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Kdo nás nejvíce podpo řil a podporuje? 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Úřad práce Liberec 
Nadace SYNER 
S group holding, a.s. 
SYNER s.r.o. 
Statutární město Liberec 
Jan Hanzl 
MUDr. Zdeněk Kubr 
 
 
S kým spolupracujeme? 
Asociace poskytovatelů osobní asistence (APOA) 
Národní rada zdravotně postižených (NRZP) 
Akademie J. A. Komenského Liberec 
APPA agentura, s.r.o 
Nadace SYNER 
Maltézská pomoc, o.p.s. 
Suverénní řád Maltézských rytířů 
Charta 77 – Nadace Bariéry 
Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC 
Osobní asistence PRO ŽIVOT o.p.s. 
Krajská nemocnice Liberec – odd. spinální jednotky a LDN 
Statutární město Liberec 
Liberecký kraj 
 
 
KONTAKTY: 
ESY HANDICAP HELP, o.s 
Rumunská 655/9 
460 01 Liberec 4 
vedoucí OA:  606 387 102 

    e-mail:  esyhandicaphelp@seznam.cz 
    webové stránky:  www.esyhandicaphelp.wgz.cz 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Využijte našich služeb 
 

Chcete žít samostatn ě? 
 

Chcete snížit svou závislost na druhých? 
 

Chcete dosáhnout na své sny, p řání a cíle, 
ale handicap Vám to nedovolí? 

 
 

OSOBNÍ ASISTENCE 
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Kdo jsme  ... 
Občanské sdružení ESY HANDICAP HELP, o.s. poskytující sociální služby na 
regionálním trhu je zaregistrováno dle zák. č. 108/ 2006 Sb. k 1.4.2007.  
 
Hlavním posláním  ESY HANDICAP HELP, o.s .  
je poskytovat odborné a kvalifikované sociální služby osobám s převládajícím 
tělesným a kombinovaným handicapem a umožnit jim v maximální míře 
zvládat pobyt v přirozeném domácím prostředí. 
V naší práci dbáme na zachování důstojnosti, životního stylu, individuálních 
potřeb a volbě klienta služby. Při práci se řídíme etickými principy při 
poskytování sociální služby. 
 
Cílem naší práce 
je, aby se prostřednictvím našich služeb  mohli klienti zapojit v co největší míře 
do běžné společnosti: 
• poskytujeme podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá 
• podporujeme rozvoj a zachování stávající soběstačnosti klienta v jeho 
     přirozeném prostředí, popřípadě v cizím prostředí, které klientovi vyhovuje 
     a naplňuje díky našim poskytovaným sociálním službám  své reálné cíle  
• pomáháme při  návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního života 
• pomáháme při zachování nebo obnovení původního stylu života 
     k všestrannému začlenění do většinové společnosti 
• poskytujeme pomoc při realizaci nových pracovních míst pro tuto cílovou 

skupinu 
• podílíme se, nebo přímo realizujeme volnočasové aktivity našich klientů se 

zaměřením na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity, atd. (viz 
harmonogram aktivit EHH na rok) 

• neustále vzděláváme naše pracovníky akreditovanými a neakreditovanými 
kurzy  

• spolupracujeme s institucemi, úřady a vládními organizacemi se stejným 
zaměřením 

 
Zásady – principy poskytování naší služby: 
• pomoc musí vycházet z individuálních potřeb žadatele o službu a je 
     založena na dobrovolnosti a vzájemné dohodě rovnocenných partnerů 
• pomáhající musí respektovat názor klienta naší služby 
•    služba musí působit na klienta aktivně, motivovat ho a nesmí  
     prohlubovat jeho nepříznivou situaci 
• poskytování našich služeb je v souladu se zákonem o sociálních službách 
      

 
Z. č. 108/2006 Sb. a v souladu s dodržováním lidských práv a svobod 
 
• při své práci chráníme klienty našich služeb před předsudky a  
     vyloučením z většinové společnosti  
 
  Všechny naše aktivity a sociální práce s klienty sl užeb mají za cíl  
• pomoci odborným  způsobem našim klientům, rodinným příslušníkům, ale i 

zaměstnancům 
• upozornit na potřeby této cílové skupiny při realizaci na komunitním 

plánování a v dlouhodobém rozvoji poskytovaných sociálních služeb na 
jednotlivých krajích, kde poskytujeme sociální služby  

• uplatňovat v naší práci dobré poznatky z práce jiných organizací 
poskytujících pomoc stejné cílové skupině osob 

• zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi včetně 
mezinárodních hájit odborné zájmy všech našich členů    

 

Náš pracovní tým se skládá z odborníků, kteří mají vědomosti a dlouholeté 
zkušenosti jak s vedením organizace poskytující sociální služby, tak s prací 
přímé obslužné péče (přímá práce s klienty), zaměřené především na osobní 
asistenci. 
 
Bližší specifikace je uvedena v materiálech k jednotlivým sociálním službám 
včetně úhrady za poskytované služby. 
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Co je to osobní asistence…. 
je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, 
které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné 
znevýhodňující okolnosti. Jde o službu terénní, která se poskytuje v 
přirozeném prostředí klienta bez omezení rozsahu, místa a času dle jeho 
potřeb a dohody s ním. 
Cílem osobní asistence je zajištění soběstačnosti klienta, nebo podpora 
rozvoje soběstačnosti, setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního 
životního stylu. Osobní asistence řeší sociální handicap (oddělení od 
společnosti v důsledku zdravotního znevýhodnění), je to tedy zabezpečení 
sociální. Případné potřebné zdravotnické ošetřování musí být zajištěno jinými 
odborně připravenými osobami, které naše organizace zajišťuje fakultativně. 
 
Posláním osobní asistence EHH…   
je napomáhat osobám  převládajícím tělesným a kombinovaným handicapem s 
omezením hybnosti pohybujících se i za pomoci kompenzačních pomůcek 
dělat ty věci, které potřebuje ke svému životu a dělal by je sám, kdyby mohl. 
Dopomáháme k dosažení jejich individuálních reálných cílů. Naší snahou je 
umožnit těmto osobám v maximální míře a co nejdéle zvládat pobyt 
v přirozeném prostředí a vytvářet podmínky pro prosazování rovnocenného 
postavení ve společnosti našich klientů.  
 
Cíle služby osobní asistence... 
služby osobní asistence spočívají v poskytování komplexu terénních služeb. 
 
Platby ... 
Osobní asistence je služba dle zákona č. 108/ 2006 Sb. poskytovaná za 
úplatu. 

pracovní dny od 07.00 do 19.00: 1 h/ viz aktuální ceník   
večerní hodiny, noc (od 19.00 do 07.00) + so, ne, svátky: 1 h/viz aktuální ceník   
 
 
• pomáhat klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické 

(na příklad pomoc při příjmu potravy, použití toalety, polohování, pomoc při 
hygieně, dále dopomoc při obstarání domácnosti, při nákupech,      
pochůzkách atp.), tak společenské (na příklad při výchově dětí, při vzdělání  

     a výkonu povolání, při kulturních a sportovních aktivitách), 
• pomáhat při realizaci reálných osobních cílů klientů a to jak krátkodobých 

tak i dlouhodobých 
• dopomoc k samostatnosti a nezávislosti při zapojení klientů do 

plnohodnotného života v jejich přirozeném prostředí i navzdory jejich 
nemohoucnosti plynoucí z postižení, stáří, nemoci nebo jiné příčiny 

• pomáhat klientům v zapojení do běžné společnosti 
• zachovat klientům důstojné žití v domácím prostředím 
• pomáhat klientům se ve spojení s běžnou společností (doprovázení při 

osobních aktivitách spojených se vzděláním, pracovním zařazením, 
zájmových činnostech, v kontaktu s úřady, lékařem  atd.) 

 
Komu služby poskytujeme - c ílová skupina 
• osobám, jejichž schopnost realizovat samostatné každodenní úkony je 

mezená vzhledem k tělesnému postižení  (I. - IV. stupeň závislosti), od 3 let 
až po nejstarší nejvyšší věk.  

• senioři s tělesným postižením a zdravotním omezením i bez stupně 
závislosti 

• děti od 3 let až po nejstarší seniory s převažujícím tělesným a 
kombinovaným handicapem s omezením hybnosti pohybujících se i za 
pomoci kompenzačních pomůcek v MŠ a ZŠ 

• děti od 3 let do 14 let při výchovné nepedagogické činnosti osobní asistence 
- s tělesným handicapem s omezením hybnosti,  pohybujících se i za 
pomoci kompenzačních pomůcek, děti s ADHD, s DMO (dětská mozková 
obrna - lehčí forma), děti s autistickými sklony s omezením hybnosti. 
 

Komu není služba osobní asistence poskytována 
• osobám se smyslovým, těžkým mentálním postižením a duševně 

nemocným (pouze jako druhotné postižení, přičemž převládající je omezení 
hybnosti) 

• osobám, které vyžadují jinou sociální službu, kterou naše organizace 
neposkytuje 

•  
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• osobám, které žijí v prostředí, ve kterém službu nelze realizovat z důvodu 

bezpečnosti práce 
• osobám, které žijí v lokalitách LK, kde není dostupnost MHD, ve kterém 

službu nelze realizovat  
• osobám, které nerespektují dohodnuté podmínky služby 
 

Zásady p ři poskytování služby osobní asistence… 
• poskytování naší služby musí být vždy v souladu se zákonem č. 108/2006 

Sb. a v souladu s dodržováním lidských práv a svobod, 
     pomoc vychází vždy z individuálních potřeb žadatele o službu, 
• služba je vždy dohodou mezi klientem a poskytovatelem služby, klient se 

aktivně dle svých možností podílí na vytváření služeb a individuálním 
plánování,  

• služba musí působit na klienta aktivně, motivovat ho a nesmí prohlubovat 
jeho nepříznivou situaci. To znamená, že osobní asistent dělá pouze ty věci, 
které klient nezvládne sám v důsledku svého handicapu a nedělá věci, které  
klient dělat nechce, nebo o kterých je přesvědčen, že na ně nemá 
schopnosti, 

• poskytovatel a jeho zaměstnanci mají respekt a úctu k důstojnosti, 
životnímu stylu a k naplnění smyslu života klientů,  

• osobní asistence řeší sociální handicap (oddělení od společnosti v důsledku 
zdravotního znevýhodnění), je to tedy zabezpečení sociální, případné 
potřebné zdravotnické ošetřování musí být zajištěno jinými odborně 
připravenými osobami.  

 
Formy poskytované služby osobní asistence 
Poskytovatel se zavazuje  poskytnout klientovi služby osobního asistenta, který 
bude vykonávat  dle § 39 zákona o sociálních službách tyto činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně, 
c) pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
 
Kde působíme 
Převážně v Libereckém kraji (v dosahu MHD pro osobního asistenta) 

 
Časová dostupnost: 
Služba osobní asistence se poskytuje nepřetržitě včetně víkendů a svátků. 
 
Druhy osobní asistence 
Řízená osobní asistence 
• je určena lidem, kteří si nedovedou sami vybrat, školit a průběžně instruovat 

osobní asistenty sami, nebo to nechtějí dělat  
• je při ní nutná koordinace průběhu služby zvenčí s vedoucí OA a je nutná 

spolupráce jak s klientem, tak s jeho rodinou,  
• poskytuje ji registrovaný poskytovatel, 
• je uvedena v zákoně 108/2006 Sb. v §39, 
• z toho vyplývá, že osobní asistenti musí mít předepsané vzdělání,  
• přicházejí ke klientovi jako odborníci, kteří mají zodpovědnost za průběh 

služby a jsou pod dohledem řádně zaučeny u konkrétního klienta, 
• poskytovatel je povinen splňovat požadavky na standardy kvality služby, 
• poskytovatel zajišťuje kontrolu osobních asistentů v terénu a řeší nenadálé 

situace. 
  

      
 
 
Sebeurčující osobní asistence 
• klient si řídí osobní asistenci sám, sám určuje, jak bude služba vypadat ve 

spolupráci s vedoucí OA a společně připravují popis průběhu služby, který 
je možný kdykoliv změnit 

• klient průběžně domlouvá a instruuje přidělené osobní asistenty kdy, kde a 
v jakém časovém rozsahu, ale vždy dle písemné smlouvy s organizací, či 
jejími dodatky, 

• klient si koordinuje přidělené osobní asistenty podle svého zdravotního 
postižení a osobnostních charakteristik, 
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• vedoucí OA zajišťuje kontrolu osobních asistentů v terénu a řeší nenadálé 
situace, pokud si je klient není schopen řešit sám, či pokud osobní asistent 
porušuje práva klienta,  

• za průběh služby je zodpovědný klient, který je s osobním asistentem v 
rovnocenném partnerském vztahu a o průběhu služby se s ním domlouvá, 

• klient sám kontroluje kvalitu služby ve spolupráci s vedoucí sociální služby. 
 
Kapacita klient ů v osobní asistenci: 
Terénní: 65 klientů max. / v měsíci (hodiny se stanovují dle potřeby a postižení 
klienta a kapacity OA a proto nelze přesně definovat počet klientů)   

 

V osobní asistenci v terénu naše organizace zajiš ťuje: 
• pracovníky přímé obslužné péče a pracovníky výchovné nepedagogické 
činnosti, dle dostupnosti a kapacity kvalifikovaných pracovníků 

• klient určuje sám (popřípadě rodina, zákonná zástupce, či opatrovník) svůj 
čas výkonu osobní asistence, rozsah služby 

• smlouva o poskytování osobní asistence je uzavřená písemně  
 

                   
 
Obsah/spektrum služeb... 
Služby se poskytují podle individuální dohody s klientem. Mají klientovi 
zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické (na příklad dopomoc při  
příjmu potravy, polohování, hygieně, dále dopomoc při obstarání domácnosti, 
při nákupech, pochůzkách atd.), tak společenské (dopomoc při   integraci v 
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, při výkonu povolání, při kulturních a sportovních činnostech).  

Dopomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. V rámci osobní asistence 
poskytujeme základní sociální poradenství. 

 
 
Jaké jiné služby nabízíme ... 
Odborné sociální poradenství – forma terénní 
Sociální rehabilitace – forma ambulantní, terénní, pobytová 
Odlehčovací služby – forma terénní  
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            pracovníci a část kolektivu EHH včetně klientů 
 
                                    

 
    Osobní asistenti a klienti  
 

 

          
                                     Osobní asistenti EHH 
 
 
                             
 

          
                         Osobní asistenti při školení 


