
 

Tato pravidla jsou vnitřními pravidly pro poskytování sociální služby poskytovatele, dle Zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách a vycházejí z metodických pokynů organizace Podané ruce – osobní asistence. Ve Frýdku-Místku 

dne 30. 12. 2016 schválila Bc. Helena Fejkusová, ředitelka organizace. Datum poslední aktualizace 2. 5. 2017. 

 
 

 

Pravidla poskytování služby 
Osobní asistence 

 
 

 

Platná od 1. 1. 2017 

Obsah: 
 

I. Podané ruce - osobní asistence. Co je to za službu? ................................................................ 2 
II. Jak bude služba probíhat? ................................................................................................................. 2 
III. Jak můžu odhlásit objednanou službu? ....................................................................................... 3 
IV. Můžu si objednat službu navíc? ...................................................................................................... 3 
V. Můžu změnit místo, kde chci službu využívat? ......................................................................... 3 
VI. Jaká jsou má práva a povinnosti? ................................................................................................... 4 
VII. Má asistentka právo na přestávku během služby? ................................................................. 5 
VIII. Může osobní asistentka odejít během služby? .......................................................................... 5 
IX. Může mi asistentka odmítnout provedení nasmlouvané činnosti? .................................. 5 
X. Může mi poskytovatel přerušit poskytování sjednané služby? ......................................... 6 
XI. Jaká další práva a povinnosti má poskytovatel? ...................................................................... 6 
XII. Jak se ke mně asistentka dostane? ................................................................................................ 7 
XIII. Jakým způsobem se evidují hodiny, které u mě asistentka odpracuje? .......................... 7 
XIV. Co můžu dělat, když nejsem se službou spokojen/a? ............................................................ 7 
XV. Na koho se mohu obrátit? .................................................................................................................. 8 
XVI. Popis poskytovaných činností ......................................................................................................... 8 
XVII. Jaký bude postup při řešení nestandardních situací? ......................................................... 12 
 



2 
 

I. Podané ruce - osobní asistence. Co je to za službu? 

Osobní asistence 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje1. Služba 

je poskytována zaměstnanci poskytovatele - osobními asistentkami na základě písemně uzavřené smlouvy o 

poskytnutí sociální služby2. 

Poslání poskytovatele:  

Podporovat začleňování lidí se sníženou soběstačností do společnosti. Umožnit jim žít způsobem, který se co 

nejvíce blíží běžnému životu. Naplňovat jejich potřeby v přirozeném prostředí s důrazem na zachování 

důstojnosti. 

Okruh osob, kterým je služba poskytována: 

Službu poskytujeme v souladu s registrem poskytovatelů sociálních služeb osobám: 

 se zdravotním postižením 

 s chronickým onemocněním 

 s chronickým duševním onemocněním 

 se sluchovým a zrakovým postižením 

 s tělesným postižením 

 s mentálním postižením 

 s kombinovaným postižením 

 se sníženou soběstačností z důvodu věku 

Služby jsou poskytovány všem těmto osobám od jednoho roku věku. U osob, které komunikují jinak než 

slovně (alternativní formy komunikace), je potřeba, aby komunikaci zprostředkovala jiná osoba (např.: 

rodinný příslušník). 

Naše služby nemůžeme poskytovat osobám závislým na alkoholu nebo jiných omamných či návykových 

látkách, se kterými je díky jejich projevům znemožněna spolupráce a komunikace (např. agresivní projevy) a 

dále osobám s takovými projevy agresivního chování, které ohrožuje je samotné nebo jejich okolí a osobám 

s infekčními chorobami. 

Zásady poskytování služby 

 Respekt k individualitě a důstojnosti člověka. 

 Kvalitní péče poskytovaná profesionály. 

 Dodržování lidských práv a svobod. 

Cíle služby ve vztahu ke klientům 

 Podpora samostatnosti, změny k rozhodování o sobě a převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí. 

 Podpora samostatného bydlení. 

 Podpora života v přirozeném sociálním prostředí. 

Doba a místo poskytování služby 

 V přirozeném sociálním prostředí klientů. 

 Denně až 24 hodin. 

 Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. 

Časový rozsah a místo poskytování služby se odvíjí od oprávněných potřeb klientů a kapacitních možností 

poskytovatele. 

II. Jak bude služba probíhat? 

Osobní asistentka3 Vám bude dopomáhat s činnostmi, které sám/sama nezvládáte. Přitom Vás bude 

podporovat, abyste co nejvíce využíval/a svých schopností. Při činnostech, při kterých budete potřebovat více 

pomoci, bude asistentka dbát na to, aby Vám pomáhala způsobem dle Vašeho přání a zvyklostí. Osobní 

asistentku Vám přidělí pověřená sociální pracovnice s ohledem na Vaše individuální potřeby. 

U klientů, jejichž zdravotní stav či postižení významně komplikuje nebo dokonce znemožňuje 

domlouvání se na způsobu poskytování péče, se domlouváme také s dalšími pečujícími osobami.

                                                           
1 Dle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách §39, odst. (1). 
2 Dále jen smlouva. 
3 Vzhledem ke skutečnosti, že naprostá většina osobních asistentek jsou ženy, uvádíme zde jen ženský rod. Zahrnuje však také 

případné muže na této pozici. 
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K zajištění kvalitní služby, která Vám bude „šitá na míru“, využíváme tzv. „individuální plánování“. 

Sociální pracovnice a osobní asistentky si s Vámi budou povídat o tom, jak potřebujete, aby se služba 

prováděla. Budete se domlouvat kdo, co, kdy, kde a jak bude dělat pro to, abyste byl/a spokojen/a. V průběhu 

spolupráce se může změnit Váš zdravotní stav, Vaše schopnosti a potřeby. Takové změny potřebujeme znát, 

abychom Vám mohli poskytnout službu vždy tak, jak ji aktuálně potřebujete. 

Dle Vašich potřeb a naší aktuální kapacity se můžeme dohodnout na přechodných či trvalých změnách 

v poskytování služby. 

Přechodné změny – změny, které trvají maximálně 3 měsíce. Změny budou zaznamenány ve 

Vaší dokumentaci (individuální plán). 

Trvalé změny – změny, které trvají déle než 3 měsíce. Tyto změny budou dohodnuty sepsáním dodatku ke 

smlouvě. 

V průběhu spolupráce se pracovnice bude průběžně ujišťovat o tom, zda jste s poskytovanou službou 

spokojen/a. Bude naslouchat Vašim přáním a dle svých kompetencí Vám vyhoví. 

Všechny tyto důležité informace jsou zapisovány do dokumentace tzv. „Individuálního plánu“, jehož 

aktuální verze bude uložena v místě, kde Vám službu budeme poskytovat a starší verze boudou uzamčeny 

v kartotéce v kanceláři sociální pracovnice a v jejím počítači. Máte právo nahlížet do své dokumentace. Na 

požádání Vám uděláme její kopii. S Vašim individuálním plánem bude pracovat osobní asistentka, která u Vás 

vykonává službu, dále asistentka, která se u Vás bude zaučovat jako nová a pověřená sociální pracovnice 

oblasti. Metodik a ředitelka organizace mohou do Vašeho individuálního plánu nahlížet. 

Poskytovatel služby má povinnost zajistit v průběhu trvání pracovního poměru všem asistentkám 

periodické prohlídky u lékaře, školení o bezpečnosti práce, metodice poskytování služby a další vzdělávání. 

Dále dochází k situacím, kdy se osobní asistentka ocitne v náhlé pracovní neschopnosti. V těchto případech se 

s Vámi spojí sociální pracovnice, která se s Vámi dohodne na nahrazení osobní asistentky jinou, dosud 

nezaučenou asistentkou, případně na dočasné změně doby poskytování služby nebo v krajním případě 

neposkytnutí služby. 

III. Jak můžu odhlásit objednanou službu? 

Předem dojednanou službu můžete odhlásit v rozsahu krátkodobé změny u pověřené sociální pracovnice 

minimálně 5 pracovních dnů předem. Pokud službu nezrušíte včas, může Vám být účtována smluvní pokuta 

podle platného ceníku. Smluvní pokuta může být poskytovatelem požadována po dobu maximálně 5 dní, 

v rozsahu dle smluvního ujednání. To neplatí, pokud čerpání naplánované služby znemožní náhlá změna 

Vašeho zdravotního stavu a okolnosti způsobené vyšší mocí4. 

IV. Můžu si objednat službu navíc? 

Pokud potřebujete, aby k Vám osobní asistentka přišla mimořádně nad rámec smluvně dojednané doby, 

můžete o poskytnutí služby požádat pověřenou sociální pracovnici co nejdříve, minimálně však 5 pracovních 

dnů předem. Sociální pracovnice Vám vyhoví dle aktuálních personálních a kapacitních možností. Přednostně 

jsou vždy realizovány služby ve smluvně dojednaném rozsahu. 

V. Můžu změnit místo, kde chci službu využívat? 

Změnit místo poskytování služby je možné jednorázově i trvale. Jednorázová změna místa je možná po 

dohodě se sociální pracovnicí a v případě, že je to v aktuálních kapacitních možnostech (personál, doprava) 

poskytovatele. Trvalá změna místa poskytování služby je po dohodě se sociální pracovnicí také možná, ale 

pouze pokud se nové místo nachází v regionu, ve kterém poskytovatel služby poskytuje a je v jeho aktuálních 

kapacitních možnostech službu na novém místě zajistit. Pokud potřebujete změnit místo poskytování služby, 

je potřeba oznámit svou žádost pověřené sociální pracovnici minimálně 10 pracovních dnů předem. 

Pokud nebudeme moci Vaší žádosti o trvalou změnu místa poskytování služby vyhovět a budete na změně 

trvat, dojde k ukončení smlouvy o osobní asistenci a tím i ukončení poskytování osobní asistence. V opačném 

případě s Vámi uzavřeme dodatek ke smlouvě a službu Vám budeme poskytovat na novém místě. 

                                                           
4 Blíže viz „Povinnosti klienta“ a „Práva poskytovatele“ 
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VI. Jaká jsou má práva a povinnosti? 

Práva klienta5 

 Klient má právo na kvalitní a odbornou službu. 

 Klient má právo na službu v rozsahu potřebném k zajištění jeho oprávněných nároků, požadavků a 

potřeb, podle specifikace ve smlouvě. 

 Klient má právo v případě nespokojenosti podat stížnost na pracovníky poskytovatele, případně na 

poskytovatele. 

 Klient5 má právo, na žádost nahlížet do své dokumentace a na žádost dostat od poskytovatele její 

kopii6. 

 Klient5 má právo na informace od poskytovatele o změnách v ceníku, a to minimálně 30 dnů před 

jejich účinností. 

 Klient5 má právo na informace od poskytovatele o změnách v těchto pravidlech, a to minimálně 14 

dnů před jejich účinností. 

Povinnosti klienta5 

 Dodržovat a respektovat smlouvu a tato pravidla. 

 Řádně seznámit a prakticky zaučit každou asistentku, která u něj realizuje službu, v použití 

jednotlivých spotřebičů a poskytnout asistentce veškeré informace potřebné pro bezeškodný průběh 

poskytování služby. Klient5 je povinen seznámit asistentku s provozní dokumentací jeho zařízení, 

která jsou používána ke splnění konkrétního cíle služby a v případě, že z provozní dokumentace 

zařízení vyplyne, že obsluha má být prakticky zaučena, je klient5 povinen před prvním použitím 

zařízení toto zaučení asistentce poskytnout. 

 Mít dohodnutý odpovídající časový rozsah pro poskytování služby v kvalitě, kterou požaduje. 

 Dodržovat místo, čas a rozsah úkonů, které jsou dojednány. 

 Informovat sociální pracovnici a asistentku o svém zdravotním stavu a jeho změnách, které jsou pro 

provádění služby důležité, případně nesou rizika pro bezpečí a zdraví klienta či asistentky (např.: 

infekční onemocnění, parazitární, záchvatovitá onemocnění, onemocnění vyžadující specifické 

zacházení atp.). Současně informovat o preventivních opatřeních, zvláštnostech péče, které s sebou 

nesou, a o změnách v klientových schopnostech či dovednostech. V případě potřeby umožnit 

poskytovateli konzultaci se svým ošetřujícím lékařem. 

 Zajistit v domácnosti lékárničku7 vybavenou desinfekcí, náplastmi a obvazy pro zajištění nutného 

ošetření drobných zranění. 

 Uchovávat mycí a desinfekční prostředky, které asistentka při službě používá v originálních obalech 

od výrobce (s uvedením návodu na použití). 

 Uvést aktuální jména a kontaktní údaje na blízké osoby a lékaře a další důležité osoby pro případ 

řešení nouzové či havarijní situace, a hlásit sociální pracovnici změny v těchto neprodleně. 

 Neprodleně informovat poskytovatele o opatrovnictví, o změně opatrovníka nebo o změnách 

v rozsahu svéprávnosti klienta. 

 Umožnit neohlášenou kontrolu asistentky při vykonávání služby jejím nadřízeným. 

 Hlásit plánované změny požadovaného místa výkonu služby (např. stěhování, změna školy, 

zaměstnání, pravidelné volnočasové aktivity atp.) co nejdříve, nejpozději 10 pracovních dní před touto 

změnou. 

 Informovat poskytovatele o změně trvalého bydliště do 8 dnů od změny. 

 Nahlásit požadavek na změnu (změna času, místa, zrušení služby) v poskytování služby pověřené 

sociální pracovnici minimálně 5 pracovních dnů před požadovanou změnou. Výjimkou jsou akutní 

změny zdravotního stavu (vznik infekčního onemocnění, hospitalizace) a okolnosti způsobené vyšší 

mocí a klient5 o těchto skutečnostech poskytovatele bezodkladně informoval. 

 Spolupracovat se sociálními pracovnicemi a asistentkami na dokumentaci (individuální plány, 

vykazování poskytnutých hodin, zápis ke stížnosti). 

 Umožnit asistentce občerstvit se (najíst a napít se) a použít WC v místě poskytování služby.  

 Nekouřit v přítomnosti asistentky, pokud s tím asistentka nesouhlasí.

                                                           
5 Klient nebo též jeho zástupce. 
6 Toto právo uplatňuje podáním žádosti odpovědné sociální pracovnici. 
7 Je-li domácnost místem poskytování služby. 



5 
 

 

 Klient5 má povinnost neprodleně přivolat policii k prošetření události, kdy asistentka nebo pracovník 

poskytovatele způsobil škodu jednáním v rozporu s platnými právními předpisy (krádež, podvod, 

ublížení na zdraví apod.). Neprodleně informovat poskytovatele o veškerých škodách, které vznikly 

v souvislosti s poskytováním služby. 

VII. Má asistentka právo na přestávku během služby? 

Nejpozději po šesti hodinách práce má osobní asistentka právo na odpočinek v rozsahu 30 minut. Po tuto 

dobu by si měla odpočinout a najíst se. Po dohodě s Vámi tuto přestávku stráví v místě, kde Vám poskytuje 

službu anebo na přestávku odejde jinam. 

Může však nastat i situace, že Váš zdravotní stav nedovoluje, aby osobní asistentka přerušila poskytování 

služby. V takovém případě jste povinen osobní asistentce poskytnout přiměřenou dobu na oddech a jídlo 

v průběhu poskytování služby, jelikož v takovém případě osobní asistentka nemá přestávku. 

Asistentka má dále právo na nezbytně dlouhou přestávku pro vykonání tělesné potřeby a napití se. Pro 

tyto účely si po dohodě s Vámi nosí vlastní hygienické potřeby. Tělesnou potřebu včetně hygieny rukou bude 

vykonávat v místě poskytování služby. 

VIII. Může osobní asistentka odejít během služby? 

Asistentka má právo okamžitě přerušit poskytování služby a odejít, pokud jakákoliv osoba v místě 

poskytování služby: 

 onemocněla infekční chorobou, která není běžná (např. salmonela, pásový opar, žloutenka typu A, B 

nebo C) nebo je napadena parazity (např. vši, svrab atp.) a je infekční pro okolí 

 se k asistentce nebo v její přítomnosti chová způsobem, který neodpovídá dobrým mravům (např.: je 

agresivní, ohrožuje asistentku, chová se k asistentce hrubým nebo ponižujícím způsobem, sexuálně 

obtěžuje asistentku) 

 je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové či halucinogenní látky a tento vliv znemožňuje spolupráci 

a komunikaci s ním 

 zabraňuje v poskytování služby 

 jeví známky ataky psychiatrického onemocnění a není možno předvídat, zda jeho další chování neohrozí 

asistentku 

A dále pak pokud je přítomen nezajištěný, agresivní pes nebo jiné zvíře, které ohrožuje asistentku. 

IX. Může mi asistentka odmítnout provedení nasmlouvané činnosti? 

Asistentka může odmítnout poskytnutí konkrétní činnosti v těchto případech: 

 Pomůcka, spotřebič nebo zařízení, které při výkonu služby potřebuje, jeví známky poškození. Asistentka 

má právo odmítnout provedení jen té služby, pro jejíž provedení jsou funkční pomůcka, spotřebič nebo 

zařízení potřebné. 

 Chybí potřebné pomůcky, potřeby či vybavení pro zajištění služby (například kompenzační pomůcky pro 

přesuny, potřeby pro provádění hygienické péče, potraviny pro přípravu jídla, finanční hotovost pro 

nákup, atp.). 

 Vy nebo osoba přítomná u poskytování služby provádí nátlak na asistentku, aby činnosti prováděla bez 

potřebných pomůcek (gumové rukavice, kompenzační pomůcky atp.) nebo aby prováděla činnosti 

způsobem, který ohrožuje zdraví asistentky či klienta. 

 Vy nebo osoba přítomná u poskytování služby neumožní asistentce provést nasmlouvané činnosti tak, 

aby je mohla ve sjednaném čase stihnout (např.: vyžaduje od asistentky více úkonů než je možné v rámci 

sjednaného časového rozsahu stihnout v dostatečné kvalitě a s ohledem na bezpečnost). 

Asistentka v takovém případě na tuto skutečnost upozorní a provede jen ty činnosti, které zvolíte jako 

prioritní a které je ve sjednaném čase možné stihnout v kvalitě, kterou požadujete. 

 Dále je asistentka oprávněna odmítnout poskytnutí těch úkonů, v jejichž zajištění brání nějaká jiná 

překážka (např. nepřízeň počasí, ohrožení bezpečnosti či zdraví Vás nebo asistentky, etické či morální 

důvody atp.). 

 Požadujete-li službu, která není smluvně dojednána. 

Služby budou dle smlouvy zajišťovány opět poté, co budou příčiny či překážky odstraněny. 
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X. Může mi poskytovatel přerušit poskytování sjednané služby? 

Poskytovatel může přistoupit k přerušení poskytování služby v těchto případech: 

 Klient (nebo osoba, která je s klientem ve společné domácnosti) je postižen duševním onemocněním, a 

dochází u něj ke zhoršování jeho psychického stavu, ohrožuje sebe, nebo se cítí ohrožena asistentka. 

 Prostředí, ve kterém se má služba realizovat je nezpůsobilé, hygienicky závadné nebo hrozí havárie (únik 

plynu, teplota v místnostech je nižší než 18 C, zamoření místností bytu parazity, plísněmi apod.). 

 V průběhu poskytování služby hrozí asistentce újma na zdraví, psychická újma či škoda na jejím majetku 

či majetku poskytovatele. 

 Klient nebo osoba, která žije s klientem ve společné domácnosti, onemocněla infekční chorobou nebo je 

napadena parazity (a je infekční pro okolí). 

 Klient nebo osoba, která je s klientem ve společné domácnosti, zabraňují v poskytování služby. 

 U klienta se nachází nezajištěný agresivní pes nebo jiné zvíře, které ohrožuje asistentku. 

 Poskytovatel přestane mít dostatečnou kapacitu k poskytování služby. 

 Nastane některá ze situací uvedená v článku VIII. a IX. těchto pravidel. 
 

Služba Vám bude dále poskytována poté, co budou důvody jejího přerušení odstraněny. V případě 

infekčního či parazitického onemocnění či ataky psychiatrického onemocnění budeme potřebovat písemné 

potvrzení od ošetřujícího lékaře nebo jiného odborníka. Podle něj pak bude rozhodnuto o pokračování služby. 

Po dohodě se sociální pracovnicí je možné ve službě pokračovat za současného splnění lékařem či hygienistou 

doporučených preventivních protiepidemických opatření, která budou popsána v individuálním plánu 

poskytování služby. 

XI. Jaká další práva a povinnosti má poskytovatel? 

Povinnosti poskytovatele 

 Poskytovatel je povinen poskytovat klientovi službu v dojednaném rozsahu. 

 Poskytovatel je povinen u všech asistentek8 před jejich přijetím ověřit jejich občanskou a odbornou 

způsobilost. 

 V průběhu trvání pracovního poměru je poskytovatel povinen zajistit všem asistentkám periodické 

prohlídky u lékaře, školení o bezpečnosti práce, metodice poskytování služby a další vzdělávání9. 

 Poskytovatel je povinen seznámit žadatele o službu s aktuálními pravidly před uzavřením smlouvy. 

 Poskytovatel je povinen klienta5 písemně seznámit se změnami v těchto pravidlech. 

 Poskytovatel je povinen klienta5 písemně informovat o přerušení služby. 

Práva poskytovatele 

 Za účelem naplnění smluvního ujednání je poskytovatel oprávněn uzavírat smlouvy s třetími subjekty 

(např.: školská zařízení, pobytové služby). 

 Vyžadovat dodržování těchto pravidel a smluvního ujednání klientem5, a v případě jejich porušování 

vypovědět smlouvu o poskytování služby. 

 V případě překážek v práci na straně asistentky10 (nemoc, dovolená, placené volno atp.) je poskytovatel 

oprávněn poskytovat službu jinou asistentkou. 

 V případě, že klient5 neakceptuje střídání a zastupování osobních asistentek, poskytovatel si vyhrazuje 

právo, po dobu nutné nepřítomnosti pracovníka, službu dočasně přerušit. Pokud tato situace nastane, je 

klient5 o termínech plánovaných porad a školení, případně supervize asistentek s předstihem informován 

sociální pracovnicí. 

                                                           
8 Dle platného znění Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách §116, odst. (2), (3), (4), (5). 
9 Dle platného znění Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách §116, odst. (9). 
10 Dle Zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce. 
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 V případě, že klient5 předem nenahlásí zrušení či snížení rozsahu služby11 a neumožní poskytovateli 

poskytnout službu ve sjednaném rozsahu, může poskytovatel klientovi účtovat smluvní pokutu dle 

platného ceníku. Smluvní pokuta může být poskytovatelem účtována po dobu maximálně 5 dní, 

v rozsahu dle smluvního ujednání. 

 Poskytovatel má právo změnit pravidla v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

XII. Jak se ke mně asistentka dostane? 

Přístup asistentek do místa poskytování služby se děje na základě dohody na začátku poskytování služby. 

Přístup je možno zajistit následujícími způsoby: 

 Otevřete Vy sám/sama, případně další osoba, která je přítomna (např. Váš rodinný příslušník). Asistentka 

k Vám nemá volný přístup. 

 Přístup do místa poskytování je volný. 

 Můžeme se také domluvit na tom, že asistentce na své náklady pořídíte klíče, které jí svěříte. O jejich 

předání sepíšeme protokol. Klíče jsou pak k dispozici pouze těm asistentkám, které u Vás budou službu 

vykonávat. Po dohodě s Vámi také sociální pracovnici. Při ukončení poskytování služby Vám klíče 

vrátíme proti podpisu. 

Způsob vstupu bude zaznamenán ve Vašem individuálním plánu. Pokud bude asistentka do Vašeho domova 

vstupovat sama, vždy nejdříve zaklepe nebo zazvoní a představí se. Na požádání Vám předloží kartičku 

zaměstnance k identifikaci. 

XIII. Jakým způsobem se evidují hodiny, které u mě asistentka odpracuje? 

Po každé provedené službě provede osobní asistentka zápis do záznamu o průběhu poskytování osobní 

asistence.  

Každou provedenou službu je potřeba zapsat také do výkazu poskytnuté služby. Výkaz si nosí každá 

asistentka s sebou. Do tohoto výkazu společně zapíšete datum a čas, ve kterém se služba poskytovala.  

Pro potvrzení správnosti údajů je potřeba Vašeho podpisu ke každému dni. Pokud podle Vás výše 

uvedené údaje nejsou pravdivé, nemusíte výkaz podepsat, ale jste povinen neprodleně kontaktovat sociální 

pracovnici a sdělit jí Vaše výhrady. Na základě výkazu poskytnuté služby Vám pak zpětně vystavíme 

vyúčtování. 

XIV. Co můžu dělat, když nejsem se službou spokojen/a? 

Pokud pociťujete, že Vám služba z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, že není prováděna podle Vašich 

představ (například tím jak asistentka nebo sociální pracovnice pracuje, nebo jak se k Vám chová), máte plné 

právo vyžadovat vysvětlení, případně podat stížnost. 

Stížnost můžete podat osobně nebo můžete pověřit jinou Vám blízkou osobu. U klientů, kteří mají 

omezenou svéprávnost, mohou podat stížnost jejich zástupci. Stížnost je možno podat písemně, emailem, 

telefonicky nebo osobně pověřené sociální pracovnici, nebo pokud by se Vaše stížnost týkala sociální 

pracovnice, přímo ředitelce organizace. Osoba, která stížnost bude řešit, je povinna prověřit veškeré 

skutečnosti, které ve stížnosti uvedete tak, aby bylo možné stížnost nestranně posoudit. 

Vaše stížnost bude řešena bez zbytečného odkladu a maximálně do 14 dnů od jejího podání. O řešení 

stížnosti je vždy sepsán zápis. Tento zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdržíte Vy a 

druhý poskytovatel. Vaši stížnost nebude nikdy řešit pracovník, na kterého je stížnost podána. Poskytovatel 

postupuje při řešení stížností dle vnitřních pravidel, které má zpracované pro podávání a řešení stížnosti na 

kvalitu nebo způsob poskytování služby. 

Stížnosti je možno podávat také na další či nadřízené orgány a to: 

Liga lidských práv web: www.llp.cz 

 adresa: Burešova 6, 602 00 Brno 

 telefon: 545 210 446 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (registrující orgán pro výkon sociální služby v MSK) 

 web: www.msk.cz 

 adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 telefon: 595 622 222 

                                                           
11 Viz povinnosti klienta. 

http://www.llp.cz/
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Krajský úřad Olomouckého kraje (registrující orgán pro výkon sociální služby v Olomouckém a Zlínském 

kraji) 

 web: www.kr-olomoucky.cz 

 adresa: Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc 

 telefon: 585 508 217 

Ministerstvo práce a sociálních věcí web: http://www.mpsv.cz 

 Adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 

 Telefon:  221 921 111 

Veřejný ochránce práv web: http://www.ochrance.cz/ 

 adresa: Údolní 39, Brno, 602 00 

 telefon: 542 542 888 

XV. Na koho se mohu obrátit? 

Kontakty na sociální pracovnici, která je pověřena jednáním s Vámi ohledně praktického poskytování služby, 

naleznete ve smlouvě o poskytnutí sociální služby. V případě, že dojde k situaci, kterou nebude možno řešit 

s osobní asistentkou ani sociální pracovnicí, obracejte se na ředitelku organizace:  

Bc. Helena Fejkusová   telefon: 595 174 112, mobil: 777 011 059  

ředitelka    pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin 

e-mail: helena.fejkusova@podaneruce.eu 

 

Pokud budete mít otázky či připomínky k vyúčtování za poskytnuté služby, kontaktujete hlavní účetní: 

Ing. Monika Křístková  mobil: 777 011 072 

hlavní účetní    pondělí až pátek  od 11:00 do 19:00 hodin 

     e-mail: monika.kristkova@podaneruce.eu 

XVI. Popis poskytovaných činností 

Jednotlivé činnosti provádíme vždy v závislosti na oprávněných potřebách klienta. Asistentka podporuje 

a motivuje klienta k co nejvyšší míře samostatnosti jak v úrovni činností, tak i v úrovni rozhodování. 

Asistentka má povinnost odmítnout činnost, která nespadá do její pracovní náplně (např. sekání dřeva) a 

kvalifikace (např. aplikace injekcí, ošetřování otevřených proleženin atd.). Dále má asistentka povinnost 

odmítnout požadavky, které jsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy, zásadami obecné slušnosti a 

etiky. 

Služba je poskytována v místě dle smluvního ujednání a zpoplatněna dle platného ceníku. 

1) Základní činnosti 

Základní sociální poradenství 

Poskytování informací, které napomáhají k řešení nepříznivé sociální situace žadatele či klienta služby. Tuto 

službu poskytují zejména sociální pracovnice a je dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách bezplatná. 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

Jídlo a pití je již připraveno, asistentka pouze dopomáhá při jeho příjmu. V činnostech se jedná zejména o 

nachystání porce na talíř, krájení jídla na menší kousky, nachystání příboru, přenesení jídla, dopomoc při 

příjmu jídla a pití, krmení, umytí a úklid klientem použitého nádobí a prostředí po jídle. Hygiena rukou před a 

po jídle, případně převlečení znečištěného oděvu a ložního prádla jídlem, očistění úst dle potřeby. Služba dále 

zahrnuje dopomoc a dohled při podání léků klientovi, která spočívá pouze v přinesení léků. U klienta, který 

není schopen přípravy či kontroly dávkování léků, je jeho zástupce povinen zajistit přípravu léku do 

dávkovače. Osobní asistentky nesmí léky samostatně chystat. 

Povinnosti klienta5: Mít připraveno jídlo a pití, nádobí, stůl nebo jídelní stolek k lůžku, náhradní čisté oblečení 

případně ložní prádlo, prostředek na mytí nádobí, teplou vodu na umývání nádobí a hygienu. Klient5 plně 

zodpovídá za veškeré činnosti spojené s chystáním, užitím či podáním léčiv. 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

Výběr a příprava oblečení, oblékání, úprava oděvu, obouvání. Nasazování ortopedických pomůcek, 

naslouchadel, atp. Svlékání, sezouvání, snímání pomůcek. Úklid oděvu a pomůcek, třídění použitého prádla. 

http://www.mpsv.cz/
http://www.ochrance.cz/
mailto:helena.fejkusova@podaneruce.eu
mailto:monika.kristkova@podaneruce.eu
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Povinnosti klienta5: Informuje asistentku o umístění oblečení a o místě určeném k odkládání špinavého prádla. 

Speciální pomůcky jsou funkční a bez závad. Klient5 zajistí zaučení asistentky v jejich nasazování a používání. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním či vnějším prostoru 

Doprovázení a dopomoc při chůzi (samostatné s chodítkem či berlemi) nebo při pohybu na vozíku. 

Odstraňování překážek v cestě, volba bezpečné cesty. Dopomoc při obsluze invalidního vozíku. Dopomoc při 

hledání cílů cest. Sledování aktuálního stavu síly a orientace při chůzi, případné zajištění proti pádu 

přidržováním, využitím madel, zábradlí, podáním židle atp. 

Povinnosti klienta5: Zajištění invalidního vozíku, chodítka, instalace madel, odstranění překážek na cestě 

v rámci bytu či domu dle aktuálních schopností a potřeb klienta. Odstranění nebezpečných předmětů (např. 

elektrické kabely na podlaze), zajištění běhounů proti uklouznutí na podlaze atp. Pomůcky jsou funkční a bez 

závad. Převážení klienta je možné pouze na invalidním vozíku nebo mobilním WC s madly a rukojetí pro 

bezpečný úchop. 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

Přesuny klienta se zhoršenou pohyblivostí. Asistentka dbá na bezpečnost klienta, ale také na vlastní 

bezpečnost a zdraví. Pokud tedy způsob manipulace vyžadovaný klientem ohrožuje její zdraví či bezpečí, volí 

techniky, které její zdraví neohrožují. 

Povinnosti klienta5: Je nezbytné, aby měl klient zajištěny vhodné pomůcky – postel (dle úrovně mobility 

polohovací), invalidní vozík, madla. U velmi silných, nepohyblivých klientů, klientů, kteří mají velmi křehkou 

kůži a u klientů se sklony ke zraněním, dopomáhá s přesuny další pečující nebo jiná osoba. Pokud klient nemá 

nikoho, kdo by mohl při přesunech pomáhat a přesuny jsou pro jednu asistentku příliš náročné a ohrožující její 

nebo klientovo bezpečí či zdraví, bude po klientovi5 vyžadováno zajištění zvedáku. 

V případě, že klient nemá nikoho, kdo by mohl při přesunech dopomoci, může poskytovatel dle svých 

aktuálních personálních možností nabídnout využití druhé asistentky po dobu nezbytně nutnou (dle platného 

ceníku). Pokud nebude nalezen způsob, jak činnost provádět se zajištěním bezpečí a ochranou zdraví 

asistentky a klienta, nebude možno tuto činnost poskytnout. 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 

Péče o ústa, tělesnou hygienu a čistotu. Ranní toaleta, koupání, sprchování, večerní toaleta, hygiena rukou. 

Hygienická péče na lůžku u klientů, kteří nejsou schopni přesunu do sprchy či do vany. Pokud klient není sám 

schopen přesunu anebo pokud je jeho přesun do vany a z vany příliš nebezpečný, bude se hygienická péče 

realizovat mimo vanu, např. na toaletním křesle. Průběžná péče o čistotu u klientů s inkontinencí. K těmto 

činnostem patří také péče o čistotu lůžka klienta. 

Povinnosti klienta5: Zajištění potřebného vybavení a pomůcek. Mezi základní pomůcky patří: madla, 

protiskluzné podložky, sedátka do sprchy či vany, čisté ložní prádlo v dostatečném množství, jednorázové 

podložky do lůžka a pleny, ručníky, žínky, mýdlo (čistící pěna pro klienty na lůžku), kartáček na zuby, pasta, 

šampon, hřeben, lavor. Je povinností klienta5 zajistit vyšetřovací jednorázové rukavice pro práci asistentky 

v dostatečném množství. Asistentka je povinna při hygienické péči rukavice používat z důvodu prevence 

vlastní nákazy a přenosu případné infekce mezi klienty. Další pomůcky a hygienické potřeby dle specifických 

potřeb klienta – mycí a desinfekční prostředky, masti, krémy, vlasová kosmetika, holení zajišťuje klient5 

v originálních obalech od výrobce (s uvedením návodu na použití). Asistentka je povinna tento návod 

prostudovat. 

Pomoc při použití WC 

Dopomoc při přesunu a použití WC, pojízdného WC, močové láhve, sáčku či podložní mísy, pomoc 

s přípravou k vykonání potřeby, pomoc s očistou po použití WC a oblékání po použití WC. Dle potřeby 

očistění, případně desinfekce, WC nebo kompenzační pomůcky (viz výše) po jeho použití. 

Povinnosti klienta5: Dle potřeb klienta zajistit funkční WC se sedací deskou, případně funkční mobilní toaletní 

křeslo, močovou láhev, podložní mísu, toaletní papír, vyšetřovací jednorázové rukavice pro asistentku, čisticí 

prostředek, desinfekční prostředek a štětku na čistění WC. WC musí být pro klienta dle jeho pohybových 

možností a stavby těla přístupné a bezpečné. Na WC je u klientů s potížemi s pohyblivostí potřeba zajistit 

madla. Pokud pevné WC v domě či bytě takto přístupné není, je potřeba zajistit mobilní toaletní křeslo. 

Pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití 

Asistentka klientovi pomáhá při přípravě jídla a vaření, při používání kuchyňských spotřebičů a zařízení. 

Následuje také pomoc při úklidu nádobí a kuchyně po přípravě jídla. 
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Povinnosti klienta5: Zajištění kuchyňského náčiní potřebného k vaření a nádobí. Zajištění elektrických nebo 

plynových spotřebičů pro vaření, plně funkčních a bez závad či poruch, které by ohrožovaly zdraví asistentky. 

Klient5 je povinen zajistit dodržování technických podmínek a návodů od výrobce spotřebiče. Zajištění 

potravin k přípravě pokrmů a nápojů. Zajistit seznámení a praktické zaučení asistentky v obsluhování 

instalovaných a používaných elektrických a plynových spotřebičů, v umístění hlavního uzávěru vody, 

elektřiny, plynu – zaučení vypnutí těchto přívodů. 

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí  

Služba je poskytována klientům, kteří nemají dostatek sil k péči o domácnost. 

Služba zahrnuje běžné úklidy (dopomoc při mytí nádobí, vysávání, vytírání, praní v automatické pračce, 

vynášení odpadkového koše, utírání prachu, mytí WC, umyvadla, vany, žehlení, drobné opravy oděvů klienta, 

dopomoc s péčí o domácí zvíře). 

Služba dále zahrnuje také mytí oken za těchto podmínek: Zaměstnanci při mytí oken nevstupují na parapety 

okna, stoly, židle a podobně. Okna musí být při mytí volně přístupná. Mytí oken je prováděno zásadně 

z podlahy pomocí prodloužených tyčí opatřených molitanem (stěrkou). Platí přísný zákaz mytí venkovních 

rámů oken nad výšku dosahu zaměstnance z podlahy. Mytí oken u klienta je prováděno maximálně 3x za rok. 

Služba nezahrnuje velké a sezónní úklidy (např.: mytí schodů společných prostor domu, úklidy ve sklepech, 

čistění koberců, čistění starých nečistot v domácnosti, vytírání s odsouváním nábytku či spotřebičů). Dále 

služba nezahrnuje řezání a štípání dříví, skládání uhlí, sekání trávy a další odborné činnosti. 

Dopomoc v péči o domácí zvíře zahrnuje běžná zvířata jako psy, kočky, morčata, ptáčky atp. Služba 

nezahrnuje péči o nebezpečná zvířata a hospodářská zvířata. Péče zahrnuje dle potřeby venčení (včetně 

očištění zvířete a úklidu exkrementů), podání stravy a tekutin. Venčení zvířete za doprovodu osobní asistentky 

se řídí platnou vyhláškou obce. Zvíře nesmí být agresivní, musí být čisté, bez parazitů a musí mít odpovídající 

vakcinaci. 

Povinnosti klienta5: Zajistit veškeré potřebné pomůcky pro práci asistentky, např. automatickou pračku, sušák 

na prádlo, rukavice pro úklid, kbelík, mop, smeták, lopatku, saponáty, prací prostředky, vysavač, prodloužené 

tyče pro mytí oken atp. Veškeré vybavení musí být funkční, bez porušených bezpečnostních prvků (např. 

ochranné kryty) a celistvé a musí být bezpečné dle požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochraně zdraví (např. porušená kabeláž elektrických zařízení je nepřípustná). Zajistit potřebné 

pomůcky (dle vyhlášky obce) pro venčení zvířete (vodítko, náhubek, obojek, sáčky pro úklid exkrementů). 

Nákupy a běžné pochůzky 

Doprovod klienta během využívání veřejně dostupných služeb, návštěv úřadů atp. Běžné denní nákupy 

zejména potravin a nápojů, v případě potřeby také drogistických potřeb a potřeb pro domácnost. Nákupy a 

vyzvedávání léků na recept či bez receptu dle instrukce klienta5. Klient je dle svých možností doprovázen a je 

mu asistentkou dopomáháno při nákupech, výběru zboží, jeho ukládání do košíku, placení, ukládání do tašky a 

donesení domů. Klient má plnou zodpovědnost za výběr zboží a platbu v obchodě. Pokud klient není schopen 

do obchodu dojít sám nebo být dopraven, provádí nákupy sama asistentka, dle jeho instrukcí. Asistentka 

nakupuje v nejbližším obchodě. Služba neumožňuje přejíždění mezi obchody z důvodů akčních cen prodejců. 

Vybírá zboží dle pokynů klienta5 a dle svého nejlepšího uvážení. Asistentka má zodpovědnost za svěřenou 

finanční hotovost a její bezchybné vyúčtování. Kvalita nakoupeného zboží se odvíjí od nabídky obchodu. Po 

dohodě s klientem5 je možné zajištění nákupu asistentkou již cestou k němu. V tomto případě se začátek 

služby počítá od vstupu do obchodu a bude takto zapsán do výkazu odpracovaných hodin. 

Před nákupem svěří klient5 asistentce finanční hotovost. Asistentka o tom společně s klientem5 provede zápis 

(na papír nebo do k tomuto účelu založenému sešitku), včetně podpisů o převzetí částky asistentkou. 

Asistentka přinese z nákupu veškeré pokladní doklady a provede s klientem5 vyúčtování. Doklady jsou 

k zápisu přiloženy. Platba platební kartou klienta nebo vybírání hotovosti z bankomatu je asistentkám 

zakázána bez jeho přítomnosti. Asistentky v žádném případě nesmí být zneužívány k nákupu alkoholu, 

návykových (mimo cigarety) a omamných látek nebo léčiv. 

Povinnosti klienta5: Zajistit potřebnou finanční částku (s dostatečnou, ale ne příliš vysokou rezervou) na 

samostatný nákup asistentky v hotovosti. Podepsat předání hotovosti a vyúčtování nákupu. Rozložit jednotlivé 

nákupy tak, aby nebyly pro asistentku příliš těžké (maximální váha nákupu je 5 kg), zajistit jí tašky, případně 

tašku na kolečkách. Nevyžadovat po asistentkách nákup alkoholu ve větším množství (max. 1 litr piva, 1 litr 

vína nebo 0,5 litru tvrdého alkoholu). 
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Pomoc a podpora rodině v péči o dítě 

Služba poskytovaná rodičům12 s postižením, kteří potřebují pomoc a podporu v péči o nezletilé děti. Asistence 

zahrnuje veškeré činnosti, které jsou v těchto pravidlech popsány. Péče se poskytuje s ohledem na míru 

postižení rodičů a věk dítěte. Rodičům s postižením umožňuje péči o jejich děti v domácím prostředí a dle 

jejich instrukcí a oprávněných potřeb. 

Povinnosti klienta5: Vyplývají z ostatních bodů uvedených v těchto pravidlech. 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob 

Tato služba napomáhá klientovi dle jeho přání navázat či udržovat kontakt s jeho rodinou a dalšími lidmi v 

jeho přirozeném sociálním prostředí. Asistentka klienta doprovází při kontaktu s lidmi, dopomáhá mu při 

dojednávání kontaktu s nimi a při jeho udržování. V rámci této činnosti dále podporuje klienta v aktivní 

komunikaci a rozvíjení vztahů, pomáhá mu upevňovat funkční způsoby chování ve společnosti formou 

podávání zpětné vazby a oceňování. Asistentka nesmí být vtahována do rodinných vztahů a vztahů klienta s 

dalšími lidmi. Služba zahrnuje také např.: dopomoc při telefonickém, písemném a elektronickém kontaktu 

s lidmi. 

Povinnosti klienta5: Asistentka je při naplňování této služby v roli doprovodu a člověka usnadňujícího 

komunikaci. 

Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

Podpora a dopomoc klientovi při činnostech sebepéče, nácvik chůze, cvičení pro udržení svalové síly a 

pohyblivosti. Asistentka klienta doprovází a podporuje ho při komunikaci s ostatními lidmi, pomáhá udržovat 

návyky denního režimu. Asistentka podporuje komunikaci s klientem na témata, která ho zajímají. Služba dle 

přání a zájmu klienta zahrnuje využívání různých technik práce (např.: práce se vzpomínkami, prohlížení 

fotografií, hraní společenských her, výtvarná tvorba, předčítání, ruční práce atp.). Témata konverzace jsou 

volena po dohodě s klientem. Asistentka respektuje klientovo soukromí. Asistentka dává klientovi dostatek 

času a potřebné podpory, aby mohl využít své aktuální schopnosti a dovednosti. 

Povinnosti klienta5: Zajistit zaučení asistentky v provádění základních motorických cvičení osobou, která je 

v této činnosti již zaučena odborníkem nebo zajistí zaučení přímo odborným pracovníkem (např. rehabilitační 

sestrou). 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Tato služba spočívá v „doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a 

volnočasové aktivity (např. kultura, sport), na orgány veřejné moci (např. soud, policie) a instituce poskytující 

veřejné služby (např. úřady, banky, pojišťovny, pošta, sociální služby) a doprovázení zpět.“13 Mimo to je 

možné zajistit také doprovázení klienta na dovolené, lázeňském pobytu, služební nebo studijní cestě atp. 

Asistentka může dle potřeby zajistit jízdenky a vstupenky na akce, dopomoci klientovi při dojednání kontaktu 

(schůzka, návštěva, docházka). 

Povinnosti klienta5: V případě, že bude nákup provádět asistentka, bude postupovat dle bodu „Nákupy a běžné 

pochůzky“. Pokud klient5 vyžaduje přítomnost asistentky na placené akci nebo při pobytu, hradí jí vstupné a 

náklady na ubytování v plné výši. V případě, že asistentka cestuje v rámci této služby s klientem, hradí jí 

klient5 jízdné v plné výši. 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

Tato činnost zahrnuje podporu a dopomoc asistentky klientovi v komunikaci s dalšími lidmi a institucemi. 

Asistentka přitom dbá na to, aby klient od druhé strany v komunikaci dostal rovnoprávnou možnost a prostor 

pro vlastní vyjádření. Asistentka jedná tak, aby nedocházelo k vyloučení klienta z komunikace druhou stranou. 

Asistentka však dopomáhá až v situacích, kdy si klient neví rady a požádá o pomoc (v oblasti porozumění či 

řeči). 

Povinnosti klienta: Klient je při těchto činnostech aktivní a snaží se využívat svých aktuálních schopností a 

dovedností. Nepřenechává zodpovědnost za vedení komunikace s druhou stranou na asistentce. 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

Činnosti, které klient v kontaktu s okolím (úřady, lidmi, službami) potřebuje. Jedná se např. o: dopomoc při 

psaní, výběru a vyplňování potřebného formuláře, složenky, přečtení dokumentu, o kterém je jednáno atp. 

                                                           
12 Též zákonní zástupci. 
13 Vyhláška 505/2006Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách §5, odst. (1), f). 
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2) Fakultativní činnosti 

Pomoc s přepravou klienta 

Služba je určena pouze pro klienty poskytovatele, kteří využívají základní činnosti. Automobily nemají 

speciální úpravu. Jsou tedy využitelné pouze pro klienty, kteří jsou schopni přesunu do automobilu a jízdy 

vsedě na běžné sedačce. 

Dopravní prostředek poskytovatele: Poskytovatel disponuje několika služebními automobily. Klient5 může 

požádat sociální pracovnici o zprostředkování přepravy dle svých potřeb. Sociální pracovnice v závislosti na 

vytíženosti služebního automobilu jeho požadavku vyhoví. Všechny sedačky automobilů jsou pojištěny 

v rámci havarijního pojištění. 

Pomoc s přepravou věcí klienta 

Některé osobní asistentky mají od poskytovatele oprávnění využívat pro služební účely vlastní automobil. 

Tuto službu je možno zajistit pouze těmito asistentkami a v časech, které nenaruší jejich rozpis směn u 

klientů. Služba umožňuje klientům zajistit pouze nezbytné a jinak nerealizovatelné nákupy a nesmí být 

využívána k jejich přepravě. 

V případě nejasností ohledně práv či povinností se postupuje primárně podle ustanovení uvedených o 

takových právech či povinnostech ve smlouvě. 

XVII. Jaký bude postup při řešení nestandardních situací? 

V této kapitole se dočtete, jak bude asistentka postupovat v případě různých nestandardních situací, které 

mohou při poskytování služby nastat. 

Únik plynu u klienta během služby 

 Asistentka okamžitě větrá.  

 Uzavře přívod plynu a nepoužívá otevřený oheň, žádné vypínače ani elektrospotřebiče. 

 Zavolá hasiče a postupuje dle instrukcí dispečera. 

 Je-li to možné, zajistí dle naléhavosti situace přemístění klienta do bezpečí. 

 Pokud klient vykazuje známky otravy, poskytne první pomoc, vždy zavolá LSPP14. 

 Uvědomí další osoby, které jsou v bezprostředním ohrožení. 

 Uvědomí svou přímou nadřízenou a dále postupuje dle její instrukce. 

U dveří klienta je cítit plyn 

 Asistentka pro vstup do obydlí nepoužívá zvonek, nepoužívá otevřený oheň. Pro vstup použije klíč. 

Pokud ho nemá, tak bouchá na dveře či okna klientova bytu. 

 Pokud se do bytu nemůže po krátké době (maximálně 2 minuty) dostat, zavolá správce domu pro 

zajištění uzavření hlavního přívodu plynu. 

 Zavolá hasiče a vyčká na jejich příjezd. 

 Uvědomí svou přímou nadřízenou a dále postupuje dle její instrukce. 

Požár u klienta 

 Asistentka sobě i klientovi chrání dýchací cesty (navlhčenou látkou). 

 S ohledem na své bezpečí a schopnosti zajistí uhašení požáru malého rozsahu (hasicí přístroj, voda, 

mokré hadry dle zdroje požáru). 

 V případě požáru většího rozsahu, který je nad síly asistentky, neprodleně volá TL15 a postupuje dle 

případných instrukcí dispečera. 

 Dle naléhavosti situace přemístí klienta do bezpečí. Pokud přemístění klienta do bezpečí není možné, 

vyvěsí do okna plachtu jako signál hasičům, kde se klient nachází pro vyproštění. 

 V zakouřeném prostoru se pohybuje při zemi, případně na zem položí i klienta. 

 Uvědomí svou přímou nadřízenou a dále postupuje dle její instrukce. 

Požár veřejné instituce při návštěvě klienta (školské zařízení, poliklinika, divadlo aj.) 

 Asistentka postupuje dle pokynů pracovníků zařízení či hasičů. 

 Má-li klient sníženou schopnost pohybu a používá kompenzační pomůcky, osloví asistentka další 

osoby ve snaze zajistit pomoc při evakuaci klienta. 

 Uvědomí svou přímou nadřízenou a dále postupuje dle její instrukce. 

                                                           
14 Lékařská služba první pomoci tel. číslo: 155 
15 Tísňová linka tel. Číslo: 112 
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Havárie vodovodního potrubí v domácnosti klienta 

 Asistentka okamžitě uzavře hlavního přívodu vody a odpojí hlavní jistič elektřiny v domácnosti 

klienta. Pokud je to potřeba volá správce domu. 

 Pokud toto není z nějakého důvodu možné, volá hasiče, případně postupuje dle jejich pokynů. 

 Snaží se zabránit dalšímu šíření vody a škodám (uzavře dveře do dalších místností, odsává vodu, atp.). 

 Uvědomí svou přímou nadřízenou a dále postupuje dle její instrukce. 

Dopravní nehoda se zraněním osob16 

 Rychlým pohledem okolo sebe zhodnoťte celkovou situaci. 

 Zjistěte, zda jste schopen se hýbat a opustit prostor (vozidlo). Nalezněte místo, kudy budete moci 

vozidlo opustit. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu. 

 Pokud běží motor a máte v dosahu klíček zapalovaní, vypněte motor. Pokud necítíte unikající benzín, 

zapněte varovná světla. 

 Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, zapnutí varovných světel. 

Chráníte tak zejména sami sebe, ale i ostatní. 

 Zjistěte stav osob, které s Vámi cestovaly ve vozidle, zda jsou při vědomí, zda komunikují, stav jejich 

zranění, zda jsou schopni se hýbat. Mluvením se je snažte uklidnit. 

 Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo a pokud máte k dispozici další reflexní vesty, 

oblečte jim je. Všechny osoby nasměrujte mimo dopravní rizikový prostor, do přiměřené vzdálenosti 

v protisměru jízdy od havarovaného vozidla mimo vozovku (za svodidla). 

 Využijte své organizační schopnosti k zajištění místa nehody a pomoci zraněným – pokud je to možné 

poproste ostatní nezraněné nebo lehce zraněné, aby Vám pomohli, rozdělte úkoly. 

 Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby. 

 Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně. 

Uveďte: 

o Své jméno a příjmení. 

o Popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte (silnice z X do Y + jméno nejbližší obce, kterou 

víte, kilometrovník, pokud nevíte přesné místo, tak alespoň orientační záchytné body v krajině 

(silo, kostel, železnice, skály, apod.). Ve městě uveďte jméno ulice a číslo domu v blízkosti. 

o Formulujte, co se stalo: dopravní nehoda vozidla se zraněním nebo srážka dvou vozidel atp., 

celkový počet zúčastněných osob, počet zraněných s přibližným rozlišením zranění (vážně 

zranění). 

o Odpovězte co nejpřesněji na další otázky dispečera a řiďte se jeho pokyny. 

 Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, jako první se snažte zajistit základní životní 

funkce (krevní oběh, dýchání, vědomí) – využijte lékárničku. 

 Pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla. Pokud to není bezpodmínečně nutné k zajištění 

bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře. 

 Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do 

šoku. Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody. 

 Pokud to umožňuje situace, zajistěte majetek proti jeho dalšímu poškození nebo krádeži. 

 Zajistěte svědky, stopy (důkazy), které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody. 

 Uvědomte svou přímou nadřízenou a dále postupuje dle její instrukce. 

Asistentka po příchodu na službu zjistí poškození věci klienta17 třetí osobou, asistentka poškodí věc 

klienta17 

 Asistentka bezodkladně upozorní na zjištěné či způsobené poškození věci klienta, případně jeho 

rodinné příslušníky uvedené v individuálním plánu. 

 O zjištěném či způsobeném poškození věci napíše zápis do zprávy o průběhu poskytování služby 

s uvedením data, popisu závady a svého jména. 

 Uvědomí svou přímou nadřízenou a dále postupuje dle její instrukce. 

Asistentka zjistí poruchy spotřebičů či zařízení klienta5 

 Asistentka vypne spotřebič či zařízení a odpojí ho od zdroje elektrické energie, viditelně označí 

spotřebič či zařízení cedulkou s informací o jeho poruše. 

                                                           
16 Srov. BESIP. Co dělat při dopravní nehodě? [online]. BESIP 2012. [cit. 20.12.2016]  
Dostupné z: http://www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-bezpecne-jizdy/co-delat-pri-dopravni-nehode. 
17 Nebo jiné osoby v místě poskytování služby. 

http://www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-bezpecne-jizdy/co-delat-pri-dopravni-nehode
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 Asistentka bezodkladně upozorní na zjištěnou poruchu spotřebiče či zařízení klienta, případně jeho 

rodinné příslušníky uvedené v individuálním plánu. 

 O zjištěné poruše napíše zápis do zprávy o průběhu poskytování služby s uvedením data, popisu 

závady a svého jména. 

 Uvědomí svou přímou nadřízenou a dále postupuje dle její instrukce. 

 Spotřebič či zařízení nadále nepoužívá až do jeho opravy. 

Uvíznutí ve výtahu 

 Asistentka použije havarijní tlačítko a přivolá pomoc. 

 V případě nefunkčnosti havarijního tlačítka se asistentka snaží přivolat pomoc jinými dostupnými 

způsoby (bušením, voláním), případně telefonuje domovníkovi. 

 Pokud je ve výtahu společně s asistentkou také klient, snaží se ho uklidnit. 

 V případě, že očekává, že se nedostaví včas na službu ke klientovi, volá co nejdříve své přímé 

nadřízené. 

Zhoršení stavu klienta, bezvědomí, ohrožení jeho života či zdraví 

 Asistentka zkontroluje základní životní funkce. 

 Dle zjištěného zahájí první pomoc. 

 Zavolá LSPP a pokračuje dle instrukcí dispečera. 

 Uvědomí svou přímou nadřízenou a dále postupuje dle její instrukce. 

 Zapíše situaci do zprávy o průběhu poskytování služby s uvedením data a svého jména. 

Nalezení klienta bez známek života 

 Asistentka zkontroluje základní životní funkce 

 Dle zjištěného zahájí první pomoc 

 Zavolá LSPP a pokračuje dle instrukcí dispečera. 

 V případě, že je podezření na spáchání trestného činu: 

o Asistentka se po bytě pohybuje minimálně, tak aby neznehodnotila případné důkazy. 

o Asistentka volá bezodkladně PČR18 a dále postupuje dle instrukce dispečera. 

 Uvědomí svou přímou nadřízenou a dále postupuje dle její instrukce. 

 Zapíše situaci do zprávy o průběhu poskytování služby s uvedením data a svého jména. 

Klient neotevírá 

V případě, že klient neotevře osobnímu asistentovi v předem dohodnutém čase, službu neodhlásil a asistent 

nemá klíče od bytu, kontaktuje asistent: 

 Klienta. 

 Svou přímou nadřízenou a zjistí, zda nedošlo k odhlášení služby či změně v době její realizace. 

Dohodne se s ní na dalším postupu – kontaktování dalších osob dle kontaktů v individuálním plánu 

nebo jiných osob. 

 V případě, že je podezření ohrožení zdraví či života klienta volá na TL, popíše situaci a dále postupuje 

dle instrukcí dispečera. 

 Zapíše situaci do zprávy o průběhu poskytování služby s uvedením data a svého jména. 

Asistentka není oprávněna vnikat násilím do obydlí klienta. 

Známky násilného vniknutí cizí osoby do bytu klienta 

 asistentka upozorní klienta na známky násilného vniknutí 

 okamžitě zavolá PČR a vyčká s klientem na její příjezd 

 pokud to nevyžaduje zdravotní stav klienta, nevstupují do bytu a nedotýkají se dveří 

 pokud je potřeba posadit, či uložit klienta, vstoupí do bytu a uloží ho, ale bude postupovat opatrně – 

tak aby neporušila stopy po vniknutí, případně nezanechala své stopy (otisky prstů) 

 po dohodě s klientem uvědomí jeho rodinné příslušníky 

 uvědomí svého přímého nadřízeného 

O veškerých nouzových a havarijních situacích provádí asistentka zápis do zprávy o průběhu poskytování 

služby. Asistentka vždy informuje sovou přímou nadřízenou. O každé takové situaci je následně sociální 

pracovnicí vyhotoven zápis. Tento zápis je založen v dokumentaci klienta.  

                                                           
18 Policie ČR tel. Číslo: 158 


