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úvodní slovo

Minulý týden mne sklátila cho-
roba, a byla jsem se tudíž nu-
cena zastavit. Náhle jsem si uvě-
domila, že už je zase rok za námi 
a je nutné opět bilancovat, co se 
v něm dělo v životě osob se zdra-
votním postižením, v oblasti so-
ciálního zabezpečení a zejména 
ve službě osobní asistence. Rok to 
byl plný vzrušení a kýžených i ne-
čekaných zvratů, takže není divu, 
že k té pracovní přestávce na vy-

tvoření zprávy mne přinutila až 
nemoc. Ale i přesto doufejme, že 
výsledný dojem z minulého roku 
bude spíše ozdravující. 
 
Ať je to tak, či tak, i letos máme za 
co děkovat všem, kdo se jakým-
koliv způsobem podíleli na chodu 
organizace, na tom, že mohla také 
v uplynulém roce hájit práva a zá-
jmy těch, kdo mají co do činění se 
sociální službou osobní asistence. Ing. Jana Hrdá
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VZNIK ORGANIZACE, 
JEJÍ POSLÁNÍ, CÍLE, 

ZÁSADY, OKRUH OSOB, 
STRUKTURA ORGANIZACE

APOA vznikla v Brně v dubnu roku 
2006 z iniciativy Zdeňka Škaroupky, 
předsedy Ligy za práva vozíčkářů. 
Ustavila se především jako platforma 
pro formulování potřeb všech, kdo se 
zabývají osobní asistencí. Postupně 
se začali především členové správní 
rady APOA, o.s. snažit vytvářet pod-
mínky, aby se mohly tyto potřeby 
naplňovat.

Posláním asociace je začlenění a za-
pojení osob se zdravotním posti-
žením do společnosti prostřednic-
tvím sociální služby osobní asistence. 
APOA, o.s. zastupuje zájmy svých 
členů poskytovatelů a uživatelů so-
ciální služby osobní asistence, napo-
máhá zlepšování podmínek posky-
tování osobní asistence, seznamuje 
veřejnost s potřebami osob se zdra-
votním postižením a možnostmi je-
jich uspokojování tak, aby se kvalita 
a způsob života nelišily od vrstevníků 
klientů této služby. 

Cíle organizace jsou zejména:
1.  podílet se na zvyšování úrovně 

odborných znalostí svých členů 
a ostatních zainteresovaných 
subjektů v oblasti osobní asis-
tence a sociálních služeb, a to ze-
jména vzděláváním dospělých, 
mimoškolní výchovou, pořádáním 
kurzů, odborných školení, orga-
nizováním seminářů, konferencí 
apod., včetně lektorské činnosti,

2.  zastupovat zájmy svých členů ve 
vztazích s odbornými organiza-
cemi, včetně mezinárodních, 

3.  spolupracovat se zákonodárnými 
orgány, orgány veřejné správy ve 

věcech právní úpravy osobní asi-
stence, a dalších podmínek jejího 
poskytování, 

4.  šířit informace týkající se činností 
souvisejících s naplňováním cílů 
asociace, včetně mediální prezen-
tace, publikační a vydavatelské 
činnosti, 

5.  hájit odborné zájmy všech svých 
členů. 

Principy, jimiž se řídí práce APOA, 
o.s. V souladu se zákonem o sociál-
ních službách č. 108/2006 Sb. veškerá 
činnost APOA, o.s. musí být posta-
vena na zachování lidské důstojnosti 
a sebeurčení osob, musí vycházet 
z jejich individuálně určených potřeb, 
musí působit na osoby aktivně, pod-
porovat rozvoj jejich samostatnosti, 
motivovat je k řešení nepříznivé soci-
ální situace a k jejich sociálnímu 
začleňování, musí být vždy důsledně 
zajištěno dodržování lidských práv 
a základních svobod osob.

Okruh osob, které se mohou stát 
členy APOA, o. s. je omezen věkem 
a činností: členy asociace mohou být 
fyzické osoby, které dosáhly 18 let 
věku, a právnické osoby, které posky-
tují nebo užívají služby osobní asis-
tence, které souhlasí s posláním a cíli 
asociace a hodlají se podílet na jejich 
naplňování. 

Cílové skupiny, jimž se může posky-
tovat osobní asistence, nebo které 
se mohou stát uživateli této služby, 
jsou osoby se zdravotním postižením 
a senioři. 



Jana 
Hrdá
Předsedkyně

„Osobní asistence je so-
ciální služba, která sice 
klade velmi vysoké náro-
ky na klienta, může však 
pro něho být nejen opti-
mální kompenzací jeho 
zdravotního postiže-
ní, ale i hluboce lidským 
vztahem v tomto odcize-
ném světě.“

Lenka 
Zimmermannová
Místopředsedkyně

„Lidská pomoc v nou-
zi obohacuje nejen toho, 
kdo ji dostává, ale i toho, 
kdo ji poskytuje.“

Venuše 
Firstlová
Členka správní rady

„Osobní asistence je šancí 
na důstojný a smysluplný 
život lidí s postižením.“

Milan 
Svojanovský
Člen správní rady

„Z vlastní zkušenos-
ti rodiče i poskytova-
tele (osobní asistence) 
moc dobře vím, že osob-
ní asistence je také ces-
tou k rozvoji schopnos-
tí a možností, k podpoře 
osamostatnění a co nej-
přirozenějšího života dětí 
a mladých lidí s těžkým 
postižením. Je to ces-
ta jak podpořit celou ro-
dinu, aby ustála svou roli 
a mohla žít jako rodina.“

Eva 
Kacanu
Členka správní rady

„Osobní asistence je pro 
uživatele šance a ces-
ta k plnohodnotnému ži-
votu doma, pomoc k ne-
zaplacení, přátelství, vzá-
jemné učení se.“
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ČLENOVÉ, 
STATUTÁRNÍ 

ZÁSTUPCI, 
SPRÁVNÍ RADA 

A KONTAKTY 

K 31.5. 2010 měla 
APOA mezi svými 

členy 61 právnických 
a 18 fyzických osob.



DOZORČÍ RADA Předseda | Štěpán Křístek

Podané ruce
Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 777 011 059
e-mail: podaneruce@seznam.cz

Členka | Vendula Solovská

SPOLU Olomouc
Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc
tel.: 731 186 742
e-mail: spi@spoluolomouc.cz

Členka | Šárka Schmucková

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Lužická 7, 779 00 Olomouc-Povel
tel.: 585 754 918, 731 501 308
e-mail: schmuckova@trendvoziskaru.cz

VALNÁ HROMADA

ČLENSKÁ ZÁKLADNASPRÁVNÍ RADA (5 ČLENŮ)

PŘEDSEDKYNĚ A MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ 
SPRÁVNÍ RADY
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 
SUBJEKTY

Ke všem činnostem, jež APOA pod-
niká, potřebuje správné informace, 
elán a odhodlání k proniknutí do 
míst, v nichž se dějí důležité věci tý-
kající se příslušných aktivit, dosta-
tečně silný mandát a součinnost 
vlastních členů, a obratnost ve vy-
jednávání. Tento výčet jistě není 
celý a ani si na úplnost nárok nedělá, 
avšak nelze zapomenout na spolu-
práci s jinými organizacemi. Členové 
správní rady si velmi brzy uvědomili, 
že APOA musí navázat spolupráci na 
různých úrovních s dalšími subjekty, 
které se zabývají problematikou osob 
se zdravotním postižením.

Kromě toho, že jednotliví členové 
správní rady zapojují „své“ organi-
zace a hnutí, snaží se každý v rámci 
své odbornosti a specifi k svých čin-
ností vykonávat aktivity užitečné 
pro celou asociaci. Spolupracují také 
s úřady obecní, krajské i státní správy, 
a to zejména v oblasti sociálního za-
bezpečení a školství.

Nejužší spolupráci navázala APOA 
s Národní radou osob se zdravot-
ním postižením ČR (NRZP ČR), s níž 
uzavřela v lednu 2009 písemnou 
smlouvu o spolupráci. Takto je zaru-
čeno, že členové APOA mohou být 
ihned informováni o všem, co NRZP 
ČR jako střechová organizace osob 
se zdravotním postižením podniká, 
a že se v mnohých záležitostech 
může přímo zúčastnit.

Tak například mohla v osobním jed-
nání s ministrem pro lidská práva 
Michaelem Kocábem, na něž byla 
předsedkyně APOA pozvána brzy po 
ustavení vlády, upozornit na potíže 
dětí a mládeže se zdravotním posti-
žením ve školách s osobní a pedago-
gickou asistencí. Tento námět se po 
stranické linii dostal na ministerstvo 
školství, kde se začal slibně řešit.

Již delší čas probíhá digitalizace tele-
vizního vysílání, která sice vyžaduje 
po osobách se zdravotním postižením 
některá pro ně specifi cká řešení podle 
typu postižení, ale na druhé straně 
jim poskytuje příležitosti, které zvy-
šují komfort příjmu. V březnu 2009 
se v Praze APOA zapojila do pomoci 
těmto osobám, aby mohly získat jed-
nak důležité informace, jednak po-
moc, pokud si to přály.  

Členové APOA se zúčastnili během 
roku mnoha konferencí a setkání, kde 
získali a vyměnili si mnohé užitečné in-
formace. Za všechny zmíníme meziná-
rodní konferenci o sociálních službách, 
kterou v dubnu uspořádalo MPSV, 
a podzimní mezinárodní konferenci 
o odstraňování bariér pořádanou NRZP.

zpráva o činnosti



HÁJENÍ PRÁV OSOB SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

APOA má ve svém poslání hájení 
práv osob se zdravotním postižením. 
K tomu patří nejen vyjednávání o ře-
šení na úrovni legislativy, ale také 
o pravidlech, která mají třeba veřejné 
občanské služby pro své poskytování. 
Tam se snažíme vždy zakompono-
vat taková ustanovení, jež zohledňují 
zvláštnosti v uspokojování potřeb na-
šich cílových skupin. Takto dlouho-
době vyjednáváme s Českými dra-
hami o vylepšování podmínek pro 
cestování osob se sníženou mobili-
tou a orientací, jakož i se zástupci le-
tecké dopravy.

DOTAZNÍKY PRO APOA 

V roce 2009 uspořádala správní rada 
ve spolupráci s dozorčí radou dvojí 
dotazníkové šetření. K oběma byly 
„donuceny“ nápady MPSV, když 
svými pokyny ovlivňovalo dotační ří-
zení.

Pokyn se týkal průměrných měsíč-
ních úhrad, jež jsou povinni poskyto-
vatelé vybrat od uživatelů. Pro osobní 
asistenci zněla direktiva, že organi-
zace musí od klientů za službu dostat 
v průměru 3 000 Kč měsíčně! Před-
sedkyně APOA se nejprve pokusila na 
MPSV vyjednávat, avšak tam byli ne-
ústupní. Jejich zdůvodnění byla po-
stavena jednak na tom, že pro službu 
osobní asistence je tato částka ještě 
nízká (představuje asi 30 hodin mě-
síčně), jednak na tom, že ze strany 
MPSV je to pro krajské úřady pouze 

doporučení, nikoliv závazný před-
pis. Na naše argumenty, že právě tato 
služba umožňuje uplatňovat svobod-
nou vůli uživatele také tím, že si ji ob-
jednává u několika poskytovatelů, 
a to i u neinstitucionálních (neformál-
ních), a že je tudíž tento požadavek 
nesmyslný, nebrali v potaz. Navíc ne 
všichni poskytovatelé služeb vybírají 
plné úhrady. O tom, že tato direktiva 
omezuje klienty, nechtěli ani slyšet. 

Potřebovali jsme pádné argumenty. 
A tak jsme ještě v létě požádali naše 
členské organizace, aby nám velmi 
rychle odpověděly na naše dotazy. 
Na naši výzvu reagovalo devětadva-
cet organizací (ty CHVÁLÍME!), které 
poskytují osobní asistenci jednomu, 
sedmi či osmi až osmdesáti, stopa-
desáti či stosedmašedesáti klientům. 
A to převážně v jednom, a také ve 
dvou, třech, a dokonce v sedmi kra-
jích. Poskytují nejméně 75 a nejvíce 
3 800 hodin osobní asistence mě-
síčně. Pouze v šesti organizacích plní 
výše uvedenou podmínku MPSV pro 
získání dotací! Anonymní podrobnou 
statistiku na požádání zašleme. 

Ačkoliv jsme na tento poznatek 
opakovaně upozorňovali na různých 
jednáních, nebyl požadavek MPSV 
zrušen. Poskytovatelé se kvůli tomu 
dostali do neobyčejně svízelné si-
tuace, neboť byli buďto ohrožení 
přímo ve své existenci, nebo by mu-
seli ve svých žádostech lhát, pří-
padně nutit své klienty odebírat to-
lik hodin, aby kýžené částky dosáhli. 
Nemáme zprávy o tom, jak to kdo ře-
šil (ani je pro zranitelnost vyplýva-

jící z tohoto sdělení nehodláme shá-
nět), avšak organizace fungují dál. 
Tak možná, že kraje to opravdu ne-
vzaly vážně… 

Pro podzimní valnou hromadu APOA 
jsme požádali o podrobnější rozbor 
fi nancování osobní asistence. Od-
povědělo jednadvacet organizací 
(také je CHVÁLÍME!). Ze získaných in-
formací vyjímáme: náklady na jednu 
hodinu osobní asistence kolísají od 
131  Kč do 513  Kč, průměrné jsou 
243 Kč. Nejnižší spoluúčast od kli-
entů je 40 Kč/h, nejvyšší povole-
ných 100 Kč/h a průměrná je 71 Kč/h. 
Z toho je zřejmé, že klienti platí jen 
výjimečně plnou taxu, a to i na-
vzdory tomu, že náklady na jednu 
hodinu jsou tak vysoké, že peníze, 
jež do služby přinesou uživatelé, ne-
jsou až tak významné. Často jsou dva 
až třikrát vyšší, a v extrémních přípa-
dech dokonce desetkrát vyšší. Zají-
mavé jsou hrubé mzdy osobních asi-
stentů, jež činí od 8 000 Kč, v jed-
nom případě 19 200 Kč, v průměru 
je to 11 693 Kč/měsíc. Kdo může za 
tento plat dlouhodobě vykonávat fy-
zicky i psychicky tak náročnou práci?
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KURSY

Vzhledem k tomu, že tři členky 
správní rady pracují pro různé orga-
nizace jako lektorky ve vzdělávacích 
programech vztahujících se k soci-
álním službám, nabídla APOA své 
kursy dalším subjektům. V únoru se 
v Litvínově uskutečnil kurs, který se 
týkal zákona o sociálních službách 
a standardů kvality sociálních služeb. 
Následoval dvacetihodinový kurs 
v Březejci, jenž byl pro členy APOA 
za velmi, velmi zlevněnou cenu 
600.- Kč na osobu i s ubytováním 
a stravou. To bylo možné, protože fi -
nance z UMÚNUu (Umělci malující 
ústy a nohama) jsme mohli použít na 
doplacení zbývajících nákladů. Pro-
bíraly se opět standardy se zvláštním 
zřetelem ke standardům číslo 1 a 5. 
Zejména individuální plánování je 
zřejmě věčný námět.

V březnu se správní rada rozhodla, že 
v APOA začnou připravovat vzdělá-
vací programy k akreditaci, a to tak, 
aby je bylo možné v organizacích 
použít jako ze zákona povinné vzdě-
lávání.

V září proběhl opět dvacetihodinový 
kurs ve Zbraslavicích, v němž jsme 
se utvrdili v poznatku, že ačkoliv se 
předem dohodneme na konkrétních 
standardech, jež budeme probírat, 
nakonec se věnujeme všem. Řešíme 
totiž problémy, které se v organiza-
cích vyskytnou buď spontánně, nebo 
při inspekcích.

PROPAGACE

Ještě stále se v APOA využívají pro-
pagační materiály, které obstarala 
další členka správní rady Lenka Zim-
mermannová. Jsou to letáky APOA, 
o.s., přívěsky na klíče a žetony. Čle-
nové je dostávali bezplatně s tím, že 
je mohou a mají rozdávat v neziskov-
kách, tedy stávajícím i potenciálním 
poskytovatelům osobní asistence, 
dále poskytovatelům návazných slu-
žeb, mimo to stávajícím i potenciál-
ním uživatelům osobní asistence, ro-
dinným příslušníkům osob se zdra-
votním postižením a také na úřadech 
všech úrovní a stávajícím i potenciál-
ním sponzorům. 

Ano, je tu průvan, ale zase máte 
bezbariérový vstup!



WEBOVÉ STRÁNKY

Plní i nadále svou úlohu zprostřed-
kovatele informací členům APOA  
i veřejnosti a platformy pro formu-
lování potřeb klientů, osobních asi-
stentů a poskytovatelů osobní asis-
tence. A tak se na našich stránkách 
laická i odborná veřejnost může do-
zvědět vše, co se píše o osobní asis-
tenci v brožurách, závěrečných pra-
cích i článcích. Je tu rubrika, v níž 
čtenář najde všechny aktuální texty, 
jež se týkají buďto osobní asistence, 
nebo alespoň osob se zdravotním 
postižením či sociálního nebo zdra-
votnického zabezpečení. 

I nadále funguje také webová po-
radna, kde jsou částečně veřejně 
a částečně jen pro platící členy pří-
stupné rady a odpovědi na různé 
otázky. Lze se tu dozvědět, co je, a co 
není osobní asistence, o fi nancování 
dopravy za klientem, jak má vypadat 
osobní asistence při zkouškách ve 
škole, o (ne)zdaňování příspěvků na 
péči atd., atp.

Poskytovatelé mohli a mohou i na-
dále klást dotazy ke standardům 
kvality sociálních služeb a odpoví-
daly jim členky správní rady a inspek-
torky Eva Kacanu a Jana Hrdá. 

SPOJENÍ SE ČLENY APOA

Kromě poradny, jež je na webových 
stránkách přístupná všem členům, 
radí prostřednictvím e-mailu čle-
nové správní rady také individuálně. 
Vždy jsou to dotazy velmi proble-
matické, a tak je nezbytné probádat 
zevrubně legislativu, aby odpovědi 
měly oporu v zákonných normách. 
Někdy bylo dokonce nutné konsul-
tovat s právníky NRZP ČR nebo Vlád-
ního výboru pro zdravotně postižené 
občany.

Mimo to předsedkyně členům roze-
sílá veškeré důležité informace zís-
kané z různých zdrojů. Týkají se le-
gislativy spojené s potřebami osob 
se zdravotním postižením a seniorů, 
zejména chystaných změn. K někte-
rým je možné se vyjádřit prostřed-
nictvím NRZP ČR, kde jsou dva čle-
nové správní rady členy Pracovní 
skupiny pro sociální politiku. NRZP je 
připomínkovým místem řady legis-
lativních norem, takže může připo-
mínky uplatnit. 

Také v roce 2009 byli sezváni čle-
nové ke společnému setkání dvakrát. 
Valné  hromady se konaly jednak na 
jaře v Praze v rámci doprovodného 
programu PragoMEDICA, jednak na 
podzim v Brně při MedicalFair. 

Hovořilo se o víceletému fi nanco-
vání poskytovatelů služby osobní 
asistence. APOA do doby, než bude 
objednatel služeb (ať už obec, kraj 
či stát) platit výkony – viz dále., usi-
luje o to, aby zejména kraje při-

stoupily k systému fi nancování ale-
spoň osvědčených služeb na více 
let. Uvádí  tyto argumenty: rozpo-
čet kraje se dá odhadnout (rozpočty 
jsou každoročně podobné), kraj má 
své zdroje, a tudíž má možnosti ne-
jen odhadnout, s jakou podporou ze 
státního rozpočtu může počítat a ko-
lik na tento účel uvolnit, ale také fi -
nance dodat.

APOA však do budoucnosti usiluje 
spolu s NRZP ČR, aby správy (státní, 
krajské i obecní) a poskytovatelé vy-
pracovali jednotkový systém so-
ciálních služeb, a to s přihlédnu-
tím ke konkrétní cílové skupině a ko-
lik skutečně hodina osobní asistence 
pro ni stojí (aby to nevypadalo, že 
někdo bezdůvodně poskytuje draze, 
někdo levně).

To znamená, že je třeba analyzo-
vat sociální služby péče a navrh-
nout úkony, činnosti a další ukazatele 
(např. hodina, lůžkoden, praní a ošet-
ření 10kg prádla, 1km přepravy atd.), 
jež je potřeba fi nančně ohodnotit tak, 
aby byla možnost vyčíslit náklado-
vost jednotlivých druhů služeb. Při-
tom je třeba zohledňovat jak speci-
fi ka různých okruhů osob, tak soci-
ální kontext (např. zdali se služba po-
skytuje na vesnici, či ve městě).

Potom bude možné se zasazovat 
o to, aby poskytovatelé splňující re-
gistrační podmínky a prokazatelně 
vyhledávaní dostali odpovídající fi -
nance jako zálohu na poskytování 
služeb a po doložení, že služba byla 
náležitě poskytnuta, doplatek. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA

Dále bylo odhlasováno usnesení, že 
správní rada i členové vyzvou krajské 
úřady k vytvoření, projednávání, zve-
řejnění a dodržování jasných kritérií 
pro dotační řízení. Dále že správní 
rada důrazně upozorní MPSV na po-
tíže, jež plynou z toho, že se platby 
od nich zpožďují. Členové mají 
poskytnout správní radě příklady 
praktické nerovnosti poskytovatelů 
zřizovaných krajem či obcemi a po-
skytovateli-neziskovkami. Měli by 
také navrhnout průměrnou hodnotu 
(nákladovost) za jednotku osobní 
asistence, tzn. za jednu hodinu: 
? Kč/h. Správní rada bude pokračovat 
v poskytování příspěvku na osobní 
asistenci, pokud budou stačit fi -
nanční prostředky, a pravidelně 
vyhodnocovat, zda je příspěvek vyu-
žíván v souladu se stanovenými 
pravidly. Členky správní rady - in-
spektorky Eva Kacanu a Jana Hrdá 
dávají ostatním inspektorům zpět-
nou vazbu o inspekcích od posky-
tovatelů (přičemž zaručí anonymitu 
poskytovatelů).

V květnu požádala Dita Straková 
o uvolnění ze správní rady APOA, 
a to z důvodu své profesní změny. 
Hodlá nadále zájem zůstat členkou 
APOA. Předsedkyně Jana Hrdá oce-
nila dosavadní spolupráci s Ditou 
a poděkovala jí. Dita byla uvolněna 
poté, co byla na její místo zvolena 
dosavadní členka dozorčí rady Ve-
nuše Firstlová. 
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KONTO OSOBNÍ ASISTENCE

Také v roce 2009 pokračovala pod-
pora osobní asistence těm lidem, 
kteří potřebují 24hodinovou péči 
a nemohou si to zaplatit, protože si 
na to nemohou vydělat, nemohou 
pracovat atp. APOA přispívá z peněz, 
které nám dal UMÚN, tedy z Konta 
osobní asistence. Nezávislá komise, 
v níž je Táňa Fišerová, Marcela Hor-
nová a Ondřej. I. Pellar, a byla v ní Ve-
nuše Firstlová, dokud se nestala člen-
kou správní rady, schválila příspěvek 
5000,- měsíčně dalším třem osobám. 
Také tentokrát zde uvádíme jeden 
příklad za všechny:

HEŘMANOVI

Nedávno se mne jedna paní zeptala, 
proč nedám Pavlíka do ústavu a ne-
jsem tam s ním, a tak mne nepřímo 
přiměla projít v duchu uplynulých 
dvacet let, poděkovat a představit si 
konkrétní situaci pro případ, že bych 
měla Pavlíka v sociálním zařízení. 

Nemám ani korunu vlastního pří-
jmu, a pokud by šel Pavlík jen do 
lázní nebo do nemocnice, nedostanu 
žádný příspěvek. Přitom si budu mu-
set zaplatit sociální a zdravotní po-
jištění a budu mít potíže i se zapla-
cením nájmu. Zmíněnému zařízení 
budu muset dát za měsíc za Pavlíka 
minimálně tři tisíce korun za to, že 
tam je a mají s ním vydání. Opakuji, 
že nebudu mít ani na tramvajenku 
a ani na housku.

V případě, že bych se chtěla stát za-
městnancem například Domova sv. 
Rodiny (zařízení pro lidičky s men-
tální retardací různého věku), pokud 
by měl vůbec zájem přijmout 
někoho takového, jako je Pavlík, 
pravděpodobně bych neuspěla, ofi ci-
álně totiž nemám požadovanou kva-
lifi kaci – jsem ekonomka. A i kdyby 
mne tam přijali jako pracovnici 
v přímé péči, dostala bych jistě na 
starost více lidí, popřípadě mne ani 
nemusí k Pavlíkovi po čase dát.

Doma žije Pavlík ve svém prostředí, 
v lásce, prostě v bezpečí domova. On 
je to JEDINÉ, co nás ještě na našem 
životě drží. Od té chvíle, kdy umřel 
náš syn se stejným postižením Péťa, 
nedovedla bych si představit jediný 
důvod, proč ráno „vstát z postele“, 
kdyby nebylo Pavlíka.

S maminkou mám dost velké starosti. 
Už je na tom opravdu moc špatně. 
Má rakovinu jater, páteře… má kruté 
bolesti a je závislá na tlumicích ka-
pačkách. Mezi kapačkami je při vě-
domí. Bojuje, ale bezmocnost tu je 
a kouká ze všech stran.

Když chci jet za maminkou – jsem 
s ní nakonec jen půl hodiny a ta ký-
žená „půlhodinka“ stojí minimálně tři 
sta korun. Od Pavlíka se musím vzdá-
lit na mnohem, mnohem delší dobu 
a při péči o něho je hodina za 63 Kč. 
Lístek MHD  stojí 2 × 26 Kč. Když jí 
koupím vodu, jogurtek a malou čo-
koládu pro ošetřující personál, je to 
vydání, které už do zmíněných tří set 
korun nepočítám. Manžel sice chodí 
do práce, ale jen za nájem s topením 
a elektřinou zaplatíme přes devět ti-
síc měsíčně, k tomu potřebujeme 
oba telefon, bez něj se neobejdeme. 
Platby za recepty, doplatky apod. – 
jejich zvýšení pocítil každý…

Vše mohu dělat jen díky tomu, že 
jsem zrušila svůj vlastní život. Ne-
mám jediného vlastního člověka, 
který by mi mohl pomoci. Nevidím 
jiné řešení než dál zatínat zuby a po-
máhat Pavlíkovi, babičce v rámci 
možností a manželovi, který po pat-
nácti hodinách za volantem a kaž-
dodenní noční a ve věku 55 let je 
rád, že se doma osprchuje, nají 
a „ztvrdne“ v křesle přesně tak, jak 
dojedl. Jsem vděčná za to, že ještě 
v rámci možností vše zvládám.

Když jsem se letos na jaře sama do-
stala do zdravotních potíží a chtěli 
mne poslat do nemocnice (vysoký 
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tlak, nedomykavost pravé srdeční 
chlopně), najednou jsem poznala, 
že každému z mých známých jsem 
vlastně naprosto ukradená, protože 
oni mají svých vlastních starostí dost. 
Naopak jsem se spíš setkala s „aser-
tivním“ přístupem, protože měli 
obavy, abych je třeba náhodou ne-
chtěla o něco požádat.

Přesto si nestěžuji. Přijala jsem svůj 
osud. Nemám jinou volbu. Jsem 
vděčná za sebemenší pomoc, za se-
bemenší radost. V této pro mne dost 
těžké chvíli jen jedna dušička, ka-
marádka z dětství Adélka, se nabídla 
a začala pomáhat babičce. Je to an-
děl. Například si vypůjčila invalidní 
vozík a na něm odvezla babičku do 
nemocnice, když jsme neměli ni-
koho, kdo by nám s tím pomohl. 
Když jsem neměla asistenci pro Pav-
líka a bylo mi z výše uvedených zdra-
votních příčin špatně, dojela k ba-
bičce pro prádlo, vyprala jí je a zase 
odvezla zpět. Ona je jediný Člověk, 
který mi fyzicky pomohl!!! Pro mne 
je to Dar nebes.

Z toho všeho plyne, že Vaše pomoc 
je pro mne existenční a jsem Vám za 
ni opravdu moc VDĚČNÁ! Jeden lé-
kař mi před dvaceti lety řekl, že to 
stejně jednou vzdám buď fyzicky, 
psychicky, nebo fi nančně, a já se díky 
Vám všem držím už dvacet let!

S úctou a s díky
Laďka Heřmanová

CO PLÁNUJEME

Po novelizaci zákona o sociálních 
službách, jež se týkala povinného 
profesního  24hodinového vzdělá-
vání, vzrostla potřeba vzdělávacích 
programů, jež by organizace byly 
schopny smysluplně využít ke své 
práci a přitom zaplatit. APOA hodlá 
v této oblasti svým členům-posky-
tovatelům pomoci tím, že připraví 
k akreditaci programy zaměřené na 
osobní asistenci a jež bude nabízet 
za zlevněné ceny.

MPSV chystá další návrh na novelu 
zákona o sociálních službách. To 
je zajisté velmi záslužný záměr, jde 
však o to, aby změny nepoškodily to 
dobré v zákoně. A tak se chystáme 
ovlivňovat průběh příprav návrhu, 
a to tak aby zákon sloužil především 
těm, jimž jde o život, tedy uživate-
lům. I když to bude těžké, protože 
zájmy poskytovatelů, jakož i správy 
se v některých bodech s jejich zájmy 
prudce kříží. Náš úmysl vychází ze-
jména z toho, že lidé, kteří jsou v so-
ciální nouzi, a potřebují tudíž péči, 
nemají možnost volby. To, co jim zá-
kon umožní, na tom závisí jejich ži-
voty. Zatímco další zúčastnění, tj. 
pracovníci organizací a správní úřed-
níci mohou z podmínek, jež by jim 
případně nevyhovovaly, odejít jinam.

S tím úzce souvisí střednědobá stra-
tegie vývoje sociálních služeb na 
národní úrovni. Také zde se naše 
snahy budou ubírat stejným směrem.



ZÁVĚR 
Asociace pro osobní asistenci, o.s. 
i v roce 2009 pokračovala v napl-
ňování svého poslání. Lidé, jichž se 
týká osobní asistence, už APOA znají 
a stále více se na ni obracejí. Zaslou-
žilo se o to mnoho lidí, kteří praco-
vali ve svém volném čase, často nad 
rámec svých povinností. Vždyť tato 
naše střechová organizace nemá je-
diného zaměstnance ve stálém pra-
covním poměru! 

A přece pokračujeme, a doufáme, 
že se bude dařit i nadále být nejen 
zdrojem informací a tribunou, kde 
se principy tříbí, ale také tribunem, 
který ty prospěšné pro rozvoj osob-
ní asistence šíří a prosazuje. Neboť 
osobní asistence je pro život osob se 
zdravotním postižením službou, jež 
ideálně kompenzuje jejich postiže-
ní, pokud se dobře poskytuje a účel-
ně využívá. A o rozvoj a zvyšování 
kvality osobní asistence hodláme usi-
lovat!

Děkujeme Umělcům malujícím ústy 
a nohama, kteří svým uměním přispí-
vají na osobní asistenci lidem s tím 
nejtěžším zdravotním postižením 
a také na činnost APOA.

Příjmy (Kč)  

Členské příspěvky 68 500

Poplatky za semináře 44 312

Na dopravu OZP 320 000

Za reklamu 1 600 000

Úroky 1 511

CELKEM 2 034 323

Výdaje (Kč)  

Konto osobní asistence 388 908

DPP 55 427

Pojištění a daně 10 536

Telefony 12 174

Webové stránky 1 400

Doprava OZP 714 073

Na semináře 28 976

Ostatní 4 722

Účetnictví 25 000

Poplatky 1 307

CELKEM 1 242 523

APOA, o.s.
Chrášťany 171, 252 19 Rudná
tel.: 257 951 332, 736 751 201
jhapoa@centrum.cz, www.apoa.cz

IČO: 27030776
Registrace MV ČR číslo: VS/1-1/63912/06-R ze dne 13. 4. 2006

Bankovní spojení: eBanka Brno
č.ú. 2387329001/5500
bankovní účet je veden jako transparentní

fi nanční zpráva



ZNÁTE TUTO PALETU?

JE TO LOGO UMĚLCŮ MALUJÍCÍCH 
ÚSTY A NOHAMA

Umělci malující ústy a nohama jsou lidé, 
kteří jsou ve svém každodenním životě 
 zcela závislí na osobní asistenci. Úrazem, 
nemocí či vrozenou vadou ztratili tvoři-
vou schopnost rukou. Mnozí z nich jsou 
upoutáni na lůžko či invalidní vozík. Tito 
lidé se však nevzdali a navzdory svému 
osudu rozvíjejí svůj umělecký talent a ma-
lují neobvyklým způsobem. Štětec vedou 
ústy nebo nohou. Najdeme je po celém 
světě, vědí o sobě, jsou členy – nebo sti-
pendisty – Celosvětového sdružení ma-
lířů malujících ústy a nohama se sídlem 
v Lichtenštejnsku. Zakladatelem Sdruže-
ní byl pan Erich Stegmann, umělec malu-
jící ústy (od svých dvou let byl po nemoci 
ochrnutý na obě ruce). Byl velmi nadaný 
a měl velký organizační talent. Sám zpo-
čátku kontaktoval lidi se stejným postiže-
ním v různých částech světa. Počet jeho 
„kolegů“ rostl a dal vzniknout výše jmeno-
vanému Sdružení malířů v roce 1956.

Postupně pod vedením Sdružení vznika-
la ve více než 40 zemích světa naklada-
telství, která v jednotlivých zemích tyto 
malíře představují veřejnosti.  V roce 1993 
vznikly nakladatelství i ve střední Evropě 
– Polsku, Maďarsku a České republice.

Na celém světě znají lidé malíře malující 
ústy a nohama hlavně z pohlednic – 
přání. Umělci představují své práce v po-
době vánočních a velikonočních přání, 
přání ke slavnostním příležitostem a v ka-
lendářích. 

Sjednocujícím motivem a cílem těchto 
umělců bylo a zůstává ukázat veřejnosti, 
že ani člověk s postižením není v životě 
pasivní, ale tvoří, pracuje dle svých mož-
ností jako všichni ostatní lidé. Snaží se 
v životě prosadit, pro druhé něco vytvo-
řit, být také užitečný.

Nakladatelství, samostatně či se Sdruže-
ním, organizují pravidelně výstavy jejich 
obrazů - obrazů plných optimismu 
a radosti. Když máme možnost vidět, 
jak jsou obrazy vytvářeny, většinou si in-
tenzivněji uvědomíme skutečné a pravé 
hodnoty života.

Na území České republiky práci těchto 
malířů představuje Nakladatelství UMÚN 
s.r.o., se sídlem v Liberci. Nakladatelství 
UMÚN se nezaměřuje jen na malíře ma-
lující ústy a nohama, ale kontaktuje i jiné 
spoluobčany s tělesným postižením. Do 
své činnosti a práce při přípravě zásilek 
přednostně zapojuje lidi s postižením. 
Dává jim zejména příležitost domácí prá-
ce, která je jimi velmi vyhledávaná.

Vedle nabídky práce pro lidi s handica-
pem Nakladatelství UMÚN podporuje ně-
které sociální projekty zaměřené na zlep-
šování začlenění těchto lidí do běžného 
života. Jedná se zejména o projekty za-
měřené na poskytování osobní asisten-
ce a péče pro lidi s postižením. Svými pří-
spěvky Nakladatelství podporuje nákup 
vozidel se speciální úpravou pro vozíč-
káře v Praze i v jiných městech České re-
publiky. V Praze přispívá na provoz bez-
bariérové dopravy, kterou zabezpečuje 
Národní rada zdravotně postižených ČR.

Takto Nakladatelství UMÚN naplňuje 
a uskutečňuje myšlenku, kterou prosazo-
val zakladatel Sdružení malířů pan A. E. 
Stegmann již v 50. letech 20. století. Za-
pojit lidi s postižením dle jejich možnos-
ti do práce a umožnit jim vydělávat pení-
ze vlastním přičiněním. 

Potěšte se také vy některými obrázky 
zmíněných umělců!

N A K L A D A T E L S T V Í

s.
r.
o.UMÚN
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