãan ve v˘konu civilní sluÏby,
a to podle pravidel toho kterého poskytovatele.
Nábor a v˘bûr osobních asistentÛ si ﬁídí kaÏd˘ poskytovatel podle okolností. Jiná
bude situace ve velkém mûstû, jiná v malé vísce, jiná tam, kde jde o ﬁízenou, jiná pﬁi
sebeurãující osobní asistenci. DÛleÏitá je charakteristika skupiny, jíÏ se sluÏba poskytuje, a také cíle, jichÏ chce poskytovatel dosáhnout. Je tu celá ‰kála moÏností:
Poskytovatelé buìto dávají uÏivatelÛm co nejvût‰í pﬁíleÏitost, aby si na‰li, vybrali
a vy‰kolili své osobní asistenty sami, anebo - na druhém konci ‰kály - jsou ti, kteﬁí
posílají ke klientÛm osobní asistenty, jeÏ pﬁijali a vy‰kolili podle sv˘ch dal‰ích
vnitﬁních kritérií. Na pﬁíklad asistent musí pﬁed pﬁijetím projít pouãením o první
pomoci, zacházení s vozíky, eventuálnû jin˘m, pravidly organizace stanoven˘m
pouãením. Mimo to musí splnit psychologické testy, vyÏaduje se prohlá‰ení o zdravotním stavu atd. Tato zvlá‰tní pravidla poskytovatele musí b˘t jasná a známá jak
osobním asistentÛm, tak klientÛm.
Kromû obecn˘ch, v˘‰e uveden˘ch ukazatelÛ si tedy stanovuje kaÏd˘ poskytovatel je‰tû dal‰í poÏadavky tak, aby v‰e vzhledem ke klientele co nejlépe fungovalo;
nûkde dají pﬁednost studentÛm, kteﬁí sice vnesou do osobní asistence jas a elán, mají
v‰ak ãas jen nûkdy, jinde star‰ím usedl˘m osobám, které mohou kdykoliv. Nûkde se
uplatní spí‰e „civilkáﬁi“ (muÏi v náhradní vojenské sluÏbû), jinde lidé na volné noze.
Potﬁeby a poÏadavky uÏivatelÛ jsou rÛzné, a to nejen vzhledem k rozliãnosti postiÏení, ale i k nepﬁeberné rÛznosti lidsk˘ch povah. Koneãn˘m cílem je co nejvy‰‰í
souhra dvojice uÏivatel-osobní asistent, a ta závisí nejvíc na dobré vÛli obou.
3.4. Jak˘ mÛÏe b˘t pracovnû-právní vztah v osobní asistenci
Osobní asistenti mohou b˘t zamûstnáváni rÛzn˘mi formami pracovních pomûrÛ
(stál˘ pracovní pomûr, dohoda o provedení práce, o pracovní ãinnosti, Ïivnostensk˘
list). Poskytovatelé sluÏeb se ﬁídí Zákoníkem práce.
Zvlá‰tností osobní asistence je, Ïe zamûstnavatelem mÛÏe b˘t i uÏivatel (ev.
osoba, jíÏ dá klient dÛvûru).
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3.5. Jaká je náplÀ práce pﬁi osobní asistenci
NáplÀ práce je pravdûpodobnû témûﬁ v kaÏdém zamûstnání jasnû daná, a moÏná,
Ïe se oãekává, Ïe na tomto místû o tom povíme nûco víc. Ale je nám líto - popsat se
jednoznaãnû nedá. U ﬁízené i sebeurãující osobní asistence se pracovní náplÀ mûní
podle potﬁeb uÏivatele. Jednou jde více o pomoc klientovi ve ‰kole, jindy o pomoc s
domácími pracemi. Pﬁipravte se, mil˘ ãtenáﬁi, Ïe budete muset umût s druh˘m ãlovûkem dûlat to, co byste dûlal sám se sebou. Myjete se? I klient chce b˘t ãist˘. Jíte?
I klient musí jíst. PouÏíváte toaletu? I klient je tak zaﬁízen.
Je mnoho cest, jak uspokojit základní lidské potﬁeby, a osobní asistence se li‰í od
ostatních sociálních sluÏeb pﬁedev‰ím tím, Ïe tyto potﬁeby naplÀuje tehdy, tam
a takov˘m zpÛsobem, jak si pﬁeje uÏivatel. Nejde tedy jen o to, CO je náplní práce,
ale téÏ o ono velmi dÛleÏité JAK.
Pouãení o náplni práce se dá shrnout takto: v‰e záleÏí na domluvû klienta (osoby,
jíÏ dá klient dÛvûru) s osobním asistentem.
3.6. Co obná‰í bezpeãnost práce pﬁi osobní asistenci
Osobní asistent je povinen dodrÏovat obecné zásady bezpeãnosti práce a protipoÏární ochrany. Pﬁi práci s pﬁístroji a technick˘m vybavením musí osobní asistent
postupovat podle pﬁíslu‰n˘ch návodÛ. Ve v‰ech ãinnostech spojen˘ch s osobní asistencí je nutné, aby se osobní asistent ﬁídil pokyny klienta, pﬁihlíÏel ke sv˘m schopnostem a byl nanejv˘‰ opatrn˘.
Konkrétní rady uvedeme pﬁi popisu jednotliv˘ch ãinností.
3.7. Jaké jsou moÏnosti vzdûlávání a supervize osobních asistentÛ
Poskytovatel sluÏeb by mûl umoÏnit osobním asistentÛm, aby se v pﬁípadû potﬁeb
souvisejících s v˘konem osobní asistence obrátili na odborníky. Mûly by u nûj b˘t
k dispozici literatura, ãasopisy, video- a fono- záznamy z pﬁíslu‰né oblasti. Mimo to
má spolupracovat se ‰kolami a v˘zkumn˘mi pracovi‰ti stejného zamûﬁení. Pﬁi ﬁízené
osobní asistenci poskytovatel zaji‰Èuje konsultace.
Poskytovatel musí umoÏnit nebo poskytuje osobním asistentÛm supervizi na
základû jejich potﬁeb a potﬁeb klientÛ. Ti mají moÏnost úãastnit se rozhodování
o zpÛsobu supervize.
K ãemu je supervize? Osobní asistenti mají mít podporu ve stresov˘ch situacích,
mají mít díky supervizi nadhled a dal‰í zpûtnou vazbu, aby mohli hodnotit pokroky.
Mûli by mít moÏnost se spolehnout na vedení pﬁi konkrétních (i dílãích) úkolech
a pﬁíleÏitost získávat a vymûÀovat si potﬁebné informace a dále zkoumat postoje
a mezilidské vztahy s klientem a jeho okolím.
Poskytovatel má osobním asistentÛm zprostﬁedkovat informace o moÏnosti udrÏení fyzické kondice, pomoc pﬁi udrÏení psychické kondice a umoÏnit asistentÛm
vzájemnou v˘mûnu zku‰eností.
*
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Na závûr této kapitolky chceme upozornit, Ïe souhlasíme s názorem, Ïe nároky na
osobního asistenta jsou vysoké. KdyÏ mil˘ ãtenáﬁ nad pﬁedchozími ﬁádky kroutil
hlavou a ﬁíkal si, Ïe to pﬁece není moÏné, co bychom po tûch osobních asistentech
chtûli a Ïe takoví lidé snad ani nejsou, tedy tvrdíme: je jich málo, av‰ak jsou! A co
se t˘ká dal‰í ãtenáﬁovy pochybnosti, totiÏ jak˘pak by mûl b˘t klient a zdalipak také
on ví, co vyÏaduje osobní asistence, odpovídáme: Pro klienty jsme napsali jinou broÏurku (Osobní asistence, pﬁíruãka postupÛ a rad pro klienty, Praha 1997,
Ing. Jana Hrdá) a tam zas nabádáme je.
VZTAH KLIENT-OSOBNÍ ASISTENT JE NOV¯ SOCIOLOGICK¯ FENOMÉN
Jedna z otázek, které jsme kladli na‰im osobním asistentÛm a klientÛm, znûla, jak
by oni sami popsali vztah klient-osobní asistent.
Nûkteﬁí odpovídali, Ïe se blíÏí sourozeneckému, jiní, Ïe spí‰e pﬁátelskému, a dal‰í
pﬁíbuzenskému - typu str˘c-synovec. Sami asistenti, stejnû jako klienti, upozorÀovali, Ïe tato pﬁirovnání dobﬁe vystihují, Ïe jde o vztah velmi osobní, intimní, pﬁi nûmÏ
dochází k tak zázraãn˘m vûcem, jako je vzájemné sblíÏení, sdílení a zainteresovanost
(zaujetí), ale Ïe zároveÀ tûmto pﬁipodobnûním vÏdy nûco chybí. Je to ta ãást vztahu,
která by se dala popsat jako pracovní. Ano i v pﬁátelsk˘ch, sousedsk˘ch a pﬁíbuzensk˘ch vztazích se nûkdy na nûãem pracuje, nûco spoleãnû buduje, není to v‰ak
podstatnou, neoddûlitelnou souãástí vztahu.
Av‰ak témûﬁ v‰ichni úãastníci popírají, Ïe by mohlo jít o vztah pouze zamûstnavatelsko-zamûstnaneck˘, protoÏe tu není jeden, kdo velí (klient) a druh˘, kdo poslouchá,
ale osobní asistent je tu partnerem, je tím, kdo dopomáhá, kdo se aktivnû zúãastÀuje. Není tedy jen nástrojem! Klient i osobní asistent se musí podílet, oba se domlouvají na tom, ãeho se má dosáhnout i jak˘m zpÛsobem se to má stát. Jinak ﬁeãeno: oba
úãastníci dávají svÛj vklad, klient má koneãné slovo, osobní asistent právo veta.
Mimo to v zamûstnavatelsko-zamûstnaneckém vztahu lze stûÏí najít onen v˘‰e popsan˘ osobní rozmûr. Ani dal‰í pracovní vztahy nejsou podobné tomu v osobní asistenci. Na pﬁíklad kolegové spolu sice mohou b˘t opravdoví pﬁátelé, ale tu zas není
dostateãnû vyjádﬁená jiná souãást vztahu klient-osobní asistent, totiÏ dopomoc. Ta
hraje roli do té míry, Ïe bez ní by tento specifick˘ vztah zanikl. Není to v‰ak vztah,
v nûmÏ je klient pﬁedmûtem péãe jako tﬁeba v nemocnici nebo v ústavu.
Dal‰í zvlá‰tností je rovina vztahu. Základem vztahu je rovnocennost, nikoli v‰ak
rovnoprávnost. Oba úãastníci mají stejnou „ãlovûãí“ cenu a nic na tom nemûní, Ïe
jednomu z nich chybí schopnosti, jeÏ mnozí lidé bûÏnû mají a jejichÏ deficit je nutné
doplÀovat. Cena ãlovûka totiÏ netkví ve v˘konnosti, ani v dal‰ích (ãasto Ïel cenûn˘ch)
atributech, jako je bohatství, krása, zdraví, sociální styky, apod. Nespoãívá ani
v jin˘ch (ãasto Ïel nedoceÀovan˘ch) vlastnostech, jako je spravedlnost, síla vÛle,
vlídnost, trpûlivost atd. Cena ãlovûka je v ãlovûãenství samém, ãlovûk je cenn˘ prostû proto, Ïe je ãlovûk. A to bez ohledu na to, jak˘ je.
Jiné je to s rovnoprávností. V broÏurce pro klienty uvádíme, Ïe vztah musí b˘t také
rovnoprávn˘. Teprve ãasem jsme zjistili, Ïe je to omyl, Ïe v souvislosti s odpovûdnos16

tí to musí b˘t klient (ev. osoba, jíÏ dal klient dÛvûru), kdo má v pracovním vztahu
dominantní (vÛdãí) postavení. On organizuje a ﬁídí práci osobního asistenta, a nese
tudíÏ plnou zodpovûdnost za prÛbûh sluÏby. Asistent tedy není chÛva ãi peãovatelka,
jeÏ se postará, ãi dokonce rozhoduje, co a jak má klient dûlat. Na druhé stranû asistent není sluha ani loutka, kterou mÛÏe klient manipulovat. Nesmí dojít k tomu, Ïe
buì klient manipuluje asistentem, aÈ uÏ z pozice síly (Ïe je zamûstnavatelem), ãi
z pozice slabosti (Ïe má postiÏení), nebo naopak asistent klientem. Nûkdy se stává, Ïe
se klient vzdá svého dominantního postavení, ponûvadÏ se domnívá, Ïe by jinak asistenta ztratil.
Na zvlá‰tním podílu odpovûdností a rozhodovacích pravomocí jsme si uvûdomili,
Ïe v historii existuje podobn˘ vztah: je to vztah mistra a tovary‰e. Obvykle byl mezi
nimi vztah témûﬁ rodinn˘ (ãasto tovary‰ u mistra i bydlel), tovary‰ se podílel na
v˘robcích více fyzicky, mistr vedením. UkaÏme si to na kováﬁích: mistr ukazoval Èuknutím malého kladiva, kam tovary‰ velk˘m uhodí, aby Ïelezo dobﬁe kul. Dá se pﬁedpokládat, Ïe, aby vzniklo dobré dílo, musela mezi tûmi dvûma b˘t souhra. ZboÏí bylo
v˘sledkem práce obou, pﬁiãemÏ místo v˘roby a materiál pro ni patﬁily mistrovi.
Zodpovûdnost nesl mistr, tj. na jeho vrub ‰ly zisky i ztráty. Ve vztahu mistr-tovary‰ je
stejnû jako ve vztahu klient-osobní asistent jak osobní, tak pracovní rozmûr, av‰ak
chybí aspekt (zﬁetel, hledisko) pomoci, bez níÏ by osobní asistence ztratila smysl.
Konstatujeme, Ïe tento vztah nemá obdobu v Ïádném dosud popsaném mezilidském vztahu. Shrnuto: Vztah klient-osobní asistent je rovnocenn˘. V rovinû osobní
vypl˘vá dominance z osobnostních charakteristik tûch dvou. Co se t˘ká pomoci, je to
osobní asistent, kter˘ ji pﬁiná‰í, a klient, kter˘ ji nezbytnû potﬁebuje a oãekává,
a pﬁesto mÛÏe b˘t vzájemná. Pokud jde o práci a zodpovûdnost za ni, je dominantní
klient.
(Jana Hrdá, vedoucí osobní asistence POV)

4. KLIENT
Osobní asistent uÏ ví, co je osobní asistence a co se po nûm Ïádá, zdá se tedy, Ïe
je na ãase pﬁedstavit dal‰ího aktéra, totiÏ uÏivatele.
4.1. Kdo je klient
Klientem osobní asistence se mÛÏe stát ãlovûk, kter˘ nezbytnû potﬁebuje ke svému
Ïivotu pomoc druhé osoby. Bez dlouhodobého poskytování pomoci (dohledu) by
nepﬁeÏil, protoÏe bez dopomoci si buìto nedovede udûlat tzv. limitní (mezní) úkony,
tj. takové, bez jejichÏ uspokojování je ãlovûk ohroÏen na Ïivotû pﬁímo, anebo tzv.
pololimitní úkony, tj. takové, bez jejichÏ uspokojování je ãlovûk ohroÏen na Ïivotû
bûhem nûkolika dní. Jedná se tﬁeba o pomoc pﬁi pﬁípravû a podávání stravy, pﬁi toaletû, pﬁi polohování, pﬁi osobní hygienû a hygienû prostﬁedí atd. K osobní asistenci
patﬁí i nepﬁeberné mnoÏství dal‰ích úkonÛ, prvotnû v‰ak vÏdy musí mít uÏivatel
zabezpeãeny tyto.
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Podstatné na osobní asistenci je, Ïe sám uÏivatel sluÏeb po domluvû s osobním asistentem volí, pﬁi kterém z úkonÛ pouÏije osobní asistenci. PomoÏeno mu totiÏ
mÛÏe b˘t i jin˘m zpÛsobem podle toho, jak si to uÏivatel (osoba, jíÏ dal klient dÛvûru) zorganizuje. UkaÏme si to na pﬁíkladu: UÏivatel nutnû potﬁebuje pomoc pﬁi pﬁípravû a podávání jídla, takÏe osobní asistent obvykle nakupuje, vaﬁí a krmí. Jednoho
dne se klient rozhodne, Ïe nákup a pﬁípravu jídla zamûní za prohlídku muzea
a namísto obûda si cestou koupí párek v rohlíku. Anebo obvykle osobní asistent
pomáhá uÏivateli s koupáním, ale v˘jimeãnû mu pﬁi tom pomÛÏe kamarád.
S osobním asistentem se potom uÏivatel postará tﬁeba o vyÏehlení prádla.
4.1.1. Tûlesné znev˘hodnûní
PﬁibliÏme si nyní uÏivatele osobní asistence podle typu postiÏení. PrÛkopníky
osobní asistence u nás byli vozíãkáﬁi. PraÏská organizace vozíãkáﬁÛ, která s poskytováním osobní asistence v âeské republice zaãala, se stala ãesk˘m centrem ENIL
(Evropské hnutí sebeurãujícího Ïivota) a jako taková prosazuje jeho principy (zásady), zejména moÏnost sebeurãujícího Ïivota pomocí osobní asistence.
Lidé s tak tûÏk˘m tûlesn˘m znev˘hodnûním, Ïe jim znemoÏÀuje sebeobsluhu
a sobûstaãnost, dávají obvykle pﬁednost pouÏívání sebeurãující osobní asistence,
podobnû jako jinde ve vyspûl˘ch zemích. Není to v‰ak nepﬁekroãitelné pravidlo, protoÏe - jak si povíme dál - ne v‰ichni uÏivatelé chtûjí a jsou schopni mít tento typ asistence.
Tûlesné postiÏení mÛÏe b˘t získané, nebo vrozené (pﬁípadnû získané v raném dûtství). Mluvíme o tom, ponûvadÏ klienti se podle toho od sebe li‰í (opût to neberme
jako striktní /pﬁísn˘/ ukazatel, n˘brÏ jen jako pomocné vodítko).
Klienti s vrozen˘m postiÏením, aÈ uÏ jde o následek nemoci, ãi vadu, jsou ãasto
schopni neuvûﬁiteln˘ch v˘konÛ v sebeobsluze. DokáÏou vûci, kter˘ch ãlovûk se
zdánlivû stejn˘m, leã v pozdnûj‰ím vûku získan˘m postiÏením, vÛbec není mocen.
Je to tím, Ïe uÏ odmaliãka Ïili s postiÏením. Musí se v‰ak obyãejnû uãit samostatnû
rozhodovat, dûlá jim namnoze potíÏ organizovat i svÛj Ïivot, natoÏ práci osobních
asistentÛ. Jsou sice s to poÏádat o pomoc (jsou na ni zvyklí), ale mnohdy ji jen trpnû
pﬁijímají. VyrÛstali totiÏ buìto v rodinû, nebo v ústavu, a nûkdo se o nû staral. A to
spí‰e jako o objekt (pﬁedmût) péãe neÏ jako o subjekt (hlavního ãinitele). Nejvût‰í
potíÏe jsou s organizací vlastní domácnosti, z toho totiÏ obvykle byli ne vlastní vinou
naprosto vylouãeni. Zde je nutné, aby osobní asistent opl˘val velk˘m taktem (ohleduplností, ‰etrností) a trpûlivostí.
Klienti se získan˘m postiÏením uÏ vût‰inou Ïili samostatn˘m Ïivotem, v nûmÏ
o v‰em dÛleÏitém rozhodovali. Musí sice domácnost a organizaci ãetn˘ch ãinností
pﬁizpÛsobit zmûnûn˘m podmínkám, ale nemusí se uãit základním postupÛm na pﬁíklad pﬁi vaﬁení, praní, úklidu apod. AlespoÀ theoreticky (my‰lenkovû) je obyãejnû
zvládají. Mívají v‰ak velké potíÏe poÏádat nûkoho o pomoc. Nûkdy nedovedou pﬁizpÛsobit své poÏadavky moÏnostem. B˘vají pﬁíli‰ autoritativní. I zde doporuãujeme
uÏívat diplomacie (obratnosti v jednání) a obrnit se trpûlivostí.
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Zvlá‰tní skupinu tvoﬁí lidé s degenerativní (progredující - postupující) nemocí. Ti
mûli moÏnost své dovednosti pomalu pﬁizpÛsobovat sv˘m mûnícím se schopnostem.
Mohli a mohou mít v˘hody z obou pﬁedchozích typÛ postiÏení. Av‰ak to, Ïe nemoc
postupuje, a to ãasto nevyzpytateln˘mi, zrádn˘mi kroky, je stra‰livé. Jen skuteãnû
velmi siln˘ ãlovûk dokáÏe zÛstat pﬁi takovém tlaku optimistick˘, konstruktivní
a altruistick˘ (nadûjepln˘, tvoﬁiv˘ a druhé milující). Zde prosíme o pﬁímo obrovskou
obratnost v jednání a nekoneãnou trpûlivost.
Osobní asistenti vykonávající sebeurãující osobní asistenci nemají vût‰inou tuto
ãinnost jako své hlavní zamûstnání, ale dûlají ji v rámci sv˘ch volnoãasov˘ch aktivit pﬁi studiu nebo pﬁi své profesi. Pro nûkteré je to sice jen krat‰í úsek v Ïivotû, tﬁeba
v dobách studia, podle jejich tvrzení v‰ak velmi v˘znamná. Pomûrnû velká skupina
osobních asistentÛ pokraãuje celé roky a alespoÀ ãást svého volného ãasu vûnuje
sv˘m klientÛm. V‰ichni osobní asistenti uvádûjí, Ïe osobní asistence znamená intenzívní (silné a úãinné) uãení a rÛst.
*
Co bylo ﬁeãeno o vlivu toho, zda je postiÏení vrozené, získané nebo zpÛsobené
degenerativní nemocí u lidí tûlesn˘m postiÏením, platí i pro postiÏení ostatní.
4.1.2. Smyslové znev˘hodnûní
Osobní asistence u lidí se smyslov˘m postiÏením se li‰í od pﬁedchozí tím, Ïe pﬁi
ní ne vÏdy jde o dopomoc pﬁi sebeobsluze. Nejvût‰í dÛraz se pﬁi ní klade na zprostﬁedkování styku s prostﬁedím.
U lidí nesly‰ících se ponejvíce jedná o tlumoãení. Cílem je zprostﬁedkovat dorozumívání nesly‰ícího ãlovûka s vût‰inovou populací, která komunikuje orálnû
(ústnû). Je to nutné pﬁi nejrÛznûj‰ích pﬁíleÏitostech. Nejvíc se pouÏívá pﬁi úﬁedních
a obchodních jednáních. DÛleÏité, leã u nás dosud spí‰e vzácné, je tlumoãení pro
nesly‰ící studenty, kteﬁí by chtûli nav‰tûvovat bûÏné typy ‰kol nebo studovat na
vysok˘ch ‰kolách. Îe je nutné, aby osobní asistent - tlumoãník umûl tlumoãit, je
nasnadû.
U lidí nevidom˘ch jde namnoze o prÛvodcovství, nûkdy o pomoc pﬁi sebeobsluze a v domácnosti, ãastûji pﬁi nákupech a pﬁi zprostﬁedkování a zpracování vizuálních
(vidûn˘ch) informací. Pﬁi ztrátû nebo slábnutí zraku v prÛbûhu Ïivota se musí ãlovûk
nauãit prostﬁednictvím sociální rehabilitace (obnovení) zejména úkonÛm sebeobsluhy, péãi o odûvy, o domácnost, o dûti apod. Ne vÏdy se v‰ak podaﬁí lidi osleplé nauãit
v‰emu, co je nutné pro Ïivot, zejména senioﬁi nezvládají tyto ãinnosti a potﬁebují pﬁi
nich vydatnou pomoc.
Je nutné pﬁedat osobním asistentÛm písemné materiály zamûﬁené na pomoc lidem
se zrakov˘m postiÏením. Doporuãujeme pﬁíruãku správného kontaktu s nevidom˘mi
nazvanou „Ne tak, ale tak“, kterou Tyfloservis vydal v roce 2000. Dále je nezbytné, aby osobní asistenty pro‰kolil instruktor (uãitel, vedoucí v˘cviku) rehabilitace.
Nejvût‰í poÏadavky na osobní asistenty klade dopomoc u lidí hluchoslep˘ch. Tam
jde pﬁedev‰ím o zprostﬁedkování styku s prostﬁedím v nej‰ir‰ím slova smyslu, tj.
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nejen s lidmi, ale také pﬁírodou a svûtem. Vzájemnû se do jednoho propojeného celku
prolínají dopomoc pﬁi komunikaci (sdûlování), pﬁi orientaci v prostoru i v prostﬁedí,
prÛvodcovská sluÏba a zprostﬁedkování vizuálních a akustick˘ch (sly‰en˘ch) informací vãetnû pomoci pﬁi jejich zpracování. Jedná se dále o dopomoc pﬁi sebeobsluze
a v domácnosti. Kromû obvykl˘ch dovedností a prÛvodcovské kvalifikace se vyÏaduje znalost dotykového jazyka a alternativních (dal‰ích moÏností) zpÛsobÛ komunikace s hluchoslep˘mi lidmi.
Pﬁi osobní asistenci u tûchto cílov˘ch skupin je nezbytné, aby osobní asistenti byli
obzvlá‰tû vnímaví. Nejvíc ze v‰eho jsou totiÏ prostﬁedníky, kteﬁí pﬁedávají podnûty
a sdûlení od sv˘ch klientÛ ven a totéÏ od ostatních zpût. Nezkreslené a úplné, nebo
alespoÀ podstatné pﬁedávání je veliké umûní.
4.1.3. Mentální a psychické znev˘hodnûní
Lidé s mentálním a psychick˘m postiÏením jsou nezaslouÏenû a doufejme, Ïe uÏ
jen doãasnû spoleãností nejménû pﬁijímanou skupinou osob s postiÏením. O to více
potﬁebují pomoc pﬁi zaãlenûní se mezi ostatní populaci. Osobní asistence je jednou
z cest, které tomu mohou napomoci. Vût‰inou se jedná o ﬁízenou osobní asistenci, pﬁi
níÏ velkou roli hrají: osoba, která má dÛvûru klienta (u dûtí rodiãe), schopnost asistenta pﬁistupovat k lidem s mentálním postiÏením s respektem (úctou) k jejich osobnosti, schopnost práce v t˘mu a ochota dát se odbornû vést.
Lidé s mentálním, pﬁípadnû s kombinovan˘m postiÏením potﬁebují podporu, ev.
dopomoc pﬁi sebeobsluze, v domácnosti i pﬁi kontaktech s úﬁady, zamûstnavateli
a dal‰ím spoleãensk˘m prostﬁedím. ÚÏasné je, Ïe ãást tûchto lidí je schopna se mnohému nauãit a Ïe mohou projít v˘vojem, na jehoÏ konci mÛÏe b˘t takﬁka samostatn˘
Ïivot v podporovaném bydlením.
U lidí s psychick˘m postiÏením je charakteristická kolísavost potﬁeby osobní asistence. Pﬁi atakách (záchvatech choroby) je nutná dopomoc takﬁka pﬁi v‰em, jinak
slouÏí k inkluzi (aktivní zapojení do spoleãnosti) jiné druhy pomoci.
Osobní asistenti pro v˘‰e uvedené cílové skupiny by mûli projít kursy a v˘cviky,
mûli by mít program prÛbûÏného vzdûlávání a supervize. Zde doporuãujeme, aby se
osobní asistenti profesionalizovali, tzn. aby se nevûnovali této práci jen doãasnû
a pﬁíleÏitostnû, ale aby uplatÀovali svou kvalifikaci i zku‰enosti v osobní asistenci
jako dlouhodobému povolání.
4.1.4. Dal‰í znev˘hodnûní
Zcela zvlá‰tní kategorii tvoﬁí dûti s postiÏením. Osobní asistenti tu vût‰inou
pomáhají pﬁi ‰kolní docházce (tﬁídní nebo téÏ ‰kolní asistence), nûkdy pﬁi volnoãasov˘ch aktivitách. O tﬁídní asistenci pojednáme je‰tû dále, zde jen upozorníme, Ïe
náplní práce je pomáhat dítûti podle typu jeho postiÏení s naplÀováním jeho speciálnû pedagogick˘ch potﬁeb. U dítûte s mentálním postiÏením je asistence vlastnû kompenzaãní pomÛckou (asi podobnû jako u nevidomého dítûte bílá hÛl), nûkdy jedinou,
kterou je tﬁeba zajistit, aby se mohlo vzdûlávat.
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S mal˘mi klienty se
mohou osobní asistenti
setkat mimo jiné pﬁi
pobytech, kde se provádûjí pro dûti rÛzné
v˘cviky a rehabilitace.
Tam dopomáhají osobní asistenti pﬁi sebeobsluze, pﬁípadnû pﬁi
zprostﬁedkování kontaktÛ s prostﬁedím.
Nedílnou a nezbytnou souãástí asistence
u dûtí je spolupráce
s rodinou (matkou), protoÏe ta obvykle zná nejlépe potﬁeby a schopnosti svého dítûte.
Na tom trváme, pﬁestoÏe po pﬁeãtení dal‰ího pﬁíspûvku Dagmar Antonové by se
o tom dalo i pochybovat.
OSOBNÍ ASISTENCE U DùTÍ - CO S RODIâI
Dûtská osobní asistence patﬁí snad mezi nejnároãnûj‰í typy osobních asistencí
vÛbec. Asistent se potkává s rodiãi klienta, kteﬁí proÏili mnoho bolestí, proto s nimi
obãas není snadné komunikovat. Je tedy nutné, aby se osobní asistenti obrnili velkou
trpûlivostí. Navíc rodiãe malého klienta nûkdy tûÏko rozeznávají hranice mezi tím,
jakou pomoc klient opravdu potﬁebuje a co je schopen je‰tû zvládnout sám. Tak si
nûkteﬁí díky pﬁehnané péãi rodiãÛ neosvojí základní dovednosti a nejsou kvÛli tomu
schopni se v dospûlosti sami o sebe postarat. Takov˘ klient má velkou smÛlu, neboÈ
ve vût‰inû pﬁípadÛ konãí v nûkterém z ústavÛ sociální péãe.
Jako pﬁípad ‰patného pﬁístupu rodiãÛ ke sv˘m dûtem uvádím pﬁípad, kdy 40let˘
klient nechával v dÛleÏit˘ch rozhodnutích svého Ïivota mluvit za sebe matku, a ta ho
dokonce okﬁikovala, kdyÏ projevil svÛj názor. Tato Ïena, které bylo v té dobû jiÏ devadesát rokÛ, je‰tû ve sv˘ch letech nepochopila, Ïe má doma dospûlého syna.
Pﬁi dûtské osobní asistenci bychom mûli s rodiãi dûtí samozﬁejmû spolupracovat
co nejvíce a také se je snaÏit taktnû upozorÀovat na ne‰vary a prohﬁe‰ky, kter˘ch se
mohou dopou‰tût. NeboÈ dûtská du‰e je velmi kﬁehká a záleÏí na nás v‰ech, co bude
z toho malého ãlovíãka, kterého se pokou‰íme spoleãn˘mi silami formovat.
(Dagmar Antonová, osobní asistentka POV)
Dal‰í skupinou jsou staﬁí lidé, kteﬁí vlivem nûjaké nemoci nebo postupnû ztratili
sobûstaãnost. Nejãastûji potﬁebují pomoc, ev. dohled pﬁi sebeobsluze, v domácnosti
i pﬁi kontaktu s prostﬁedím. Staﬁí lidé obyãejnû dávají pﬁednost peãovatelské sluÏbû.
KdyÏ se v‰ak senior pﬁece jen rozhodne pro osobní asistenci, neli‰í se nikterak zásadnû od pﬁedchozích. Jen osobní asistent se musí pﬁipravit na to, Ïe se star˘m ãlovûkem
21

mÛÏe b˘t v ﬁadû pﬁípadÛ ztíÏená komunikace. Ve stáﬁí ãlovûk hÛﬁe vidí, sly‰í, ãasto
v‰emu okamÏitû neporozumí. Navíc spolu se zvy‰ujícím se vûkem nab˘vají na síle
obtíÏné vlastnosti ãlovûka. Senior mÛÏe b˘t netrpûliv˘, nesná‰enliv˘, popudliv˘,
kverulantsk˘ (stûÏovatelsk˘), nûkdy se mÛÏe zdát jeho projev aÏ zl˘. Osobní asistent
by mûl vÏdy mít na mysli, Ïe toto v‰e je zpÛsobeno stáﬁím, pﬁípadnû nemocí seniora
a nemûl by v Ïádném pﬁípadû reagovat prudce a neuváÏenû. Musí b˘t vyzbrojen
nekoneãnou trpûlivostí a vlídností a pokud se klientovy pokyny nedot˘kají vlastní
asistentovy dÛstojnosti, má jim vyhovût. V opaãném pﬁípadû musí opût trpûlivû
a vlídnû poÏadavek klienta s patﬁiãn˘m vysvûtlením odmítnout. Osobní asistence
u postiÏeného seniora mÛÏe b˘t sluÏbou velice nároãnou. Odmûnou osobnímu asistentovi je vûdomí, Ïe bez jeho pomoci by senior nemohl Ïít tam, kde je mu nejlépe,
tj. ve svém vlastním domovû a musel by b˘t umístûn v ústavním zaﬁízení aÏ do konce
svého Ïivota.
Tûmto dvûma cílov˘m skupinám se poskytuje vût‰inou ﬁízená osobní asistence.
Dûti totiÏ sebeurãující mít nesmûjí, staﬁí lidé jí namnoze nejsou schopni pﬁizpÛsobit
svÛj styl Ïivota nároãn˘m poÏadavkÛm sebeurãující osobní asistence. Osobní asistenti pro osoby v této skupinû nemusí nutnû mít kvalifikaci, mohou to dûlat i mimo
svÛj hlavní pracovní pomûr, i jen obãas nebo nárazovû. Potﬁebují v‰ak alespoÀ
za‰kolení.
4.2. Klientovy pﬁedpoklady pro pouÏívání osobní asistence
Dlouholet˘m experimentem (zkou‰ením), pﬁi nûmÏ PraÏská organizace vozíãkáﬁÛ
poskytovala osobní asistenci dospûl˘m lidem jakéhokoliv vûku, se v‰emi druhy
postiÏení a rÛzného rodinného zázemí, bylo zji‰tûno, Ïe Ïádn˘ ze sledovan˘ch ukazatelÛ není omezujícím faktorem (ãinitelem) pﬁi pouÏívání osobní asistence. Jinak
ﬁeãeno - osobní asistence mÛÏe kompenzovat kaÏdé postiÏení, pﬁekáÏkou není
vûk ani osamocenost. Naprostá vût‰ina klientÛ uÏívala osobní asistenci do konce
Ïivota, tzn. Ïe ani velmi tûÏké postiÏení a zhor‰ující se zdravotní stav ãi pﬁib˘vající
vûk neznamenaly rozsudek ústavu.
Je to zji‰tûní zároveÀ velmi potû‰ující i varující. Radost máme z toho, Ïe kdo
nechce, nemusí jít do ústavu, protoÏe neexistuje takﬁka Ïádná indikace, z které by
ústav vypl˘val jako jediné ﬁe‰ení. Alarmující (varující) je, Ïe úﬁady nedávají pﬁednost
terénním sluÏbám a Ïe stále je‰tû tolik lidí doma Ïít nemÛÏe.
Dvû omezení tu v‰ak pﬁece jen jsou. Obû vycházejí z lidí, jichÏ se to t˘ká, nikoliv z rozhodnutí nûkoho jiného.
Jedno je volba ãlovûka, totiÏ zda on sám si pﬁeje ﬁe‰it své znev˘hodnûní osobní
asistencí. Není jednoduché Ïít s osobní asistencí, znamená to vzít v‰echno do sv˘ch
rukou (a nûkdy jsou ty ruce ochrnuté!): i starosti, jeÏ bûÏnû lidé mají, a i ty, které
vypl˘vají ze znev˘hodnûní. Ty druhé pﬁedãí ty první nejen intenzitou, ale i ãetností.
A navíc je tu vÏdy nûkdo tﬁetí, tj. osobní asistent, kter˘ sice pﬁiná‰í pomoc, ale kter˘
také má své tûÏkosti. Rozhodnû je Ïivot s osobní asistencí zápas, a to rok za rokem,
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den za dnem, hodinu za hodinou. Má své prohry a svá nádherná vítûzství.
NejúÏasnûj‰í na tomto zápasu je, Ïe i prohrami mÛÏe ãlovûk rÛst. Klient i osobní asistent!
Není divu, kdyÏ nûkdo zvolí Ïivot v ústavu, kde se o nûho postarají. Ono „postarání“ je právû ten dÛleÏit˘ mezník. Nûkdo chce, aby se o nûho postarali, nûkdo se
prostû neumí postarat sám, ani nemá dÛvûryhodnou osobu, která je schopna
a ochotna se vûnovat v˘‰e popsanému boji. A to je druhé omezení, takov˘ ãlovûk
tedy nemÛÏe mít osobní asistenci.
4.3. Jak˘ nemá klient b˘t
UÏ jsme si povûdûli, Ïe pﬁi osobní asistenci je velmi dÛleÏit˘ vztah mezi uÏivatelem a osobním asistentem. Na osobní asistenty se kladou obrovské nároky, které se
t˘kají osobnostních charakteristik. Je zﬁejmé, Ïe tyto poÏadavky nemohou b˘t jednostranné, a tak se podívejme, na co si má dát pozor osobní asistent, neÏ vstoupí do
vztahu s klientem. Vlastnosti budeme vyjmenovávat negativnû (zápornû), aby bylo
ihned zﬁejmé, ãeho se vystﬁíhat.
Zejména je nutné se zajímat, zda klient nemá nûjakou chorobnou závislost, tﬁeba
na alkoholu nebo na jin˘ch omamn˘ch látkách. Jak se to pozná? Hleìte lidem do oãí
a na zjev. ZúÏené zornice, tûkav˘ pohled a zanedban˘ vzhled by mûly varovat (samozﬁejmû je nutné zkoumat, zda tyto projevy neplynou z postiÏení, na pﬁíklad
u lidí se zrakov˘m postiÏením a hluchoslep˘ch, u osob s kombinovan˘mi vadami).
Dále je to nervozita, nebo naopak otupûlost, nûkdy zvlá‰tní ztuhlost jazyka.
Klient by nemûl b˘t neurotick˘, podezírav˘, prchliv˘, hádav˘, protivn˘. Nesmí
b˘t ani panovaãn˘, bezohledn˘ a hrub˘. Na druhé stranû je na ‰kodu i nerozhodnost. Sledujte, jak se chová ke sv˘m blízk˘m a oni k nûmu, pokud je má. Je-li osamûl˘, navoìte nûjak˘ námût, jenÏ je sám o sobû rozãilující, na pﬁíklad politiku,
sprayery, zvlá‰tû osvûdãené je zdravotnictví. Podle reakcí (odpovûdí) a projevování
názoru na vûc poznáte, jak˘ je.
Z osobní asistence vyluãují i sklony k manipulaci. To se v‰ak pozná jen nesnadno. Lidé s takovou schopností jsou totiÏ vût‰inou velmi ukáznûní a obratní. Jsou
upravení a pﬁíjemní, dovedou si druhé získat. Snad z del‰ího rozhovoru lze pochopit,
jak na tom jsou. Zkuste mluvit o váÏn˘ch filosofick˘ch vûcech, jako je smysl Ïivota, náboÏenství, rasismus apod. Pﬁi uvaÏování o námûtech odtaÏit˘ch od bûÏného
Ïivota se obvykle pﬁestanou kontrolovat a vy pojednou zjistíte, Ïe ten zdánlivû hodn˘
ãlovûk je pln˘ odsouzení. UpozorÀujeme, Ïe právû sklon k manipulaci je vlastnost
tûÏko poznatelná a nûkdy aÏ ãasem pochopíte, Ïe jste ve vleku, Ïe dûláte i to, co je
zásadnû proti va‰emu pﬁesvûdãení, Ïe vá‰ klient je zvlá‰tním zpÛsobem neupﬁímn˘
a Ïe vás obelhává. Potom máte právo osobní asistenci pﬁeru‰it (viz dále).
Îel ne ihned, ale aÏ po del‰ím ãase se poznají je‰tû dal‰í vlastnosti, které by klientovi rozhodnû chybût mûly. Je to sklon k vydírání, k závislosti a nespolehlivost.
I v tomto pﬁípadû radíme osobní asistenci pﬁeru‰it.

23

O PROBLÉMECH V OSOBNÍ ASISTENCI
Pﬁi nástupu na místo osobního asistenta musíme poãítat s tím, Ïe kaÏd˘ klient má
jiné pﬁedstavy o na‰í práci. Nûkteﬁí poÏadují dokonce i vûci, které do osobní asistence vÛbec nepatﬁí. Také se nûkteﬁí domnívají, Ïe osobní asistent je robot, kter˘ nemusí jíst, nepotﬁebuje stál˘ plat a je‰tû bude klientovi vdûãn˘ za to, Ïe u nûho mÛÏe vykonávat osobní asistenci. V takovém pﬁípadû je zcela namístû dát klientovi sice ‰etrnû,
leã dÛraznû najevo, Ïe mu rádi pomÛÏeme, ale Ïe i my máme nûjaká pﬁání
a potﬁeby, kter˘ch se v rámci zachování své dÛstojnosti nehodláme tak snadno vzdát.
V pﬁípadû, Ïe klient nebere na‰e pﬁipomínky a pﬁání na vûdomí, sluÏbu u nûho radûji opustíme.
Mezi pﬁípady hrubého zneuÏití osobní asistence klientem, poãítáme ty, kdy se
klient snaÏí ke sv˘m nekal˘m praktikám, které nemÛÏe sám provozovat, svést své
osobní asistenty. Jako pﬁíklad uvádím, jak klient K. nutil své dva asistenty, aby vystûhovali vûci jeho pﬁítelkynû z bytu, ve kterém bydlel.
K oÏehav˘m problémÛm osobní asistence patﬁí rodinné vztahy v domácnosti klienta. Není totiÏ Ïádnou v˘jimkou, kdyÏ klient Ïije spoleãnû v domácnosti se svou ‰ir‰í
rodinou. Jako pﬁíklad mezigeneraãního souÏití, jeÏ nebylo zrovna ideální, uvedu pﬁípad rodiny, která mûla na smrt nemocného otce v pokroãilém stádiu nemoci. V dobû
pﬁíchodu osobního asistenta uÏ bylo potﬁeba spí‰e o‰etﬁování neÏ osobní asistence.
Rodina tím byla zcela vyãerpaná a chovala se znaãnû podráÏdûnû ke klientovi
a nepﬁístupnû k asistentovi. Ani tehdy, kdy si rodina neví rady, bychom nemûli do
mezirodinn˘ch vztahÛ nijak zasahovat, ale mûli bychom se snaÏit pomoci klientovi
s konkrétními úkony.
V prÛbûhu osobní asistence mÛÏe nastat i pﬁípad, kdy jeden z ãlenÛ rodiny je sice
lékaﬁ- odborník, ale sv˘m poãínáním ohroÏuje klientovo zdraví. Tehdy je dobré opatrnû chránit a hájit práva klienta.
Dal‰í problémy se vyvinou, kdyÏ hledá klient stálého partnera. Klient se nûkdy
stane na asistentovi zcela závisl˘m a zaãne ho omezovat. Zde je velmi nutné klientovi dosti dÛraznû, i kdyÏ citlivû naznaãit, Ïe stál˘ vztah nehledáme a Ïe chceme jen
vykonávat osobní asistenci. Z tohoto sdûlení by v‰ak v Ïádném pﬁípadû nemûl vypadnout ten fakt, Ïe mu vÏdy velmi rádi pomÛÏeme, a Ïe jsme zde pro nûho.
Ne kaÏd˘ uÏivatel osobní asistence bydlí ve mûstû, nûkteﬁí Ïijí téÏ na vesnici nebo
dokonce na samotû. Pﬁi domlouvání osobní asistence je velmi dÛleÏité dbát na zaji‰tûní dopravy do místa bydli‰tû klienta. UÏivateli osobní asistence jde mnohdy bez
pomoci druhého ãlovûka o Ïivot, a proto je zcela nepﬁípustné, aby asistent byl nucen
do místa urãení chodit pû‰ky nebo dokonce jezdil stopem. Jednak by tím mohla b˘t
ohroÏena jeho bezpeãnost a jednak zdraví a Ïivot klienta, neboÈ by se asistent díky
problémÛm s dopravou nemusel dostavit k v˘konu asistence vãas, anebo vÛbec. Není
tajemstvím, Ïe mnoho klientÛ kvÛli této skuteãnosti nemÛÏe osobní asistenci vyuÏívat.
Na závûr chci zdÛraznit, Ïe pﬁi práci u klienta by mûl asistent správnû chápat, Ïe
je pﬁítomen jen jako citlivé doplnûní toho, co klient nemÛÏe kvÛli svému postiÏení
dûlat. Je velmi dÛleÏité mít na pamûti, Ïe denní reÏim si urãuje klient a jeho náplÀ téÏ.
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Není proto vhodné, aby asistent klienta vyru‰oval zbyteãn˘m povídáním v dobû, kdy
klient pracuje nebo je zcela soustﬁedûn˘ na nûjakou pro nûho dÛleÏitou ãinnost.
MÛÏeme sice mít pochybnost o dÛleÏitosti práce, kterou klient právû provozuje, ale
pokud tato ãinnost není v rozporu s dobr˘mi mravy a na‰ím svûdomím, nemûli
bychom do ní nijak zasahovat nebo ji nûjak nevhodnû komentovat.
(Dagmar Antonová, osobní asistentka POV)
4.4. Jak zaãít s osobní asistencí
OdváÏnû. Osobní asistence je totiÏ sluÏba, pﬁi níÏ vás mÛÏe potkat cokoliv.
Sebelep‰í informovanost vás nepﬁipraví na v‰echny situace, jeÏ se mohou naskytnout. âeká se od vás tolik, Ïe pomÛÏe pouze odhodlání a neohroÏenost.
4.4.1. UváÏit své moÏnosti
PﬁestoÏe vás v pﬁedchozím odstavci nabádáme k odvaze, buìte pﬁedev‰ím rozváÏní. Je nutné dobﬁe uváÏit své vlastní pﬁedpoklady ve vztahu ke konkrétnímu klientovi a ãinnosti u nûho, jakoÏ i své vlastní moÏnosti vzhledem ke svému zpÛsobu
Ïivota. Pﬁedpoklady jsme uvádûli na jiném místû (a je‰tû se o nich zmíníme dále),
o asistentov˘ch moÏnostech je tﬁeba pﬁem˘‰let zejména z tûchto hledisek:
Kolik ãasu mÛÏete a chcete vûnovat osobní asistenci. Je nutné si uvûdomit, Ïe
kdyÏ se klient spolehne na to, Ïe asistent pﬁijde v urãit˘ ãas a na domluvenou dobu,
je na nûm Ïivotnû závisl˘. âást klientÛ totiÏ vyuÏívá osobní asistenci na zabezpeãení tzv. limitních úkonÛ, a kdyÏ osobní asistent nepﬁijde vãas, nebo musí odejít pﬁedãasnû, aniÏ je zaji‰tûno návazné stﬁídání, je klient pﬁímo ohroÏen na Ïivotû (nebo mu
to Ïivot znaãnû ztíÏí).
Zohlednûte pﬁedev‰ím svÛj t˘denní program tak, abyste mûli dostateãnou ãasovou reservu, a to i pro pﬁesuny. Mûjte na pamûti i své sezónní plány a také to, Ïe
o svátcích a o prázdninách je pro uÏivatele velmi svízelné zajistit sluÏby.
Do své rozvahy zapoãítejte i své místní moÏnosti. Je na pﬁíklad v˘hodné hledat
budoucího klienta tam, kde buìto bydlíte, nebo v blízkosti své hlavní ãinnosti
(zamûstnání, studium).
Rozmyslete si téÏ, nakolik vám budou staãit síly, a to nejen tûlesné, ale i du‰evní.
Ke klientovi totiÏ musíte pﬁijít nabit˘ energií, pln˘ sil, abyste mohl osvûdãit své
dobré vlastnosti. Pﬁijít ke klientovi unaven˘ znamená, Ïe va‰e sluÏby budou v mnohém o‰izeny. Klient nemÛÏe za to, Ïe jste se jinde unavil, a pﬁesto nese následky. Je
totiÏ na vás po dobu va‰í sluÏby zcela závisl˘, a musí tudíÏ od vás sná‰et v‰echno.
Odhlédneme-li od pﬁedchozího, nemÛÏete ani vy b˘t spokojen s poloviãat˘m
v˘konem.
4.4.2. Domluvit se na podmínkách a pravidlech
Kromû ãasového a místního plánu je nutné se seznámit se v‰emi záleÏitostmi,
které se t˘kají klienta, potaÏmo sluÏby, aby bylo moÏné si udûlat obrázek o tom, jak
asi bude sluÏba probíhat.
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Mûli byste znát základní klientovu diagnosu, nebo alespoÀ její pﬁíznaky, z nichÏ
vypl˘vá jeho potﬁeba pomoci a jeÏ zpÛsobují jeho potíÏe. SnaÏte se hlavnû zjistit,
jaká jsou nebezpeãí, na nûÏ si vy jako asistent musíte dát pozor. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe klient nemusí trpût jen jedním typem postiÏení ãi onemocnûní a myslet se
musí na v‰echny (na pﬁíklad diabetes). Îádejte, aby vás na nû klient upozorÀoval tak
dlouho, dokud si oba nebudete jisti, Ïe uÏ na nû berete zﬁetel automaticky.
Pokuste se orientovat v rodinn˘ch a dal‰ích dÛleÏit˘ch vztazích klienta.
Samozﬁejmé je, Ïe pﬁi tom zachováte nejvy‰‰í takt a zdvoﬁilost.
Dále je dobré vûdût, ãím se klient zab˘vá, jaké jsou jeho koníãky, co má rád, co
nesná‰í apod. Ptejte se, zda má nûjaké rozdûlení ãinností podle dnÛ v t˘dnu a jaké.
Jak vypadá jeho den od rána do veãera a od veãera do rána a jaká je pﬁi tom úloha
asistenta. Pﬁi otázkách osobního charakteru ponechte co nejvût‰í místo klientovi.
Nûkteré vûci se dozvíte aÏ ãasem.
TaÏte se na to, které konkrétní práce se od vás oãekávají, a také na to, jak se dûlají. Klient (osoba, které dá klient dÛvûru) sebeurãující osobní asistence je povinen
osobní asistenty vy‰kolit ve v‰ech ãinnostech, jeÏ potﬁebuje. Jsou rÛzné zpÛsoby, jak
nauãit asistenty nutn˘m dovednostem. Nûkdy pomÛÏe jin˘ asistent nebo jiná zku‰ená osoba, která ukáÏe jednotlivé úkony, jindy staãí klientovo vysvûtlení (osoby, které
dá klient dÛvûru).
„Technologie“, tj. zpÛsoby provedení jednotliv˘ch ãinností, mohou b˘t jistû
rÛzné. Je dobré vûdût, Ïe na nûkter˘ch uÏivatel netrvá za kaÏdou cenu. Av‰ak jiné
ãinnosti, zpravidla ty, které jsou pro jeho Ïivot nezbytné, je pro obû strany snaz‰í provádût zcela urãit˘m zpÛsobem (zásada: ãlovûk s postiÏením ví nejlépe, jak se tyto
nezbytné ãinnosti vykonávají tak, aby se obû strany co nejménû „nadﬁely“.)
Za‰kolení adeptÛ (uchazeãÛ) ﬁízené osobní asistence má povinnost zajistit poskytovatel sluÏby. RovnûÏ tak musí poskytovatel nastupujícího osobního asistenta
pﬁimûﬁenû informovat a uvést.
Na tomto místû zdÛrazÀujeme, Ïe kaÏd˘ osobní asistent je povinen dodrÏovat
mlãenlivost o v‰ech údajích osobního charakteru, které se t˘kají klienta, jeho
rodiny a domácnosti, a to i v pﬁípadû, Ïe ji poskytovatel v˘slovnû nepoÏaduje.
Zachování mlãenlivosti o dÛvûrn˘ch skuteãnostech klienta je vûcí cti pro v‰echny,
kdo pracují v sociální oblasti.
4.4.3. Zkusit
Doporuãujeme v‰em adeptÛm osobní asistence, aby si dﬁíve, neÏ se zaváÏou osobní asistenci vykonávat, zkusili u konkrétního klienta nejménû jednu smûnu. Je vhodné a uÏiteãné vyÏádat si zku‰ební dobu.
JAK LZE VYUÎÍT DOVEDNOSTÍ NABYT¯CH P¤I OSOBNÍ ASISTENCI
Maru‰ku k nám její brá‰ka Tom (pomáhal mi se zahrádkou a muÏsk˘mi pracemi)
pﬁivedl s tím, Ïe nyní bude studovat v Praze ona a pﬁevezme rodinnou ‰tafetu v dobrovolné osobní asistenci u mne. Tehdy jsem vnímala silnû dvû vûci: Ïe je Maru‰ka
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úÏasnû sympatické dûvãe (stejnû jako její brá‰ka) a Ïe má velkou trému. Nejprve jsem
nerozumûla proã, ale pozdûji jsem pochopila, Ïe Maru‰ka je tak peãlivá a svûdomitá, tolik touÏí po dokonalosti, Ïe uÏ se pﬁedem obává, Ïe její v˘kon nebude tak
perfektní, jak si pﬁeje.
Pﬁi zauãování jsem se soustﬁedila na to, aby nebrala tak váÏnû, kdyÏ se nûco nepovede - vÏdyÈ nejde-li o Ïivot a dá-li se to napravit, nic to neznamená. Maru‰ka brzy
zjistila, Ïe úkony osobní asistence docela dobﬁe zvládá, Ïe není ãeho se bát. Postupnû
se pod m˘m vedením nauãila vaﬁit, organizovat si domácí práce tak, aby nedûlala
vûci zbyteãnû a aby umûla vmezeﬁit úãelnû jednu práci do druhé. Hlavnû se dokázala starat bájeãnû o mou tûlesnou schránku.
Po ãase se Maru‰ãinû babiãce stala mozková pﬁíhoda. KdyÏ se vrátila domÛ
z nemocnice, mûla se o ni sice starat Maru‰ãina maminka, ale nevûdûla si vÛbec
rady. Tehdy Maru‰ka s naprostou samozﬁejmostí usadila babiãku na podloÏní mísu,
um˘vala ji, polohovala, pomáhala s krmením. Maminka, která uÏ pﬁedtím pﬁijímala
s povdûkem dceﬁiny pokroky v domácích pracích, zÛstala úplnû ohromená. Netu‰ila,
Ïe Maru‰ka umí dokonale takové vûci. A tak Maru‰ka poprvé v Ïivotû uãila maminku, namísto maminka Maru‰ku.
(Jana Hrdá, klientka POV)

4.5. Organizace práce
Osobní asistence je sociální sluÏba, která je velmi nároãná na organizaci. Je totiÏ
zamûﬁená na co nejvût‰í a co nejúãelnûj‰í vyuÏití dopomoci, která kompenzuje postiÏení a vede k zaãlenûní klienta do spoleãnosti.
4.5.1. Kolik klientÛ mÛÏe osobní asistent mít
ZáleÏí na samotném osobním asistentovi, jak dalece se hodlá do této práce zapojit. Pokud nechce mít osobní asistenci jako hlavní pracovní náplÀ, mÛÏe jí vûnovat
jen ãást svého ãasu. Potom bude mít buìto jednoho klienta, kter˘ potﬁebuje víc
dopomoci, anebo jich bude mít nûkolik a bude své úsilí rozdûlovat mezi nû. Obvykle
není ani uÏivatel závisl˘ na pomoci jediného asistenta, takÏe nevadí, kdyÏ asistent
chodí i k nûkomu jinému. Mezi osobními asistenty jsou jak ti, kteﬁí mají „svého“
klienta uÏ roky, tak ti, kdo klienty stﬁídají. Ti první tvrdí, Ïe by si tûÏko zvykali na
mûnící se styl práce a jiné úkony, druzí zase, Ïe se tímto zpÛsobem brání neÏádoucímu stereotypu. Jak se zdá, má obojí pﬁístup své pro i proti.
JestliÏe se osobní asistent stane profesionálem, aÈ uÏ pracuje na Ïivnostensk˘ list
ãi jako zamûstnanec, záleÏí na poskytovateli sluÏeb, jak˘m zpÛsobem práci zprostﬁedkovává nebo organizuje. U ﬁízené osobní asistence jde o co nejlep‰í vyuÏití
odbornosti a dovedností asistenta, proto je nutné jeho ãinnost koordinovat tak, aby
poskytoval sluÏbu tehdy a tam, kde je jí zapotﬁebí. Zde tedy má ãastûji osobní
asistent nûkolik klientÛ.
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4.5.2. Návaznost a pﬁedávání sluÏeb
Klienty je moÏné z hlediska potﬁeby sluÏeb rozdûlit na dvû skupiny: men‰í ãást
musí mít nepﬁetrÏitou ãtyﬁiadvacetihodinovou péãi, u vût‰iny uÏivatelÛ je nezbytné
zabezpeãit sluÏby nûkolik hodin dennû nebo t˘dnû. Ti první mívají velmi tûÏké
postiÏení a mnozí z nich navíc nemají nikoho blízkého, kdo by s péãí o nû pomáhal.
Ti druzí si buìto dovedou udûlat tzv. limitní úkony sami a nepotﬁebují k nim druhou
osobu, anebo jim je dûlají jejich blízcí, a proto k nim nepouÏívají sociálních sluÏeb.
K první skupinû náleÏí lidé po tûÏk˘ch úrazech nebo s (postoupiv‰í degenerativní)
nemocí s následkem quadruplegie (ochrnutí v‰ech ãtyﬁ konãetin), dále lidé s tûÏkou
mentální nebo psychickou poruchou, u nichÏ je nezbytn˘ stál˘ dohled. Jim zaji‰Èuje
osobní asistence zejména základní Ïivotní potﬁeby. Ke druhé patﬁí v‰ichni ostatní;
podstatné je, Ïe nepotﬁebují pomoc v Ïivotnû dÛleÏit˘ch úkonech.
Pﬁedchozí rozdûlení má vliv na návaznost sluÏeb. První skupina uÏivatelÛ je natolik závislá na pomoci, Ïe nemohou b˘t ani chvíli sami a je nezbytné, aby sluÏby plynule navazovaly. U sebeurãující osobní asistence si návaznost organizuje uÏivatel
(osoba, jíÏ dá klient dÛvûru), u ﬁízené ji zabezpeãuje poskytovatel. NeÏ asistent odejde, mûl by „pﬁedat smûnu“ dal‰ímu asistentovi. To znamená, Ïe se jednak fyzicky
pﬁesvûdãí, Ïe nûkdo pﬁi‰el a klient nezÛstane sám, jednak se postará, aby klient
i prostﬁedí kolem nûho bylo v poﬁádku.
Tyto dvû vûci jsou velmi podstatné. Av‰ak na návaznost sluÏeb nemá vût‰inou
osobní asistent Ïádn˘ vliv, neboÈ za nû ruãí buì klient, nebo poskytovatel.
Co tedy dûlat, kdyÏ se stane, Ïe se stﬁídající nedostaví? Pokud je to jen trochu
moÏné, má asistent poãkat, aÏ opozdilec pﬁijde, nebo zÛstat a pomáhat s hledáním
náhrady. Pokud to moÏné není, musí zabezpeãit klienta tak, aby nebyl ohroÏen na
Ïivotû. To, Ïe nûkdo nedorazí vãas, by mûlo b˘t nûco zcela v˘jimeãného. Mûl by to
b˘t jev tak neobvykl˘, o jak˘ch se je‰tû nûkolik mûsícÛ hovoﬁí. Stává-li se to v‰ak
ãastûji, je tﬁeba dÛraznû Ïádat nápravu. PakliÏe se to ani poté nezlep‰í a je tím vinen
klient, je zﬁejmé, Ïe musí volit jiné typy sluÏeb, ãili doporuãujeme sluÏbu pﬁeru‰it.
Je-li tím vinen poskytovatel a není schopen dát vûc do poﬁádku, doporuãujeme rovnûÏ sluÏbu pﬁeru‰it.
Co znamená „pﬁedat smûnu“? Rozhodnû by mûl b˘t klient v ãistotû, stejnû jako
prostﬁedí kolem nûho. ZáleÏí samozﬁejmû na domluvû s klientem, ale je vûcí cti, aby
po asistentovi nezÛstala rozdûlaná práce, neumyté nádobí, prach, ‰pinavá podlaha
apod.
4.6. Kontrola sluÏeb
Kontrola se provádí hned nûkoliker˘m zpÛsobem, dÛleÏité pro osobního asistenta
je, Ïe jeho prvním kontrolorem je sám uÏivatel. Teprve druh˘m je poskytovatel
a dal‰í instituce. Klientova spokojenost je nejlep‰ím ukazatelem dobﬁe odvádûné asistentovy práce.
Osobní asistent se tedy má postarat o uspokojení klientov˘ch potﬁeb. Ale co kdyÏ
není v‰e v poﬁádku vzhledem k asistentovi? Osobní asistent má právo na zaji‰tûní
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urãit˘ch podmínek, jako je moÏnost hygieny, stravování, odpoãinku atp. Dále musí
klient (osoba, které dá klient dÛvûru), nebo poskytovatel osobnímu asistentovi co
nejvíce ulehãit práci prostﬁednictvím kompenzaãních a jin˘ch pomÛcek, vy‰kolit ho
v potﬁebn˘ch dovednostech, podávat mu dÛleÏité informace, umoÏnit mu konsultace
a supervizi. Klient (osoba, které dá klient dÛvûru) a poskytovatel se zavazují osobnímu asistentovi mlãenlivostí o jeho dÛvûrn˘ch údajích.
VraÈme se k otázce, co dûlat, kdyÏ uÏivatel nesplÀuje své závazky vÛãi osobnímu asistentovi. Stane-li se cokoliv takového, je nutné rozm˘‰let se, zda je to jen
nedorozumûní, omyl ãi neúmyslné zanedbání. VÏdy je lépe problémy ﬁe‰it ihned,
dﬁív neÏ se nakupí a narostou, a to taktnû a bez emocí (vzru‰ení). PouÏívejme slova
jako: „Tﬁeba je to má chyba, ale asi si musíme vyjasnit...“, „MoÏná jsem dobﬁe neporozumûl, ale nejspí‰ bychom se mûli domluvit...“ Nikdy se nedejme strhnout
k hrubostem.
MÛÏe se stát, Ïe asistent je sice oprávnûnû nespokojen, ale z rÛzn˘ch dÛvodÛ
nedokáÏe situaci s klientem ﬁe‰it. V tomto pﬁípadû doporuãujeme vyhledat prostﬁedníka. Poskytovatel má b˘t na tuto moÏnost pﬁipraven a vyslat zku‰eného pracovníka,
kter˘ neuvede osobního asistenta do role Ïalobníãka a kter˘ dovede zkoumat pﬁíãiny
nedopatﬁení, porozumût jim a hledat v˘chodiska pro v‰echny pﬁijatelná. Pokud je
zamûstnavatelem klient sám, je moÏné hledat nezávislou osobu, která ví, oã
v osobní asistenci jde. Osvûdãilo se poÏádat v organizaci, kde osobní asistenci poskytují, aby pomohli tyto problémy ﬁe‰it.
Opakuje-li se poru‰ení dohod a nedodrÏuje-li klient stanovené podmínky ãasto, ãi
dokonce stále, vyÏaduje-li nesplnitelné vûci, jestliÏe vydírá, chová se hulvátsky, nebo
jedná-li jinak nepﬁijateln˘m zpÛsobem, má asistent na v˘bûr: buìto se obrní a bude
to sná‰et, anebo svou sluÏbu ukonãí (viz dále).
JestliÏe nedodrÏuje závazky poskytovatel, doporuãujeme ﬁe‰it záleÏitost nejprve
s tím, kdo je za to zodpovûdn˘, nemá-li to k˘Ïen˘ v˘sledek, s jeho nadﬁízen˘m.
Postupujte podle pravidel pro vyﬁizování stíÏností, které má mít kaÏd˘ poskytovatel
a jeÏ jsou pro nûho závazná. K nim má mít kaÏd˘ pracovník pﬁístup.
4.7. Jak pﬁeru‰it ãi zru‰it osobní asistenci
Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe osobní asistence by nemûla b˘t pﬁeru‰ena nebo zru‰ena
jako jízda autobusem. Vystoupením z autobusu nikomu neublíÏíte, pokud se o to
nesnaÏíte za jízdy. Ale osobní asistence musí jet, dokud její uÏivatel Ïije, anebo
o nûho není postaráno jinak, protoÏe v opaãném pﬁípadû by byl ohroÏen jeho Ïivot.
Není tedy pﬁípustné bez velmi závaÏného dÛvodu pﬁestat vykonávat osobní asistenci náhle, ze dne na den.
4.7.1. S klientem
DÛvody, proã se ãlovûk rozhodne pﬁeru‰it sluÏbu osobní asistence, mohou b˘t
rÛzné. MÛÏe jím b˘t klient, jeho chování, poÏadavky, nebo tﬁeba jeho tchynû. Nebo
vás k tomu pohne jednání poskytovatele, ãi taková zmûna ve va‰em Ïivotû, která vám
znemoÏní pokraãovat, eventuálnû dal‰í zde neuvedené okolnosti.
29

DÛvody jsou závaÏné pro vás a va‰e rozhodnutí, naproti tomu to, jak své dÛvody
realizujete, je Ïivotnû dÛleÏité pro klienta. V kaÏdém pﬁípadû vás naléhavû prosíme,
abyste své rozhodnutí skonãit oznámil klientovi natolik vãas, aby za vás mohl sehnat
náhradu. Nûkdy to b˘vá tûÏ‰í (o prázdninách, pﬁed svátky), nûkdy lehãí. ZáleÏí hodnû
na schopnostech a zku‰enostech klienta (osoby, které dá klient dÛvûru) a dal‰ích
okolnostech, nicménû obecnû se dá doporuãit doba asi dvou mûsícÛ. Své dÛvody, aÈ
jsou jakékoliv, klientovi nejste povinen sdûlit (ani kdyby naléhal), av‰ak jestliÏe mu
budete vysvûtlovat, proã odcházíte, a dÛvodem bude on, uãiÀte to taktnû. Není to
totiÏ pro nûho snadné; jednak ztrácí vás osobnû, jednak mu bude citelnû chybût va‰e
pomoc.
Co kdyÏ bude klient citovû vydírat? Nedejte se. Velice klidnû a bez zvy‰ování
hlasu, leã citlivû a nanejv˘‰ zdvoﬁile trvejte na termínu (lhÛtû) svého odchodu.
MÛÏete popﬁípadû nabídnout pomoc pﬁi hledání nástupce. Vûcnû projednejte
okolnosti pﬁedání sluÏby - pomoc pﬁi za‰kolení dal‰ího, odevzdání klíãÛ a jiná
vyrovnání.
Co kdyÏ bude nutné odejít náhle? To je ov‰em dost velk˘ problém. Prosím,
pomozte podle moÏností hledat nûkoho, kdo by alespoÀ pﬁechodnû vypomohl.
A nezapomeÀte v‰echno vypoﬁádat, i kdyby byl vá‰ odchod sebevíc pﬁekotn˘. V pﬁípadû váÏného zranûní ãi jin˘ch dÛvodÛ to uãiÀte ihned, jakmile to bude moÏné.
4.7.2. S poskytovatelem
KaÏd˘ poskytovatel má mít a dodrÏovat pravidla pro ukonãení sluÏby, která jsou
v souladu se Zákoníkem práce. Souãástí jsou jak v˘povûdní lhÛty, tak podmínky
vypoﬁádání.
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5. POSKYTOVATEL
5.1. Typy poskytovatelÛ
5.1.1. Zamûstnavatelem osobního asistenta je uÏivatel
V dobû, kdy pí‰eme tuto broÏurku, není právû obvyklé, aby zamûstnavatelem
osobního asistenta byl uÏivatel. Ale doufáme, Ïe se doãkáme, Ïe to bude bûÏné. Je to
totiÏ nejefektivnûj‰í (nejúãinnûj‰í) zpÛsob zhodnocení prostﬁedkÛ.
Jak vypadá takov˘ pracovnû právní pomûr? Zamûstnavatel si sám hledá, vybírá
a ‰kolí osobní asistenty, ﬁídí jejich práci, sám vede úãetnictví a dokumentaci t˘kající
se osobní asistence a sám proplácí osobní asistenty.
5.1.2. Zamûstnavatelem osobního asistenta je nestátní nezisková organizace
Ta je nyní nejãastûj‰ím poskytovatelem sluÏeb osobní asistence. Jejich poãet stále
stoupá, aãkoliv mají velké problémy se zaji‰tûním provozu. DÛvodem, Ïe se tyto
organizace mnoÏí, je rostoucí poptávka po této sluÏbû.
KaÏd˘ poskytovatel má svá pravidla pro nábor, vybírání, pﬁijímání a ‰kolení
osobních asistentÛ i pro organizaci jejich práce. V‰e se ﬁídí jednak obecnû platn˘mi
pﬁedpisy, jako je Zákoník práce, bezpeãnostní pﬁedpisy apod., jednak typem osobní
asistence (sebeurãující, nebo ﬁízená).
5.1.3. Zamûstnavatelem osobního asistenta je agentura
To zatím téÏ není obvyklá forma poskytování, protoÏe platit sociální sluÏby si vût‰ina tûch, kdo je potﬁebuje, nemÛÏe dovolit. Ale ãasem se jistû budou poskytovat
sluÏby i komerãnû. A to i pﬁesto, Ïe to pravdûpodobnû nebude hned tak se ziskem.
Stále je tu nadûje, Ïe rozvoji tûchto sluÏeb pomÛÏe, kdyÏ si je budou jejich uÏivatelé
kupovat s pomocí pﬁíspûvku na péãi, pokud to zákon umoÏní.
5.1.4. Zamûstnavatelem osobního asistenta je státní nebo obecní instituce
U dûtí ve ‰kolách se vyuÏívá asistentÛ placen˘ch úﬁadem práce, v nûkter˘ch
pﬁípadech i ‰kolsk˘mi úﬁady. Jinak jsme o nûãem takovém doposud nesly‰eli. Ale
theoreticky by to jistû bylo moÏné.
5.2. Financování osobní asistence
Není zatím vyﬁe‰eno zákonem, takÏe osobní asistence se financuje systémem
„ber kde ber“. Jde o vícezdrojové financování, a to z dotací, z plateb klientÛ, jimiÏ
se spolupodílejí, ze sponzorsk˘ch darÛ, z nadací, z v˘nosÛ sbírek apod.
5.3. Provozní podmínky pro poskytování osobní asistence
AÈ je poskytovatelem kdokoliv, musí zabezpeãit dobré zázemí pro fungování
osobní asistence. Osobní asistenti potﬁebují ke své práci co nejlep‰í podmínky, aby
v˘sledky co nejvíc uspokojily potﬁeby uÏivatelÛ.
Poskytovatel provádí rozbor potﬁeb a zdrojÛ a podle toho plánuje ãinnost.
Zaji‰Èuje organizaãní, administrativní (pﬁípadnû odborné) vedení a chod sluÏby.
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V rozsahu nezbytnû nutném vede pﬁehlednou dokumentaci. S osobními údaji nakládá tak, aby to odpovídalo právním normám. Kontaktní místo sluÏby je takové, aby
osobní asistenti, stejnû jako uÏivatelé, a to i se zvlá‰tními potﬁebami, mohli jednat
o podmínkách poskytování sluÏby dÛstojnû a bezpeãnû.
Pﬁi osobní asistenci samé není podstatou v˘konu technické ani materiálové vybavení, n˘brÏ, jak jsme jiÏ uvedli, vztah mezi klientem a osobním asistentem. Je to tedy
klient, kdo musí pro své osobní asistenty pﬁipravit dobré pracovní podmínky. O nich
se více doãtete pﬁi popisu jednotliv˘ch ãinností, na tomto místû jen obecnû:
Klient smí zadávat osobnímu asistentovi jen takové úkoly, které nejsou v rozporu
s platn˘mi zákony a s obecnû pﬁijat˘mi pravidly slu‰nosti. Musí svûdomitû dodrÏovat pﬁedem domluvené termíny a v pﬁípadû nemoci nebo jin˘ch váÏn˘ch pﬁíãin bránících v osobní asistenci neprodlenû osobního asistenta informovat. Je zavázán dbát
na zdraví své i asistentovo a k osobnímu asistentovi se chovat ohleduplnû. Dále je
klient povinen umoÏnit (nikoliv opatﬁit) asistentovi stravování (za stravu je moÏné
dohodnout úhradu), nutnou hygienu a pﬁimûﬁen˘ odpoãinek. Zavazuje se poskytovat
osobnímu asistentovi informace o organizaãních záleÏitostech t˘kajících se osobní
asistence a zachovávat mlãenlivost o skuteãnostech t˘kajících se soukromého Ïivota
osobních asistentÛ.
5.4. Struktura poskytovatelské organizace
ZáleÏí jednak na typu organizace, jednak na její velikosti. AÈ je velká, nebo malá,
musí mít kompetentní (zpÛsobilé a oprávnûné) a odpovûdné pracovníky, kteﬁí se starají o vedení, o úãetnictví, personalistiku, pﬁi ﬁízené osobní asistenci o koordinaci
a dispeãink, ev. o sociální záleÏitosti a poradenství.
5.5. Havarijní a nouzové situace
Pﬁi osobní asistenci se mÛÏe pﬁihodit leccos. Obecnû je tﬁeba se ﬁídit bezpeãnostními a protipoÏárními pﬁedpisy, pﬁi zacházení s pﬁístroji a technick˘m vybavením
musí osobní asistent postupovat podle pﬁíslu‰n˘ch návodÛ. Ve v‰ech ãinnostech spojen˘ch s osobní asistencí je nutné, aby se osobní asistent ﬁídil pokyny klienta, pﬁihlíÏel ke sv˘m schopnostem a byl nanejv˘‰ opatrn˘.
Konkrétnû je tﬁeba znát rizikové oblasti ãinností u jednotlivého klienta a mít pro
pﬁípad, Ïe se situace vymkne z rukou, pﬁedem domluvené postupy. Na pﬁíklad: Klient
je tûÏk˘ astmatik a osobní asistent by mûl vûdût, kde je potﬁebn˘ lék, kolik a jak˘m
zpÛsobem jej má uÏivateli podat. Jin˘ pﬁíklad: Klient mívá neovladatelné kﬁeãe, pﬁi
nichÏ je nebezpeãí, Ïe vypadne z vozíku a dusí se. Asistent má okamÏitû reagovat
pﬁedem nacviãen˘m úchopem, jímÏ klienta zajistí po dobu, neÏ kﬁeãe pﬁejdou. A je‰tû
jin˘ pﬁíklad: V klientovû domácnosti je tﬁeba topit...
JAK SKORO VYBOUCHL KOTEL
Osobní asistentka Miriam objasÀuje, jak to bylo: „Sousedka paní DráÏìanská pﬁi‰la, abych zatopila, Ïe je chladno. ¤ada byla na nás, tak jsem ‰la. Rozdûlala jsem
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oheÀ, pomalu jsem pﬁikládala, kdyÏ tu náhle se ozvalo praskání a rány. Lekla jsem
se a bûÏela jsem nahoru. »Jani, modli se, nûco se dûje s kotlem!« zavolala jsem do
pokoje a utíkala jsem zase zpátky. Tam uÏ byla paní DráÏìanská a snaÏila se pustit
kohouty.
Stalo se totiÏ, Ïe pan DráÏìansk˘ vypustil na léto vodu z topení, nám to nepovûdûl, a já jsem zapálila pod prázdn˘m kotlem. RozÏhavil se a hrozilo, Ïe praskne.
Rámus byl ukrutn˘, nevûdûly jsme, jak to zastavit. Paní DráÏìanská si myslela, Ïe
bude v‰e v poﬁádku, kdyÏ tam pustí vodu, a Tom ﬁíkal, Ïe BoÏí ruka drÏela ty kohouty, takÏe ne‰ly spustit. Pr˘ kdyby se to bylo podaﬁilo, uÏ jsme tady nebyly. Byl by
vyletûl do povûtﬁí cel˘ dÛm.
Nakonec jsme nûjak vyhrabaly Ïhavé uhlí ven a kotel vychladl. Ale uÏ to nebylo
nic platné. Praskl.“
(Z knihy "Hospodin je ná‰ past˘ﬁ" Jany Hrdé, klientky POV)
KdyÏ i pﬁes ve‰kerou opatrnost dojde k nûjaké havárii, musí se osobní asistent nejprve snaÏit bránit ‰íﬁení - hasit oheÀ, zastavit vodu apod., ale nesmí pﬁitom zapomínat na klienta. Jednak je tﬁeba ho alespoÀ krátce informovat, jednak se zeptat, zda
neví, jak nejlíp postupovat, pﬁípadnû je nutné dát ãi odvést klienta mimo dosah
nebezpeãí. Pokud to asistent nezvládá sám, nesmí váhat poÏádat o pomoc sousedy
nebo lidi z ulice. V pﬁípadû nutnosti musí zabezpeãit klienta, jak nejlépe je to moÏné,
a volat urychlenû odbornou pomoc.

6. PRÒBùH OSOBNÍ ASISTENCE
V dal‰í ãásti dáme nûkolik rad osobním asistentÛm, jak vykonávat nûkteré
konkrétní ãinnosti. Pﬁipomínáme, Ïe pﬁi v‰ech ãinnostech je nutné dbát na vlastní,
klientovu i obecnou bezpeãnost.
6.1. Osobní péãe
Osobní asistence je zamûﬁena zejména na pomoc tûm lidem, kteﬁí by bez ní nepﬁeÏili, tzn. Ïe potﬁebují zajistit základní Ïivotní biologické potﬁeby. Jsou to ty, jejichÏ
uspokojení se dûje zabezpeãením Ïivotních funkcí. Z hlediska sluÏeb je uspokojení
tûchto potﬁeb limitující, tzn. Ïe není-li nûkterá z tûchto potﬁeb uspokojena, je klient
ohroÏen pﬁímo na Ïivotû. Jedná se na pﬁíklad o osobní hygienu, toaletu, stravování,
pohyb a oblékání. Pﬁi plánování sluÏby je tﬁeba uváÏit, nikoliv kolik ãasu zabere jednotliv˘ úkon, n˘brÏ nezbytnou potﬁebu pokr˘t ãtyﬁiadvacet hodin dennû tak, aby tyto
potﬁeby byly nepﬁetrÏitû uspokojovány. Na pﬁíklad polohování je nûkolikaminutov˘
úkon, ale je nutné jej provádût v pravideln˘ch intervalech (ãasov˘ch obdobích) ve
dne i v noci.
Velkou ãást úkonÛ pﬁi osobní asistenci tedy tvoﬁí tzv. limitní úkony (viz v˘‰e)
intimní povahy. Z toho plyne, Ïe se pﬁi nich zejména musí dbát na respekt ke dvûma
vûcem: za prvé ke klientovu pﬁání, za druhé k jeho soukromí a dÛstojnosti.
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6.1.1. Toaleta a hygiena Nûkteré vûci ãlovûk musí zkusit, aby poznal, zda je bude
sná‰et. Na pﬁíklad toaleta je nûco, co ne právû voní a nûkdy je to vskutku pro silné
Ïaludky. To mÛÏe mít ãlovûk sebelep‰í úmysly, kdyÏ se Ïaludek vzpírá, nic se s tím
nenadûlá. Je tﬁeba se smíﬁit s tím, Ïe tato práce není pro kaÏdého.
Dá se ﬁíci, Ïe témûﬁ kaÏd˘ klient má jin˘ zpÛsob, jak provádí toaletu. Nûkter˘
potﬁebuje jen dohled nebo nepatrnou dopomoc, jin˘ naopak velmi intenzívní pomoc.
VÏdy je nutné se radûji nûkolikrát zeptat na pﬁesn˘ postup a s nûk˘m zku‰en˘m jej
nacviãit, neÏ se dlouze vyptávat aÏ pﬁi akci (kdy je namnoze tﬁeba spûchat), nebo
dokonce zmatkovat. Neost˘chejte se zeptat se, proã se postupuje takto a ne jinak
(nesmíte samozﬁejmû vzbudit dojem, Ïe chcete postup mûnit), protoÏe budete-li
vûdût, proã se nûco dûlá urãit˘m zpÛsobem, snáze si to zapamatujete.
Hygiena, aÈ uÏ dennodenní, ãi sprchování a koupání, má obvykle u jednotliv˘ch
klientÛ téÏ své zvlá‰tní postupy. A stejnû jako u toalety je nûkdy u úkonÛ s nimi souvisejících nezbytné zapojit fyzické síly. Jsou na pﬁíklad potﬁebné pﬁesuny na WC
nebo do vany apod. Na tomto místû povaÏujeme za dÛleÏité zdÛraznit, abyste chránil svá záda (viz dále). Buìto se pouÏívají speciální pomÛcky (zvedák, pﬁesunovací
prkno apod.), anebo hmaty, jimÏ je tﬁeba se dobﬁe nauãit. Pokud cítíte, Ïe vám síly
nestaãí, neváhejte o tom klientovi povûdût a hledat ﬁe‰ení, a to buì v lep‰í vybavenosti, za‰kolení nebo v pomoci je‰tû nûkoho dal‰ího.
Jak k toaletû, tak k hygienû je tedy ãasto nutno pouÏívat pomÛcky, jaké bûÏnû ãlovûk nepotﬁebuje. NezapomeÀte se pﬁedem dÛkladnû seznámit s tûmi pomÛckami,
které má vá‰ klient, a to i kdyby vám zacházení s nimi pﬁipadalo na první pohled
zcela jednoduché.
6.1.2. Oblékání a úprava
Nûkteﬁí klienti o sebe Ïel velmi málo dbají. T˘ká se to i hygieny a je to znaãnû
nepﬁíjemné. Je nutná veliká tolerance. Nûkdy dobﬁe volená slova nebo ãin mohou
hodnû zmûnit. Podle toho, v ãem je pﬁíãina, staãí nûkomu dát najevo, Ïe vás neobtûÏuje, ãi dokonce tû‰í pomáhat pﬁi klientovû vylep‰ování, Ïe vám dûlá radost, kdyÏ mu
to slu‰í apod. Pochvala je velké povzbuzení.
Klienti mají rÛzn˘ vkus, co se t˘ká oblékání a úpravy, a na ten je tﬁeba brát ohled.
Ale nejde tu jen o vkus, jde o techniku pomoci pﬁi tûchto úkonech. Zase je nezbytné
dát se pouãit, jak se to dûlá. Nicménû co platí pro v‰echny skupiny klientÛ, je to, Ïe
neupraven˘ klient je ‰patnou vizitkou osobního asistenta. Klient se totiÏ ãasto nevidí, a tak je na vás, abyste kontroloval klientÛv vzhled. A klademe vám na srdce, Ïe u
nepohybliv˘ch klientÛ obzvlá‰tû záleÏí na tom, aby nemûli na nepatﬁiãn˘ch místech
záhyby a varhánky, protoÏe jinak hrozí otlaky nebo dokonce proleÏeniny.
Pﬁi oblékání je tedy tﬁeba sledovat, za prvé, aby byl klient v tepelné pohodû (aby
mu nebylo chladno nebo pﬁíli‰ horko), za druhé, aby odûv netísnil, ne‰krtil
a neohroÏoval klienta, za tﬁetí, aby se odûv dobﬁe navlékal, a za ãtvrté, aby byl pﬁíhodn˘ k dané pﬁíleÏitosti. Mnohé z toho mÛÏe dle typu postiÏení ohlídat sám klient,
ale je vÏdy i na asistentovi, aby v tom spolupracoval.
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U lidí se zrakov˘m postiÏením je pomoc pﬁi oblékání zvlá‰tû dÛleÏitá. Spoãívá
v rozdûlení barev obleãení, v oddûlení správn˘ch párÛ (ponoÏek), ve sladûní a volbû
vhodné kombinace (spojení) jednotliv˘ch kusÛ odûvÛ. Klient mÛÏe poÏádat asistenta o pomoc v uspoﬁádání svého obleãení podle urãitého klíãe do skﬁíní, s rozli‰ením
odûvÛ a s jejich oznaãením.

6.1.3. Pohyb, pﬁesuny a polohování, doprava
Pohyb je jedna ze základních lidsk˘ch potﬁeb a je-li nûkdo omezen v mobilitû,
aÈ uÏ pro tûlesné znev˘hodnûní, ãi protoÏe se nedokáÏe pohybovat bezpeãnû pro jin˘
problém (smyslové, mentální, psychické postiÏení aj.), klesá v˘raznû kvalita jeho
Ïivota. Je proto nutné takovému ãlovûku pohyb umoÏnit (tﬁeba i jen pasivnû, tj. zmûnit prostﬁedí), a to jednak technick˘mi opatﬁeními, jednak pﬁímou pomocí, ev. dohledem.
Technická opatﬁení spoãívají v odstraÀování a pﬁekonávání architektonick˘ch
bariér (pﬁekáÏek), jako jsou schody a nerovnosti terénu, úzké dveﬁe, nevybavenost
madly a zábradlími apod. Dále k opatﬁením patﬁí rÛzná zaﬁízení pomáhající v orientaci, tﬁeba zvuková signalizace u pﬁechodÛ, a koneãnû kompenzaãní pomÛcky, jako
jsou hole, berle, vozíky, zvedáky atd., atd.
Pﬁímá pomoc se poskytuje na pﬁíklad pﬁi chÛzi v obtíÏném nebo neznámém terénu, pﬁi otevírání a zavírání dveﬁí (zamykání a odemykání), pﬁi ukládání do postele a
vstávání, pﬁi pﬁesunech na vozík a z vozíku. Zde se zastavme: Ukládání
a pﬁesuny se t˘kají osob, které mají potíÏe s pohyblivostí. PotíÏe mohou b˘t natolik
rÛzné, Ïe je tûÏko lze popsat na krátké plo‰e. TakÏe jen základní zásady, které je tﬁeba
pﬁi pomoci dodrÏovat: první je - zeptat se, jak se to dûlá s urãit˘m klientem, a to buì
jeho, nebo osoby, které dal klient dÛvûru. Nejlep‰í je vidût pﬁesn˘ postup tﬁeba
i nûkolikrát a vyzkou‰et si jej za pﬁítomnosti zku‰ené osoby. Druhá je - zeptat se na
moÏná nebezpeãí pﬁi tom kterém úkonu. PouÏijte formulace (vyjádﬁení) jako tﬁeba:
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"KdyÏ vás takhle chytnu, nebolí vás to?", "PouÏíváte nûjak˘ zvedák, jak se to s ním
dûlá?", "Nebude vám vadit, kdyÏ se tady vzepﬁu nohou, aby mi neruplo v zádech?" apod.
Dal‰ími úkony, pﬁi nichÏ se mají zachovávat v˘‰e popsané zásady, jsou pomoc pﬁi
jízdû na vozíku, posazování, postavování a polohování. Co znamená ten poslední
pojem? Lidé, kteﬁí se nemohou h˘bat, potﬁebují mûnit polohu, aby se kÛÏe a svaly
stále dobﬁe prokrvovaly, aby se neotlaãily a aby nedo‰lo k dekubitÛm (proleÏeninám). Spoãívá to ve zmûnû polohy tûch ãástí tûla, které jsou nejvíc namáhány, coÏ
jsou vsedû h˘Ïdû, vleÏe boky, kostrã a paty. Je nutné posunout, pootoãit, natﬁást, podloÏit apod. Polohovat je nutné nejménû po dvou hodinách i ãastûji.
Velmi se osvûdãilo, kdyÏ si asistenti sami vyzkou‰eli, co pohyb na vozíku pro
vezenou osobu znamená, anebo tﬁeba jaké to je, kdyÏ se ãlovûk nemÛÏe vÛbec
pohnout a je nucen setrvat v jedné poloze dlouhou dobu. KdyÏ to vydrÏíte hodinu,
jste hrdina.
Doprava je dal‰í oblast mobility, kde je moÏné a také nezbytné lidem s postiÏením pomáhat. Existují speciálnû upravená vozidla - nízkopodlaÏní nebo se zvedacími plo‰inami, se signalizací pro nevidomé, automobily s tzv. ruãním ﬁízením (aby
i lidé s ochrnut˘ma nohama mohli sami ﬁídit). Ale protoÏe takto pﬁizpÛsobené
dopravní prostﬁedky nestaãí pokr˘t v‰echny potﬁeby, musí se pomáhat tﬁeba pﬁi pﬁesunu do obyãejného, tj. nepﬁizpÛsobeného autobusu ãi tramvaje, do auta atp.
KdyÏ jsme si povûdûli, co vût‰inou obná‰í pomoc pﬁi pohybu a dopravû, shrneme
je‰tû, co z toho plyne pro osobní asistenty. Je nutné znát individuální moÏnosti a pﬁípadná rizika, která plynou z klientova postiÏení, a také postupy k zaji‰tûní bezpeãí
jeho a jeho okolí. Pomoc pﬁi pﬁekonávání architektonick˘ch bariér mÛÏete a máte
poskytovat, jen pokud vynaloÏené úsilí a riziko neohroÏuje vás nebo klienta.
Radíme: JestliÏe je nezbytná va‰e pomoc pﬁes velmi tûÏké pﬁekáÏky, pﬁizvûte pro
tento úãel je‰tû nûjakého dal‰ího muÏe. Jistû je zde ve v˘hodû pohledná dívka, neboÈ
snadno pﬁiláká pomoc.
Pﬁed jak˘mkoliv zpÛsobem pohybu nesmíme zapomenout na pﬁípravu. Vozík, ev.
jiné pomÛcky by mûly b˘t v dokonalém stavu, takÏe je pﬁedtím, neÏ vyrazíte, prohlédnûte. Cestu v souãinnosti s klientem volte co nejkrat‰í, s co nejniÏ‰ími kopeãky
a s nejmen‰ími hrboly. Jedete-li jak˘mkoliv dopravním prostﬁedkem, dbejte, aby
pﬁekáÏky byly co nejmen‰í. Hledejte s klientem spoje, které navazují, abyste nikde
dlouho neãekali, anebo musí b˘t v dohlednu útoãi‰tû pﬁed nepohodou, pﬁípadnû bezbariérové WC.
Musíme si pﬁipomenout, Ïe nûkteﬁí klienti potﬁebují spí‰e dohled ãi prÛvodcovství, nikoliv fyzickou pomoc. Jedná se ponejvíce o zabezpeãení lidí se smyslov˘m,
mentálním a psychick˘m postiÏením, a to zejména v neznámém prostﬁedí.
PrÛvodcovství je speciální ãinnost, proto si ji trochu pﬁibliÏme. Je úzce spojená
s tûlesn˘m kontaktem prÛvodce a klienta, je nároãná na koordinaci pohybÛ v rÛzn˘ch
situacích (procházení dveﬁmi, jízda po eskalátorech, nastupování do autobusu apod.).
Má svá pravidla. Pﬁi nesprávném postupu mÛÏe ohrozit zdraví i Ïivot obou
zúãastnûn˘ch. Pﬁi dlouhodobû nevyhovujícím zpÛsobu poskytování prÛvodcovství
36

(vysok˘ prÛvodce vodí malého klienta) mÛÏe mít dokonce neblah˘ dopad na tûlesné
zdraví prÛvodce atd. Proto opût pﬁipomínáme, budete-li poskytovat asistenci lidem
s potíÏemi s vidûním, seznamte se s pﬁíruãkou „Ne tak, ale tak", kterou vydal
Tyfloservis v roce 2000.
6.1.4. O‰etﬁování
Teì se nedûste, neoãekávají se od vás odborné v˘kony. O‰etﬁování pﬁi osobní asistenci znamená, Ïe osobní asistent dûlá uÏivatelovi to, co by si dûlal sám, kdyby mu
nebránilo postiÏení, anebo co by asistent z prosté lidskosti udûlal kaÏdému.
Konkrétnû je to na pﬁíklad: poskytování první pomoci (pomoc pﬁi d˘chání, pﬁivolání
rychlé záchranné sluÏby, pﬁípadnû policie), zprostﬁedkování kvalifikované zdravotní
péãe, mûﬁení teploty, pﬁiloÏení obkladu, doplnûní lékÛ a zdravotnického materiálu,
ev. dohled nad lékov˘m reÏimem, podání insulinu, péãe (nikoliv zavádûní) o stomii
(v˘vod), katetr (cévku), kanylu (stálou jehlu), jednoduché pﬁevazy, prevence (pﬁedcházení) proleÏenin, o‰etﬁení pokoÏky, masáÏ, pomoc pﬁi cviãení.
Pro v‰echny tyto úkony se osobní asistent ‰kolí podobnû jako v jin˘ch postupech
prostﬁednictvím klienta (osoby, které dal klient dÛvûru), nebo poskytovatele. A opût
platí zásada ãíslo jedna v osobní asistenci: radûji se dvakrát zeptejte, neÏ zaãnete
nûco konat (pokud není nebezpeãí z prodlení). Zde více neÏ kdy jindy platí: Osobní
asistent provádí tyto úkony podle lékaﬁov˘ch instrukcí a klientov˘ch pokynÛ (pokynÛ osoby, které dal klient dÛvûru). Osvojit si dovednosti na základû pﬁedchozího je
nutné jiÏ dﬁíve, neÏ jsou naléhavû potﬁeba.
6.1.5. Stravování
Nepatﬁí ve v‰ech sloÏkách sluÏby k limitním úkonÛm, proto je zaﬁazujeme aÏ na
konec. Je nesporné, Ïe uÏivatel by mûl dostat dennû najíst (nûkolikrát), není v‰ak
nutné dûlat v‰echny ãinnosti související s jídlem kaÏd˘ den.
6.1.5.1. Pﬁíprava stravy, ev. její doná‰ka
Je spousta moÏností, jak jídlo pﬁipravit. Nûkter˘ uÏivatel si dává pﬁiná‰et jiÏ hotové
jídlo a osobní asistent je pouze ohﬁívá. Jin˘ uÏ má navaﬁeno a také potﬁebuje jen
ohﬁátí. Koneãnû jsou tací, kteﬁí chtûjí po osobních asistentech, aby s nimi vaﬁili.
Milí osobní asistenti, tato ãást sluÏby je pro mnohé z vás tak trochu stra‰ákem.
Sly‰íte-li o vaﬁení, popadne nûkteré z vás pﬁinejmen‰ím nevole. Známe v‰ak nespoãet osobních asistentÛ, kteﬁí okusiv‰e, jaké to je, uvaﬁit nûjakou dobrÛtku,
s dychtiv˘m oãekáváním pﬁistupovali ke sporáku, aby to zopakovali. A tak se
neodﬁíkejte pﬁíleÏitosti pro naãerpání cenn˘ch dovedností. Patﬁí totiÏ k tûm, jeÏ zcela
urãitû v Ïivotû vyuÏijete.
NeÏ pﬁistoupí osobní asistent k vaﬁení, musí vûdût, co má b˘t koneãn˘m produktem (nûkdy se to nepovede), jaké k tomu potﬁebuje suroviny a jak˘m zpÛsobem bude
postupovat krok za krokem. Nûkdy to ví on sám lépe neÏ klient, jindy oba listují
v kuchaﬁce a druhdy je klient odborník na slovo vzat˘.
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6.1.5.2. Stravování asistentÛ
je nûkdy docela napínavá kapitola v „souÏití" asistenta s klientem. Pokud je asistent u klienta - del‰í dobu (víc neÏ tﬁi hodiny), je povinen uÏivatel umoÏnit, nikoliv
zajistit asistentovi pﬁimûﬁené stravování. Znamená to, Ïe na jídlo bude mít osobní asistent ãas a místo, a to v dobû, kdy se obvykle jí (obûdvá, svaãí apod.).
Nûkdy klient pozve svého asistenta k jídlu (zvlá‰tû kdyÏ je pﬁipravoval asistent),
ale jindy poãítá s tím, Ïe asistent se o svou stravu postará sám. ZáleÏí na mnoha okolnostech a zvyklostech, jak se to bude dít v jednotliv˘ch pﬁípadech, ale nûjaká pravidla
je pﬁece jen tﬁeba dodrÏovat. Pravidlo první: Domluvte se hned v poãátku, jak to
budete s va‰ím stravováním dûlat. Pravidlo druhé: Uvûdomte si, Ïe není samozﬁejmé,
Ïe vám klient jídlo nabídne. KdyÏ se tak stane, berte ohled na jeho moÏnosti. Nûkdy
se totiÏ klient ze v‰ech sil snaÏí vás hostit, ale musí si kvÛli tomu hodnû odpírat, aby
vy‰el s dÛchodem. Pravidlo tﬁetí: JestliÏe vám klient ‰tûdﬁe otevﬁe svou lednici a spíÏ,
vÏdycky, zdÛrazÀujeme: vÏdycky se zeptejte, zda si smíte vzít, na co máte chuÈ.
Jednak je to slu‰nost, jednak byste mohl klienta pﬁipravit o nûco, s ãím má své plány.
Pravidlo ãtvrté: KdyÏ se naopak uÏivatel domnívá, Ïe potravu nepotﬁebujete a odpírá
vám moÏnost v klidu se najíst, velice zdvoﬁile se ohraìte. Je moÏné, Ïe si klient va‰e
potﬁeby neuvûdomil a je to jen nedorozumûní, které lze tímto zpÛsobem napravit.
6.1.5.3. Podávání jídla a pití
ZáleÏí na postiÏení i zdravotním stavu klientÛ, jak se strava podává. Nûkteﬁí potﬁebují jen nakrájet tuÏ‰í kousky a jedí sami, jin˘m je nutné podávat jídlo do úst, nûkdy
se musí strava rozmûlnit, ba rozmixovat a jsou i tací klienti, jeÏ je tﬁeba krmit sondou. Stejné je to s pitím - nûkomu musíte jen nalít a pﬁinést nápoj, jin˘m podáváte
brãkem, nebo lahví se saviãkou.
Nûkteﬁí klienti (s mentálním nebo psychick˘m postiÏením, kteﬁí nemají zpÛsobilost k právním úkonÛm) potﬁebují dohled nad správnou Ïivotosprávou. Tu ãasto není
nutná fyzická pomoc, ale dohled pﬁi jídle.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti bychom rádi probrali jeden morální problém jako ukázku, co
znamená sebeurãující osobní asistence. V˘‰e jsme si povûdûli, Ïe pokud je uÏivatel
zpÛsobil˘ k právním úkonÛm, nese za v˘kon osobní asistence zodpovûdnost on. Jak
se v‰ak zachovat v následujícím pﬁípadû?
Klient má cukrovku a Ïádá po vás jako po osobním asistentovi, abyste ho nakrmil (!) dortem. Máte to udûlat, anebo ne?
Co byste dûlal, kdybyste prodával v cukrárnû? Zkoumal byste, zda má nûkdo
z kupujících diabetes? A kdybyste to vûdûl, odmítl byste mu prodat dort?
Jste-li v roli osobního asistenta, poskytujete sluÏby a nejste oprávnûn rozhodovat
za zákazníka. Av‰ak vá‰ osobní vztah s klientem vám umoÏÀuje, abyste mu povûdûl,
Ïe s tím hrubû nesouhlasíte. A mÛÏete mu ﬁíci v‰echny dÛvody proã. Ale potom, pakliÏe i po va‰em pﬁemlouvání trvá na podání dortu, mu jej máte podat. NeboÈ kdyby
mohl, vzal by si jej sám. A vy potom hledejte v „Domácí lékaﬁce“ rady a v telefonním seznamu ãíslo na první pomoc.
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6.1.5.4. Úklid po jídle
K jídlu samozﬁejmû patﬁí i úklid po jídle, tzn. umytí nádobí, sporáku, linky, stolu,
vytﬁení podlahy apod.
6.2. Domácnost
Probrali jsme tzv. limitní úkony, tj. ty, bez jejichÏ zabezpeãení by byl uÏivatel
pﬁímo ohroÏen na Ïivotû. Nyní budeme hovoﬁit o tzv. pololimitních, tj. o tûch, pﬁi
nichÏ klientÛv Ïivot je ohroÏen aÏ tehdy, nejsou-li uspokojeny po del‰í dobu (neohroÏující je krátkodobé pﬁeru‰ení - na dva tﬁi dny). Je to na pﬁíklad hygiena prostﬁedí, nákupy, péãe o prádlo a odûv, údrÏba v domácnosti ap. Pﬁi plánování sluÏeb je
moÏné úkony uspokojující tyto potﬁeby zaﬁadit tak, aby byl ãas osobních asistentÛ co
nejúãelnûji vyuÏit.
Sv˘mi zákony se ﬁídí pomoc pﬁi péãi o domácnost ãlovûka se zrakov˘m postiÏením. K základním pravidlÛm patﬁí odstraÀování bariér ohroÏujících zdraví
a znesnadÀujících orientaci, a nevytváﬁení nov˘ch (otevﬁené skﬁíÀky, vlhké podlahy,
volnû poloÏené kobereãky), tj. takov˘ch, které by mu znemoÏnily samostatnû vykonávat ãinnosti, kter˘m se nauãil. Zcela nevhodné je na pﬁíklad bez vûdomí
a souhlasu klienta pﬁemisÈovat jeho vûci.
6.2.1. Úklid
Pokud neprovádí úklid nûjaká jiná instituce, rodina nebo tﬁeba pﬁátelé, je nutné,
aby s údrÏbou prostﬁedí pomohl osobní asistent. ZáleÏí na klientovi (osobû, které dal
klient dÛvûru), jak úklid zorganizuje, on by mûl vûdût, co, kdy a také jak se má uklízet. Je vhodné, kdyÏ osobní asistent sám nabídne pomoc pﬁi úklidu, protoÏe nûkdy
se uÏivatel ost˘chá domnívaje se, Ïe to uÏ je nad rámec osobní asistence. Av‰ak opak
je pravdou - pﬁipomeÀme si - osobní asistence znamená, Ïe osobní asistent dûlá to,
co by dûlal klient, kdyby mohl. KdyÏ nemÛÏe uklízet sám, je tu osobní asistent.
Druh˘ dÛvod, proã je v˘hodné, aby úklid nabídl sám osobní asistent, je, Ïe mÛÏe
nabídnout, co umí a co nedûlá nerad.
6.2.1.1. BûÏn˘ úklid
Obvykle se dûlá dennû. Myje se a uklízí nádobí, stírá podlaha, ãistí umyvadlo
a WC, luxuje a utírá prach. KaÏd˘ uÏivatel má jinou pﬁedstavu o poﬁádku a ãistotû a také o tom, jak zaﬁadit úklid do programu asistence. Osobní asistent má nelehkou úlohu, protoÏe musí zároveÀ respektovat vedení klienta a zároveÀ dostát své
povinnosti udrÏet prostﬁedí kolem nûho v ãistotû. Nûkdy v‰ak si chce uÏivatel radûji
popovídat neÏ uklízet a na tuto potﬁebu je nutné brát ohled. Upozornûte, Ïe jste je‰tû
neudûlal to ãi ono (o ãem víte, Ïe je je‰tû nutné dodûlat, neÏ odejdete), Ïe to pravdûpodobnû nestihnete, a Ïe to tudíÏ bude muset dûlat nûkdo jin˘. PakliÏe i potom trvá
klient (sebeurãující osobní asistence) na tom, Ïe máte ku pﬁíkladu ponechat nádobí
neumyté a zaprá‰en˘ byt a sednout si k nûmu, uãiÀte tak. JestliÏe má uÏivatel (ﬁízené
osobní asistence) sníÏenou zpÛsobilost náhledu a nepoﬁádek je neúnosn˘, pouÏijte
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ve‰keré diplomacie, které jste schopen. Zkuste zapojit uÏivatele, vzbuìte jeho zájem,
lákejte ho („To se budou divit, aÏ pﬁijdou a uvidí, jak je tu ãisto..., Koberec je moc
pûkn˘, ale uÏ není vidût ani vzorek, pojìme, nûco s tím udûláme...“), a ukliìte to nejnutnûj‰í. NeboÈ ãistota klienta a poﬁádek kolem nûho je va‰e vizitka.
6.2.1.2. Velk˘ (generální) úklid
spoãívá na pﬁíklad v pﬁerovnání vnitﬁkÛ skﬁínûk, mytí oken a kobercÛ, drhnutí
podlah, obkladaãek atd., atd. Jde také o úklid po malování nebo po ﬁemeslnících. Na
takov˘ úklid je nezbytné se pﬁipravit: vzít si zvlá‰tní obleãení, nachystat náﬁadí, pﬁípadnû pﬁivolat posily z ﬁad kamarádÛ. Proto se s klientem nejprve poraìte, udûlejte
plán. U sebeurãující osobní asistence je iniciativa na uÏivateli, u ﬁízené na vás.
6.2.2. Prádlo
Dnes uÏ má sice témûﬁ kaÏd˘ klient automatickou praãku, ale neznamená to, Ïe
pere v‰echno prádlo v ní. Je tﬁeba zvykl˘ pﬁepírat nûkteré osobní prádlo v ruce.
Berme v potaz klientovy zvyklosti, aniÏ bychom se zbavili moÏnosti navrhnout taktnû moÏné novoty (nov˘ prací prostﬁedek, nové postupy). JestliÏe se staráme o prádlo
pﬁi ﬁízené osobní asistenci, platí následující rady pro va‰i souãinnost s klientem
a s osobou, které dal klient dÛvûru.
6.2.2.1. Praní a vû‰ení
NeÏ se pustíme do praní, je nutné prádlo roztﬁídit. Klient obvykle zná své prádlo,
a tak je buì roztﬁídí sám, nebo radí, jak je rozdûlit podle barvy (ví, kter˘ kus pou‰tí,
a kter˘ ne), podle teploty, jakou snese, podle míry za‰pinûní atp. Zatímco praãka
pere, lze dûlat nûjakou jinou práci, tﬁeba Ïehlit nebo uklízet. Nûkter˘ klient si mÛÏe
sám dát prádlo do praãky, ale nedokáÏe si je povûsit. Je tedy na asistentovi, aby to
udûlal.
6.2.2.2. Îehlení, spravování, ukládání
Je v˘hodné, kdyÏ vû‰í prádlo ten, kdo je Ïehlí, protoÏe pﬁípadné nedostatky napraví sám. Je tﬁeba prádlo ﬁádnû roztﬁepat a natáhnout ve ‰vech, vû‰et je tak, aby bylo
pûknû vyrovnané a nedalo pﬁi Ïehlení velkou práci. Pokud tomu tak není, uvûdomí si
ãlovûk, jak je dobré dûlat vûci poﬁádnû. NeÏehlí-li se prádlo rovnou ze ‰ÀÛry, záleÏí
i na tom, jak se sloÏí do ko‰e. Také k Ïehlení je dobré prádlo roztﬁídit podle teploty,
jakou je nutné nastavit na Ïehliãce. I zde by mûl mít hlavní slovo uÏivatel, kter˘ své
prádlo zná.
Pﬁi Ïehlení oddûlujeme kusy, jeÏ se mají spravovat. JestliÏe jste, mil˘ osobní asistente, ‰ikovn˘ a vládnete jehlou, je va‰e pomoc velmi vítaná. Pokud to nedovedete
a ani se tomu nehodláte nauãit, domluvte se s klientem, jak naloÏit s prádlem, které
je potﬁeba za‰ít.
VyÏehlené a vyspravené prádlo skládáme a ukládáme podle klientov˘ch pokynÛ
(pﬁípadnû osoby, které dal klient dÛvûru) do prádelníkÛ a ‰atníkÛ. Dáváme pozor,
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abychom zachovali ﬁád, kter˘ má klient zaveden˘. Mysleme na to, Ïe po nás pﬁijde
nûkdo jin˘ a ná‰ klient spoléhá na to, Ïe v‰e je uloÏeno tam, kde to patﬁí, a bude tudíÏ
moci vûci najít dle jeho vedení. Pﬁipomínáme zvlá‰tní potﬁeby nevidom˘ch (viz
v˘‰e).
6.2.3. Nákup
6.2.3.1. Hospodaﬁení
Osobní asistent pﬁi ﬁízené osobní asistenci pomáhá s hospodaﬁením podle pokynÛ
osoby, které dal klient dÛvûru. Cílem je podpoﬁit klienta v dovednostech, jeÏ jsou
nutné pﬁi bûÏn˘ch nákupech tak, aby se nauãil rozhodovat a jeho pocit zodpovûdnosti
byl posílen. Pﬁi sebeurãující osobní asistenci je to klient, kdo rozhoduje.
6.2.3.2. Nákupy
Pomoc pﬁi nákupu spoãívá buìto v tom, Ïe osobní asistent klientovi nakoupí bez
jeho pﬁímé úãasti, anebo mu co nejvíce pomáhá v tom, aby se mohl nákupÛ zúãastnit. ZáleÏí jednak na postiÏení a s tím souvisejícím typu poskytované asistence, jednak na okolnostech. Je nutné se domluvit s uÏivatelem (osobou, které dal klient dÛvûru), jak konkrétní nákup zaﬁídit podle toho, co, kdy, kde a kolik se nakupuje. JestliÏe
jdete nakupovat sám, je dobré mít seznam a vûdût nejen kolik, ale i z jaké prodejny,
jakou znaãku zboÏí, jakost atd., atd. chce klient koupit. NezapomeÀte se zeptat na
pﬁípadná náhradní ﬁe‰ení, pokud nebude k dispozici pﬁesnû to, co si klient pﬁeje.
Je vhodné v‰ímat si novinek, slev, apod. a upozorÀovat na nû klienta. Jedná se
rovnûÏ o zboÏí, které by mohlo b˘t klientovi prospû‰né a usnadnilo mu nûkteré ãinnosti (u lidí se zrakov˘m postiÏením na pﬁíklad polotovar, ze kterého by si klient sám
díky snadné pﬁípravû mohl uvaﬁit jídlo).
Nákup je nezbytné vÏdy neprodlenû vyúãtovat. Star‰í lidi, kteﬁí snadno zapomínají, je moÏné poprosit, aby vám podepsali lísteãek s ãástkou penûz, kterou vám
svûﬁili a také, Ïe pﬁijali úãet za nákup a Ïe vrácené peníze souhlasí.
6.2.4. ÚdrÏba
KaÏdá domácnost potﬁebuje ‰ikovné ruce, které spraví porouchané vûci. Tu je
tﬁeba vymûnit na vodovodu tûsnûní, namazat vrzající dveﬁe, pﬁi‰roubovat poliãku,
zatlouci hﬁebíãek. Je tedy vítán kaÏd˘, kdo se toho ujme. Mezi klienty jsou tací, kteﬁí
dovedou osobního asistenta vést k podivuhodn˘m v˘konÛm. A je téÏ nutno poãítat
i s tím, Ïe uÏivatel v této záleÏitosti poradit neumí.
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6.3. Pomoc s dûtmi
6.3.1. Postavení osobního asistenta vÛãi dûtem
Hned na poãátku je tﬁeba, aby si osobní
asistent uvûdomil, Ïe i kdyby byl promovan˘m pedagogem, jeho pravomoci vzhledem k dûtem jsou pﬁi osobní asistenci
omezené, protoÏe ty patﬁí rodiãÛm. Rodiãe
totiÏ musí pro dûti zÛstat autoritou i v pﬁípadû, Ïe jsou nehybní, nevidomí, nesly‰ící,
zkrátka Ïe mají jakékoliv postiÏení.
Osobní asistent má s dûtmi toliko pomáhat,
nikoliv je vychovávat. Povíme-li to „po
lopatû“, osobní asistent je ve vztahu
k dûtem vykonavatelem rodiãovské vÛle.
Platí zde víc neÏ kdykoliv jindy v osobní
asistenci, Ïe vÛdãí je uÏivatel, neboÈ je to
jeho zodpovûdnost. Vzhledem k tomu, Ïe
je v zájmu dûtí, aby pro nû rodiãe zÛstali
rodiãi v pravém slova smyslu, je nutné
je‰tû dÛslednûji dodrÏovat právû toto pravidlo.
Av‰ak to, Ïe pﬁi pomoci s dûtmi osobní asistent naprosto respektuje uÏivatele
jakoÏto rodiãe a dûlá jen a pouze to, co klient Ïádá, neznamená, Ïe na v˘chovu nemá
mít svÛj vlastní názor. Osobní asistent se dokonce nûkdy dostává do situace, kdy má
dûlat nûco, s ãím vnitﬁnû nesouhlasí. V takovém pﬁípadû poproste klienta o rozhovor
bez úãasti dûtí a promluvte si o tom buì jen s ním, nebo s obûma rodiãi. MÛÏe se stát,
Ïe vy pﬁesvûdãíte je, a potom je jistû dÛvod ke spokojenosti, anebo oni pﬁesvûdãí vás,
a to je také v˘borné.
6.3.2. PrÛbûh
Ptejte se, jak˘ prÛbûh má osobní asistence spojená s pomocí pﬁi v˘chovû dûtí mít
u konkrétního klienta. Pátrejte, jak˘ je tu ﬁád, co se kdy dûlá a co bude va‰ím úkolem. VÏdy kdyÏ nastoupíte do sluÏby, musíte se pídit, zda nenastaly nûjaké zmûny.
PoÏadujte, aby s vámi mûl klient zpûtnou vazbu, kdyÏ nûco s dítûtem dûláte, abyste
si byl stále zcela jist, Ïe dûláte to, co máte. U malého dítûte jde totiÏ v˘voj velmi
rychle a tomu se musí pﬁizpÛsobit jak tûlesná péãe, tak program v˘chovy. JestliÏe
jeden t˘den je‰tû dítû jenom pﬁebalujete, dal‰í t˘den uÏ je moÏná kromû toho budete
v pravideln˘ch intervalech vysazovat na noãníãek. Jednu sluÏbu se dítû kojí, a následující uÏ nikoliv atd., atd.
ZpÛsob zpûtné vazby si s uÏivatelem domluvte tak, aby nebyl ani pro jednoho
z vás pﬁíli‰ obtíÏn˘, ale aby byl zároveÀ jasn˘. Je moÏné se zeptat, co máte jít dûlat
a poãkat na pﬁím˘ pokyn. Anebo dûlat vûci tak, jak se dûlaly minule, jenom se pokaÏ42

dé ujistit, Ïe se nic nezmûnilo. Nûkde pí‰ou denní i t˘denní program a vyvû‰ují jej na
viditelném místû.
6.3.3. Vût‰í dûti
Jiná situace je, kdyÏ jsou dûti vût‰í. V takovém pﬁípadû je úloha osobního asistenta zcela jiná. Pomáhá sice, ale tûlesná péãe spoãívá uÏ jen v pracích, jako je vaﬁení,
Ïehlení apod. Stará se tím o tûlesné blaho uÏivatelov˘ch potomkÛ, jako by se starali rodiãe. Ani v˘chova uÏ se nedûje z takové blízkosti, n˘brÏ osobní asistent je víc
zprostﬁedkovatel. Kontroluje na pﬁíklad, jak dítû splnilo matãin pokyn, pokud to
maminka nemÛÏe udûlat sama (nevidomá matka).
Pﬁi v˘chovném zprostﬁedkování je pro osobního asistenta dost obtíÏné se nedostat
do role Ïalobníãka, kter˘ se dûtem zprotiví. Proti tomu pomÛÏe nûkolik vûcí, které
musí pÛsobit souãasnû: Budete-li mít dûti rád, ony od vás leccos pﬁijmou. Dûti totiÏ
dovedou vycítit va‰e postoje, a tak i stín ‰kodolibosti ve vás se vám vymstí. Naopak
mají vût‰inou smysl pro spravedlnost a ocení, kdyÏ budete na stranû spravedlnosti.
Pokud jde o normální vztah, dûti respektují své rodiãe a váÏí si tûch, kdo je téÏ
respektují. K tomu v‰emu je zajisté potﬁebná zralost a vyrovnanost osobnosti, a tak
vám pﬁejeme hodnû zdaru.
Nûkdy je tûÏké skloubit úkoly va‰e, coby osobního asistenta, s tím, co mají dûlat
dûti. Samozﬁejmû to musí rozhodnout uÏivatel, ale není vÛbec od vûci, kdyÏ se osobní asistent zúãastní diskuse a kdyÏ ukáÏe, Ïe bere váÏnû i návrhy dûtí. Dûti totiÏ
nûkdy mají pocit (ãasto neuvûdomûl˘), Ïe jim osobní asistent nûjak˘m zpÛsobem
zasahuje do soukromí ãi do kompetencí.
6.3.4. Problémy ve vztazích
Na tomto místû probereme tûÏkosti ve vztazích s dûtmi, které vypl˘vají z velmi
sloÏité situace vzniklé tím, Ïe v domácnosti musí b˘t je‰tû dal‰í osoby. Jak jsme
uvedli v˘‰e, pociÈují nûkdy dûti osobního asistenta jako vetﬁelce, a to jednak do
svého soukromí, jednak do rodinn˘ch vztahÛ. Potomci v nezanedbatelném poãtu pﬁípadÛ Ïárlí. âasto se pak vzpírají i nutn˘m akcím, podílejí-li se na nich osobní asistenti, protoÏe se cítí b˘t ohroÏeny. Namnoze si uvûdomují, Ïe nemohou osobnímu
asistentovi konkurovat ve schopnostech a dovednostech a mÛÏe pro nû b˘t bolestné,
Ïe nestaãí to, co jejich rodiã potﬁebuje, udûlat samy. Stává se také, Ïe dojde k jevu
opaãnému. Dûti mohou mít pocit, Ïe jsou rodiãi pﬁetûÏovány a nelibû nesou, Ïe ty
vûci, které se po nich vyÏadují, nedûlá osobní asistent, kdyÏ je tu podle jejich názoru od toho.
Co s tím? Lékem na nedobré vztahy je láska, pﬁímost a opravdov˘ respekt. Na
úrovni va‰ich postojÛ záleÏí nejvíc. Na nich totiÏ lze postavit v‰e ostatní. Dobré je
také stanovit pravidla, aby bylo v‰em jasné, co mají ãekat a také dûlat. Pﬁedejde se
tak mnoh˘m nedorozumûním.
Nûkdy je svízelné snést dusno, které je mezi rodiãi a jiÏ odrÛstajícími ãi odrostl˘mi dûtmi. O konfliktech (ostr˘ch sporech, neshodách) v rodinû pojednáme dále,
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zde jen opût zdÛrazníme: zachovejte respekt k lidem i k jejich názorÛm, buìte spravedliví, ale neprosazujte své pojetí spravedlnosti.
6.4. Studium
Pro lidi s postiÏením je vzdûlání pﬁíleÏitostí, jak se s ním vyrovnat. DÛkazem je
Angliãan Stephen Hawking, dne‰ní jedniãka v oboru astrofyziky. Na vzdûlání klademe velk˘ dÛraz a snahy zaãlenit dûti jiÏ od zaãátku do bûÏn˘ch základních ‰kol jsou
stále silnûj‰í, neboÈ to mÛÏe b˘t jeden z úãinn˘ch zpÛsobÛ inkluze.
6.4.1. ·kolní (tﬁídní) osobní asistence
Poskytuje se dûtem na základních ‰kolách a spoãívá v doprovodech a dopravû do
‰koly a ze ‰koly, v pomoci pﬁi vlastním vyuãování, pﬁi pﬁesunech v rámci ‰koly, pﬁi
pouÏití toalety apod.
·kolní nebo také tﬁídní osobní asistence se li‰í od ostatních jednak sv˘m obsahem,
jednak kompetencemi. Náplní asistence není ani vyuãování ani v˘chovná ãinnost,
osobní asistent dûlá to, co dítû k v˘uce nutnû potﬁebuje, ale co vzhledem ke svému
postiÏení dûlat nemÛÏe. Na pﬁíklad: Klient má potíÏe s hybností rukou a osobní asistent pí‰e to, co mu písmenko po písmenku klient diktuje. Nebo dítû nevidí a osobní
asistent mu potichouãku líãí, co uãitel ukazuje. Jin˘, trochu odli‰n˘ pﬁíklad: Îáãek
nesly‰í a osobní asistent tlumoãí jemu a zpût. Zvlá‰tní je, Ïe tento asistent musí mít
odbornou zpÛsobilost. Z uveden˘ch pﬁíkladÛ je zﬁejmé, Ïe osobní asistent není
jak˘msi „pomocn˘m“ uãitelem. Jeho práce (s v˘jimkou tlumoãení) nevyÏaduje
odbornou kvalifikaci, a je to tudíÏ vhodná ãinnost pro „civilkáﬁe“. Av‰ak jestliÏe má
Ïáãek mentální postiÏení, je dobré zváÏit, zda by pomocn˘ uãitel se speciální pedagogickou kvalifikací nebyl pﬁínosem pro nûho i pro celou tﬁídu.
Co se t˘ká kompetencí, nejsou zákonem speciálnû upraveny. Praxe ukazuje, Ïe je
dobré, kdyÏ ‰kolní osobní asistent podléhá velení ‰koly a je rovnûÏ jejím prostﬁednictvím financován. MÛÏe se také stát, Ïe dítûti pomáhá „domácí“ osobní asistent.
PakliÏe je to tak, je nezbytné, aby intenzívnû spolupracoval s uãitelem.
6.4.2. Stﬁedo‰kolské a vysoko‰kolské studium
K tomuto úãelu se vût‰inou pouÏívá sebeurãující osobní asistence, protoÏe studenti jsou schopni rozhodovat. Pﬁi této osobní asistenci se provádûjí jak obvyklé
úkony, o nichÏ jsme pojednali dﬁíve, tak úkony zvlá‰tní, jako jsou záznamy z pﬁedná‰ek, shánûní studijního materiálu aj.
Je v˘hodné, kdyÏ osobního asistenta dûlají spolustudenti, protoÏe jejich pomoc
mÛÏe b˘t úãinnûj‰í, neÏ kdyÏ ji poskytují nezúãastnûní asistenti. Student tak vyplní
ãas ve ‰kole po v‰ech stránkách smysluplnû. Pro bûÏné úkony spojené s osobní asistencí platí stejná pravidla jako doma, budeme tedy hovoﬁit pouze o zvlá‰tnostech.
AÈ uÏ jste student, ãi nikoliv, placen˘ osobní asistent, nebo dobrovolník, budete pro
klienta zﬁejmû nejãastûji zaznamenávat pﬁedná‰ky. Pokud budete poﬁizovat pro
svého klienta záznamy (na kazety, pﬁes kopírák apod.), neopomeÀte k nim pﬁipsat:
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pﬁedmût, vyuãujícího, datum atd. Studijní materiály lze opatﬁit od spoluÏákÛ,
v nûjaké instituci apod.; je dobré se domluvit s kolegy pﬁedem, aby mysleli i na vás
a vzali vás do poﬁadníku. JestliÏe nûkam pÛjdete, Ïádejte od klienta seznam
i s náhradními tituly, abyste mûli nadûji, Ïe pﬁece jen nûco pﬁinesete.
Jste-li spoluÏákem svého klienta, radíme vám, abyste poÏádal dal‰í kolegy, aby se
téÏ zapojili do sluÏby osobní asistence. V tomto pﬁípadû je lep‰í, kdyÏ to udûláte vy
neÏ vá‰ klient, protoÏe spolustudenti se mohou svobodnûji rozhodnout (nemají nepﬁíjemn˘ pocit morální povinnosti) a mimo to vás nezraní pﬁípadné odmítnutí tak jako
klienta. Není totiÏ moc milé b˘t nûkolik let s nûk˘m, kdo nevyhovûl prosbû. Nûkdy
to nese úkornû klient, nûkdy dokonce i ten, kdo nechtûl pomáhat (ãasto je nevole sice
neuvûdomûlá, ale o to hor‰í). PﬁestoÏe vám tﬁeba dají mnozí ko‰em, nevzdávejte svou
snahu, protoÏe mít pomocníky v pomoci má hned nûkolik v˘hod: jste zastupitelní,
kdyÏ nemÛÏete, nehrozí ponorková nemoc, kaÏd˘ z vás umí nûco jiného, a mÛÏe
tudíÏ b˘t nûãím jin˘m uÏiteãn˘. Domluvte se vÏdy pﬁedem, kdo bude „slouÏit“, aby
klient mûl jistotu, Ïe bude zabezpeãen, a také aby spolustudenti s ním mohli poãítat.

6.5. Zamûstnání
I ãlovûk s velmi tûÏk˘m postiÏením mÛÏe pracovat, a mnozí podávají úÏasné
v˘kony. âím to je? Tak jako jsou nadáni rÛzn˘mi talenty lidé bez postiÏení, jsou
obdaﬁeni i lidé s postiÏením. PostiÏení sice ãasto znesnadÀuje projev nûjakého talentu, nesniÏuje v‰ak chuÈ pustit se do práce a uÏ vÛbec ne koneãné v˘sledky. Nask˘tá
se otázka, co by tito lidé vytvoﬁili, kdyby postiÏení nemûli. MoÏná, Ïe by bez postiÏení nic bájeãného neudûlali, vÏdyÈ takto mají vût‰í motivaci, a tím, Ïe se jinak
mohou uplatnit tak málo, vkládají své úsilí jen do jedné ãinnosti. Anebo je to pﬁece
jen tak, Ïe to tkví v samé podstatû ãlovûãenství, totiÏ ve schopnosti tvoﬁit, a nic na
tom nemûní taková „drobnost“, jako je postiÏení?
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Tak a nyní od úvah k praxi. Podobnû jako pﬁi jin˘ch pﬁíleÏitostech i u asistence
v zamûstnání je natolik dÛleÏit˘ individuální pﬁístup, Ïe lze postupy pﬁi ní jen tûÏko
popsat. Nicménû se s vámi podûlíme alespoÀ o nûkteré zku‰enosti. Pﬁedstavte si, Ïe
jste svého klienta „vstali“, tzn. Ïe jste mu pomohli pﬁi ranní hygienû, oblékání
a jin˘ch potﬁebn˘ch vûcech. Nasnídali jste se a udûlali jste v‰echno, co bylo nutné
doma uãinit a vydali jste se na cestu do zamûstnání. Nûkdy je cestování bez problémÛ, nûkdy je plné svízelÛ (o dopravû viz v˘‰e).
Koneãnû jste na místû, nastane svlékání (pﬁevlékání), toaleta, pﬁíprava obãerstvení atd. Osobní asistent nemá dûlat za klienta jeho práci, n˘brÏ mu ji má umoÏnit. Na
pﬁíklad mu podává ‰anony z vy‰‰ích poloh, sedí-li na vozíãku, nebo ãte materiály,
kdyÏ nevidí.
Nûkdy jsou s tímto druhem osobní asistence spojené dost nepﬁíjemné pocity:
mÛÏete si pﬁipadat jako páté kolo u vozu, nebo jako ‰tvanec, jsou i pﬁípady, kdy se
cítíte obojím. Co se proti tomu dá dûlat? Za prvé - domluvte se s klientem alespoÀ
rámcovû, co bude va‰ím úkolem, a to jak pﬁi pracovní asistenci vÛbec, tak pro ten
kter˘ pracovní den. Budete-li totiÏ vûdût, s ãím máte poãítat, mÛÏete se na to pﬁipravit. Za druhé - vezmûte si s sebou také nûjakou svou práci nebo zábavu. Tﬁeba knihu,
pletení nebo vyﬁezávání. Nûco, co nevyÏaduje velké soustﬁedûní a pﬁi ãem vám nebude vadit ãasté vyru‰ování, a zároveÀ by to mûlo b˘t nûco, co vás uspokojí, protoÏe
v˘sledky je vidût.
6.6. Zapojení do prostﬁedí
Co si pod tímto nadpisem má ãlovûk pﬁedstavit? SnaÏili jsme se jím ponûkud
kostrbatû vyjádﬁit, Ïe ãlovûk s postiÏením má ztíÏené podmínky pro to, aby mohl
vyuÏívat prostor, v nûmÏ Ïije, jako ostatní, a Ïe tudíÏ pro nûho není nijak snadné
navazovat vztahy. V dostupnosti zmínûného prostﬁedí pomáhá osobní asistence.
6.6.1. Informace
První podmínkou pro orientaci ve svûtû je dostatek vyuÏiteln˘ch informací.
Osobní asistent je ãasto prostﬁedníkem, kter˘ informace ãiní dostupn˘mi, aÈ uÏ tím,
Ïe tﬁeba pustí rádio, televizi nebo donese noviny (ãlovûku s potíÏemi s hybností), ãi
tím, Ïe mu informace v nich obsaÏené pﬁeãte (ãlovûku, kter˘ nevidí), pﬁetlumoãí (ãlovûku, kter˘ nesly‰í) nebo vysvûtlí (ãlovûku, kter˘ hÛﬁ chápe).
Existují i speciální informace, jiné neÏ pouÏívá bûÏná populace, ke kter˘m se
potﬁebuje uÏivatel dostat. Jde na pﬁíklad o v˘stavy kompenzaãních pomÛcek, kde si
mÛÏe vybrat tu, jeÏ mu bude vyhovovat, letáky organizací zab˘vajících se jeho problémem a pﬁíslu‰n˘m poradenstvím atp. I v tom mÛÏe pomoci osobní asistent, a to
nejen pﬁímo, Ïe tam klientovi umoÏní pﬁístup, ale i tím, Ïe klienta (osobu, které dal
klient dÛvûru) upozorní na to, co by ho mohlo zajímat.
6.6.2. Hájení práv
KdyÏ si pﬁeãtete tento nadpis, mÛÏe vás napadnout, Ïe se máte stát neohroÏen˘m
hrdinou, kter˘ ponese dokonce svou kÛÏi na trh. Nic takového po vás, mil˘ osobní
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asistente, neÏádáme. Máte pouze pomoci klientovi, aby mohl obhajovat svá lidská,
obãanská, Ïenská ãi muÏská, náboÏenská a jakákoliv jiná práva jako v‰ichni ostatní.
Znamená to, Ïe osobní asistent umoÏní svou pomocí, aby se uÏivatel zúãastnil dÛleÏit˘ch schÛzek, aby byl vãas a dobﬁe informován, aby zúãastnûné strany dobﬁe
rozumûly klientov˘m názorÛm, postojÛm a vÛli atd., atd.
Pro osobního asistenta je nûkdy velmi tûÏké se vyrovnat se skuteãností, Ïe lidská
klientova práva jsou potlaãována. Uvûdomí si to ãasto aÏ tehdy, kdyÏ se s klientem
nedostane do tramvaje, kdyÏ zoufale hledá vchod bez vstupních schÛdkÛ k budovû,
jeÏ je sice veﬁejná, leã pro vozíãkáﬁe nepﬁístupná, kdyÏ jeho a klienta nevezmou do
taxíku, protoÏe pan ﬁidiã usoudí, Ïe klient by mu poslintal (!) ãalounûní atp. Radíme
vám, nevzru‰ujte se! Lidé s postiÏením vût‰inou vûdí, Ïe to tak je, poãítají s tím
a ‰etﬁí si síly jednak na pﬁeÏití, jednak na boj, v nûmÏ mají nadûji posunout vûci
dopﬁedu. KdyÏ jim pomÛÏete v tomhle, udûlali jste hodnû!
6.6.3. PochÛzky a jednání
KaÏd˘, kdo se setkal s ãlovûkem s postiÏením, osobní asistent najmû, si uvûdomuje, Ïe takov˘ ãlovûk má mnohem tûÏ‰í Ïivot neÏ ãlovûk bez postiÏení. V‰echna
vyrovnání, která zatím spoleãnost byla ochotna poskytnout, jako jsou na pﬁíklad
vyhrazená parkovi‰tû nebo positivní diskriminace (zv˘hodnûní) pﬁi zamûstnávání ãi
v‰echny penûÏní dávky, neﬁe‰í základní problém, tj. sociální sluÏby. SluÏby, které by
umoÏnily dÛstojn˘ Ïivot, opravdové zaãlenûní do spoleãnosti a naplnûní smyslu
Ïivota ãlovûka s velmi tûÏk˘m postiÏením.
Na‰tûstí osobní asistence je taková sluÏba a kaÏd˘, kdo se jí úãastní jako osobní
asistent, má pﬁíleÏitost se podílet na úÏasn˘ch vûcech. Na pﬁíklad mÛÏe pomoci pﬁi
tak pro jiného ãlovûka prosté akci, jako je náv‰tûva lékaﬁe, jeÏ je v‰ak pro ãlovûka
se zdravotním znev˘hodnûním hotov˘m dobrodruÏstvím. Osobní asistence dále
umoÏÀuje, aby si ãlovûk sám vyﬁídil úﬁední záleÏitosti a osobnû dohlédl na rÛzná jednání.
Tam, kde uÏ je pro uÏivatele osobní úãast spojená s pﬁíli‰ velik˘m v˘dejem energie, vyﬁídí záleÏitost osobní asistent obdaﬁen˘ ﬁádn˘mi pokyny. Pﬁi pochÛzkách je
velmi dÛleÏité, nejen aby osobní asistent pﬁesnû vûdûl, kam má jít, co tam má Ïádat,
odmítat ãi jak má jinak jednat, jak se má tváﬁit a co má dûlat, kdyby se první pokus
nezdaﬁil, ale zároveÀ je nezbytné, aby mûl zpûtnou vazbu na klienta. Aby se
i pﬁi akci mohl pﬁípadnû zeptat (telefonicky), jak pokraãovat. VÛbec nejdÛleÏitûj‰í
v‰ak je, aby osobní asistent pochopil podstatu záleÏitosti, kterou vyﬁizuje, aby ji vyﬁídil tak, jako by to udûlal sám klient.
6.6.4. Zapojení do obce
To je teì velmi moderní pojem. Má se dodrÏovat zásada, Ïe pomoc se má poskytovat tam, kde je ten, kdo ji potﬁebuje, ãili v obci. Obce vznikly jiÏ v desátém století
a mûly by pro obãany (hle souvislost slova „obãan“ se slovem „obce“) znamenat
nejv˘znamnûj‰í správní i spoleãenskou jednotku. Tak nûjak to alespoÀ hlásá pan
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ministr Vladimír ·pidla. Nebudeme zde bádat nad tím, zda v dobû globalizace není
nûco takového spí‰e jen zboÏn˘m pﬁáním vznikl˘m ze staromilství. Pojednáme
pouze o tom, Ïe ãlovûk s postiÏením je ve v˘hodû, kdyÏ má to, co k Ïivotu potﬁebuje,
co nejblíÏe. Není to tím, Ïe by z pﬁesvûdãení hájil názory ministra práce a sociálních
vûcí, n˘brÏ protoÏe má obvykle potíÏe s dopravou. To, co si jiní snadno obstarají, je
pro nûho obvykle svízel.
Jsou-li nablízku úﬁady, lékaﬁské ordinace, obchody a dal‰í sluÏby jako tﬁeba
kadeﬁník, kulturní podniky, na pﬁíklad kino atp., mÛÏe jich i ãlovûk s postiÏením pouÏívat. Hor‰í je, kdyÏ k tomu, aby si nakoupil, nav‰tívil lékaﬁe nebo
vyﬁídil úﬁední záleÏitosti, musí klient pﬁekonat neúmûrnou vzdálenost. Tu opût
pomáhá osobní asistent. I na dal‰ích aktivitách, jako je tﬁeba místní veselice
s jízdou králÛ, se mohou podílet lidé se zdravotním znev˘hodnûním díky
osobní asistenci. A jistû nejdÛleÏitûj‰í zapojení do obce jsou vydatné náv‰tûvy
místní hospody (to je samozﬁejmû nadsázka), anebo projednání Ïhav˘ch novinek se sousedkou na ulici. Pro realizaci zapojení do obce platí stejné rady jako
v˘‰e.
6.6.5. Blízcí a bliÏní
Blízcí jsou rodina a pﬁátelé, pojmem bliÏní rozumí se ostatní lidstvo. ¤íká se, Ïe
ãlovûk obvykle za Ïivot pozná a st˘ká se pﬁibliÏnû s dvûma tisíci lidí. To uÏ by byla
celá vesnice, kdyby bydleli pohromadû. Tato pomyslná vesnice je skuteãností takﬁka
kaÏdého ãlovûka, neboÈ i lidé hodnû osamûlí mají svÛj okruh lidí, s nimiÏ se alespoÀ
obãas st˘kají, byÈ by jich bylo v˘raznû ménû (tﬁeba dva nebo tﬁi).
Osobní asistence umoÏÀuje, aby to, s k˘m se klient st˘ká, kde se to dûje - zda
u nûho v domácnosti, nebo na náv‰tûvû -, jak ãasto a jak dlouho atd., byla klientova
volba, nikoliv zdravotním znev˘hodnûním vynucená nezbytnost.
Jakou roli máte pﬁi tom vy jakoÏto osobní asistent kromû toho, Ïe pomáháte pﬁi jiÏ
dﬁíve popsan˘ch úkonech? Takovou, jakou si zvolíte. MÛÏete b˘t neosobním pozorovatelem, anebo mÛÏete i vy získat dal‰í známé a pﬁátele. Nûkter˘ klient vás pﬁímo
vybídne, abyste se zúãastÀoval nejen jako ruce a nohy, pﬁedstaví vás, zatahuje vás do
hovoru atp., jin˘ to buìto neumí, nebo ani nechce. I tak máte vÏdy právo se rozhodnout vy sám. Nûkolik rad vám k tomu pﬁece jen dáme: nezapomeÀte, Ïe akce se
dûje kvÛli klientovi, pﬁípadnû mu pomozte, aby si jí mohl uÏít. Nedejte se Ïádn˘m
zpÛsobem vyprovokovat k hovoru o klientov˘ch soukrom˘ch záleÏitostech, jste
vázán mlãenlivostí! Pokud dojde k nûjak˘m konfliktním situacím, máte pomáhat klientovi. O konfliktech pojednáme více je‰tû dále.
6.6.6. Rytmus
Lidé se zdravotním znev˘hodnûním Ïijí nûkdy velmi zvlá‰tní Ïivot. Tráví svÛj ãas
v posteli, aÈ je noc ãi den. V lep‰ím pﬁípadû jsou ne na lÛÏku, ale v jedné místnosti
nebo v bytû. Jen si pﬁedstavte, Ïe byste byl nucen Ïít v jednom prostoru, Ïe byste se
nedostal ven, Ïe byste nemohl pracovat, st˘kat se s lidmi, Ïe by va‰e dny byly jeden
48

jako druh˘, a to bez ohledu na
to, zda je den v‰ední ãi sváteãní. Pro kaÏdého ãlovûka je
velmi dÛleÏit˘ rytmus, urãit˘
ﬁád, a pokud jej ãlovûk nemá,
strádá.
Osobní asistence pomáhá
lidem mít denní rytmus
v aktivitû a odpoãinku, protoÏe umoÏní mnoha lidem, aby
vÛbec vstali. Dále v oblékání,
aby na sobû nemuseli mít
totéÏ v noci i ve dne, v jídle a
pití, aby mohli mít urãit˘
reÏim stravování, v hygienû den zaãíná i konãí oãistou
apod.
Rytmus se t˘ká i dnÛ v‰edních a sváteãních. Nûkteﬁí lidé se zdravotním znev˘hodnûním mohou Ïít kaÏd˘ den, jako by byl svátek, ponûvadÏ si nemusí vydûlávat
na Ïivobytí a jsou-li v nûjakém zaﬁízení, ani se nemusí o nic starat, ale paradoxnû
právû to je jeden z dÛvodÛ jejich nespokojenosti. JestliÏe osobní asistence umoÏní
tûmto lidem, aby mohli mít a plnit nûjaké povinnosti, aby mohli mít nûjaké starosti,
které jsou schopni díky této sluÏbû ﬁe‰it, aby mohli pﬁekonávat pﬁekáÏky, znamená to
velmi mnoho.
6.7. Voln˘ ãas
Zaji‰tûní volnoãasov˘ch aktivit se obvykle v sociálních sluÏbách povaÏuje za
nadstandard. Nesouhlasíme s tím, protoÏe má-li ãlovûk Ïít normálním Ïivotem,
musí mít moÏnost vyplnit svÛj voln˘ ãas podle svého pﬁání. Nicménû finanãní nouze
nás nutí zaji‰Èovat klientÛm nejnezbytnûj‰í úkony k pﬁeÏití a voln˘ ãas nechat b˘t.
A tak buìto klienti opustí své záliby a koníãky, anebo si na pomoc pﬁi tûchto ãinnostech berou své kamarády a pﬁátele. Je tu snad jeden dÛvod, proã pﬁipou‰tíme tento
kompromis (ústupek v zájmu dohody): i zdrav˘ ãlovûk tráví svÛj voln˘ ãas se sv˘mi
pﬁáteli, a tak by bylo zvlá‰tní, kdyby ãlovûk se zdravotním znev˘hodnûním za nûco
podobného musel platit. Máme tu pro vás jedno vybídnutí: je-li vám klient blízk˘
jako pﬁítel, pﬁijìte nûkdy jen tak na náv‰tûvu, jdûte spolu do kina, do divadla, do pﬁírody, k pﬁátelÛm atp.
6.8. Kursy a pobyty
jsou nadobyãej uÏiteãné pro osoby se zdravotním znev˘hodnûním, a to hned
z nûkolika dÛvodÛ. Jeden je ten, Ïe mohou zmûnit prostﬁedí a b˘t tﬁeba v pﬁírodû,
dal‰í dÛvody jsou, Ïe se tam nûãemu novému nauãí, Ïe si jeho blízcí odpoãinou od
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stálé péãe, Ïe se právû tam mohou setkat s osobní asistencí. Pﬁi takov˘ch akcích si
mnozí zkusili Ïít bez rodiãÛ a blízk˘ch, navázali nové pﬁátelské vztahy, zjistili ãasto,
Ïe jejich moÏnosti jsou ‰ir‰í, neÏ si dosud mysleli.
Vût‰inou se stává, Ïe na kursech a pobytech se potkají klient s osobním asistentem poprvé, nûkdy je osobní asistent zcela nezku‰en˘. Chceme, abyste vûdûli, Ïe to
nevadí, Ïe naopak pﬁíli‰ zaÏité návyky pﬁekáÏejí osobnímu asistentovi pruÏnû reagovat na potﬁeby klienta. Tady se mohou osobní asistenti nauãit b˘t opravdov˘mi osobními asistenty za krátkou dobu a bez nebezpeãí. Je tu totiÏ pohromadû víc lidí, kteﬁí
si mohou navzájem poradit a pomoci.
Opût vám dáme i nûkolik rad. Uvûdomte si, prosím, Ïe klient není ve svém prostﬁedí, takÏe nûkteré jeho zabûhnuté postupy jsou zde neproveditelné. Je tﬁeba se
dopodrobna zeptat, jak se to dûlá s osobní hygienou, toaletou, oblékáním, pﬁesuny,
jídlem a pitím atd. TaÏte se klienta na konkrétní vûci, jako na pﬁíklad: z které strany
je lep‰í pouÏívat umyvadlo, zda se udrÏí vsedû, jestli si vyzkou‰el, jak moc horká
voda tu teãe z kohoutku, kolikrát za noc je nutné ho polohovat, bude-li mu vyhovovat, kdyÏ vedle nûho budete v jídelnû, nebude-li mu vadit, kdyÏ se budete nûkolikrát
ptát co ﬁíká, kdyÏ mu nerozumíte (pﬁi potíÏích s mluvením) atd., atd. NeÏ zaãnete
cokoliv dûlat, ujistûte se, Ïe znáte pﬁesn˘ postup. Nejde-li vám nûco, nepropadejte
zoufalství, chce to jen trpûlivû cviãit. JestliÏe máte pocit, Ïe by mohlo nûco b˘t pﬁíli‰ obtíÏné pro vás ãi pro klienta, nebo dokonce nebezpeãné, bez ostychu pﬁizvûte
nûkoho na pomoc.
U lidí s potíÏemi s vidûním je dÛleÏité seznámit je s objektem, provést základní
nácvik orientace v pokoji, na chodbách smûrem k toaletám, po pﬁípadû v pﬁedná‰kové
místnosti apod., upozornit je na nebezpeãné bariéry a pravidla chodu ubytovacího
zaﬁízení.
6.9. Jiné prostﬁedí
JiÏ v˘‰e jsme si ﬁekli, Ïe osobní asistence funguje bez omezení ãasu i místa. Proto
se vám mÛÏe stát, Ïe budete dûlat osobního asistenta i v prostﬁedích, kde se obvykle
sociální sluÏba neoãekává, jako tﬁeba v nemocnici nebo v lázních.
6.9.1. Krátkodob˘ pobyt v nemocnici
KdyÏ se ocitne uÏivatel v nemocnici, je nutné obvykle zajistit mnoho záleÏitostí,
protoÏe nemocniãní pobyty mohou b˘t neãekané. Osobní asistent pﬁinese vûci, které
je‰tû klient potﬁebuje, pomáhá, aby chod domácnosti nebyl pﬁeru‰en, tzn. Ïe prohlédne lednici a vyjme vûci, které by do pﬁíchodu domácího pána nevydrÏely, vypere, uklidí, dále obûhne nákupy a vyﬁídí rÛzné pochÛzky. MÛÏe také v nemocnici
pomoci s péãí, která je nûkdy pro nemocniãní personál neobvyklá, a tudíÏ ji dobﬁe
neovládá. Toto v‰ak je jen náhradní ﬁe‰ení, personál má v popisu práce vykonávat
i péãi o pacienty s postiÏením.
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6.9.2. Dlouhodob˘ pobyt v nemocnici
je pravdûpodobnû pro kaÏdého ãlovûka velká zátûÏ. Pro jedince, kter˘ nutnû potﬁebuje i k základním úkonÛm sebeobsluhy pomoc druhé osoby, je to je‰tû vût‰í souÏení. NejenÏe má starosti s tím, Ïe se mu zhor‰ilo zdraví, ale je‰tû ke v‰emu má obãas
potíÏ se zaji‰tûním základních biologick˘ch potﬁeb. Je to zajisté nedostatek zdravotnictví, leã to tu nevyﬁe‰íme. MÛÏeme jen pomoci lidem, aby jim bylo lépe.
Placenou osobní asistenci zde Ïel nelze poskytovat, protoÏe to koliduje s oficiálním financováním osobní asistence. Ale dobrovolnická osobní asistence je zde víc
neÏ vítaná (samozﬁejmû ne tﬁeba na anesteticko-resuscitaãním oddûlení). Kromû
pomoci popsané v˘‰e je dobré pro klienta, kdyÏ mÛÏe jít na procházku a popovídat
si. Prosíme, mûjte trpûlivost s klientem, kter˘ si neustále stûÏuje. Potﬁebuje se
nûkomu svûﬁit se sv˘mi obavami a sly‰et útûchu. KdyÏ dojdete tak daleko, Ïe budete
spoleãnû hledat ﬁe‰ení pro jeho problémy, bude to velik˘ pokrok. Jste-li nápadit˘,
mûjte pﬁipraveno nûkolik druhÛ krátk˘ch zábavních ãinností, aby se klient mohl co
nejpﬁíjemnûji rozpt˘lit.
6.10. Krizové situace a konflikty
Pou‰tíme se do obzvlá‰È tûÏké problematiky. MoÏn˘ch pﬁíãin a projevÛ krizov˘ch
situací a konfliktÛ jsou stra‰né spousty, takÏe se jen velmi tûÏko budou hledat
nûjaké jednotící prvky, které by umoÏnily zobecnûní a hledání zásad pro ﬁe‰ení. Ale
pﬁesto se o to pokusíme.
6.10.1. Krizové situace
Mohou nastat zhor‰ením zdraví, ztrátou nûkoho blízkého, Ïivelní pohromou
apod. Mluvíme zde o situacích, v nichÏ jde o ohroÏení Ïivota nebo zdraví, nikoliv
o malování bytu ãi o vyhazov ze zkou‰ky. Stane-li se nûco takového va‰emu klientovi, mÛÏete mu vydatnû pomoci. Jak?
Za prvé, nepropadejte panice. SnaÏte se o dvû vûci: zajistûte fungování základních Ïivotních funkcí a seÏeÀte pomoc. Toto jsou v‰eobecnû pouÏitelné rady pro
jakoukoliv krizi, aÈ je akutní, anebo vleklá. Vût‰ina akutních krizí pﬁeroste ve vleklou, a tu je asistentova role stejnû dÛleÏitá jako pﬁi bezprostﬁedním zachraÀování.
Za druhé, rozeberte s klientem situaci, zvaÏte (a tﬁeba i napi‰te), co je ztraceno
a co zÛstalo, na ãem se dá stavût, v ãem lze pokraãovat, a co naopak nejde zachránit.
VÏdy mûjte na pamûti, Ïe kdyÏ nûco konãí, nûco jiného zaãíná. Vyvoìte z toho ﬁe‰ení. Pﬁem˘‰lejte, co jsou silné a co slabé stránky navrhovaného, kde jsou rizika
a kde nejvût‰í pﬁíleÏitosti. Asistujte klientovi pﬁi vypracování postupu jednotliv˘ch
krokÛ a pﬁípadn˘ch alternativ.
Za tﬁetí, pokuste se pﬁispût k hledání dal‰í pomoci pro uspokojení potﬁeb vypl˘vajících z nastalé krize (nebezpeãné situace). Máte-li pﬁátele, vyprávûjte jim o svém
klientovi (samozﬁejmû tak, abyste neuvádûli skuteãnosti podléhající závazku mlãenlivosti), rozhoìte sítû, kde se dá a jak se dá. MoÏná, Ïe kromû osob ochotn˘ch pomo51

ci právû vy objevíte je‰tû nûjakou organizaci ãi instituci, která va‰emu klientovi také
poskytne úãinnou pomoc.
Za ãtvrté naslouchejte a naslouchejte a povzbuzujte a povzbuzujte.
6.10.2. Konflikty
Tûch je také mnoho typÛ podle pﬁíãin a okruhÛ lidí, jichÏ se t˘ká. Rozdûlíme si je
sice, ale to neznamená, Ïe popí‰eme v‰echny, nebo Ïe by toto rozdûlení bylo jediné
platné a nemûnné.
6.10.2.1. Konflikty v rodinû
jsou obzvlá‰tû nepﬁíjemné, protoÏe se klienta nejbolestnûji dot˘kají. Mimo to je
pﬁi nich postavení osobního asistenta nejtûÏ‰í. AÈ uÏ je va‰ím klientem ãlovûk
s tûlesn˘m, smyslov˘m, mentálním, psychick˘m ãi vnitﬁním postiÏením nebo ãlovûk
star˘, je obvykle vÛãi rodinû slab‰í, protoÏe je na ní závisl˘. Také va‰e postavení není
v tûchto situacích nikterak radostné, protoÏe jde o va‰eho klienta. Aãkoliv neznáte
‰ir‰í souvislosti konfliktu, pﬁestoÏe jste se k tomu rumraji pﬁichom˘tl bez vlastního
zavinûní, tﬁebaÏe byste pravdûpodobnû nejradûji utekl, jste tu pro svého klienta. Co
tedy máte dûlat?
Pokud moÏno zachovejte klid. V rozãilení se nic nevyﬁe‰í. Je-li to moÏné, zÛstaÀte
neutrální, jste tu totiÏ, abyste nahrazoval, co klientovi chybí v dÛsledku zdravotního znev˘hodnûní, nikoliv jako fanda kohokoliv. Av‰ak v okamÏiku, kdy by byl
klient ohroÏen, chraÀte a braÀte ho, i kdyby byl v neprávu. Nejste tu totiÏ ani jako
soudce, n˘brÏ jako nûkdo, kdo pomÛÏe klientovi tam, kde on sám nemÛÏe. Nejlep‰í
je pokud moÏno pomoci klientovi vzdálit se z místa konfliktu, aby mohly horké
hlavy vychladnout. Va‰e pomoc nesmí pﬁejít do agrese, nesmíte b˘t útoãn˘ ani slovnû, natoÏ fyzicky. To se ov‰em mnohem snáze ﬁekne, neÏ uãiní. Chce to skuteãnû
obrovské sebeovládání, vÏdyÈ nezﬁídka se stane, Ïe rodina napadne nejen va‰eho
klienta, ale i vás. V takovém pﬁípadû se sice dÛraznû, av‰ak zdvoﬁile braÀte. Radíme,
ve chvíli konfliktu nepouÏívejte argumenty (i kdyby byly seberozumnûj‰í, nikdo je
nevnímá), ale trvejte na tom, Ïe Ïádáte zdvoﬁilé zacházení a Ïe musíte hájit klienta.
¤íkejte to bez ostychu opakovanû. Své argumenty (dÛvody a dÛkazy) pouÏijte, aÏ se
situace uklidní. Kdybyste se nemohli dohodnout, poÏádejte o zprostﬁedkování svou
organizaci.
6.10.2.2. Konflikty na veﬁejnosti
MÛÏe se stát, Ïe se dostanete do konfliktu s nûk˘m cizím na ulici, v obchodû,
v dopravním prostﬁedku ãi kdekoliv jinde. Hádku, nebo dokonce i rvaãku, mÛÏe
vyvolat nûkdo cizí, vá‰ klient, ba i vy. Bez ohledu na to, kdo to zavinil, myslete pﬁedev‰ím na bezpeãnost svého klienta a svou.
JestliÏe konflikt zavinil nûkdo cizí, záleÏí na va‰em klientovi, zda je schopen se
tomu postavit. Pokud ne, pokuste se konflikt honem zarazit. Klidnû a dÛstojnû, leã
dÛraznû se postavte za klienta. Velmi ãasto staãí, kdyÏ dáte neohroÏenû najevo, Ïe ke
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klientovi patﬁíte a Ïe jste odhodlán ho bránit. Velká vût‰ina útoãníkÛ je zbabûlá
a rozhodn˘ odpor je odradí. V pﬁípadû, Ïe nelze konflikt nijak pﬁeru‰it a ten se
dokonce stupÀuje k násilí, dejte se na ústup (samozﬁejmû spolu s klientem). Nûkdy
vyhraje ten, kdo uteãe. NemÛÏete-li utéci, hledejte pomoc. Kﬁiãte, volejte mobilem
(máte-li jej) policii, zastavte dopravu, udûlejte poplach! Není-li úniku, nezb˘vá, neÏ
se prát. KdyÏ uÏ dojde k tomu, Ïe se musíte fyzicky bránit, pouÏijte nejúãinnûj‰ího
zpÛsobu, kter˘ znáte. Jedna dobﬁe míﬁená uzemÀující rána je lep‰í, neÏ jemné ruãní
upozorÀování. Ve chvíli, kdy útoãník nemÛÏe pokraãovat, vykliìte pole. Jen v pﬁípadû, Ïe do‰lo k nûjakému zranûní ãi po‰kození, volejte záchrannou sluÏbu a policii
a shánûjte svûdky incidentu (nepﬁíjemné události).
JestliÏe konflikt zavinil klient, je na vás, abyste mu v tom pomohl. DÛvody jsou
dva: jeden je ten, Ïe by se z toho bez va‰í pomoci klient pravdûpodobnû nedostal,
druh˘, Ïe ne kaÏd˘ klient je zodpovûdn˘ za své ãiny, a potom jste nejen de facto (ve
skuteãnosti), ale v tu chvíli i de iure (právnû) zodpovûdn˘ vy. Jak to udûlat?
Pﬁedev‰ím se omluvte. UãiÀte to dÛstojnû a nepoukazujte na klientovo postiÏení.
Vyslovte krátce politování, Ïe do‰lo k incidentu, ale nic nevysvûtlujte. Pﬁípadnû se
vûcnû zeptejte na ‰kody, které vznikly, a jak˘m zpÛsobem se mají uhradit. Dá-li se to
vyﬁídit hned (penûzi, které máte s sebou, oãi‰tûním odûvu, zakoupením nûjaké vûci
apod.), udûlejte to a rychle se ztraÈte. PakliÏe je potﬁeba to ﬁe‰it dál, vymûÀte si kontakty a ujistûte druhou stranu, Ïe se o to postaráte.
JestliÏe jste konflikt zavinil vy, jistû jako slu‰n˘ ãlovûk víte, co máte dûlat.
6.10.2.3. Konflikty s úﬁady
Stále je‰tû se, Ïel, ãasto stává, Ïe je tu úﬁad nikoliv pro obãana, n˘brÏ naopak,
a potom dochází ke konfliktÛm. Je‰tû poﬁád je nepﬁíjemné jít na úﬁad, i kdyÏ máte
v‰echny náleÏitosti v poﬁádku, tiskopisy vyplnûné a opatﬁené podpisy a pﬁíslu‰n˘mi razítky, i kdyÏ máte nastudované odpovídající zákonné normy a víte pﬁesnû, co
vám náleÏí a o ãem je nutné vést vyjednávání. Jste totiÏ je‰tû i dosud pﬁi v‰em jednání (natoÏ pﬁi vyjednávání) v nerovnoprávném postavení, v roli Ïadatele. JestliÏe
dokonce nevíte, jak máte vyplnit papíry, nebo ãekáte, Ïe vám na úﬁadû poradí, poãítejte s tím, Ïe to bude potíÏ. Je nutné zde zdÛraznit, Ïe jsou i úﬁedníci, kteﬁí dûlají svou
práci tak, jak mají. Parafrázujme klasika ãeské literatury: dobr˘ch úﬁedníkÛ je proklatû málo, av‰ak jsou! A ti, kteﬁí se „matce státní a obecní správû“ povedli, pak stojí
za to.
Tak tedy, jste s klientem na úﬁadû a do‰lo ke konfliktu. Opût záleÏí na tom, kdo jej
zaãal. JestliÏe to byl vá‰ klient, kdo „si zaãal“, je na vás, abyste posoudil, Ïe na
pﬁíklad neurvalé ﬁvaní, které zjevnû ‰kodí klientovû povûsti, a tím i vyﬁizované záleÏitosti, vyÏaduje vá‰ zásah (Je to velice o‰emetné!). PoÏádejte klienta o kratiãkou
rozmluvu, na pﬁíklad takto: „PromiÀte, mám k tomu nûco dÛleÏitého, dovolíte, abychom ‰li na chvilku ven?“ Omluvte se a pokuste se vyvést (event. vyvézt) klienta
pryã. Stává se, Ïe klient je nadmíru rozãilen a nemá v tu chvíli náhled na situaci,
nebo si z vás dokonce udûlá hromosvod a vylije si zlost na vás. V tu chvíli ho nechte
53

vypovídat, pokud to nepﬁesahuje snesitelnou míru (aÏ bude vhodná pﬁíleÏitost,
ohraìte se proti takovému jednání), a teprve poté, co se uklidnil, prohovoﬁte s ním
tu záleÏitost, kterou potﬁebuje vyﬁídit, a dohodnûte se na postupu. Nûkdy je uÏiteãné
pﬁijít na úﬁad úplnû jindy, neboÈ je pravdûpodobné, Ïe rozãilení jsou i úﬁedníci a také
se potﬁebují uklidnit. TéÏ b˘vá vhodné se dozvûdût víc o problematice, aby
bylo moÏné oponovat (odporovat, obhajovat své stanovisko) úﬁedníkÛm na základû
dobré znalosti vûci. Zejména je nutné se pouãit v záleÏitosti, která byla pﬁedmûtem
konfliktu. Pﬁíli‰ ãasto totiÏ ãlovûk propadá agresi tehdy, kdyÏ mu chybí argumenty.
Je tedy nadûje, Ïe kdyÏ pﬁijdete pﬁí‰tû na úﬁad lépe vyzbrojeni, ke konfliktu
nedojde.
Pokud se vám nepodaﬁí konflikt uhasit, je tu dost reáln˘ pﬁedpoklad, Ïe alespoÀ
nedojde k fyzickému násilí. Kdyby se snad pﬁece jen chtûl klient dokonce prát, nedá
se nic dûlat, musíte zasáhnout a klienta (tﬁeba s pomocí pﬁítomn˘ch) pacifikovat
(umírnit). Jak se budou potom pacifikovat úﬁedníci, je ov‰em otázka. Dost tûÏko pak
mÛÏe klient Ïádat nûco po úﬁedníkovi, jemuÏ na pﬁíklad u‰tûdﬁil políãek.
Zaãne-li nadmíru zvy‰ovat hlas úﬁedník, nebo chová-li se pﬁezíravû, je vhodné se
vmísit. Dovolte se nejprve velmi nápadnû klienta (aby úﬁedník pochopil, Ïe vy si
svého klienta váÏíte), zda se smíte na nûco zeptat. A potom vhodnû volen˘mi otázkami pﬁiveìte úﬁedníka k vûcnému projednávání záleÏitosti. Otázky se tedy musí
t˘kat námûtu, o nûmÏ je ﬁeã, ale tﬁeba z jiného úhlu pohledu. Nesmí b˘t ironické
(posmû‰né a u‰tûpaãné), sarkastické (jízlivé), uraÏené ani agresivní, a to ani obsahem
ani tónem. Ve chvíli, kdy se hovor uklidní, uvolnûte prostor opût uÏivatelovi. Nûkdy
dojde k tomu, Ïe se i potom obrací úﬁedník na vás, místo na klienta. Neodpovídejte
a nûmû pokyÀte smûrem ke klientovi. Pﬁípadnû proneste nûco v tomto smyslu: „To
nevím, o tom rozhoduje klient.“
JestliÏe se vám nepovede konflikt utnout a úﬁedníci se chovají agresivnû,
navrhnûte klientovi, Ïe dojdete pro nadﬁízeného. Pﬁi pﬁípadném neúspûchu by mûlo
následovat jako dal‰í krok, Ïe klient podá písemnou stíÏnost, a jestliÏe se ani potom
postoje úﬁednictva nezmûní, je dobré celou záleÏitost zveﬁejnit.
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7. PRAKTICKÁ P¤ÍPRAVA
Následující kapitoly budou spí‰e pﬁehledem neÏ námût vyãerpávajícím pojednáním. Je to tím, Ïe prostor v této broÏurce nedovoluje, abychom se rozmáchli do ‰íﬁe
i hloubky. Nicménû jsme se po úvaze rozhodli, Ïe zde uvedeme alespoÀ tento struãn˘ pﬁehled, abyste vûdûli, co existuje, a Ïe se tudíÏ má smysl pídit po podrobnûj‰ích
informacích.
7.1. ·kola zad
Leckdo by si mohl myslet, Ïe tato staÈ je uÏiteãná jen pro osobní asistenty, kteﬁí
pracují u lidí s tûlesn˘m znev˘hodnûním. Domníváme se, Ïe zásady, které platí pro
‰etﬁení zad, by mûl pouÏívat kaÏd˘ ãlovûk pﬁi jakékoliv ãinnosti. Uvedeme zde také,
jak neniãit své tûlo, kdyÏ zacházíme s jin˘mi tûly, neboÈ i to se mÛÏe v Ïivotû hodit.
Tuto kapitolu zpracovala Romana âechová podle zku‰eností vlastních i ostatních
zúãastnûn˘ch (klientÛ a osobních asistentÛ) s pouÏitím knihy MUDr. Rasev, E.: ·kola
zad. Direkta, Praha 1992.
Následující zásady jsou formulovány pﬁedev‰ím s pﬁihlédnutím k fyzikálním
zákonitostem zacházení osobního asistenta s klientem. Nelze je pﬁirozenû povaÏovat
za universální. Rady samotn˘ch klientÛ jsou ve vût‰inû pﬁípadÛ podloÏené praxí
a zku‰enostmi, a je tedy dobré jim naslouchat. Neménû kvalitní v‰ak mohou b˘t
i rady, nápady a zku‰enosti asistenta. Nejlep‰ím ﬁe‰ením se tedy jeví skloubit obojí
dohromady a na urãitém postupu se vÏdy vzájemnû dohodnout.
7.1.1. Obecné zásady ‰etﬁení zad:
Pﬁi pomoci druh˘m je dÛleÏité snaÏit se v první ﬁadû neublíÏit sám sobû, ãili:
- nepﬁetûÏovat vlastní pohybov˘ aparát,
- odpoãívat, tzn. námahu stﬁídat s relaxací (uvolnûním),
- pouÏívat téÏ logické my‰lení, nejen hrubou sílu,
- pravidelnû korigovat (napravovat) své vlastni drÏeni tûla.
7.1.2. Co nedûlat nikdy:
- nikdy nezvedat tûÏká bﬁemena s propnut˘mi koleny nataÏen˘ch dolních konãetin
a ohnutou páteﬁí,
- nepouÏívat vlastní tûlo jako madlo ãi jeﬁáb.
7.1.3. Co naopak rozhodnû neopomenout:
- o provádûné ãinnosti (pﬁesun, úprava sedu, etc.) je nutné se vÏdy navzájem informovat,
- snaÏit se co nejvíce vyuÏít dostupn˘ch kompenzaãních pomÛcek,
- k ulehãení vlastní práce lze mnohdy vyuÏít i moÏnosti, které nabízí okolí,
- pﬁi fyzické manipulaci s klientem se snaÏit vyuÏít téÏ v‰ech jeho schopností,
- optimalizovat (vylep‰ovat) vlastni pohyb (rozfázovat, námahu rozloÏit etc.).
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7.1.4. Sed
- vozík klienta je vhodné pﬁizpÛsobit vlastním tûlesn˘m proporcím (velikosti) (napﬁ.
polohu madel, za nûÏ se vozík pﬁi jízdû drÏí, v˘‰ce asistenta, kter˘ s vozíkem dlouhodobû manipuluje),
- i pﬁi sebemen‰ích terénních nerovnostech je nutné volit nejjistûj‰í a nejstabilnûj‰í
zpÛsob jejich zdolávání (pozor: náklon vozíku vpﬁed není pro klienta bezpeãn˘ ani
u malé pﬁekáÏky).
7.1.5. Schody
S klientem na vozíku:
- jízdu s vozíkem po schodech (v obou smûrech) je více neÏ vhodné uskuteãnit aÏ
tehdy, jsem-li si naprosto jist tím, Ïe ji úspû‰nû zvládnu,
- nepﬁeceÀovat své schopnosti a v pﬁípadû potﬁeby po dohodû s klientem poÏádat
o pomoc dal‰í osobu,
- náklon vozíku je vÏdy vzad,
- pﬁi jízdû se schodÛ dolÛ jde asistent za klientem a vlastní fyzickou silou brzdí pohyb
vozíku,
- pﬁi jízdû po schodech nahoru se pﬁesun odehrává pozpátku; asistent couvá jako
první do schodÛ a vytahuje vozík s klientem po zadních kolech na jednotlivé schody. Zde je, moÏná více neÏ jinde, v rámci zachování vlastního zdraví, dÛleÏitá
zásada rozloÏení námahy a vyuÏití pﬁenosu váhy a práce nohou.
S chodícím klientem:
- na místo chÛze se dvûma holemi se klient snaÏí vyuÏít oporu, kterou poskytuje pﬁítomnost zábradlí ãi osobního asistenta (event. obojí; ve vût‰inû pﬁípadÛ nabízí více
stability neÏ hÛl)
- pﬁi chÛzi se/do schodÛ se snaÏíme stát tak, abychom zabránili pﬁípadnému pádu dolÛ
a v pﬁípadû potﬁeby mohli pád zpomalit, ztlumit a klienta „usadit“ na nejbliÏ‰í
schod.
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7.1.6. Pﬁesuny
- pﬁed kaÏd˘m pﬁesunem je nutné, aby byl vozík zabrzdûn, (nejen v˘chozí, ale
i cílové místo by mûlo b˘t co nejstabilnûj‰í),
- ãím víc ke stﬁedu tûla klienta je úchop situován, tím ménû fyzicky namáhavá je
vlastní práce osobního asistenta (naprosto nevhodné je pﬁesunovat klienta napﬁ.
„taháním“ za konãetiny)
- umoÏÀují-li to okolnosti, volíme k pﬁesunu místo s neklouzav˘m podkladem (ne
linoleum, vlhké dlaÏdiãky, etc.),
- stabilní polohu klienta je v pﬁípadû potﬁeby nutné zajistit vlastním tûlem (napﬁ. plosky a kolena klienta zapﬁít vlastníma nohama),
- pﬁed zahájením samotného pﬁesunu musí b˘t téÏ poloha osobního asistenta co
nejstabilnûj‰í (napﬁ. ‰ir‰í postoj),
- zejména zde vyuÏít co nejvíce pomoci okolních podmínek - zábradlí, madla, pevné
opûrné body, nadlehãující schopnost vody (napﬁ. ve vanû).
7.2. Kompenzaãní pomÛcky
Díky lidskému dÛmyslu je moÏné doplnit technick˘mi prostﬁedky mnohé z toho,
co ãlovûku chybí. Pomáhají pomÛcky vyrobené z klasického materiálu, jako je dﬁevo
a ocel, stejnû jako z moderních, pomáhají divy mechaniky i elektroniky.
Zpﬁehledníme si trochu celé ty spousty stále se vyvíjejících a mnoÏících kompenzaãních pomÛcek podle tûch cílov˘ch skupin, jimÏ jsou urãeny. Je‰tû jednou zdÛrazÀujeme, Ïe tu nenajdete v˘ãet, Ïe je tu jen upozornûní, Ïe nûco takového se pouÏívá. Máte-li zájem se seznámit s nûãím podrobnûj‰ím, doporuãujeme vám katalogy
pomÛcek, které jsou k dispozici u v˘robcÛ a distributorÛ (prodejcÛ) kompenzaãních
pomÛcek. V telefonních seznamech jsou jejich adresy i telefonní ãísla. Témûﬁ s jistotou mÛÏeme ﬁíci, Ïe kdyÏ v tûchto firmách poÏádáte o radu, budou se vám vûnovat.
7.2.1. Lidé s potíÏemi s hybností
pouÏívají pomÛcky, které pohyb umoÏÀují, které pohybu pomáhají a které za ãlovûka pohyb vykonávají. PomÛcky v‰ak kompenzují nejen to, Ïe tito lidé se nemohou
pﬁesunovat z místa na místo, n˘brÏ také to, Ïe mnozí nemohou h˘bat sv˘mi konãetinami (nebo jim konãetiny chybûjí), a nûkteﬁí z nich si tudíÏ nejsou schopni obstarat
ani základní sebeobsluhu. Bez úãinn˘ch kompenzaãních pomÛcek jsou nûkteﬁí
z nich ohroÏeni na Ïivotû.
PomÛcky jsou na pﬁíklad ortézy, jeÏ zpevÀují konãetiny i páteﬁ, dále v‰elijaké
hole, berle a chodítka, madla a úchyty, a koneãnû vozíky mechanické i elektrické,
eskalátory, plo‰iny a v˘tahy, jakoÏ i zvedáky. ZmiÀme téÏ protézy, které mohou b˘t
jednoduché i sloÏité s klouby a schopností vykonávat povely.
Zvlá‰tní kategorii pomÛcek pro nûkteré jedince (záleÏí na pﬁíãinû postiÏení) této
cílové skupiny jsou pomÛcky kompenzující inkontinenci (neschopnost zadrÏet moã
a stolici). Jsou to pro pﬁeváÏnû jednorázové pouÏití urãené pleny, plenkové kalhotky,
podloÏky, urinální kondomy apod.
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V‰echny v˘‰e zmínûné pomÛcky jsou vysoce specializované, co se t˘ká funkce
i urãení. Mûl by je pﬁedepisovat lékaﬁ-specialista na míru kaÏdému ãlovûku dle jeho
zcela individuálních potﬁeb. Îel, lékaﬁi jsou v tomto ohledu vût‰inou naprosto nevûdomí; o ãem je nepouãí sami uÏivatelé, nemají ani ponûtí. Není divu, kompenzaãní
pomÛcky procházejí bouﬁliv˘m v˘vojem. Bûhem posledních deseti let se zmûnil
takﬁka cel˘ sortiment (sloÏení) a jejich pﬁizpÛsobení a zamûﬁení na zvlá‰tní individuální potﬁeby je ãím dál vy‰‰í. Vyznají se v tom namnoze jen ti, kteﬁí se tím zab˘vají
jako sv˘m povoláním. Je tedy nutné, aby se lidé, kteﬁí potﬁebují nûjakou kompenzaci, obraceli na organizace uÏivatelÛ, na rehabilitaãní pracovníky, na v˘robní
a distributorské firmy, kde jim jsou s to dát kvalifikované rady.
7.2.2. Lidé s potíÏemi s vidûním
pouÏívají pomÛcky, které umoÏÀují jednak orientaci a samostatn˘ pohyb
v prostoru, jednak komunikaci a práci s informacemi. Také tûmto lidem nûkteré
pomÛcky umoÏÀují základní úkony sebeobsluhy.
K základním pomÛckám patﬁí br˘le a lupy, bílá hÛl, drobnûj‰í pomÛcky
s hlasov˘m nebo hmatov˘m v˘stupem (hodinky, váhy aj.), radiomagnetofony nebo
diktafony, psací stroje ãi tabulky na psaní Braillova písma, poãítaãe vybavené scanerem, hlasov˘m v˘stupem a ﬁádkem pro ãtení údajÛ na obrazovce v Braillovû písmu
a dal‰í elektronická ãtecí zaﬁízení, signalizaãní pﬁístroje, orientaãní pomÛcky apod.
Zvlá‰tní kategorii pomocníkÛ tvoﬁí vodicí psi. Z hlediska osobních asistentÛ je to
kategorie velmi dÛleÏitá, protoÏe je nezbytnû nutné, aby osobní asistent navázal kladn˘ vztah nejen s uÏivatelem, ale i s pejskem. Ten je totiÏ takﬁka nedílnou souãástí
klienta. Navíc nûkdy je tﬁeba, aby osobní asistent pomohl s péãí o psa (kdyÏ klient
onemocní).
Také tyto pomÛcky pﬁedepisuje lékaﬁ-specialista, jsou v‰ak z prostﬁedkÛ VZP
hrazeny minimálnû. Pﬁíspûvky na velkou vût‰inu z nich lze získat prostﬁednictvím
odborÛ sociálních vûcí a zdravotnictví, anebo je nutné opatﬁit na nû peníze z jin˘ch
zdrojÛ. Nevidomí jsou obvykle zapojeni do sv˘ch organizací, které se dobﬁe o své
ãleny starají a jsou vût‰inou schopny se shánûním penûz pomoci. Poﬁádají také v˘cviky, v nichÏ se ãlenové seznamují s novinkami na poli kompenzaãních pomÛcek.
7.2.3. Lidé s potíÏemi se sly‰ením
pouÏívají kompenzaãní pomÛcky ke komunikaci. Sebeobsluhu zvládají tito lidé
dobﬁe, mají v‰ak obvykle problémy s jednáními a v neznámém prostﬁedí.
PomÛcky jsou zejména sluchadla rÛzn˘ch typÛ, kochleární neuroprotézy a dále
vizuální a vibraãní signalizaãní pﬁístroje. Velmi dÛleÏité jsou pro nesly‰ící titulky
v televizi, jejichÏ vysílání je v urãit˘ch poﬁadech uzákonûno, a také teletext.
Nûkteré pomÛcky pﬁedepisují lékaﬁi-specialisté, av‰ak leccos potﬁebného a uÏiteãného je nutné opatﬁit z jin˘ch zdrojÛ. V tom také pomáhají dobﬁe fungující organizace,
v nichÏ se sdruÏují nesly‰ící.
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7.2.4. Lidé s kombinovan˘m postiÏením sluchu a zraku (hluchoslepí)
pouÏívají nûkdy obdobné pomÛcky jako obû pﬁedchozí skupiny, to znamená
pomÛcky pro komunikaci, samostatn˘ pohyb a orientaci, sebeobsluhu, pro pﬁíjem
a zpracování informací. VyuÏívají pﬁitom pﬁedev‰ím hmat a pouÏitelné zbytky sluchu
a zraku. Novou pomÛckou pro hluchoslepé je ãervenobílá hÛl, která plní obdobné
funkce jako bílá hÛl pro nevidomé. Je signálem, Ïe její uÏivatel je hluchoslep˘.
7.2.5. Lidé s potíÏemi s uãením
pouÏívají pomÛcky, které pomáhají v orientaci, v komunikaci a v nûkter˘ch úkonech sebeobsluhy.
Jako pomÛcky slouÏí dost ãasto uãební pomÛcky. Nûkter˘m pomáhá zjednodu‰ení pﬁístrojÛ bûÏné denní potﬁeby, jako je vodovodní baterie nebo telefon. To v‰echno
v‰ak nespadá do kategorie kompenzaãních pomÛcek. A tak to poji‰Èovny neplatí
a musí se na jejich opatﬁování shánût peníze, kde se dá.
7.2.6. Lidé s psychick˘mi potíÏemi
pouÏívají nûkdy obdobné pomÛcky jako pﬁedchozí skupina.
7.2.7. Lidé s chronick˘m vnitﬁním onemocnûním
pouÏívají podle druhu onemocnûní rÛzné pomÛcky, které umoÏÀují základní
Ïivotní funkce.
Jsou to na pﬁíklad pomÛcky kompenzující inkontinenci, stomii, pistole vstﬁikující insulín, slavík pomáhající hlasivkám, inhalátory, kyslíkové pﬁístroje apod., dále
epitézy na pﬁíklad po ablaci prsu atd.
Pﬁedepisuje je lékaﬁ-specialista a poji‰Èovny je v urãitém rozsahu hradí.
7.2.8. Staﬁí lidé a dûti
nejsou z hlediska pouÏívání kompenzaãních pomÛcek zvlá‰tní kategorií, protoÏe
ãlovûk bez ohledu na vûk mÛÏe mít ve‰keré v˘‰e popsané potíÏe. Nicménû je tu zmiÀujeme, abychom i pﬁi této pﬁíleÏitosti pﬁipomnûli, Ïe tito lidé potﬁebují zvlá‰tní péãi,
mají-li postiÏení. Staﬁí lidé obvykle mají více zdravotních znev˘hodnûní,
a potﬁebují tudíÏ kombinace kompenzaãních pomÛcek. Pro dûti jsou nezbytné
pomÛcky pﬁizpÛsobené jejich potﬁebám rozmûry a jin˘mi vlastnostmi, na pﬁíklad
musí b˘t ãasto z jin˘ch materiálÛ neÏ pro dospûlé. Mimo to je nutné obnovovat je
podle toho, jak se dûti vyvíjejí a rostou.
Co se t˘ká jejich pﬁedepisování, b˘vá trochu zohlednûno, Ïe jde o dûti, a Ïel
naopak star˘m lidem se ne vÏdy dostane vyhovujících pomÛcek.
7.2.9. ÚdrÏba kompenzaãních pomÛcek
je nedílnou souãástí jejich pouÏívání. V pﬁípadû, Ïe klient nemÛÏe udrÏovat své
pomÛcky sám, pomáhá mu v tom osobní asistent. Zahrnuje to ku pﬁíkladu ãi‰tûní, utahování uvolnûn˘ch ‰roubkÛ, obnovu v˘mûnn˘ch souãástek apod. Osobní asistent to
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dûlá podle klientov˘ch pokynÛ nebo podle písemného návodu, jenÏ je souãástí vybavení pomÛcky. Oãekává se, Ïe zejména v pﬁípadû, Ïe klient není schopen o pomÛcky
dbát, se bude osobní asistent zajímat o zpÛsob, jak nejlépe pomÛcky udrÏovat.
7.2.10. Opravy kompenzaãních pomÛcek
jsou naopak velmi nepﬁíjemnou souãástí Ïivota s pomÛckami. JiÏ vzhledem
k tomu, Ïe obvykle kompenzují nûco velmi, velmi dÛleÏitého pro Ïivot ãlovûka, je
porucha závaÏn˘m ohroÏením nûkteré funkce nebo dokonce Ïivota. Radíme, abyste
se zeptali, jak˘m zpÛsobem se postupuje, kdyÏ se pomÛcka pokazí, a jak se v tom
pﬁípadnû máte zapojit. Je totiÏ dÛleÏité b˘t pﬁipraven na krizové situace.

8. PSYCHOHYGIENA - Peer Counseling
Následující ﬁádky jsou jak˘msi shrnutím poznatkÛ, které jsme získali pﬁi supervizích s na‰imi osobními asistenty. Chtûli jsme pﬁi nich pomoci osobním asistentÛm
v ﬁe‰ení tûÏkostí, které pﬁi jejich práci vznikají, a ãasem jsme vidûli, Ïe nejúãinnûj‰í
pomoc mohou nabídnout oni sami. Problémy se totiÏ namnoze opakují a nûkteﬁí zku‰ení osobní asistenti uÏ na nû na‰li lék.
8.1. Proã osobní asistenti POV s touto ãinností zaãali?
Tradicí v POV je, Ïe její klienti si shánûjí osobní asistenty sami, a to ãasto mezi
kamarády a pﬁáteli. TakÏe mnozí osobní asistenti se jimi stali z kamarádství a pﬁátelství. Dal‰í studovali nûjak˘ obor, v nûmÏ osobní asistenci uplatnili nejprve jako
praxi a potom u ní uÏ zÛstali. Jiní se doslechli, Ïe nûco takového existuje, pﬁipadalo
jim to smysluplné, a proto to zkusili. Vût‰inou si uvûdomovali, Ïe materiální odmûna je velmi malá, ale pﬁesto se do toho pustili, protoÏe hledali hlub‰í smysl této
ãinnosti. Nûkteﬁí si chtûli zkusit, zda to dokáÏou. Nezﬁídka zaãali osobní asistenti
s ãinností na nûjakém pobytu.
8.2. Jaké mûli pﬁedstavy o tom, co vlastnû osobní asistence obná‰í?
Zdá se, Ïe vût‰inou velmi mlhavé. Mûli obvykle jakési ponûtí, Ïe pÛjde o lidi
s tûÏk˘m postiÏením, kdyÏ jsou na vozíku, a Ïe je jim tﬁeba pomoci s domácími
pracemi, pﬁípadnû je na vozíãku vyvézt na procházku. Studující rehabilitace se
domnívali, Ïe uplatní svÛj obor, coÏ se ne vÏdy stalo, protoÏe klient uÏ na cviãení buì
nûkoho mûl, anebo nemûl zájem cviãit. PﬁestoÏe asistenti v POV dostali jakousi
informaci o konkrétním klientovi, upﬁesnili své pﬁedstavy aÏ na místû. Obãas se
vyskytl nûjak˘ osobní asistent, kter˘ velmi pﬁesnû vûdûl, oã jde, protoÏe mûl nûkoho
s postiÏením v rodinû, nebo chodil jiÏ dﬁíve pomáhat nûkomu sám, ãi s kamarádem.
8.3. Jak˘ byl první dojem z osobní asistence?
Nejãastûj‰í slovo, které jsme v této souvislosti sly‰eli, bylo „‰ok“. Osobní
asistenti byli pﬁekvapení tím, Ïe klient je opravdu nepohybliv˘, Ïe mu „plandají“
nohy, Ïe neudrÏí tﬁeba telefonní sluchátko, Ïe má problémy s mluvením. Obávali se,
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zda budou klientovi rozumût. Mûli také strach, jak si budou vyhovovat jako lidé.
Divili se, kolik je pﬁi osobní asistenci práce, Ïe je to víc, neÏ kdyÏ doma pomáhají
mamince. „Ke v‰í práci kolem je je‰tû tﬁeba se starat o samotného klienta!" vysvûtlovali nám. Zpoãátku vÛbec nevûdûli, jak mají co dûlat, ale zároveÀ mûli potíÏ to
dûlat tak, jak chce klient, nikoliv po svém.
Jak si s tím poradili? Mluvili jsme s tûmi, které v‰echna ta „pﬁekvapení" neodradila, kteﬁí se s tím dokázali vyrovnat. (Je i dost tûch, kdo to nedovedli a ve sluÏbû
nepokraãovali.) Tak tedy zásada ãíslo jedna pr˘ je: Poãítejte s tím, Ïe jste tu pro klienta, nikoliv klient pro vás. Zásada ãíslo dvû: Radûji se dvakrát zeptejte a potom
teprve jednejte. Zásada ãíslo tﬁi: Nejde-li vûc poprvé ani podruhé, jistû pÛjde potﬁetí
nebo tﬁeba podesáté. Jednou se to zkrátka povede. Zásada ãíslo ãtyﬁi: Je logické, Ïe
klient chce dûlat vûci po svém, vÏdyÈ vy to tak také dûláte. JenomÏe vy mÛÏete, ale
klient ne. Zásada ãíslo pût: VydrÏte, protoÏe co vás nezabije, to vás posílí. Zásada
ãíslo ‰est: Máte-li s ãímkoliv problém, snaÏte se jej ﬁe‰it otevﬁenû a poctivû. Zásada
ãíslo sedm: Neberte si nic osobnû, vût‰inou to tak není (a pokud je, stejnû nepomÛÏe brát to osobnû).
8.4. Jaké klientovy vlastnosti vadily pﬁi osobní asistenci nejvíc?
Klientova nervozita, panovaãnost, nerozhodnost, sklony ke zneuÏívání - klient by
nemûl Ïádat po asistentovi úkony, které zvládne sám, vypoãítavost, ‰karohlídství,
agresivita a arogance (zpupnost), závislost na alkoholu, nechuÈ k hygienû, lakomství
a hamiÏnost, neupﬁímnost ãi dokonce lhavost, nespolehlivost, netaktnost a nezdvoﬁilost, „vlezlost“, sklony k psychické závislosti.
A co radili? Poãítat s tím, Ïe klient má spoustu trablÛ, s nimiÏ se musí dílem prát,
dílem vyrovnat, a proto má nûkdy prapodivné chování. Brát ohled na to, Ïe klient je
unavenûj‰í neÏ vy, zdrav˘ ãlovûk. Uvûdomit si, Ïe se klient pravdûpodobnû stále
(nebo ãasto) cítí v nebezpeãí. NemÛÏe-li si udûlat ani tzv. limitní úkony, je skuteãnû
v ohroÏení.
8.5. Jak popisovali osobní asistenti tuto sluÏbu?
Jako spolupráci, spolupodílnictví, partnerství, kamarádství i pﬁátelství, vzájemnou
v˘mûnu a obohacování, vzájemnou podporu, prostﬁedek k zaãlenûní do spoleãnosti,
vzájemné vyjití vstﬁíc, spoleãné hledání a nacházení, uãení a rÛst.
8.6. Do jaké míry by se mûl osobní asistent angaÏovat a jak naopak chránit svou
integritu? Jak ﬁíkat „ne“?
Pﬁedev‰ím je nutné, aby osobní asistent vstupoval do vztahu jako zralá, svébytná
bytost. DÛleÏitá je otevﬁená a upﬁímná komunikace, vûci se mají vysvûtlit dﬁív, neÏ
pﬁerostou pﬁes hlavu. Je tﬁeba se jiÏ na zaãátku dohodnout o principiálních vûcech.
Vymezit si rozsah ãasu, kter˘ si klient s asistentem mohou vûnovat, ãinnosti, v nichÏ
budou spolupracovat, i ty, v nichÏ zásadnû nikoliv. âasem vyplyne i míra dÛvûry,
kterou si vzájemnû poskytnou.
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Míru angaÏovanosti (horlivé zúãastnûnosti) si musí stanovit kaÏd˘ sám, neboÈ
kaÏd˘ ãlovûk je jin˘. Av‰ak je nezbytné si uvûdomit, Ïe osobní asistence se bez osobního nasazení dûlat nedá. Pomoc klientovi by nemûla b˘t pro asistenta Ïivotní
náplní, n˘brÏ jednou z jeho ãinností. NejdÛleÏitûj‰í je vûdût, kolik snesete a kolik
jste ochoten dát, a v tomto smyslu umût stanovit meze. Stane se na pﬁíklad, Ïe klient poÏaduje, abyste s ním ﬁe‰il jeho problémy, ale vy cítíte, Ïe na to jednak nemáte
schopnosti, jednak ani nechcete. V tom pﬁípadû je nutné, abyste velmi taktnû, leã rozhodnû dal najevo, Ïe do toho nehodláte b˘t zataÏen. Jin˘ pﬁíklad: jste ochoten
v dobû sluÏby s klientem znovu a znovu mluvit o jeho potíÏích, ale nevíte si rady,
kdyÏ vás klient pronásleduje (tﬁeba telefonem) i mimo sluÏbu. Nechcete b˘t nezdvoﬁil˘ a nechcete klienta ranit odmítnutím, ale potﬁebujete mít své soukromí. Tu
musíte zapojit ve‰kerou diplomacii, abyste klientovi vysvûtlil, Ïe va‰e kapacita
(v˘konnost) je omezená, Ïe musíte naãerpat síly, abyste se mohl zapojit do ﬁe‰ení
klientov˘ch obtíÏí, a Ïe tudíÏ nemÛÏete b˘t k dispozici poﬁád.
Platí, Ïe lidé si k vám dovolí tolik, kolik jim dovolíte. Jinak ﬁeãeno, máte právo
nevyhovût klientovi, samozﬁejmû pokud ho tím nûjak neohrozíte, je v‰ak dobré hledat náhradní ﬁe‰ení, aby se dalo klientovo pﬁání splnit. Je tﬁeba se nauãit ﬁíkat „ne“.
Umût ﬁíci „ne“ znamená, Ïe svÛj protûj‰ek nezraníte. Nejlépe poznáte, Ïe jste klientovi dobﬁe naznaãil, co je pro vás nepﬁijatelné, kdyÏ svÛj nápad zamítne on sám.
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8.7. Jak se postavit ke konfliktÛm v rodinû?
Asistenti konstatovali, Ïe rozbroje proÏívají, i kdyÏ se sebevíc snaÏí zÛstat mimo.
Nûkteﬁí ﬁíkali, Ïe je tûÏké zÛstat neutrální, kdyÏ vûdí, Ïe jsou pro klienta jedin˘m pﬁítelem. Má asistent bránit klienta? A jak? Je to stejnû o‰idné, aÈ je klient v právu, ãi v
neprávu.
Rada ãíslo jedna: udûlejte si svÛj názor, je to obrana proti tomu, abyste konflikty
proÏíval neuvûdomûle (to je pro vás nebezpeãné). Av‰ak berte v úvahu, Ïe máte
nedostatek informací, protoÏe do nûkter˘ch záleÏitostí nejste zasvûcen. Rada ãíslo
dvû: nezasahujte, ani kdyÏ jste vyzván, protoÏe si nemÛÏete b˘t jist, zda je vá‰ názor
správn˘. Ale v okamÏiku, kdy je klient napaden, jste povinen ho bránit, nemÛÏe-li on
sám. Obrana nespoãívá v hádce ãi jiné agresi, ale v pﬁeru‰ení konfliktu, a to tím, Ïe
co nejrychleji pomÛÏete klientovi opustit bitevní pole. JestliÏe odmítne, nedá se nic
dûlat, jste zpro‰tûn povinnosti. Rada ãíslo tﬁi: naslouchejte, kdyÏ klient hovoﬁí
o sv˘ch potíÏích s rodinou a o sv˘ch pocitech, ponûvadÏ mu to pomÛÏe, ale velmi,
velmi pﬁem˘‰lejte o kaÏdém slovû, pokud vás Ïádá o vyjádﬁení. Nejvíc klientovi
pomÛÏete, kdyÏ mu dáte najevo, Ïe si ho váÏíte bez ohledu na postoje jeho rodiny,
Ïe ho podporujete a Ïe s ním sice tﬁeba úplnû nesouhlasíte, ale pﬁesto respektujete
jeho rozhodnutí.
8.8. Co udûlat, kdyÏ se veﬁejnost obrací na osobního asistenta místo na klienta?
ZáleÏí na tom, jaké má klient postiÏení. JestliÏe má potíÏe s mluvením ãi sly‰ením, nebo má jiné potíÏe s komunikací, je jasné, Ïe osobní asistent je prostﬁedníkem mezi ním a okolím. Je dÛleÏité, abyste byl dobr˘m tlumoãníkem toho, co má
b˘t klientovi sdûleno, a také klientova mínûní a vÛle navenek. Av‰ak pokud klient
s rozhovorem nemá problém, není Ïádoucí, abyste mluvil za klienta. Hlavní je,
abyste se nedal vyvést z míry, kdyÏ lidé va‰eho klienta pﬁehlíÏejí, berte to jako pﬁekáÏku, kterou je potﬁeba pﬁekonat. Obvykle si asistent s klientem vytvoﬁí jiÏ pﬁedem
postupy, jimiÏ pohnou lidi k tomu, aby brali ãlovûka s postiÏením jako svého partnera. Nûkdy staãí nereagovat na oslovení, jindy nûmû pokynout smûrem ke klientovi
a jsou i pﬁípady, kdy je nutné ﬁíci pﬁímo, Ïe vy nevíte, Ïe to musí ﬁíci klient.
8.9. Co udûlat, kdyÏ je pﬁehlíÏen asistent?
Vût‰ina osobních asistentÛ mûla problém spí‰e opaãn˘, ale pﬁesto nûkteﬁí z nich
mluvili o tom, Ïe se jim nûco takového pﬁihodilo. âást z nich to povaÏovala za samozﬁejmé, vÏdyÈ jsou tu pro klienta, ãást to mûla za pokoﬁující. Nakonec se shodli na
tom, Ïe záleÏí na nich sam˘ch, jak se k nim okolí chová. Mají totiÏ na své stranû dvû
v˘hody: jednak je obvykle lidé berou bez pﬁedsudkÛ a jednak mají vût‰í moÏnosti
komunikace. Osobní asistenti mohou, nebo nemusí vstupovat do hovorÛ a vztahÛ,
které má klient, jestliÏe to není na jeho úkor. Pro posouzení této míry staãí obyãejná
lidská slu‰nost.
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8.10. Jak respektovat soukromí klienta, kde jsou hranice, které by nemûla
Ïádná strana pﬁekroãit?
O této záleÏitosti se vedlo mnoho diskusí, protoÏe bylo tûÏké vymezit, co je soukromí. Je to teritorium (území), nebo je to vztah? Rozlu‰tûní vyplynulo z pﬁedstavy
obrácen˘ch rolí a bylo následující: KdyÏ dobrovolnû naváÏete s klientem oboustrann˘ a vyváÏen˘ blízk˘ vztah, nenaru‰íte jeho soukromí, vÏdyÈ ani vy nemáte tento
vztah za zásah do svého soukromí. Vztah by v‰ak z Ïádné strany nemûl pﬁerÛst
v závislost. Nûkdy je tûÏké rozli‰it, co je závislost na pomoci a kdy vzniká psychická závislost. Je tedy nezbytné vytvoﬁit hranice vztahu, a to se obvykle dûje
v otevﬁeném rozhovoru. Hledat rovinu vztahu, která vyhovuje obûma, musí b˘t záleÏitostí obou (nebo i více) zúãastnûn˘ch.
Soukromí naru‰íte, kdyÏ jak˘mkoliv zpÛsobem zaãnete na plo‰e, kterou povaÏuje
klient za své v˘sostné území, dûlat nûco, co by klient nechtûl, na pﬁíklad pﬁesouvat
kytky, nechávat svítit svûtlo, nebo tﬁeba pou‰tût hudbu. Pﬁedstava, Ïe by totéÏ uãinil
klient ve va‰em bytû, je absurdní (protismyslná).
Naru‰ení by také bylo, kdybyste mu nûjak˘m zpÛsobem organizovali ãas. Zde je
urãitá zvlá‰tnost: âas va‰í sluÏby je klientÛv a nepatﬁí vám. Po dobu sluÏby rozhoduje klient o va‰em konání, ale ne vy o jeho, neboÈ vy jste ve sluÏbû, abyste uÏivateli pomohl dûlat to, co pro své postiÏení nemÛÏe. V okamÏiku, kdy va‰e sluÏba
konãí, je vá‰ ãas opût vá‰ a klient jej musí respektovat.
Palãivou otázkou je mimo jiné míra asistentovy zodpovûdnosti za klienta, zda
radit, ãi neradit, nebo dokonce zasahovat, ãi nezasahovat. U PraÏské organizace
vozíãkáﬁÛ, kde se jedná o sebeurãující osobní asistenci, má jednoznaãnû zodpovûdnost za její prÛbûh klient. Vy jako osobní asistent máte zodpovûdnost pouze za dobﬁe
odvedenou práci.
8.11. Jak ﬁe‰it konflikty s klientem?
Vztah mezi vámi dvûma by mûl b˘t natolik dÛvûrypln˘, abyste si navzájem mohli
otevﬁenû ﬁíci, co vám vadí, co byste mûli a mohli mûnit tak, aby vám to obûma vyhovovalo.
Pﬁi dlouhodobé osobní asistenci mÛÏe dojít k tzv. ponorkovému syndromu. Obûma
úãastníkÛm pomáhá, kdyÏ si uvûdomí, Ïe cílem osobní asistence není zábava, n˘brÏ
spolupráce. Je dobré hledat nové podnûty, které vnesou do Ïivota vzruch, st˘kat se
s dal‰ími lidmi, mít kulturní proÏitky, pﬁistupovat k mnoh˘m vûcem tvÛrãím zpÛsobem.
Roli ve vztahu nûkdy hraje také vûkov˘ pomûr klienta a asistenta. Stává se, Ïe
star‰í vystupuje vÛãi mlad‰ímu arogantnû. âasto se to ukazuje na tom, Ïe mezi klientem a asistentem dochází k jednostrannému tykání. V PraÏské organizaci vozíãkáﬁÛ se ve vztahu klient-osobní asistent jednoznaãnû doporuãuje rovnost v oslovení
(tedy buì oboustranné tykání, nebo vykání), a to i pﬁi velkém vûkovém rozdílu.
Osobní asistent si zaslouÏí vykání, i kdyÏ je o hodnû mlad‰í neÏ klient, prostû protoÏe je dospûl˘, a na druhé stranû lze dovolit i klientovi-dítûti, aby vám tykal, kdyÏ mu
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vy zcela samozﬁejmû tykáte. VÏdyÈ dûti tykají sv˘m rodiãÛm, aniÏ to jakkoliv sniÏuje rodiãovskou autoritu.
Osobní asistenti uvádûjí, Ïe velmi ãasto se klientovo nevhodné chování ve
skuteãnosti net˘ká osobního asistenta, n˘brÏ je dÛsledkem problémÛ, které proÏívá,
a není tudíÏ tﬁeba je brát osobnû. KdyÏ si to uvûdomíte, mÛÏe vám to pomoci v ﬁe‰ení konkrétních situací.
Co tedy máte dûlat, kdyÏ se cítíte napaden? NejdÛleÏitûj‰í je, abyste zaujali postoj
ochotného naslouchání. To znamená, Ïe chcete opravdu znát pﬁíãiny konfliktu. KdyÏ
se budete klienta ptát a naslouchat jeho vysvûtlení, nebude to uráÏející a mÛÏe to vést
k vyjasnûní. Dejte najevo, Ïe jste tu proto, abyste klientovi pomáhal,
a zároveÀ Ïe nedovolíte, aby vÛãi vám klient pﬁekraãoval meze zdvoﬁilosti. Nesmíte
se dát vyprovokovat ãi vydírat, mluvte ti‰e, pomalu a spí‰e se znovu a znovu ptejte
a dejte prostor klientovi, aby sám nalézal odpovûdi. V pﬁípadû, Ïe je klient natolik
rozãilen˘, Ïe se s ním nedá mluvit vûcnû, radûji mlãte a poãkejte, aÏ vychladne.
Av‰ak nepﬁecházejte mlãky agrese vÛãi vám (mohly by narÛstat), jenom hledejte
správn˘ ãas.
Tím chceme ﬁíct, Ïe nemusíte sná‰et trpnû víc, neÏ je moÏné, Ïe to máte ﬁe‰it. Ale
je tﬁeba mít veliké pochopení. Zku‰ení osobní asistenti vypovídali, Ïe zvládali
i velmi zvlá‰tní klientovo chování, kdyÏ si uvûdomili následující skuteãnosti: Klient
se neobejde bez asistence, a tak je klient na asistentovû pomoci závisl˘ (ne snad na
pomoci jedné konkrétní osoby), ale asistent na klientovi nikoliv. Z podstaty tohoto
postavení plyne, Ïe klient je slab‰í a je tﬁeba b˘t k nûmu trpûliv˘ (tedy nikoliv trpn˘,
n˘brÏ trpûliv˘). Druhá skuteãnost je, Ïe asistent po sluÏbû odchází a mÛÏe se odreagovat, zatímco klient se sv˘m postiÏením a se sv˘mi potíÏemi zÛstává. Navíc ke klientovi ãasto pﬁichází dal‰í asistent, na nûhoÏ se klient musí naladit, neboÈ kaÏd˘ asistent má jiné slabé a silné stránky. Tyto dvû skuteãnosti vypovídají o tom, Ïe klient,
aã slab‰í, je vystaven vût‰í zátûÏi, a Ïe tudíÏ není divu, kdyÏ mu nûkdy
dojdou síly. Opakujeme, Ïe to není dÛvod k agresi a Ïe ji vÛãi sobû nemáte sná‰et,
ale mûli byste naprosto klidnû a vûcnû hledat pﬁíãiny nespokojenosti a zpÛsoby, jak
je odstranit. Trpûlivost se projeví nikoliv v tom, Ïe v‰echno mlãky vydrÏíte, ale Ïe
zÛstanete vstﬁícn˘ a klidn˘ pﬁi projednávání konfliktu.
8.12. Co asistence osobním asistentÛm vzala a co dala?
Citujeme osobní asistenty: Vzala ãas a kus osobního Ïivota, iluze o úÏasn˘ch
vozíãkáﬁích, moÏnost dûlat si, co by v tu chvíli asistent chtûl, asistent tím pádem prome‰kal jiné pﬁíleÏitosti, tﬁeba st˘kat se s jin˘mi lidmi, vzala dûtsk˘ pocit bezpeãí
a jistoty, protoÏe se asistent zaãal bát, kdyÏ si uvûdomil, co se mÛÏe ãlovûku
v Ïivotû pﬁihodit.
Dala smysluplnou ãinnost, dobr˘ pocit, Ïe pomáhá, bájeãné vûdomí, Ïe nûkomu
mÛÏe dát pocit bezpeãí, poznání toho, co je asistentÛv Ïivotní problém, umûní odhadnout, kolik ãlovûk vedle nûho je‰tû mÛÏe a co uÏ nezvládá, rozumût lidem, ‰ir‰í
a hlub‰í pohled na ãlovûka jako takového, sociální cítûní, vztahové obohacení, pﬁá65

telství, pﬁínos ãlovûãenství, kdyÏ se klient stal souãástí asistentova Ïivota, nejlep‰í ze v‰eho pr˘ je, Ïe se asistent nauãil se
ovládat, umûní postavit se potíÏím, posunutí osobních hranic,
pokoru, otevﬁení srdce a zjemnûní du‰e, dobré uplatnûní osobních kompetencí, vûdomí, jak je dÛleÏité zdraví, cenné rady do
Ïivota, praktické dovednosti, umûní organizovat si ãas, starat se
o domácnost, hospodaﬁit s penûzi, osamostatnûní od rodiny, kdyÏ
si mÛÏe asistent vydûlat, úvod do Ïivota, vstup – jakousi bránu
do reality, otevﬁení jiné úrovnû Ïití, moÏnost vystoupit z vlastního Ïivota a podívat se jinam, touhu Ïít kaÏd˘ den naplno,
vzpruhu (kdyÏ vidí, Ïe nûkdo s postiÏením se má k Ïivotu),
povzbuzení, odvahu.
8.13. Jak se bránit pocitu stereotypu a jak se odreagovat?
Práce v domácnosti je v‰eobecnû povaÏována za stereotypní a pomoc ãlovûku
s postiÏením spoãívá také ve zcela v‰edních vûcech. Valná vût‰ina osobních asistentÛ si na pocit stereotypu nestûÏovala, av‰ak byli i tací. Radili jsme se tedy, jak se
takovému pocitu bránit. Jedna z nejúãinnûj‰ích rad byla: uvûdomte si, Ïe dobﬁe zaÏitá a zautomatizovaná ãinnost uvolÀuje vá‰ mozek, abyste mohl myslet na zajímavûj‰í vûci. A dal‰í byly také dobré: âinnost si naplánujte, abyste si mohl odpoãinek
rozfázovat, jdûte na chvilku do zahrady (jestliÏe je to moÏné), na deset minut vypnûte
a lehnûte si na koberec, snaÏte se nalézat stále nûco nového, povídejte si pﬁi tom
s klientem o nûãem zajímavém (tﬁeba pﬁi Ïehlení a mytí nádobí). Lépe se to sná‰í,
kdyÏ si uvûdomíte, Ïe je to potﬁeba a Ïe i mnohé vûci ve va‰em Ïivotû jsou a budou
nudné a je dobré se v tom pocviãit.
A jak se osobní asistenti odreagovávají? Jdou do pﬁírody, nejradûji do lesa, hledají pro sebe nové podnûty, poslouchají hudbu, jdou do kina ãi do divadla a pobavit se s pﬁáteli, v˘borná je fyzická aktivita, tﬁeba plavání. Ve volném ãase je zkrátka nutné si uÏít vlastní Ïivot. Pro uvolnûní napûtí je nezbytné mít „vrbu", nûkoho,
s k˘m se mÛÏete vypovídat, uÏiteãná je supervize. Pocit zadostiuãinûní sk˘tala asistentÛm samotná dobﬁe odvedené práce.
8.14. Jak sná‰et klientovu bolest? (PN)
KaÏd˘ ãlovûk s postiÏením nemusí nutnû trpût, aãkoliv má omezení, jeÏ by nûkdo
jin˘ mûl velké potíÏe sná‰et. Osobní asistence je tu mimo jiné právû proto, aby
limity plynoucí z postiÏení odstraÀovala, a sniÏovala tak utrpení. Je v‰ak mnoho
uÏivatelÛ sluÏeb, kteﬁí bez ohledu na v‰echny poskytované sluÏby mají velké souÏení, aÈ uÏ tûlesné ãi du‰evní. Beze sporu je klientova bolest nejvût‰í zátûÏí nejen pro
klienty, ale i pro osobní asistenty.
Asistenti uvádûli dvû moÏné cesty, jak se postavit k bolesti: Jedna tkví v tom, Ïe
se nemáte vciÈovat do klientovy bolesti, netrpût s klientem, ale brát ji vûcnû, nebo si
ji alespoÀ nepﬁipou‰tût, ﬁíci si, Ïe je to osud a má to tak b˘t, máte dûlat v‰e pro to,
abyste otupûl, umûl zavﬁít oãi. Druhá skupina, tvrdí, Ïe by otupûlost v tomto smûru
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brali za Ïivotní prohru a doporuãují spoluproÏívání. Zdá se, Ïe podle JeÏí‰ova
pﬁíkazu: „Bﬁemena jedni druh˘ch neste!“ dokáÏou dÛslednû jednat jen hluboce vûﬁící kﬁesÈané, kteﬁí mohou odevzdávat svá i pﬁevzatá bﬁemena pod kﬁíÏ a prosit
o pomoc. Pravdûpodobnû by bez BoÏí pomoci bylo velmi tûÏké vzít na sebe dobrovolnû nûco tak tûÏkého, jako je cítit bolest s klientem.
Spoleãné pro obû skupiny je, Ïe chcete-li klientovi pomoci, uvûdomte si, Ïe nejste bezmocn˘ ani proti bolesti. MÛÏete se totiÏ zaslouÏit o to, aby se klient od svého
trápení odpoutal, ba dokonce se rozveselil, mÛÏete ho pohladit fyzicky i psychicky,
aby se nemusel protrpût, probojovat sám. Vy mu máte poskytnout moÏnost o tom
mluvit, nelitovat ho, ale ulehãit tím, Ïe se mÛÏe svûﬁit. Nûkteﬁí asistenti mají moÏnost
pomoci tﬁeba realizací úãinné léãby, jako je masáÏ, cviãení apod.
8.15. Co dûlá organizace?
PraÏská organizace vozíãkáﬁÛ dává sv˘m klientÛm co nej‰ir‰í prostor pro organizování prÛbûhu osobní asistence. Klienti si své osobní asistenty nejen ‰kolí
a prÛbûÏnû instruují, ale také hledají. Nicménû i tak tu funguje organizace jako prostﬁedník nejen pracovnû právního vztahu, ale i získává a pﬁedává informace
o budoucích úãastnících sluÏby. Tak v zájmu klienta dûlá s adeptem na asistenta
pohovory a psychologické testy a naopak pﬁimûﬁenû informuje osobního asistenta
o klientovi. Byly tu pokusy umoÏnit vzájemné setkávání v klubu, kter˘ POV pro
asistenty pﬁipravila, ale pro nezájem pravdûpodobnû pﬁíli‰ zaneprázdnûn˘ch osobních asistentÛ se nerozvinuly. V POV tedy najdete nástûnku, na níÏ jsou i sdûlení
pro osobní asistenty, pracovníci se ochotnû vûnují osobním asistentÛm individuálnû a je tu trvalá nabídka supervize. âas od ãasu se poﬁádá tzv. „·kola zad“. Poãítá
se s tím, Ïe hlavním prostﬁedníkem pﬁedávání informací od POV asistentÛm je
klient (uÏivatelÛ je podstatnû ménû neÏ osobních asistentÛ, proto se písemná
sdûlení posílají jim).
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ZÁVùR
Jedna z osobních asistentek pﬁi na‰ich hovorech prohlásila, Ïe osobní asistence
musí osobního asistenta bavit, Ïe by to jinak bylo vÛãi klientovi „nefér“. Také o tom
se moc debatovalo a závûr byl, Ïe osobní asistence se rozhodnû nedá povaÏovat za
zábavu. Nejde pﬁi ní o to, aby se u ní nûkdo bavil, tﬁebaÏe se to naprosto nevyluãuje,
ale o pomoc, která spoãívá ve fyzicky i psychicky namáhavé práci. PakliÏe nûkoho
baví tﬁeba luxování, Ïehlení, utírání zadeãku a jiné a jiné bûÏné souãásti osobní asistence, má to k dobru. Av‰ak pokud to nûkoho nebaví, není jeho práce ménû cenná.
Morálnû je naopak velmi hodnotné, kdyÏ ãlovûk dûlá nûco, co zrovna není - jak se
ﬁíká - za odmûnu. Pﬁekonat se znamená vyhrát, a to je zvlá‰tû pﬁínosné pﬁedev‰ím pro
toho, kdo to dokázal.
Pﬁeci v‰ak je pro osobního asistenta pﬁichystáno nûco úÏasného. Je to vnitﬁní pﬁesah, bohatství hlubok˘ch vztahÛ, poznání reality Ïivota, zkrátka pﬁíleÏitost k osobnostnímu rÛstu. A jestliÏe tohle dokáÏe osobní asistent pochopit a uchopit, je to
radost!

PRONÁJEM SÁLU S P¤ÍSLU·ENSTVÍM
na okraji Prahy v HOVORâOVICÍCH 2 km od LetÀan
v zajímavém prostﬁedí se zahradou u rybníka.
• Sál 140 m2 s podiem 50 m2, jídelna 50 m2, ‰atna, sprchy, hygienické zaﬁízení, prosklená veranda s kvûtinovou v˘zdobou, k dispozici téÏ zahrada s bﬁehem rybníka.
• Stravování v objektu.
• Objekt je vhodn˘ napﬁ. pro alternativní du‰evní rozvojové smûry, semináﬁe, pﬁedná‰ky, cviãení, kursy atd.
• Hovorãovice, Revoluãní 14 (pod kostelíkem smûrem k rybníku). Od Prahy kolem
Tesca LetÀany, okolo objektu Globus âakovice, smûrem na Tﬁeboradickou teplárnu do Hovorãovic. Vzdálenost Globus - Hovorãovice 2 km.
VITALL spol. s r.o., tel.: 02/83 93 05 72 (6), fax: 02/83 93 05 84
Paní Tomanová 0604 20 98 26, Ing. Anton 0602 52 98 51
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