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MOTTO: Omluvit se dá bezmocnost, ne však pohodlnost. 

 ÚVOD 

 Tato p�íru�ka je nejen pro klienty, ale je ur�ena všem, kdo se zajímají o služby osobní asistence, 

a� stojí na kterékoliv stran� barikády. A� už jste ú�edníkem, sponzorem, klientem �i asistentem, 

máte zde možnost seznámit se s osobní asistencí tak, jak se provozuje prakticky. A není k 

zahození, když se �lov�k m�že o n�jakém p�edm�tu dozv�d�t nejen teoreticky, ale je-li i na 

papí�e z�ejmé, že jde o život. (Máte-li zájem i o teorii, existuje brožurka Osobní asistence jako 

jedna z cest k samostatnému životu (Informace o pé�i o ob�any se zdravotním postižením) 

Praha 1996, Ing. Jana Hrdá a Mgr. Miloslava Šro�ková). 

 Napsali jsme, že v p�íru�ce jde o život. Tato v�ti�ka je p�inejmenším dvojzna�ná. Za prvé tím 

chceme �íci, že z ní život skute�n� dýchá, nebo� je napsána na základ� zkušeností �etných 

klient�. Za druhé tím vyjad�ujeme, že v osobní asistenci skute�n� o život jde, nebo� ten, kdo ji 

má, má velkou nad�ji, že ve své situaci p�ežije. Osobní asistence je totiž systém služby, který 

m�že být plnohodnotnou, ba dokonce lepší alternativou ústavní pé�e i pro �lov�ka s velmi 

t�žkým postižením. Ale jak bude z�ejmé z následujícího, umož�uje sice osobní asistence 

d�stojný život ve vlastní domácnosti, avšak nep�estává to být boj o p�ežití. Protože je-li už 

jednou �lov�k odkázán na druhé, pon�vadž by bez jejich dopomoci pravd�podobn� zem�el, stojí 

ho veliké, ba p�ímo nezm�rné úsilí si takovou dopomoc druhých lidí zaopat�it a zorganizovat. 

 Klientem osobní asistence nem�že být každý. Je k tomu zapot�ebí, aby uchaze� m�l odhodlání 

bojovat den za dnem. Nelze totiž o�ekávat, že n�kdo jiný za n�ho bude shán�t vše, co pot�ebuje 

�lov�k s postižením k existenci. A je toho o dost víc, než je nutné pro zdravé lidi. Vzhledem k 

tomu, že každému, kdo má postižení, toho hodn� chybí, musí mít opravdu nesmírn� mnoho síly a 

musí toho spoustu um�t, aby to dokázal. 

 Sílu dodat neumíme, ale m�žeme ukázat na velikou nad�ji. Pro n�které z nás je to B�h, zdroj 

všeho dobrého. Kéž má každý v co doufat, kam sm��ovat, pro co žít a za co bojovat! 



       

 Nejsme s to nikomu odstranit utrpení, ale chceme aspo� pomoci! Klientem se nikdo nenarodí, 

tím se �lov�k musí nau�it být. A návod "jak na to" nabízíme! 

 P�ejeme všem, kdo bojují na jakékoliv stran� fronty, aby bojovali dobrý boj a aby jej dovedli k 

vít�zství. 

 

1. PRINCIPY OSOBNÍ ASISTENCE 

 Základním principem je nezávislost, samostatnost. To však neznamená, že �lov�k s postižením 

m�že žít sám, nýbrž že má sám možnost rozhodovat se o svém život� a p�evzít za n�j 

zodpov�dnost. 

 Osobní asistence je jeden z druh� "pé�e" o osoby s postižením, jenž se zcela vymyká t�m, které 

u nás byly doposud provozovány. Všechny - a� již ústavní nebo domácí - byly totiž postaveny 

tak, že jejich uživatel byl trpným objektem, o n�jž se postaral stát. A to prost�ednictvím léka��, 

kte�í ur�ili medicínskou diagnózu, sociálních pracovnic, které "prošet�ily" pot�eby doty�ného, a 

ú�adu, jenž kone�n� rozhodl, co žadatel pot�ebuje a co mu bude poskytnuto. �lov�k tak byl 

jakýmsi p�edm�tem, o n�mž rozhodoval n�kdo jiný, jeho život probíhal podle p�edpis� a 

taxativn� vymezených úkon�. 

 

2. KLIENTI - KRITERIA VÝB�RU 

 2.1. Náhrada ústavu 

 Bez služeb osobní asistence by musel klient nep�etržit� žít v n�jakém za�ízení, kde by o n�ho 

bylo pe�ováno. 

 Ne každý, kdo má být klientem osobní asistence, spl�uje tuto podmínku. N�kte�í klienti jsou 

natolik sob�sta�ní, že jim osobní asistence neslouží k zabezpe�ení pouze biologických životních 

pot�eb, jak se v�tšinou d�je v ústavech, nýbrž i kulturních. Vzhledem k tomu, že osobní asistence 

má za úkol poskytnout všechny základní životní pot�eby, je zde rozpor. Je dán nikoli tím, že tato 



       

podmínka osobní asistence je špatn� položena, ale tím, že ústavy �asto zajiš�ují nikoli 

uspokojování všech základních životních pot�eb, jak by to m�lo být, ale namnoze jen 

biologických. 

 Naší snahou je a bude usilovat o to, aby osobní asistence byla prost�edkem k plnohodnotnému 

životu, tzn. aby zajiš�ovala každému klientovi aspo� nejnižší životní standard. Ten se 

samoz�ejm� vyvíjí s rozvojem spole�nosti, tudíž by i finance na osobní asistenci vždy m�ly být v 

souladu se soudobými požadavky spole�nosti na uspokojení základních pot�eb. Slovo "základní" 

je klí�ové. 

K �emu je využívána osobní asistence: 

 Osobní asistence je ideální zp�sob kompenzace postižení, který umož�uje i �lov�ku s velmi 

t�žkým t�lesným postižením žít ve vlastní domácnosti, a to životem, jenž se nejvíc blíží b�žnému 

standardu. Je to cesta k d�stojné existenci, kdy m�že ob�an i s t�žkým postižením studovat nebo 

pracovat, kdy m�že uplatnit všechny své schopnosti ve prosp�ch nejen celé spole�nosti, ale m�že 

být prosp�šný i t�m, kdo mu dopomáhají, tj. osobním asistent�m. 

 Podle zkušeností samotných klient� neexistuje žádný úkon, který by nebylo lze vykonat za 

pomoci osobní asistence. Omezení je pouze z hlediska zákona, bezpe�nosti práce a 

slušnosti. 

 2.1.1. Základní životní pot�eby - biologické 

jsou jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prost�edí, polohování, pohyb apod. 

 2.1.2. Základní životní pot�eby - kulturní 

jsou vzd�lání, zam�stnání, kultura v užším slova smyslu (divadla, knihy, hudba atp.), styk s lidmi 

atd. 

 P�i konkrétním zvažování, k �emu využít osobní asistenci práv� "nyní", je vždy nutné stanovit 

priority. Ty jsou v uspokojení t�ch pot�eb, jež klientovi umožní p�ežít. 

 



       

 CO ZNAMENÁ PRO MNE OSOBNÍ ASISTENCE? 

 V roce 1990 po mém p�tim�sí�ním pobytu v nemocnici na neurologii a p�i úplné pohybové 

bezmocnosti byl podán návrh na mé p�emíst�ní na odd�lení LDN. 

 V té dob� mne p�evzal manžel, a� byl sám po t�žkém onkologickém onemocn�ní, do domácího 

ošet�ování s odhodláním poskytnout mn� celodenní ošet�ovatelskou a pe�ovatelskou službu. 

 Postupným polohováním na l�žku a p�esazováním na vozík docházelo u mne ku zlepšování 

fyzického a hlavn� psychického stavu, takže v pr�b�hu n�kolika m�síc� bylo p�i domácí pé�i 

dosaženo takového zlepšení, že dnes mohu po celý den žít na vozíku a postupn� mít ú�ast p�i 

konání b�žných domácích prací. 

 To byl pro mne vlastn� vstup do nového života, protože trvalým pobytem na l�žku bych byla 

odsouzena k bezvýchodné izolaci a ne�innosti. 

 V sou�asné dob� - to je sedm let po t�žkém onemocn�ní, ze kterého nebylo vid�t východisko, - 

mohu sama �ídit b�h naší domácnosti a p�ipravovat veškeré programy, pracovní i rekrea�ní 

�innosti p�im��en� našemu v�ku (manžel 75 a já 73 let). 

 Tím, že jsem v roce 1992 byla za�azena do projektu osobní asistence, byla velmi usnadn�na 

zdravotní a pe�ovatelská služba pro mne, na kterou by sám manžel nemohl bez vyst�ídání sta�it. 

 P�sobení osobní asistence vyžaduje v pr�b�hu dne asi tyto �innosti: 

- pomoc p�i zdvižení z l�žka, p�eložení z l�žka na vozík. pomoc p�i oblékání, p�evezení na WC a 

do koupelny 

- p�íprava a podání snídan� 

- v dopoledních hodinách pomoc v kuchyni p�i p�íprav� jídla podle mých pokyn� a za mé ú�asti. 

Se zájmem pracuji s asistencí v kuchyni, jako když jsem byla zdravá. Moje ú�ast p�i va�ení a u 

sporáku je tvo�ivá, ovšem bez pomoci nejsem schopná provád�t všechny pot�ebné ru�ní práce, 

nap�. krájení, podávání vzdálených p�edm�t� apod. Mohu-li být p�i tom, osvobozuje mne to od 

pasivity a má to velmi p�íznivý psychický ú�inek. Za hezkého po�así mohu s asistencí provád�t 



       

nákupy v blízkém obchodním st�edisku. Pokud to tak jde, je to pro mne p�íjateln�jší než si nechat 

nákupy donášet. 

- prostírání a podávání ob�da, úklid stolu po jídle a nádobí. 

- v odpoledních hodinách jen ob�asné p�evezení na WC, jinak z�stávám sama doma p�i �etb� a 

sledování programu TV nebo rozhlasu dle výb�ru, dále za�azuji menší rehabilita�ní cvi�ení a za 

p�íznivého po�así vyjíždím na vycházky po dobu jedné až dvou hodin p�evážn� do blízkého okolí 

sídlišt� 

- p�íprava a podávání ve�e�e 

- p�ed spaním p�evezení do koupelny a na WC, p�evle�ení do no�ního prádla a uložení na l�žko 

- v no�ní dob� dle pot�eby p�evezení na WC 

 Dle p�ibližného vý�tu �inností asistence je z�ejmé, že pe�ovatelská služba v tomto sm�ru osobní 

asistenci nem�že nahradit. Podle odhadu manžela �as v�novaný pro mne pe�ovatelskou službou 

�iní p�ibližn� 2%, osobní asistencí 30% z celkové doby pot�ebné pro pomoc nutnou p�i mém 

zdravotním postižení. 

 Zbytek pot�ebné služby vykonává sám manžel. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a v�ku je to 

pro n�ho zatížení nep�im��en� t�žké. 

 P�vodní stav p�id�lených hodin osobní asistence 128 hodin byl postupn� redukován na 99, 96, 

93 a nyní 87 (s ohledem na pravidla poskytování osobní asistence u POV, podle nichž je 

snižován po�et hodin, pokud klient neopat�í povinný sponzorský obnos jako finan�ní podíl na 

služb� - poznámka autorky publikace). Protože jsem úpln� pohybov� bezmocná, je m�sí�ní p�íd�l 

87 hodin, to jsou necelé 3 hodiny denn�, pro mne naprosto nedosta�ující. 

 (Libuše Veselá, klientka POV) 
 2.2. Schopnost být samostatný 

 2.2.1. Co je samostatnost vzhledem k osobní asistenci 

 Klient musí být schopen organizovat služby asistent� a �ídit jejich práci. 



       

 Pozor: Asistent není sluha ani loutka, kterou m�že klient manipulovat. Na druhé stran� asistent 

není ch�va �i pe�ovatelka, jež se postará, �i dokonce rozhoduje, co a jak má klient d�lat. 

 2.2.2. Vztah mezi klientem a asistentem 

 Vztah mezi klientem a asistentem musí být rovnoprávný a rovnocenný. 

 2.2.2.1. Pracovn�-právní vztah 

 Zatím neusilujeme o vznik profese, jež by se dala nazvat "osobní asistent". Zkušenosti z 

p�íbuzných povolání (pe�ovatelky, ošet�ovatelky apod.) nejsou dobré, protože vztah takových 

profesionálních pracovník� je �asto lhostejný. Sami klienti dávají p�ednost asistent�m, kte�í 

pomáhají nikoli z profese, "pro peníze", ale z ochoty. Není však vylou�eno, že postupem �asu 

bude výhodn�jší tuto profesi zavést. 

 Z hlediska pracovn�-právního je u POV zam�stnán asistent na základ� smlouvy o pracovní 

�innosti. Je to vztah umož�ující svobodná rozhodnutí. Jediné omezení je, že se limituje po�et 

hodin, které mohou asistenti pro POV placen� odpracovat. Proto jako asistenti pracují p�evážn� 

studenti, lidé na volné noze, ženy z domácnosti, d�chodci, nebo ti, kte�í mají hlavní pracovní 

pom�r na sm�ny. 

 Asistent není vázán pevnou pracovní dobou, mimo to nemusí mít náhradní práci, když je jeho 

klient t�eba v nemocnici. M�že se po domluv� s klienty v�novat, komu sám chce, samoz�ejm� do 

výše limitu hodin. Naopak není povinen odpracovat všechny hodiny, ale je s klientem tolik �asu, 

kolik je schopen a ochoten ze svého volna ob�tovat. 

 Klient si vybírá asistenty sám. Ve všech zemích, kde se provozuje osobní asistence, je problém s 

asistenty. Je to práce jednak spole�ensky neuznávaná, jednak mizern� placená (i v západních 

státech (!) je to na jejich pom�ry málo.). Asistenty �asto d�lají cizinci, pro n�ž je to jediná 

možnost výd�lku. Mezi klientem a asistentem je potom nejen jazyková bariéra, ale je zde i velký 

rozdíl v mentalit� a zp�sobu života. 



       

 U nás paradoxn� práv� výše uvedené p�í�iny neatraktivnosti služeb osobní asistence zp�sobují, 

že tuto práci d�lají altruisticky založení jedinci, takže ke konflikt�m tém�� nedochází. Navíc 

pravidla POV vyžadují, aby si klient sám asistenty hledal, což mu umož�uje i výb�r dle vlastních 

požadavk�. T�etí faktor napomáhající �ešení p�ípadných kolizí je smlouva, která poskytuje 

klientovi možnost dále nezam�stnávat asistenta, s nímž si nerozumí, a zárove� umož�uje i 

asistentovi práci p�erušit nebo ukon�it. 

 Klient sám kontroluje práci asistenta. Organizace kontroluje pouze soulad výkaz� vypln�ných 

klientem i asistentem. 

 Klient i asistent mohou odmítnout pokra�ovat ve služb�, pokud nejsou spokojeni, aniž by z toho 

plynuly jakékoliv t�žkosti pro n� samé nebo pro organizaci. 

 V�tšina záležitostí, jež obvykle �ídí zam�stnavatel, záleží na vzájemné domluv� klient� s 

asistenty, p�i níž se stanoví zejména: 

 pracovní doba 

 pracovní nápl� 

 "technologie" 

 2.2.2.2. Mezilidské vztahy 

 Mezilidské vztahy mezi klientem a asistentem mají být rovnocenné. Nesmí dojít k tomu, že bu	 

klient manipuluje asistenten, a� už z pozice síly (že je zam�stnavatelem), �i z pozice slabosti (že 

má postižení), nebo naopak asistent klientem. N�kdy se stává, že klient sebou dá "orat", 

pon�vadž se domnívá, že by jinak asistenta ztratil. 

 Klienti uvád�jí, že je n�kdy problematické soužití rodiny a asistent�. Zde musíme doporu�it 

zejména rodin� �lov�ka s postižením velikou trp�livost a ohleduplnost, nebo� je v zájmu jí samé, 

aby asistence fungovala. Klienty upozor�ujeme, že se m�že stát, že budou muset hrát roli 

nárazník�, tlumit konflikty a být prost�edníky dobrých vztah�. K tomu je zapot�ebí být dobrým 



       

diplomatem a hlavn� mít velikou touhu konflikt�m bránit. Z této touhy, dané nutností, vyplyne 

�asto neo�ekávaná obratnost. 

 Ani klient, ani asistent si nesmí chtít k sob� p�ipoutat druhého na celý život. 

 Pokud to jde, nabídn�me asistentovi protislužbu, t�eba ubytování, pomoc p�i studiu, studijní 

literaturu apod. 

 Podle vyjád�ení samotných klient� by nem�l uživatel služeb osobní asistence být panova�ný, 

hrubý, ned�v��ivý, nerozhodný, nem�l by dávat nejednozna�né pokyny, vydírat asistenta 

jakýmkoliv zp�sobem nebo ho nutit k n��emu, co nem�že �i zásadn� nechce d�lat. Nesmí brát 

jako samoz�ejmost cokoliv, co pro n�ho asistent �iní, ale musí za vše pod�kovat a pokud možno 

co nejvíce chválit. 

 Je dobré si dát pozor na tón hlasu. P�sobí odpudiv�, má-li jej klient vysoký a pronikavý, je tedy 

t�eba ho tlumit. Nikdy se nesmíme dát vyprovokovat k jeho zvýšení, nebo dokonce ke k�iku. 

Naopak mluvme vždy klidn�, i když jsme netrp�liví, tichým m�kkým hlasem. 

Vztahy mezi klientem a asistentem musejí být založeny na vzájemné 

 empathii a zájmu 

 slušnosti 

 humoru 

 jemnosti, vlídnosti 

 respektu 

 toleranci 

 sebepoznání 

 snaze po sebezdokonalení 

 zodpov�dnosti 



       

 Klienti by m�li vždy v�d�t, co cht�jí a jak to cht�jí. Je trapné, neekonomické a bezohledné, když 

asistent p�ijde a klient je v rozpacích, protože není s to mu zadat práci, nebo neumí vysv�tlit, co 

pot�ebuje. 

 Každý asistent má jiné specifické schopnosti a možnosti. Je t�eba dbát o to, abychom po 

asistentech jen z titulu zam�stnavatele necht�li víc, než mohou. A� už je to nadm�rné fyzické 

vyp�tí, anebo t�eba va�ení, když k n�mu n�kdo má odpor. Je p�ece vždy možné zohled�ovat jak 

schopnosti, tak i záliby a p�ání asistent�. 

 Takové samoz�ejmosti, jako je dodržování úmluv, termín�, pracovních postup� atd. snad není 

nutno p�ipomínat. Serióznost by m�la být klientovým výv�sním štítem. 

 Máme pov�tšinou jen omezené možnosti, jak splatit, co se pen�zi zaplatit nedá: ochotu, zájem a 

všechno to, co nám asistenti poskytují ješt� nad své pracovní povinnosti. P�ece však m�žeme 

n�co dát, a jsou to hodnoty ni�ím nenahraditelné. M�žeme vždy naslouchat druhým, mít ú�ast na 

jejich t�žkostech, zajímat se o n� samé a o jejich životy. Máme možnost nabídnout p�átelství. I 

tam, kde to vypadá, že nebude p�ijato, to m�žeme �init znovu a znovu. Je to totiž bohatství, které 

roste jen tím, že je rozdáváno. 

 

 JAK JSEM ZA�ÍNALA S OSOBNÍ ASISTENCÍ 

 Získala jsem asistentku, která nikdy o lidi s postižením nepe�ovala, nesetkala se s nimi blíže a 

neznala problematiku života a pot�eby lidí na vozíku. Já jsem také nebyla klientkou dlouho, takže 

za�átky naší spolupráce nebyly lehké. Mrzelo mne to, protože moje asistentka m�la velkou snahu 

co nejvíce mi pomoci. Byla ochotná a vst�ícná, ale stále jsme ob� cítily, že je n�kde zádrhel. 

Potom jsem se rozhodla, že si spolu popovídáme. Dohodly jsme se na otev�eném a up�ímném 

rozhovoru. 

 Nejd�íve jsem své asistentce vysv�tlila, jakou pomoc od ní pot�ebuji (všechno jsem si p�edem 

napsala, abych na nic nezapomn�la). Asistentka mi zase �ekla své p�ipomínky a to, co je schopna 



       

a ochotna pro mne d�lat, protože její volný �as je omezený. Byla zam�stnaná a m�la rodinu. O 

každé pomoci a práci jsme si popovídaly. Stanovily jsme si �as a po�et jejích návšt�v u mne, i to, 

jak budeme �ešit "akutní" nep�edvídanou pomoc. 

 Mimo jiné jsme hovo�ily o zp�sobu dopomoci p�i všech úkonech, které sama nezvládnu. Každý 

�lov�k s postižením má své specifické pot�eby a požadavky na dopomoc, které vyplývají z jeho 

postižení. 

 Osv�d�ilo se mi mít dva asistenty. Když mi jeden z n�jakých d�vod� nem�že pomáhat, zastoupí 

ho druhý. 

 V�tšinou mi asistenti pomáhají s nákupy. Seznam si vždy dob�e promyslím a napíšu. Uvedu i 

náhradní varianty, kdyby nebylo to, co je napsané. 

 Plán jsme m�ly, dobrou snahu také. Záleželo jen na nás, protože bez trp�livosti, d�v�ry, 

zodpov�dnosti, spolehli+vosti a spolupráce mezi klientkou a asistentkou to asi nikdy dob�e nejde. 

Nám to zatím vychází. 

 (Jaroslava Jelínková, klientka POV) 

 

3. OSOBNÍ ASISTENTI 

 Aby byly spln�ny zásady samostatného života, je nutné, aby všechno, zd�raz�ujeme: všechno, 

co je možné, d�lali nebo za�izovali klienti. Zejména je nezbytné, aby se klienti sami rozhodovali 

v nejd�ležit�jších oblastech života, jako je: 

 kde a jak bydlí 

 kdo jim pomáhá 

 jakým zp�sobem života žijí 

 jak užijí svých pen�z 

 jak se stravují 

 jak se vzd�lávají 



       

 jak jsou zam�stnaní 

 jak tráví volný �as 

 jak hodlají �ešit vlastní, nap�. rodinné, problémy 

 Vzhledem k našim i zahrani�ním zkušenostem uplat�ujeme zásadu, že klient si hledá asistenty 

sám. Je p�ípustné, aby ve výjime�ných p�ípadech pomohla se shán�ním asistent� organizace. 

 3.1. Jak a kde asistenty shán�t 

 V�tšina klient� za�íná tak, že první asistenty má z �ad p�átel, vzdálených p�íbuzných a známých. 

Další postup bývá zpravidla takový, že p�vodní asistenti p�ivedou další kandidáty na asistenty. 

Teprve pozd�ji klienti hledají mezi zcela neznámými lidmi. Nakonec se všechny zp�soby 

prolínají. 

 3.1.1. Nábor se m�že dít: 

 3.1.1.1. Výv�skami 

 Na n� stru�n�, pokud možno nápadn�, t�eba barevn�, napíšeme, co pot�ebujeme, co žádáme a 

další informace (viz dále). Nezapomeneme na kontakt, telefon apod. Rozv�síme je sami, nebo 

dáme rozv�sit na takových místech, kde je nad�je, že n�koho najdeme, nap�. na místa 

navšt�vovaná: 

 studenty zdravotnických a sociálních obor� 

 v��ícími nebo charitativn� orientovanými jedinci 

 lidmi podobných zájm�, jako máme my sami, aj. 

Promysleme si d�kladn�, kam výv�sky dáme, aby je uvid�li ti praví, nap�. do kostel�, 

k�es�anských sbor�, kolejí, menz, ale t�eba také do ur�itých restaurací, klub�, speciálních 

prodejen (nap�. hudebnin, šicích �i rybá�ských pot�eb) knihoven apod. Musíme se dovolit toho, 

kdo je za objekt zodpov�dný. Je nutné cedule vylepit na viditelné místo a kontrolovat jejich stav. 

Nikdy je nenechávejme vylepené dlouho, nebo dokonce i poté, co už jsme asistenta našli! 

Cedule mohou vypadat t�eba takto: 

�������������������������������������������������������������������������� 



       

 Hledáme  p o m o c  pro 

 mladou ženu, 

 je ochrnutá a je odkázána na vozí�ek. 

 NABÍZÍME MÍSTO 

 OSOBNÍ ASISTENTKY 

Práce spo�ívá v pé�i, kterou zvládne i v tomto oboru nevyškolená žena, a dále jde o b�žné práce 

v domácnosti. 

Jedná se o službu od.........do................. 

Plat ......... K� plus strava. 

Mohu poskytnout stálé UBYTOVÁNÍ v samostatném pokojíku. 

Tato práce se hodí zejména pro studentky. 

Volejte na telefonní �íslo: ****** 

��������������������������������������������������������������������������� 

 3.1.1.2. Inzeráty v tisku 

 Je možné inzerovat v novinách, které mají velmi široký záb�r �tená��, v denících apod., ve 

speciálních anoncích, anebo v takovém tisku, kde už je p�edb�žný výb�r u�in�n okruhem 

�tená��, nap�. Zahrádká�, Katolický týdeník apod. 

P�íklad: 

Žena na vozí�ku hledá osobní asistentku na..... dní v týdnu. Plat........ Poskytnu ubytování. 

 3.1.1.3. Výzvami v rozhlasové burze zam�stnání 

 Tém�� v každém regionu existuje krajové rozhlasové vysílání, jehož sou�ástí je i burza 

pracovních míst. Je t�eba zjistit si, kdy a kde se taková burza vysílá a za jakých podmínek. 

Potom už sta�í jen vymyslet krátkou stru�nou anonci. 

Zn�la by asi takto: 



       

Tolik a tolik let stará žena, ochrnutá, odkázaná na vozí�ek, hledá na stálo hodnou paní, jež by jí 

d�lala osobní asistentku. Plat....... . Pracovní doba od.... do.... . Mohu poskytnout ubytování v 

samostatném pokojíku. 

 3.1.1.4. Teletextem 

 V teletextu je možné také inzerovat v burze zam�stnání, a to podobným zp�sobem jako v tisku. 

 3.1.1.5. Na r�zných pobytech 

 N�kdy se navzájem seznámí klient s asistentem na pobytech pro lidi s postižením, a p�vodn� 

"jednorázový" asistent se stane stálým. 

 3.1.1.6. P�i p�ednáškách a sch�zkách ve školách 

 Osobní asistence je sice velmi progresivní zp�sob pé�e o osoby s t�žkým t�lesným postižením, 

ale zatím není moc rozší�ený, ba dokonce není p�íliš známý ani ve školách sociálního �i 

zdravotního zam��ení. Je tedy možné si dojednat s vedením n�jaké takové školy, že ud�láme 

p�ednášku o osobní asistenci. P�i ní jednak m�žeme tento zp�sob propagovat, jednak p�ímo 

ud�lat nábor asistent�. 

 3.1.2. Informace v anonci musí obsahovat: 

 jak se projevuje postižení 

 jakou pomoc pot�ebujete 

 jak dlouho 

 jak �asto atp. 

 nabídn�te, co m�žete poskytnout - mzdu, p�ípadn� pomoc  p�i studiu, ubytování atd. 

 adresáta své žádosti, nap�íklad - studenti, matky na 

 mate�ské, starší statná paní �i �len civilní  služby. 

 

 CO MUSÍ UM�T A VYDRŽET OSOBNÍ ASISTENT 



       

 "Jani, prosím t�, nemáš náhodou n�koho, kdo by mohl p�ijít tento týden místo m�?" tázala se 

jednou Martina Jany telefonem. "Ale ne, nehledej, zavolám Pavlín�..." 

 Pavlína vešla a první její slova byla: "Je to hroznej trapas todleto, fakt nevim, co mám d�lat, 

hele, já °sem úpln� vedle... já °sem Pavlína, posílá m� Martina... hele, p�j� mi sedmdesát korun, 

mn� chybí na taxíka..." 

 Pavlína zaplatila taxi a zt�žka dopadla do k�esla. "Hele, fakt je to hroznej trapas... já jsem 

zaspala a nev�d�la jsem, kde je nádraží... stejn� bych autobus nechytla.... nevim, co si budeš 

myslet... Martina mi kladla na srdce, že tu musim bejt v�as, tak jsem ra�i šla na taxíka, abys 

nebyla sama, ale vono to stálo n�jak víc..." 

 "Máš hlad? Snídala jsi? Dáš si �aj, meltu, kafe z kafe (s kofeinem)? Nebo polívku? Martinka si 

vždycky dává polívku," snažila se obrátit pozornost jinam Jana. 

 "Co? Jo, hlad. Ne, hlad nemám, musím se vzpamatovat. Teda to je trapas... to mn� teda stálo za 

to... �íkala jsem si, že mám ješt� chvilku, jen malou chvilku," mlela Pavlína po�ád svou. 

 Po chvíli se Pavlína uklidnila a za�ala se shán�t po n�jaké práci. 

 "�ove�e, Pavlíno, te� zas já mám dojem, že bude trapas." 

 "No tak, co je? °Sem sem p�išla kv�li práci. Tak se nevostejchej!" povzbuzovala Pavlína Janu. 

 "Víš, jak bych to tak �ekla... no, máme ko�ku." 

 "Jo, to jsem si všimla," �ekla Pavlína a podrbala Frn�, které si jí už p�ed chvílí vlezlo na klín. 

 "Jo. Nó, a tahle ko�ka má každou chvíli ko�ata, že ano," lezlo z Jany oklikou. 

 "To je hezký, ne?" Pavlína na to. 

 "Ále, holka, hezký..." Kdyby Jana mohla, mávla by nad tím rukou. "Už nevím, co s nima, všichni 

známí už mají potomky naší ko�ky." 

 "Jestli chceš, abych je topila, tak to nééé!" bránila se Pavlína vehementn�. 

 "Ále, to by ani nešlo, jsou už velká. Už si hrajou," objas	ovala v�c Jana podivn� mdlým hlasem. 

 "To je roztomilý!" oddychla si Pavlína. 



       

 "Nó, roztomilý," p�isv�d�ila Jana bez nadšení. "Všude vlezou. Už jsem je i p�est�hovala ven, ale 

jak jsou otev�ené dve�e na balkon, zase sem vlítnou a -" Jana najednou mluvila d�razn�, "- 

chod�j pod pohovku na záchod!! Cítíš ten puch?" 

 "No, te�, když°s m� upozornila, si skute�n� uv�domuju, že je tu n�jaký zápach," pravila Pavlína 

distinguovan�. 

 "V noci, když se zav�ou dve�e, je nesnesitelný!" st�žovala si trpce Jana. 

 "Tak to uklidíme, ne?" �ekla Pavlína odhodlan�. 

 "Nó, práv� o to jsem t� cht�la poprosit. Víš, my po nich porád uklízíme, ale jednou za �as je 

pot�eba odtáhnout pohovku a po�ádn� všechno vydrbat saponátem a vydezinfikovat. Ono to tam 

totiž nasákne a ty potvory ko�i�í se domnívají, že když to tam tak... no... smrdí, že to je jejich 

záchod." 

 "Tak jo, tak mi �ekni, kde co máš, a já to tam hodim do gala." 

 Pavlína odsunula pohovku a ujistila Janu, že pod ní nic není. Ale že je možné, že páchne nasáklý 

koberec. A jala se uklízet. Fanda mezitím p�išel ze školy a gentlemansky Pavlín� pomáhal. 

Nakonec p�inesl dezinfek�ní prost�edek zvaný desident a �ádn� místo vyst�íkal. 

 P�isunuli pohovku a všichni si oddechli. Jana op�t dostala barvu do tvá�í, usmívala se a m�la 

chu� zpívat. Pavlína oh�ála ob�d, pochválila kucha�ku, která jej uva�ila, a konverzace se ut�šen� 

rozvíjela. 

 Potom však náhle Jana zbledla a zav�t�ila. V�t�ila znovu a znovu. "Já, nem�žu si pomoct... 

cejtím ko�i�inec! Snad jsem na�uchaná a už to cejtím po�ád, nebo nevím." 

 Vstoupil Fanda. "Fando, prosím t�, cítíš to taky? Zase ko�i�inec!" 

 Fanda se rozhlédl, "roz�uchnul", na�ež �ekl dramaticky: "Jo. Taky to cejtim! A votamta�!" 

Ukázal sm�rem k pohovce. Vlezl pod ní a málem si o ni rozbil hlavu, jak za�al kýchat. "Ne, te� 

už je votu� cejtit jen desident! Ale ko�i�inec m�že bejt tady!" 



       

 Fanda pomalu odklopil desku, která kryla místo vedle pohovky. Za ní stál elektrický šicí stroj a 

byly tam srovnány svršky ur�ené ke správce. Už n�kolik m�síc� se nezašívalo prádlo, a tak se 

tam už dlouho nikdo nepodíval. Když to Fanda u�inil, bylo št�stí, že za ním stála zv�davá 

Pavlína. Jakmile totiž Fanda odkryl "šití", vyvalil se odtud takový puch, takový, nebojme se �íci, 

smrad (podobný už byl nesmrteln� popsán v literatu�e ve »T�ech mužích ve �lunu, o psu 

nemluv�«), jaký by nevydržel ani silný muž. A Fanda byl dosud jen jinoch! Zapotácel se a byl by 

snad býval upadl, kdyby ho �acká Pavlína nebyla zachytila. 

 "P�enáramný smrad šel na Vyšehrad, 

 na Vyšehrad šel, klobásu našel, 

 našel klobásu, hrajte na basu, 

 na basu hrajte..." za�al Fanda recitovat. 

 "Co? Co �íká? Nechytá ho fantas? Brou�ek..." litovala Pavlína Fandu. 

 "Ne! Klídek! To je jen taková povída�ka, nau�il nás ji táta. Musí se �íct na jediný nádech. Te� 

už chápu pro�!" vysv�tloval Fanda. 

 Co se stalo? Ko�ata brzy vy�íhala, že pod pohovkou jsou nežádoucí. Jana totiž, když vid�la, že 

n�jaké chlupaté klubí�ko - na oko ve h�e, ve skute�nosti však se zcela ur�itým cílem - mí�í k 

pohovce, spustila ryk. Ch�vi�ka, která práv� m�la službu, okamžit� p�icválala (kdo by rád uklízel 

ko�i�ince) a velice zprudka je odtamtud vyhán�la. Bušila do pohovky, až se ot�ásala, odkláp�la 

sedadlo, aby na n� lépe mohla, p�ípadn� je ohrožovala Fandovou hokejkou doufajíc, že ko�at�m 

tímto zp�sobem jejich nezp�soby zprotiví a že budou p�kn� �istotn� chodit kálet ven. Aby byla 

hodna pov�sti ko�ek. Vždy� se �íká, že jsou �istotné! 

 Zdá se, že t�m roztomilým sice, ale naprosto na dobrou pov�st nedbajícím tvor�m bylo 

vyrušování opravdu protivné. Avšak nevzali si správné ponau�ení, nýbrž našli své originální 

�ešení. Mezi pohovkou a "šitím" byla mezírka. Tou se protáhli - a ejhle! Co tu bylo? Hadry, v 



       

kterých se báje�n� hrabalo tlapkami, a ko�i�ince se do nich daly p�kn� zahrabat. To bylo n�co 

pro n�! 

 Opravdu to bylo n�co! Nebylo možné odhadnout, jak dlouho tuhle páchnoucí neplechu ko�ata 

páchala. Nebylo ani jednoho kousku, který by byla ušet�ila. Nebylo možné nedostat dopal na ty 

zh�v��ilé ko�i�ky. Je nutno naopak zd�raznit, že b y l o  nad lidské síly to uklidit. A Pavlína - za 

pomoci Fandy - to dokázala! 

 (Z knihy "Hospodin je náš pastý�" Jany Hrdé, klientky POV) 

 3.2. Jak asistenty vybírat 

 3.2.1. Motiv asistenta 

 Je t�eba zkoumat motiv, pro� potenciální asistent chce d�lat tuto spole�ensky i finan�n� 

nedocen�nou práci. 

 3.2.1.1. Dobré motivy 

 Zpravidla není jen jeden motiv, ale projeví se vliv rodiny, p�átel nebo n�jakého zážitku, dalším 

podn�tem m�že být touha d�lat n�co smysluplného, pomáhat lidem. N�kdy je to touha po služb� 

plynoucí z víry. Je p�ípustné, že si zárove� chce asistent p�ivyd�lat. Jako hlavní motiv však 

peníze neobstojí, protože mzda je velmi nízká. Pozitivní je také, když se chce asistent n��emu 

nau�it. 

 3.2.1.2. Špatné motivy 

 3.2.1.2.1. Touha obohatit se. Mzdou to není možné, a tak se stane, že n�komu jde o jinou cestu - 

pomalé okrádání, jednorázovou krádež, kalkul s d�dictvím �i s bytem. Tento motiv lze vylou�it 

t�žko, protože ti, co n�co takového zamýšlejí, dovedou dob�e zakrývat své úmysly. 

 3.2.1.2.2. Sebeuplatn�ní. N�kdo má dojem, že už mu nezbývá nic jiného, než se starat o osoby s 

postižením, že na nic jiného nesta�í, ale tohle že zvládne. Je to hrubý omyl. Služba osobní 

asistence je velmi t�žká t�lesn� i duševn�. Fyzický nárok vyplývá ze samé podstaty pomoci 

�lov�ku s postižením, kdy je pot�eba mu nahradit nohy a �asto i ruce. Psychicky je nejt�žší 



       

p�ijmout, že v dob� služby nep�jde o asistenta, nýbrž o klienta. �eká-li kandidát, že se zbaví 

komplex� mén�cennosti, pak se mu splní spíše to, že další p�ibudou. Navíc služba trpí tím, že 

asistent uplat�uje sám sebe na úkor klienta. 

 3.2.1.2.3. Získání partnera nesmí být podn�tem pro vykonávání osobní asistence, t�ebaže není 

vylou�eno, že dojde k bližším vztah�m. Vztah asistenta a klienta musí být rovnoprávný a 

nezávislý. Zde však je již p�edem plánována závislost. �asto je v pozadí zakomplexovanost, jak 

o tom píšeme výše. 

 3.2.2. Fyzické p�edpoklady asistenta 

 Jsou velmi d�ležité, jelikož p�i pomoci imobilnímu �lov�ku je nutné být 

 zdravý 

 p�im��en� šikovný 

 dostate�n� silný 

 3.2.3. Psychické p�edpoklady asistenta 

 Je nezbytné, aby asistent m�l ur�ité vlastnosti, které p�i mnohých jiných povoláních 

nepot�ebuje. Jsou to zejména: 

 schopnost empathie 

 ochota 

 laskavost a vlídnost 

 trp�livost 

 smysl pro humor 

 p�izp�sobivost 

 schopnost u�it se 

 vynalézavost 

 zodpov�dnost a spolehlivost 



       

 Nejvíc �lov�ku službu osobní asistence uleh�í um�ní empathie. P�esn� podle zlatého pravidla 

Bible �i Kantova mravního imperativu: Co nechceš, aby jiní �inili tob�, ne�i� ty jim! A ješt� 

spíše: Co bys ty sám cht�l, po �em ty toužíš, umožni i druhému, t�eba i on si to p�eje! 

 Empathie, �ili schopnost vcítit se do druhého, je n�co, co je v práci pro ostatní nezbytnou 

podmínkou. Je to však také vlastnost, jež m�že p�inést mnohé bolesti. Ne každý totiž umí nést 

b�emena druhých, málokdo snese i jen pohled na postižení, ani si nechce p�ipustit pomyšlení, že 

by cosi takového mohlo potkat i jeho samého, natož aby se do toho vci�oval! Je-li tomu tak, 

nem�l by se takový �lov�k ucházet o místo osobního asistenta. 

 3.2.4. �asové a prostorové možnosti asistenta 

 Je dobré v�d�t, jaké jsou �asové možnosti asistenta, kdy je pro n�ho nejvýhodn�jší mít službu. 

Závisí to na jeho hlavní �innosti i na jeho dalším programu. 

 Dále je výhodné se informovat o tom, kdy se asistent nachází nejblíž klientova stanovišt�. 

Nap�íklad: Asistent je student a má vyu�ování ve stejné �tvrti jako klient pracovišt�. Potom se 

setkají tam. Je samoz�ejm� nutné vše skloubit. 

 3.2.5. Co má d�lat klient vzhledem k asistentovi 

 3.2.5.1. Podat informace 

 Klient je povinen podat asistentovi takové informace, aby m�l p�edstavu o práci, jež ho �eká. Z 

taktických d�vod� se vyplatí vylí�it službu v nej�ern�jších barvách. Kdo na to nemá, ute�e v�as. 

 Je nezbytné vysv�tlit kandidátovi, že v našem život� jsou záležitosti, jejichž zanedbání p�ímo 

ohrožuje náš život, proto je t�eba, aby zejména v nich dodržoval naše pokyny. Také mu 

zd�razníme, že na tom, zda bude dodržovat smluvené služby, závisí naše p�ežití, a že pokud 

nap�. nebude moci p�ijít v�as, musí nám dát v�d�t natolik dop�edu, abychom si mohli zajistit 

n�koho jiného. Jedna z klientek v této souvislosti radí, abychom m�li služby zajišt�né na t�i sta 

procent. 



       

 Výhodné je podrobn� seznámit asistenta se svým denním, týdenním i ro�ním programem, aby 

m�l lepší p�edstavu, jak do n�j bude jeho služba zapadat. Také by m�l asistent v�d�t, jakou 

�inností se klient zabývá a v jakém vztahu je klient ke �len�m domácnosti. P�i tom je zapot�ebí 

zachovat d�stojnost, vkus, zdvo�ilost a slušnost. 

 Je nutno pou�it p�edem asistenta o "technologiích", tj. zp�sobech, jakými bude asistent službu 

vykonávat. Zde je dobré zd�raznit, že existují zp�soby provád�ní �inností, na kterých 

bezprost�edn� netrváme, ale jiné �innosti pro náš život nezbytné je pro ob� strany snazší 

provád�t zcela ur�itým zp�sobem (zásada: �lov�k s postižením je nejlépe obeznámen s tím, jak 

se tyto nezbytné �innosti nejlépe vykonávají, aby se ob� strany co nejmén� "nad�ely".) 

 3.2.5.2. Ukázat co a jak 

 Klient by m�l zajistit, aby n�kdo zkušený ukázal adeptovi na asistenta, jak se co s klientem d�lá. 

 3.2.5.3. Zkusit 

 Je nezbytné, aby si zájemce všechny úkony zkusil d�íve, než se s kone�nou platností rozhodne 

nastoupit. V�tšinou se nepozná z jedné zkoušky, zda si budou klient a asistent vyhovovat, proto 

doporu�ujeme zkoušet službu delší �as, minimáln� celou jednu "sm�nu" (sm�ny jsou u každého 

klienta r�zné). 

 P�i výb�ru asistenta se vyst�íháme nejen psychopat�, lidí s jakoukoli chorobnou závislostí, ale i 

p�íliš nervózních, netrp�livých, agresívních, �i naopak otup�lých. N�kdy to na takových lidech 

nepoznáme. Klient osobní asistence si tohoto rizika (i jiných) musí být v�dom, ale na druhou 

stranu nesmí propadnout jakési chorobné podez�ívavosti. (Na oosobní asistenci je toto jedna z 

nejt�žších v�cí, a to nejen pro klienty!) 

 Nep�íjemné je, jestliže asistent nerespektuje soukromí klienta nebo nedodržuje základní zásadu 

ml�enlivosti. Lze se �ídit zásadou, že vypráví-li adept na asistenta ne moc hezky nebo naopak s 

p�ílišnými zbyte�nými podrobnostmi o svých p�ípadných "minulých" klientech, je 

pravd�podobné, že jednou bude podobn� necitliv� mluvit o nás. 



       

 Je nesporné, že osobní asistenty mohou d�lat pouze lidé, mající obzvláštní obdarování, co se 

týká charakteru. Mnozí to mají za své poslání. A nejsou to jen ti, kte�í cht�jí za asistenci platit, �i 

rodinní p�íslušníci, je jich více. Není jich sice mnoho, avšak jsou! Je tu tedy nad�je pro každého, 

kdo pot�ebuje pomoc. 

 

 PRVNÍ DOJEM 

 Na jeden den jsem se stal vícemén� náhodou asistentem pana Václava Kozla. A to asistentem 

velmi nedokonalým, protože jsem to nikdy p�edtím ned�lal. Pan Kozel však se mnou m�l svatou 

trp�livost. P�vodn� m�l pan Kozel v plánu jet do knihovny, nejezdilo však zrovna metro, tak jsme 

byli skoro celý den v byt�, popíjeli jsme �aj a meltu a povídali jsme si. 

 Mám-li psát o dojmech a pocitech, t�ch �lov�k zažije za ten den mnoho. Tato doba je asi krátká 

na to, abych m�l jistotu, že jim dob�e rozumím a vyznám se v nich. M�j hlavní dojem nebude asi 

nikterak originální. Uv�domil jsem si, že pan Kozel žije tém�� stejným životem jako já, jen s tím 

rozdílem, že to má v�tšinou o moc komplikovan�jší, protože v�tšina z nás je - zatím - chodících. 

Dodnes je tak z�ejmé, jak se za minulého režimu nikde s vozí�ká�i nepo�ítalo. Snad nejvíce m� 

p�ekvapilo, jak málo p�ístupné je pro vozí�ká�e metro. Nevím, nakolik se s nimi po�ítá dnes, když 

každý, kdo byl v sou�asnosti v západní Evrop�, ví, o kolik více vozí�ká�� a r�zn� 

handicapovaných lidí je tam všude vid�t. 

 Ten p�ímý zážitek se všemi malými a velkými v�cmi, které si pan Kozel za�izuje, a� mu to �asto 

�iní nemalé potíže, byl pro mn� ohromující. P�ipadá mi obdivuhodné, jak se s tím dokáže 

vyrovnat, i když on by mi asi �ekl, že mu nic jiného nezbývá. Z�ejm� se v�tšina lidí s postižením 

dokáže lépe vyrovnat se svým handicapem, než se dokáže spole�nost vyrovnat s jejich existencí a 

se vztahem k nim. Zdá se nám, že lidé s postižením vidí sv�t mnohdy jinak než my. Nevím, liší se 

to jist� od �lov�ka k �lov�ku. Jejich sv�t není nejspíše tak rychlý a usp�chaný jako ten náš, s 



       

každou drobností si musejí vyhrát. Možná, kdybychom n�kdy vystoupili z našeho sp�chu a zkusili 

jít chvíli ch�zí loudavou, nezdály by se nám rozdíly tak velké. 

 (Pan Pr�ka, student medicíny) 

 3.3. Kvalifikace asistent� 

 3.3.1. Organizace nep�ebírá zodpov�dnost za 

 kvalitu asistenta. 

 K výkonu osobní asistence není pot�ebná žádná jiná kvalifikace než ochota ji provád�t. D�vody 

jsou tyto: Neexistuje školení, které by p�ipravilo asistenta na �ešení všech t�žkostí života 

vozí�ká�e. Navíc plat za vykonávání osobní asistence neodpovídá jakékoliv kvalifikaci. 

Fluktuace osobních asistent� je tak veliká, že se jakékoliv školení nevyplatí. Shrnuto: Klient se 

školit musí, protože mu jde o p�ežití a bude tyto znalosti celý život pot�ebovat. Asistent se potom 

od vyškolených klient� snadno nau�í všemu, co je pro klienta nutné. 

 Na požádání klient� m�že p�ed p�ijetím asistent projít školením v první pomoci, zacházení s 

vozíky, v obsluze výtah� v metru, a psychologickým pohovorem, eventuáln� jiným, pravidly 

organizace stanoveným školením. 

 Jinak organizace neposkytuje žádné školení asistent�m, ani negarantuje jejich kvalifikaci. Klient 

sám jako nejv�tší odborník na sv�j život si musí asistenty vyškolit podle svých pot�eb. 

 3.3.2. Kontrolu služeb provádí sám klient. To znamená, že organizace žádným zp�sobem 

nezasahuje do vlastního výkonu osobní asistence. Na klientovi samém je, aby zadával asistent�m 

splnitelné úkoly a aby sám vyžadoval jejich dobré provedení. Není-li spokojen, musí se s 

asistentem sám domluvit na �ešení, nebo na p�ípadném rozchodu. 

 Na tomto míst� je z�ejm� nutné podrobn�ji probrat možnosti �ešení, je-li klient nespokojen. 

 3.3.2.1. Je-li nespokojen s asistentem jako takovým, je nutné se rozejít. Klient si však musí 

p�edem zajistit náhradu, aby nedošlo ke katastrof�. Vždy je nutno zachovat se spravedliv�, 

�estn� a zdvo�ile. Asistentovi je t�eba na rovinu �íci, že se s ním hodláme rozejít, aby v�d�l 



       

p�edem, s �ím má po�ítat. Musíme-li uvést d�vod, nehledejme vytá�ky ani výtky. Výtkami 

asistenta nevychováme, nezm�níme, a vždy zanechají v �lov�ku ho�kost, nevyvolají-li p�ímo 

zlost �i nenávist. M�jme na pam�ti, že reprezentujeme lidi s postižením jako celek, a že si tudíž 

nesmíme dovolit vzbudit špatný pocit v n�kom, kdo byl rozhodnut pomáhat. P�ipus�me své 

chyby a nedostate�nosti. Nabídn�me další kamarádství, nerozcházejme se nikdy ve zlém. 

 3.3.2.2. Co d�lat, je-li klient nespokojen pouze s jednotlivou prací? P�edn� zkoumejme, zda m�l 

asistent všechny podmínky k tomu, aby ji vykonal perfektn�, zda je vše v po�ádku z naší strany. 

Potom prov��me, zda nebyl asistent indisponován a zda jeho výkon není špatný jen výjime�n�. 

Opakuje-li se nedbalá práce, p�estože m�l asistent možnost ji vykonat dob�e, pokusme se zjednat 

nápravu. Nejprve mu op�t vysv�tlíme, co po n�m chceme, a pou�íme ho podrobn�, jak to má 

d�lat, aby výsledek byl podle našich p�edstav. Na poprvé je dobré nevytýkat minulá zanedbání, 

ale použít slov jako: "Asi jsem ti špatn� �ekl...", nebo "Nejspíš jsem ti to vysv�tlil 

nesrozumiteln�..." apod. P�i práci ho bedliv� sledujeme a opravujeme taktn� (!!!) chybné 

postupy. Nakonec dob�e vykonanou práci pochválíme! 

 Opakuje-li se zanedbání, zeptejme se asistenta, zda vidí, že je práce špatn� ud�laná, a jaký vztah 

má k této práci. Použijme v�t jako: "Já bych tohle také d�lal nerad, chápu t�...", "Je t�žké se 

tomu hned nau�it..." apod. Zde je možné apelovat na asistentovu zodpov�dnost a p�ipomenout 

mu, že to po n�m musí n�kdo p�ed�lávat, nebo že ze špatn� ud�lané práce plynou n�jaké další 

nep�íjemnosti. Zmíníme jeho úsp�chy p�i jiných �innostech. Nikdy se nedáme strhnout k 

hrubostem, jako je poukaz na to, že je asistent za asistenci placen, nebo k citovému vydírání. 

 Jestliže je práce op�t špatná, máme na výb�r: bu	to budeme zadávat tuto �innost n�komu 

jinému, nebo se musíme spokojit se špatnou kvalitou (to jen v p�ípadech, že není žádné 

nebezpe�í ohrožení zdraví apod.), anebo hledáme jiného asistenta. 

 3.4. Organizace práce asistent� 

 3.4.1. Po�et asistent� 



       

 Diskutuje se otázka, zda je lepší mít jednoho asistenta nebo rad�ji více. N�kdy je otázka 

zodpov�zena prost� tím, že klient pot�ebuje tolik dopomoci, že na to jeden asistent nesta�í. 

Avšak i v tom p�ípad�, že klientovi k životu sta�í asistence jedné osoby, doporu�ujeme, aby si 

klient našel ješt� alespo� jednoho. Je to výhodné z t�chto d�vod�: 

 zabrání se ponorkové nemoci 

 asistenti jsou zastupitelní 

 asistenti se neunaví 

 je možnost p�id�lovat práci dle schopností 

 Máme-li víc asistent�, musíme je všechny zam�stnávat rovnom�rn�, nebo aspo� ob�as, aby 

jednak nezapomn�li nau�ené úkony, jednak aby nás nevy�adili ze svých aktivit, ale aby s námi 

po�ítali. 

 3.4.2. Návaznost služeb 

 St�ídají-li se asistenti, protože pot�ebujeme neustálou asistenci, musíme si dob�e rozvážit 

návaznost služeb. Pokud je to možné, m�jme služby rozd�leny pravideln�. Budeme si to lépe 

pamatovat my, stejn� jako asistenti. Mimo to budeme moci snadn�ji zaznamenávat odpracované 

hodiny kv�li odm�nám. Je výhodné ud�lat si na viditelném míst� rozpis, aby každý mohl 

nahlédnout. Pokud nejsou služby úpln� pravidelné, ov��ujme telefonem, že na nás asistent 

nezapomn�l. Takového telefonátu m�žeme využít t�eba i na dohodnutí nákupu. 

 Nesmí se nikdy stát, že asistent na nás bude �ekat p�ede dve�mi! Dá-li se p�edpokládat (a m�že 

dojít k takové situaci), že klient není doma p�i "st�ídání stráží", zajistíme, aby m�l asistent k 

dispozici klí�e. 

 Naproti tomu je t�eba asistentovi vysv�tlit, že na tom, zda bude dodržovat smluvené služby, 

závisí naše p�ežití a že pokud nap�. nebude moci p�ijít v�as, musí nám dát v�d�t natolik brzy, 

abychom si mohli dostate�n� p�edem zajistit rovnocennou náhradu. Ale dáváme si pozor na 

zdvojené služby, aby nem�l asistent pocit, že je zbyte�ný. 



       

 3.4.3. P�edávání služeb 

 Pokud se asistenti st�ídají tak, že jedna služba navazuje na druhou, dbáme, aby nastupující 

asistent p�ebíral domácnost v po�ádku. To znamená, že má být umyté nádobí, ut�ený prach, 

set�ená a vyluxovaná podlaha. Je v�c klienta, aby nep�ipustil, že asistent odejde od rozd�lané 

práce, kterou by následující služba musela dod�lat (když už se to výjime�n� stane, je vhodné 

požádat "st�ídajícího" a zeptat se ho, zda je ochoten práci dod�lat). 

 3.4.4. Plán práce 

 Je oheduplné v��i asistentovi, když mu p�edem �ekneme, co se bude d�lat, aby s tím asistent 

po�ítal a vzal si eventuáln� p�íhodný od�v. I pro nás je výhodné mít plán prací, jež je t�eba s 

pomocí asistent� ud�lat, jelikož tak je nad�je, že na nic nezapomeneme, a také m�žeme k 

jednotlivým pracem p�i�adit asistenty, pro n�ž je práce vhodná. 

 

 KLASICKÝ JAZYK 

 První týden služby si Jana z tiché Terezky ned�lala hlavu. "Však ona se rozmluví," �íkala si. Po 

dvou m�sících však už ztratila klid, obávala se, že snad Terezce n��ím nev�domky ublížila, a 

zran�né d�v�e s ní ani nechce hovo�it. Byla to však p�esn� hranice Trez�iny ml�enlivosti. Práv� 

tehdy, kdy už si Jana málem za�ala zoufat, Terezka kone�n� rozvázala a mimo naprosto nutné 

"služební" dotazy a informace se rozhovo�ila i o svých zážitcích, názorech, citových hnutích, 

touhách a plánech. 

 Snad na tom m�la zásluhu i nucená konverzace. Co to je? To bylo tak: Terezce se zalíbilo 

archivnictví a požádala Janu, aby jí pomohla s p�ípravou na p�ijíma�ky z n�m�iny a z latiny. 

Takže od pond�lka do st�edy byla v Chráš�anech i "jazyková škola". N�kolik hodin denn� se ob� 

u�ily. Jana si ráda zopakovala své "gymplácké" v�domosti. Terezka byla tuze nadaná žákyn�. 

Brzy to p�estalo vypadat, že Jana vyu�uje Terezku, ale bylo z�ejmé, že tady probíhají u�ené 



       

konsultace o ablativu absolutním v latin� �i p�edložkových vazbách v n�m�in�. Terezka ráno 

pro�esávala Jan� vlasy a ta jí ukládala tyto a podobné úkoly: 

 "P�elož s »cum historicum«: »Když Caesar p�icházel, hled�li na n�ho jeho kon�.« Nebo: 

»Vl�ice živí dva chlapce.« P�eve� do pasiva: »Hannibal byl p�ed branami, chlapci se cvi�ili ve 

zbrani a já chci chléb.«" 

 "Hned?" Terezka nehnula ani brvou. "Chceš chléb a hry, nebo jen chléb?" zeptala se, 

samoz�ejm� latinsky. 

 Stávalo se, že Terezka s Janou utvo�ily podivnou sm�s n�m�iny a latiny, když se snažily používat 

klasický jazyk jako živý a chyb�la jim pot�ebná slovní zásoba... 

 * * * 

 Zkoušky z jazyk� Terezka ud�lala, v po�adí uchaze�� se však dostala za limit p�ijímaných. Aby 

zvýšila pravd�podobnost p�ijetí p�i p�íštích p�ijíma�kách, šla pracovat do archivu. K Jan� dál 

chodila jednak na n�m�inu a jednak coby víkendová ch�vi�ka. To bylo moc dob�e, protože Jana 

si zvykla na Terez�inu denní p�ítomnost a te� se jí tuze stýskalo. 

 (Z knihy "Hospodin je náš pastý�" Jany Hrdé, klientky POV) 

 

4. ORGANIZACE OSOBNÍ ASISTENCE 

 je nejd�ležit�jší v oblasti t�chto služeb v�bec. Je škoda, že práv� v ní klienti d�lají nejvíce chyb. 

P�edn� nemají jasno v té nejzákladn�jší zásad�, totiž v tom, že osobní asistence nejen umož�uje 

samostatné rozhodování, ale že jej i vyžaduje. 

 N�kdy je to pouze nezkušenost a nedostatek v�domostí o tomto systému, �asto jsou to mylné 

p�edstavy o n�m, ale vyskytují se i lidé, kte�í pro n�j nejsou disponováni. Namnoze jsou to ti, 

kdo vyr�stali �i dlouhodob� žili obklopeni pé�í a byli pouze jejími p�íjemci, nikoliv spolutv�rci. 

Je lhostejné, zda jde o pé�i ústavní nebo o vliv rodi��. Je to tím, že takový �lov�k stojí pouze na 

"jedné stran� barikády" a nevidí na druhou. Jinak �e�eno, pokud se �lov�k nepodílí, a to aktivn�, 



       

na všech úkonech, jež pot�ebuje ke svému životu, nedovede si p�edstavit, jakou námahu musí 

vynaložit ten, kdo je vykonává, tj. osobní asistent. 

 N�který klient žije velmi neuspo�ádaným životem, nemá žádný �asový plán pro své �innosti, ani 

�ád ve svých v�cech. Pokud by dovedl žít sám, byla by jen a pouze jeho v�c, jak sám se sebou a 

svými záležitostmi nakládá. Avšak v okamžiku, kdy pot�ebuje druhého �lov�ka a "zatáhne" ho 

do svých záležitostí, musí klient do svého života zavést systém, pravidelný �ád, s kterým se dá 

po�ítat. Žádný �lov�k nemá rád, když mu n�kdo stále dává pokyny, ale jestliže nejsou pro práce 

zavedeny postupy, nic jiného nezbývá. Snad jen nechat v�cem op�t "volný pr�chod" a nestarat 

se, jak se s tím asistent popere. "Popere se" je v tomto p�ípad� výstižné vyjád�ení. I velmi otrlý a 

zkušený asistent se zpravidla jednak ostýchá v cizí domácnosti, jednak ani neví, jak práci 

vykonat. A tak musí v�novat zbyte�n� mnoho energie na pochybný výsledek. To je bezohledné a 

neefektivní a je p�i tom poškozen jak klient, tak asistent. 

 4.1. Domácnost 

 Kdo nikdy neva�il, ale dostal vždy jídlo hotové na st�l, �asto ani neví, co plnému talí�i 

p�edchází. Že je pot�eba nejprve ud�lat rozpo�et, aby vysta�il d�chod, potom zvážit, co je možné 

v tu kterou ro�ní dobu koupit, co je zdravé, nep�íliš náro�né na p�ípravu (jsme p�ece ohleduplní) 

a zárove� chutné. Dále je nutné obstarat suroviny a jídlo uva�it. To vyžaduje mnoho �asu i práce. 

A kone�n� je nutné po jídle umýt nádobí a uklidit. 

 P�íjemce pé�e sní b�hem �tvrthodinky ob�d, kterému se v�novalo dv� až t�i hodiny �asu a 

nep�etržité práce. D�ti vyr�stající v ústavech nebo ti lidé s postižením, o které se vždy n�kdo 

staral, si to nedovedou p�edstavit. Není to jejich vina, ale ta skute�nost tu je a vadí! Vadí 

každému �lov�ku (a nejen se zdravotním postižením), který následkem tohoto faktu nedovede 

zorganizovat ani sv�j ob�d. 

 V tom totiž tkví systém osobní asistence. Klient musí v�d�t, co uva�it - a mnohdy také, jak 

uva�it -, kde nakoupit, musí um�t skloubit �as va�ení s další pé�í, kterou sám pot�ebuje, 



       

eventuáln� s praním a žehlením prádla �i úklidem. Je-li to možné, m�l by klient mnohé z toho 

d�lat a asistent by mu m�l pouze asistovat. 

 Toto byl jen malý p�íklad, aby bylo zcela z�ejmé, jak by m�la asistence probíhat. Klient je ten, 

kdo se stará o své pot�eby, asistent pouze dopomáhá. 

 Vyskytují se dv� krajní p�edstavy o asistenci, ty však už jsou mimo rámec systému osobní 

asistence. Jednak je to postoj klienta, který �ídí naprosto a bezohledn� vše, anebo se naopak o nic 

nestará, ale vyžaduje jen výsledky, kone�né produkty práce. Obojí staví asistenta do pozice 

služky nebo sluhy, jakési "d�ve�ky pro všecko", jež je ned�stojná obou, klienta i asistenta. To, 

co zbavuje �lov�ka na kterékoliv stran� práv� tohoto ned�stojného postavení, je podílnictví na 

všem, co je pot�eba ud�lat. 

 Vstoupit na tuto pozici je mnohdy t�žké. Nevíme-li, jak se n�které práce d�lají, protože jsme se 

jí nikdy p�edtím nezú�ast�ovali, sotva m�žeme být t�mi, komu se p�i jejím vykonávání pouze 

asistuje. Ale dá se tomu nau�it. Musíme však chtít, opravdu se rozhodnout, že budeme podílníky 

na svém vlastním osudu, na rozhodování o svých každodenních pot�ebách. Nejsme-li p�ipraveni 

se dát ze všech sil do u�ení všeho, co jsme sice fyzicky a mentáln� schopni d�lat, ale co zatím 

neumíme, nejsme-li ochotni se starat i o tak "všední", le� k životu nezbytné záležitosti, jako je 

úklid �i va�ení, musíme zvolit jiný druh pé�e. 

 4.1.1. Úklid 

 je �innost, k níž je asistence používána velmi �asto, pokud jej neprovádí rodinní p�íslušníci nebo 

jiná instituce. Je zde nezbytné - stejn� jako i p�i ostatních �innostech - dodržovat n�kolik zásad. 

 4.1.1.1. V�d�t co 

 Klient musí p�esn� v�d�t, co se bude uklízet. P�i rozhodování o této v�ci je t�eba zohlednit: 

 pracnost, fyzickou a psychickou náro�nost 

 �asovou náro�nost 

 schopnost a zkušenost asistenta 



       

 4.1.1.2. V�d�t kdy 

 Práci plánujeme podle toho, kolik má asistent �asu. S výhodou m�žeme ud�lat z úklidu ur�ité 

v�ci pravidelnou �innost - nap�. vždy v úterý a v pátek luxování. Klient i asistent s tím po�ítají, 

mimo to se práce obvykle nevynechá! Podle výše uvedených náro�ností lze kombinovat s 

ostatními, nap�. než uschne set�ená podlaha v kuchyni, je možné ut�ít prach v obýváku. 

 4.1.1.3. V�d�t, co je k tomu pot�eba 

 Klient musí promyslet, jaké nástroje, ná�adí �i prost�edky jsou k p�íslušné �innosti zapot�ebí. 

Musí zkontrolovat, zda vše má, zda to funguje a je toho dostatek. Nap�. na tepování koberce je 

pot�eba: vysava�, tepova�, tep, voda, kbelík, hadr. 

 4.1.1.4. V�d�t jak 

 A�koliv klient nem�že z d�vod� svého postižení �innost provést sám, musí p�esn� v�d�t, jak se 

d�lá. Asistent totiž v�bec nemusí mít s p�íslušnou prací zkušenost, nebo je v dané domácnosti 

t�eba ji d�lat jinak, než je zvyklý. Pokud klient nemá s prací zkušenosti, je nezbytné, aby byl 

nejprve pou�en n�kým, kdo se v této práci vyzná. Je to v jeho vlastním zájmu. 

 Pou�ování asistenta musí být velmi taktní. Nejlépe je vy�kat, zda si ví asistent rady, a 

pozorovat, zda je vše v po�ádku, a teprve když není, zasáhnout. �asto se stane, že asistent ovládá 

�innost bravurn� a má výborné nápady a zlepšení. N�kdy je dobré se p�edem zeptat, zda to 

asistent umí, a nabídnout mu již p�edem radu. Avšak pravidlo, že "jinak neznamená h��" je zlaté 

pravidlo! Práv� zde se osv�d�í klientova schopnost empathie, tolerance a trp�livosti. P�edchozí 

však neznamená, že se spokojíme s odbytou prací. Musel by to d�lat n�kdo jiný! Jak �ešit 

p�ípady špatn� ud�lané práce viz výše. 

 

 DOMÁCÍ RYBNÍK 
 P�išly k Jan�, vid�ly a zvít�zily. Tak jako tém�� všechny ch�vi�ky p�ed nimi a po nich nem�ly ani 

Pav�a s Mir�ou žádné zkušenosti, jak zacházet s ochrnutým �lov�kem. O práci v domácnosti 

m�ly - tenkrát p�ed lety - jen základní pojem. Va�it moc neum�ly. Ale jejich o�i i uši byly 



       

otev�ené a srdce vnímavé, a proto byly b�hem n�kolika hodin u Jany jako doma (stejn� jako jiné 

ch�vi�ky). Vzájemn� se dopl	ovaly, byla radost pohled�t, jak vše hladce plyne. 

 Služba se samoz�ejm� neobešla bez všelikých malér�. Nebyly nikdy fatální, nakonec se jim vždy 

smály. Jednou Mir�a odešla na nákup a Pav�a podle Janiných pokyn� obsluhovala 

automatickou pra�ku. Práv� doprala, bylo t�eba prádlo vyndat a pov�sit. Jana Pav�e podrobn� 

osv�tlila tajemství otevírání jejich automatky. Pav�a, hrdá, že pochopila složitý manuální 

manévr, vysv�tlený jen slovn� (Jana ho ochrnutými prsty nem�že ukázat), šla, otev�ela pra�ku, 

cht�la plná radosti zak�i�et: "Povedlo séé!" Už to m�la na jazyku, už otevírala ústa, aby vyrazila 

vít�zný pok�ik, ale ozvalo se jen: 

 "Jé, jé, pomóc, Janíí, co se d�jééé?!!" 

 Poslední "ééé" p�ímo zazpívala v podivných zoufalých trylcích. Mašina z neznámých d�vod� 

nevypustila vodu. Když si Pav�a d�epla ke dví�k�m a šikovn� je otev�ela, vyvalilo se jí prádlo 

spolu s dvaceti litry studené vody do klína. Nebylo v lidských silách tomu zabránit. 

 Potopa byla všude. V koupeln�, v p�edsíni i v kuchyni. Podle spádu podlahy. Pomalu, avšak 

nezadržiteln�, se rozlévala i sm�rem k d�tskému a obývacímu pokoji. Pav�a, zvedajíc nohy jako 

�áp, p�i�vachtala do dve�í obýváku. 

 "Co se s tímhle nad�lením dá podniknout?" zeptala se suše. 

 "Nejlíp se dá nabrat lopatkou na smetí. Za�ni radši odtud, aby nezateklo pod koberec. U 

pokojí�ka ud�lej hráz z hadr�, a� vydrží, než se tam dostaneš." 

 Než se Mir�a vrátila z nákupu, byla podlaha suchá a obdivuhodn� �istá. 

 "Tak co, holky, co jste d�laly, zatímco já jsem se plaho�ila s nákupem?" 

 (Z knihy "Hospodin je náš pastý�" Jany Hrdé, klientky POV) 

 4.1.2. Prádlo 

 Pokud je to možné, snažíme se asistent�m práci co nejvíce uleh�it. Proto si po�ídíme, jde-li to, 

automatickou pra�ku. 



       

 4.1.2.1. Praní 

 Základem praní je t�íd�ní prádla, a to podle kvality materiálu, a tedy i teploty, ve které se má 

prát, podle barvy a podle zašpin�ní. V�tšinou si je klient schopen sám prádlo rozt�ídit a dát do 

pra�ky, nikoliv však pov�sit. N�kdy záležitost vy�eší nízký sušák (ke koupi cca za 300,- K�). 

Pokud musí p�i praní pomáhat asistent, snažíme se prádlo rozt�ídit, nebo aspo� radit. Své prádlo 

totiž známe a jen my sami víme (nebo bychom m�li v�d�t), co barví apod. Zatímco pra�ka pere, 

lze d�lat další práce, nap�. va�it nebo žehlit minule vyprané prádlo. 

 4.1.2.2. Žehlení 

 Op�t je dobré prádlo p�edem rozt�ídit podle teploty, kterou p�i žehlení snese. P�edejdeme tak 

zni�ení prádla i žehli�ky. Je výhodné, aby prádlo v�šel ten, kdo je žehlí, protože na správném 

pov�šení prádla se dá ušet�it práce p�i žehlení. V�ší-li n�kdo jiný, dbáme na to, aby bylo prádlo 

dob�e rozt�epané a pov�šené. Záleží i na sebrání a složení prádla do koše, aby se p�íliš 

nepoma�kalo. 

 4.1.2.3. Spravování 

 Obvykle se této práce ujme jedna trp�livá duše, která nám jednou za �as vyspraví, co vyspravit 

lze. Je nutné již p�i žehlení a skládání prádlo prohlížet a odkládat, co je pot�eba, ke správce. I p�i 

této �innosti je dobré v�d�t, co a jak, abychom mohli p�ípadn� pou�it asistentku. Nevyhazujeme 

lehkomysln� prádlo jen proto, že nám t�eba chybí knoflík, ale nepožadujeme správku tam, kde je 

to nemožné. 

 4.1.3. Nákupy 

 jsou velmi d�ležitou sou�ástí domácnosti. Na nich podstatnou m�rou závisí hospoda�ení. 

 4.1.3.1. Hospoda�ení 

 A� jsou naše p�íjmy jakékoliv, musíme s nimi vysta�it. Jsou-li velké, není problém peníze 

utratit, ale my se musíme spíše u�it vyjít s málem. Každý má sv�j systém, proto doporu�ujeme 

n�kolik mouder t�m, kdo nev�dí, jak na to. 



       

 Rozd�lme své výdaje na pravidelné, tj. ty, jejichž výše z�stává zhruba stejná, a ostatní. Je 

výhodné zavést systém "obálek", které nadepíšeme. 

 4.1.3.1.1. Pravidelné 

 Inkaso (�inže, elekt�ina, plyn, voda, tisk) 

 Telefon 

 Pe�ovatelská služba 

 Další, nap�. kultura, auto, ob�dy, alimenty 

 úspory, atd. 

 Mimo�ádné výdaje - m�jme vždy alespo� 500.- K� 

 rezervu pro mimo�ádné p�ípady! 

 4.1.3.1.2. Ostatní 

 Každodenní nákupy - sem za�a	me ty, které 

 nakupujeme tém�� denn� (mléko, mlé�né výrobky, 

 pe�ivo, vejce apod.) 

 V�tší nákupy - to, �ím mohu domácnost doplnit 

 jednou za �as (mouky, cukr, s�l, �aj, med, 

 rozinky, vlo�ky apod.) 

 Ovoce a zelenina 

 Maso, uzeniny 

 Drogerie 

 Pr�myslové zboží (žárovky, obnova nádobí, prádla, 

 poštovné, léky, opravy) 

 Rozd�lení do kategorií je na každém z nás podle toho, co považujeme za prioritní. Stejn� tak 

jsou u každého r�zné i �ástky, kterými jednotlivé obálky obda�íme. N�kolik zásad však musíme 

dodržet, má-li být systém ú�inný. 



       

 Musíme rozd�lit jen tolik pen�z, kolik máme! 

 Rozd�lení musí odpovídat našim pot�ebám. To znamená, že musíme nap�. odložit tolik pen�z na 

inkaso, kolik skute�n� platíme. Jak zjistíme jednotlivé �ástky? Zapisujme asi t�i m�síce výdaje 

do sloupe�k� podle ur�itých kriterií, které p�edb�žn� zvolíme, a potom u�i�me pr�m�r. Pora	me 

se se zkušen�jšími, kte�í však mají podobný styl života jako my, kolik za co utratí. T�eba s 

vegetartiány, jsem-li vegetarián, nebo s knihomoly, jestliže utratím každý m�síc mnoho pen�z za 

knihy. Nakonec ur�íme �ástku, kterou samoz�ejm� korigujeme podle okolností, zejména podle 

inflace, a zapíšeme ji na obálku. 

 Nevybíráme z jiných obálek, než je jejich ur�ení! Jsme-li na dn�, musíme se obejít bez oné 

kategorie. Samoz�ejm�, že se m�že stát, že si nutn� pot�ebujeme "vyp�j�it", d�lejme to jen zcela 

výjime�n�!! Nevejdeme-li se nikdy a stále musíme sahat do jiných obálek, je možné dát 

dohromady p�íbuzné skupiny, nap�. potraviny. 

 4.1.3.2. Vlastní nákupy 

 Je p�irozen� lepší, když si klient m�že nakoupit sám. Následující rady jsou ur�eny pro ty 

p�ípady, kdy to není možné. Nákupy si rozd�lme podle r�zných hledisek. Nap�. podle toho, kdo 

jej obstarává, nebo s kým jej pravideln� nakupujeme. T�eba každodenní potraviny kupuje n�kdo 

jiný než oble�ení. Nebo podle toho, kde nakupujeme, nap�. to, co kupujeme v blízkém okolí, a 

oproti tomu v�ci, pro n�ž se musí n�kam jet. Anebo podle toho, kdy nakupujeme, nap�. to, co je 

nezbytné k životu a kupujeme to za každých okolností, jako t�eba potraviny a toaletní papír, a 

naopak v�ci, jež m�žeme koupit, až zbudou-li nám peníze, nap�. nové prádlo. Takové rozd�lení 

nákup� nám pom�že rozumn� využít jak síly asistent�, tak naše peníze. 

 N�které v�ci jsou dražší, nebo se dají koupit ve velkém. V tomto p�ípad� je možné peníze 

kumulovat, tzn. je nutné je ušet�it za n�kolik m�síc�. Nap�. na podzim kupujeme brambory. 

Musíme s tím p�edem po�ítat a našet�it na n�! 



       

 Je tém�� nevyhnutelné mít v hlav� �i na papí�e seznam v�cí, které v domácnosti pot�ebujeme, 

aby nedošlo k tomu, že n�co zapomeneme obstarat! Výhoda je, když mají v�ci v domácnosti své 

místo, a tak hned zjistíme, že tam n�co p�ípadn� chybí. 

 Nekupujme chaoticky, co vidíme! Tak se utratí nejvíc pen�z. D�lejme si vždy seznam, a podle 

n�j vybírejme. Seznam se d�lá tak, abychom doplnili zásoby a abychom mohli kup�. va�it, co 

máme v plánu. K va�ení vymýšlejme, na� naše kapsa a schopnosti asistent� sta�í! 

 Nesmí se nám stát, že na n�co zapomeneme! Výhodné je okamžit� zapsat, co v domácnosti 

dochází. Pokud je místo, m�žeme mít jedno balení trvanlivých v�cí (mýdlo, toaletní papír, 

t�stoviny) v zásob�. Na�ínáme-li další balení, ihned kupme do zásoby. 

 Klienti upozor�ují na výhody zásilkových a donáškových služeb, jež jsou však dražší. Naopak 

levn�ji se dá nakoupit na tržištích a u stánk�, ale je nezbytné žádat paragon. 

 Než budeme pokra�ovat dále, nabízíme rady, jež mnoha za�ínajícím hospody�kám pomohly: 

Rada 1. Nebu	 zklamaná, jestliže tvou práci v domácnosti, p�ípadn� p�i výchov� d�tí, nikdo 

neocení - znamená to, že vše v po�ádku funguje. Touto "neviditelnou" d�inou buduješ n�co velice 

cenného - d o m o v ! 

Rada 2. Nedej se odradit, když se ti n�co neda�í, je-li to pot�ebné, ur�it� to p�jde! Neúsp�chy 

jsou jen p�echodné! Kdo nic ned�lá, nic nezkazí (toto heslo m�žeme použít i p�i neúsp�ších 

asistent�). 

Rada 3. Rozvaž si pe�liv�, co musíš ud�lat a co m�žeš vynechat. 

Rada 4. Pravidelné �innosti si rozd�l na jednotlivé dny v týdnu. Nap�.: v pond�lí  - praní prádla 

 v úterý - velký nákup a va�ení, luxování 

 ve st�edu - žehlení 

 ve �tvrtek - rezerva 

 v pátek - velký úklid 

 v sobotu - p é � e  o  s e b e 



       

 (to nikdy nevynech!) 

 va�ení 

bod a) vždycky m�j rezervy! (finan�ní, ale i �asové, kup�. jeden volný den �i odpoledne v týdnu) 

 b) snaž se plán dodržet, ale nebu	 jeho otrokem! 

* Náš rozvrh ber jen jako p�íklad, ty sama víš nejlépe, jaké jsou vaše pot�eby a zvyklosti. 

* Je d�ležité, aby žádná z t�ch prací nezabrala celý den. 

* Rozd�lení práce na dny v týdnu zabrání chaosu a splníš-li sv�j plán, budeš mít krásný pocit 

spln�ného úkolu. To je nezanedbatelný p�ínos, protože jinak to vypadá, že den má málo hodin, 

že je toho ješt� spousta pot�eba ud�lat, že n i c nestíháš... 

* Pocitu nežádoucího stereotypu zabráníš jednak tím, že se budeš snažit vylepšovat 

"technologie", za druhé tím, že v�nuješ dostatek �asu p�íjemn�jším v�cem. 

Rada 6. Pravidelné �innosti se snaž kumulovat. 

 4.1.4. Va�ení 

 4.1.4.1. Seznam 

 Ud�lejme si seznam jídel, které máme rádi a které umíme ud�lat, nebo víme p�esn�, jak na to. 

Nebojme se e x p e r i m e n t o v a t. Tyto podmínky musejí být spln�ny zárove�! Jídlo musí být: 

 zdravé 

 chutné 

 levné 

 nep�íliš pracné 

 suroviny musejí být dostupné 

 4.1.4.2. Jídelní�ek 

 Sestavme rámcový jídelní�ek na týden. Nemusíme se ho držet d�sledn�, není to rozkaz, má to 

být pomoc. Mohl by kup�. vypadat následovn� (anebo zcela jinak!): 

 pond�lí - zbytky od ned�le 



       

 úterý - omá�ka 

 st�eda - zelenina 

 �tvrtek - sladké 

 pátek - ryba 

 sobota - zelenina 

 ned�le - maso 

rámcový jídelní�ek na den, nap�.: 

 snídan� - individuáln� dle chuti 

 p�esnídávka - ovoce 

 ob�d - spole�ný, nebo jak kdo p�ijde 

 sva�ina - dle chuti 

 ve�e�e - studená, spole�n� 

 4.1.4.3. Va�ení ve velkém 

 S výjimkou minutek a pe�ení je každé jídlo chutn�jší uleželé. Ale p�ed každým to nemusíme 

�íkat! Zvlášt� n�kte�í muži to mají za k�ivdu na sob� páchanou. Je výhodné uva�it od n�kterých 

jídel v�tší množství a uložit v mrazni�ce. Ušet�í se tak jednak �as a energie pro nákup - pro 

stejnou v�c se jde jen jednou, ne vícekrát, jednak �as a energie na va�ení - uva�ení v�tšího 

množství trvá tém�� stejn� dlouho jako malého -, jednak �as a energie na mytí nádobí a kuchyn� 

- zašpiní se jen jednou. Uchováváme-li jídlo v mrazáku, je dobré porce ozna�it. Pozd�ji t�žko 

rozeznáme, co tam máme. D�ležité je i datum. 

- polévky va�me aspo� na dva dny. Je-li druhé jídlo jiné, polévka se nep�ejí. Nesneseme-li to, 

uva�me jí i tak více a podejme ji až za dva t�i dny. Zavá�ku va�me zvláš�, protože jednak ji 

m�žeme obm��ovat, jednak se polévka nebude kazit. Výhodu rychlé p�ípravy mají tzv. instantní 

polévky, takže bychom m�li mít vždy n�jakou po ruce, p�ípadn� n�jakou polévku ze sá�ku. 



       

- hlavní jídla: m�žeme uchovat pot�ebný po�et porcí v mrazáku a podat je za týden i za delší 

dobu. 

- p�ílohy: nau�me se jich co nejvíce, tím se jídlo nejvíc zpest�í. I p�ílohy se dají oh�ívat - na 

pá�e, ve vroucí vod� v mikrotenovém sá�ku pono�eném do vroucí vody, osmahnout, �i v troub�, 

a� už v oby�ejné nebo mikrovlnné. Je možno je použít i jako samostatné jídlo, ochutíme-li je 

(knedlíky s vejci, t�stoviny s ke�upem, osmažené brambory). Co do snadnosti výroby je nejlepší 

sá�ková rýže nebo t�stoviny, koupený �i sá�kový knedlík, hranolky. 

- dobr�tky: rozumí se kompoty, kyselé okurky, saláty, poháry apod. Dávejme je (t�ebas 

mali�ko) ke každému jídlu, bude bohatší a vždycky jiné. 

- pomazánky: jdou ud�lat snad ze všeho, mají pokaždé jinou chu�, vždy se hodí je mít v lednici. 

- omelety: platí totéž, co pro pomazánky - jdou ud�lat snad ze všeho, sta�í to, co máme doma, 

nakrájet na kousky, oko�enit, zalít rozšlehaným vejcem a ve�e�e �i ob�erstvení je hotové. 

- pe�ivo: d�ti i tatínkové mají rádi domácí "buchty" a vyjde to levn�ji než kupované. Pe�ivo 

"d�lá" ned�li. 

 4.1.4.4. Pe�ení 

 N�kte�í asistenti bydlí na kolejích a velice ocení domácí jídlo, zejména pe�ivo. Rádi se nau�í je 

d�lat. Klient m�že tímto zp�sobem pomoci osobnímu asistentovi na celý život. Je totiž velká 

hodnota, když se mladý �lov�k nau�í va�it a hospoda�it s n�kým, s kým ho to zárove� baví a 

zárove� má dobrý pocit užite�nosti. 

 4.1.4.5. Úprava surovin 

- pe�ivo apod.: sta�í nakoupit 3 x týdn�. M�že se vzít p�i procházce, nebo dohodnout p�edem s 

asistentem, co vezme, až p�jde na službu (p�ípadn� se to dá domluvit telefonicky). 

- sypké potraviny: mouku apod. p�esítujme (kv�li parazit�m) a vše je dobré uchovávat ve skle 

(t�eba i v zava�ovacích lahvích), je to hygienické a je vid�t, kolik tam toho je. 

- maso: Je velmi v ý h o d n é  kupovat ve velkém! Pro� je to výhodné? 



       

 jde se jen jednou 

 je to vždy doma k dispozici 

 ušet�í se práce a nádobí 

 platí se mén� pod�adného masa, kupuje-li se ve v�tším kuse. 

Maso odblaníme, o�istíme, naporcujeme a nandáme do mikrotenových sá�k� a uložíme do 

mrazáku. Porcujeme na plátky �i na kosti�ky - jak to jde. A máme doma p�ipravený polotovar! 

- ovoce vždy p�ebereme, NEmyjeme a uložíme v chladnu. 

- zelenina: brambory MYJEME hned, jak je "vydolujeme" nebo koupíme - NEPLESNIV
JÍ 

 ko�enovou zeleninu nakládáme nastrouhanou do soli nebo p�ímo (neochucenou) v krabi�ce �i v 

mikrotenovém sá�ku uložíme do mraznice 

 raj�ata zelená sklidíme, dáme do papírové krabice, necháme v pokojové teplot�. Do Vánoc je 

máme k dispozici. Z�ervenají. 

 �esnek nakládáme do solného nebo olejového nálevu 

 nat� sušíme �i mrazíme (nejlépe pokrájené) atp., atd. 

 V�ele doporu�ujeme sbírat recepty a moudra. Ani �lov�k velmi zkušený neví všechno. Asistenti, 

zejména studenti, p�icházejí ze všech kout� republiky a mají krajové speciality. Pot�šíme je samé 

i jejich maminky, když se o n� budeme zajímat. �ím více toho umíme my sami, by� by to bylo 

jen teoreticky, tím jsme bohatší. Navíc asistenti se na nás obracejí ješt� celé roky o radu, když 

pot�ebují. M�žeme být bohatí i pro n�! 

 

 JAK VEZLA MARTINA KA�KU S FANDOU NA HORY 

 Martina si jednou �ekla, že Janiny d�ti jsou takové bledé a nanicovaté. Ony jsou chudinky po�ád 

tady u velkého m�sta a na hory se nedostanou, jak je rok dlouhý. To ji tuze hn�tlo. Martina je 

dít� hor, narodila se ve Rtyni a snad s lyžemi na nohou. Cht�la dop�át d�tem aspo	 týden na 

horách, aby m�ly možnost si zalyžovat. 



       

 Martina byla zkušená lyža�ská instruktorka a domnívala se, že dí�átka nau�í tomuto um�ní. Byla 

plná elánu. Nic nedbala Janiných obav, že ji ti brou�ánkové za týden umo�í. Malovala si, jak za 

týden pobytu na zdravém horském vzduchu d�tem zr�žoví tvá�i�ky, stanou se z nich lyža�i a 

všichni si odpo�inou. 

 Pe�liv� spolu s d�tmi zabalily vše pot�ebné. Když se lou�ily s Janou, m�la Martina na zádech 

krosnu velkou jako d�m a v ní, krom� svých osobních v�cí a lyža�ských bot, lyžáky d�tí a n�jaký 

proviant, p�es rameno své lyže. D�ti nesly bat�žky a lyže. Vypadaly, že podnikají výpravu na 

severní to�nu. Omyl. Cíl byl na Richterovkách v Krkonoších, kde m�ly bydlet u Martininy známé 

v soukromí. Jinak byly samoz�ejm� Krkonoše v zimním období nedostupné. 

 Jely autobusem z Florence. Martina se snažila d�tem zp�íjemnit cestu, i �etla jim MUMÍNKY. 

Chvílemi si Fanda pro obveselení své i autobusu zpíval. Pak se zarazil a za�al nahlas meditovat: 

"Já si tak rád zpívám. A nejra�i mám tu písni�ku, nó, jak se jmenuje, nó tu.... Aha, už vím, tu 

písni�ku »Ten širý proud«. Tu když si zpívám, se tak dojmu, že se skoro rozbre�ím." 

 "Mnoho lidí v autobuse zaujal," komentovala Fand�v zp�v Martina. "Pak jsme stáli a �ekali, 

m�l pro nás p�ijet skútr, ale nemohla jsem se tam dovolat nebo co, a tak jsme šli p�šky. Jenomže 

d�ti�ky brzy odpadly, to víš, nejsou zvyklý se brodit sn�hem. Tak jsem táhla za ruku je a krom� 

toho ješt� jejich lyže. Když jsme se doškobrtali nahoru, �ekala jsem, že vypukne rekreace. 

 Ale znáš Fandu, nikdy si do ni�eho nedá mluvit. Brousil sjezdovku šusem, mulda nemulda, kde 

je nevybral, skon�il držkopádem. O n�jaký lyža�ský technice se v�bec nedalo hovo�it. P�esto ani 

trochu nestál o to, abych mu radila. 

 S Ka�kou jsme se n�jak doplazily k vleku. A pak nastala katastrofa. Vystály jsme frontu, celou 

dobu jí vysv�tluju, jak se má na vleku chovat, a když jsme se na n�j kone�n� dostaly, vypadla 

Ká�a ven, jako kdyby ji n�kdo nakop°. To se jí dotklo tak, že z�stala sed�t pod smrkem jako 

pecka a nehodlala vstát. Tvá�ila se nadmíru uk�ivd�n� a necht�la se dát ukonejšit. To víš, kolem 

bylo plno lidí a já jsem nev�d�la, co si s ní mám po�ít. Do náru�e jsem ji vzít nemohla, abych ji - 



       

p�emoženou zlým vlekem - odnesla, tak jsem ji tam nechala, až splaskne. Nakonec jsme se všemu 

docela smály. Jenomže už odmítla v�bec lyžovat, a tak jsem si p�ipadala trochu zbyte�ná. 

 Fanda sice chvílema lyžoval, ale Ká�a strávila ten týden v boud�. Uklidila paní �ajkovský 

pokojík a koukala s ostatními d�tmi na video. Poušt�li taky Popelku, ale p�i tom jsem vid�la, že 

dnešní d�ti už dávno nemají smysl pro poezii. My, starší, jsme byli dojatí, málem jsme slzeli, co 

málem - skute�n� jsme slzeli, zatímco d�ti - nebyly tam jen tvoje - to komentovaly zcela v duchu 

doby. Že prý kdyby m�la Popelka o�íšek - automatik od Sony, tak to by bylo zajímavý, ale 

takhle... D�ti�ky zbaštily paní �ajkovský všechny k�ížaly, co m�la." 

 Když se vrátily, byly d�ti š�astné a odpo�até, Martina velmi zubožená. Zdálo se, že týden 

rekreace ji vy�erpal t�lesn� i duševn�. Podobn� jako tenkrát ona by snad mohl vypadat n�kdo, 

kdo se prodíral n�kolik m�síc� mrazem a o hladu k severnímu pólu. Zabloudil, musel sníst své 

psy, pozbyl vší nad�je na návrat a vich�ice st�ídala vich�ici. Nyní je v teple, dostal najíst, už se 

nebojí, že bídn� zahyne v ledové pustin�, ale stopy prožitého utrpení jsou na n�m stále ješt� 

patrné. 

 (Z knihy "Hospodin je náš pastý�" Jany Hrdé, klientky POV) 

 4.1.5. Pomoc s d�tmi 

 N�kdy se sou�ástí osobní asistence stává i pomoc s d�tmi. Mnoha maminkám s postižením 

práv� tato služba umož�uje vychovávat své d�ti. Také v tomto p�ípad� je nutné dodržovat 

n�které zásady. 

 P�edn� si musíme uv�domit, že asistent nebude d�ti vychovávat za nás. Je pouze 

vykonavatelem, ale nikoli autoritou. Zde ješt� více než v �emkoli jiném platí, že rozhodování je 

na klientovi! I kdyby klienti d�lali ve výchov� chyby (samoz�ejm� nikoli životu nebezpe�né), 

nesmí asistent do výchovy zasahovat. Tuto zásadu je t�eba dát asistentovi na v�domí hned 

zpo�átku. Ud�lejme to taktn�, ale rozhodn�. Je však výhodné poprosit asistenta, aby nám 

p�ípadné chyby v soukromí vytkl. Nemáme totiž patent na rozum a u�it bychom se m�li stále. 



       

Navíc n�kdy má asistent k d�tem blíž v�kov�, a tak ho napadnou v�ci, o kterých leckdy rodi� 

nemá tušení. 

 Pro� tak zd�raz�ujeme autonomnost výchovy? Plyne ze samé podstaty rodi�ovství, kdy za dít� 

není nikdo jiný zodpov�dný než rodi�e, a proto také jen oni mohou a musejí rozhodovat. Dalším 

d�vodem je, že výchova musí z�stat jednotná, a asistenti se v�tšinou st�ídají, takže by se m�nily i 

p�ístupy k d�tem. 

 4.1.5.1. �ád 

 Jestliže je možné p�i �emkoliv slevit ze systému, p�i výchov� d�tí je �ád p�ímo nezbytný. Jedna 

fundovaná pedagožka prohlásila, že tam, kde není �ád, je ne�ád. A ne�ád by mohl vyr�st. 

 Je nutné stanovit p�esný program dne i týdne tak, aby p�edn� vyhovoval pot�ebám dít�te, teprve 

ve druhé �ad� možnostem asistent�, (To je velice d�ležité, ale zase to klade nároky na takt, s 

jakým tyto v�ci klientka asistentce sd�luje.) chodu domácnosti a nakonec i našim pot�ebám. 

Program p�izp�sobujeme v�ku dít�te i okolnostem. Nesmíme zapomenout o zm�nách asistenta 

informovat, zvlášt� když se asistenti st�ídají. Je výhodné program sepsat (m�že se to ud�lat 

výpravn� i s obrázky) a vyv�sit. Je dobré požádat asistenty, aby s námi neustále udržovali 

zp�tnou vazbu. Zp�sob je r�zný, volme takový, který asistenty bude obt�žovat nejmén�. 

Dohodn�me se na tom p�edem. Nap�. vždy když jde asistent d�lat s d�tmi by� i pravidelný úkon, 

hlásí jej klientovi. Jiný zp�sob m�že být, že se p�edem zeptá, nebo že �eká až na výzvu. Musíme 

dob�e zvážit, jaký zp�sob zvolíme podle letory asistenta, ale trvejme na n�m. Dít� se totiž samo 

bránit nem�že a p�ípadné �asté zm�ny v p�ístupech by je vystavovaly nadm�rné zát�ži. 

 4.1.5.2. Výchova 

 Jestliže je dít� malé, pomáhají asistenti p�edevším s hygienou, p�ípadn� s krmením. Hrát by si s 

dít�tem m�li rodi�e. Je naprosto nezbytné, aby na n� mluvili a mazlili se s ním, a to v co nejvyšší 

možné mí�e, jak jim postižení dovolí! 



       

 Je nutné vychovávat dít� k sebeobsluze! Asistenti vždy pomáhat nebudou a rodi�e to 

nezvládnou. 

 Jakmile se dá s d�tmi komunikovat do té míry, aby byly schopné vnímat pokyny, rozum�t jim a 

vykonávat je, m�li by se rodi�e snažit p�evzít veškerou iniciativu. Asistenti zkontrolují, zda jsou 

pokyny dob�e spln�ny, ale výchovn� to ne�eší. Klient sám musí dít�ti v�c znovu vysv�tlit, nebo 

pochválit, �i pokárat. 

 Je t�eba nau�it dít� asistenty respektovat, chovat se k nim s veškerou zdvo�ilostí jako ke �len�m 

rodiny, jakkoli se to m�že zdát obtížné. Zde je naprosto nezbytné, aby byli ve vztahu k 

asistent�m dít�ti p�íkladem všichni dosp�lí �lenové rodiny, sám klient nesta�í. 

 (zkušenost klienta: ostatní dosp�lí �lenové rodiny se chovali k asistent�m dosti p�ezírav� a 

dávali najevo, že je pot�ebuji jakoby jen já a oni je kv�li mn� musejí "trp�t". Zajisté by si vybrali 

jiné p�átele, což bych za jiných okolností já sama možná posuzovala taky tak, ale moje kriteria 

výb�ru byla se zm�n�nou situací najednou jiná. Nakonec i tyto "nevyjasn�né" vztahy p�isp�ly k 

rozpadu naší rodiny). 

 N�kdy se stane, že d�ti na asistenty žárlí, a tu je pot�eba p�idat n�hu a pozornost dít�ti a ob�ma 

v�c vysv�tlit. Nikdy nedopustíme, aby nap�tí rostlo, ale vždy se pokoušíme �ešit p�í�iny v�as. 

N�kdy sta�í správné slovo na správném míst�. 

 Je velmi obtížné skloubit úkoly d�tí a úkoly asistent�. Zde záleží na zvyklostech rodiny a 

dalších okolnostech. D�ti by m�ly mít pevn� stanovené povinnosti, jež by m�ly zárove� být 

splnitelné a zárove� by m�ly být podn�cující. Nikoliv však rozn�cující. Je velmi t�žké to ur�it. V 

zásad� bychom však m�li požádat asistenty, aby ned�lali v�ci, jež jsou v povinnostech d�tí, a 

také, aby "úkolování" d�tí konzultovali s námi. 

 4.1.5.3. Podíl d�tí na pé�i o rodi�e 

 Toto je velmi obtížná problematika. D�ti by pomáhat m�ly. Dv� zásady však je t�eba dodržet. 



       

 Za prvé, musíme vždy požadovat pé�i, jež je adekvátní jejich v�ku, a to nejen fyzicky, ale 

p�edevším psychicky. Pro dít�, a to i dospívající, je t�žké p�ijímat autoritu n�koho, o jehož 

t�lesnou schránku je t�eba se starat jak o malé dít�. Navíc se �asto jedná o velmi intimní úkony, 

na n�ž dít� musí dozrát. 

 Za druhé by nikdy nem�lo být dít� stále ve služb�. Tuto v�c je zpravidla t�eba asistent�m taktn�, 

ale rezolutn� vysv�tlit. Dít� se neumí ubránit tlaku, jenž je k tomu nutí, t�ebaže �asto protestuje, 

nebo jinak reaguje nep�im��en�, ale nakonec kapituluje. V d�sledku je pocit, že n�kdo musí být 

stále k dispozici, naprosto nesnesitelný pro každého �lov�ka, a u dít�te m�že dojít i k poruchám. 

V�tšinou se to projeví na vzájemném vztahu d�tí a rodi��. �ešit se to dá tím, že dít�, které k 

tomu již dozrálo, za�adíme do turnusu služeb jako každého jiného asistenta. Potom má potomek i 

pocit zodpov�dnosti a není vytížen nadm�rn�. 

 

 JAK P
EKONAT Ú
EDNÍHO ŠIMLA 

 Nikdy jsem si v minulosti nemyslel, že se m� bude kdy dotýkat myšlenka osobní asistence tak, jak 

ji chápali moji p�átelé. Pro n� je to v podstat� jediná možnost normálního života, vzhledem k 

osudovým mezník�m, p�ed které byli "postaveni" a jejichž d�sledky byli nuceni �ešit. Ale stalo se. 

Prom�na z pozorovatele a p�íznivce v klienta a uživatele probíhala neorganizovan� a pozvolna. 

Stal jsem se totiž studentem nejd�íve na st�ední a dnes na universitní úrovni. Protože jsem se 

"zintegroval" a nestihl jsem tempo p�i psaní poznámek v rámci vyu�ování - nehled� k tomu, že to, 

co jsem zapsat stihl, bylo k nep�e�tení - p�ijal jsem s povd�kem pomoc spolužák�. A poznámky 

byly k dispozici - sta�il k tomu �erný inkoust a fungující kopírka. Takže odmaturoval jsem díky 

Boží milosti, ur�ité inteligenci, ale také sociálnímu cít�ní svých koleg�. 

 Uživatelem služeb osobní asistence ve smyslu Idndependent Living, jak ji chápeme, provozujeme 

a užíváme v Pražské organizaci vozí�ká��, jsem se stal v zá�í 1997. Asistentem se stal m�j 

kamarád Václav, který studuje speciální pedagogiku. Tuto �innost vykonává v rozsahu 30 hodin 



       

m�sí�n�. Jeho práce souvisí také více mén� se studiem, zejména p�i obstarávání knih a rešerší z 

knihoven a institucí, o kterých se nedá �íci, že by úp�ly pod návšt�vou ob�ana pohybujícího se 

díky kompenza�ním pom�ckám. Jenže ono se �ekne: "Vašku, dojdi, prosím, do státní knihovny 

pro konkrétní knihu." Asistent sám vybaven vlastní zkušeností, jak to v tak hojn� navšt�vované 

instituci chodí, odhodlan� vyrazí. Asi po hodin� se ozve telefon: 

 "Vašku, budeme sem muset p�ijít spolu. Budeš to tady muset podepsat." 

 "A nešlo by ten papír s žádankou p�inést ke mn� dom�?" zkouším ušet�it cestu. 

 "Ne, zkoušel °sem to, musíš to podepsat osobn� p�ed nima," hlásí pon�kud nakvašen� m�j 

jmenovec. 

 Napadla mne záchranná akce. 

 "Vašku, máš svou knihovní pr�kazku u sebe?" 

 "Jo, no vidíš, já ti ji p�j�ím na sebe." 

 "Dík." 

 Položil jsem telefon. Trocha improvisace m�že p�ekonat nejen staré budovy, ale také ú�edního 

šimla. 

 Jednoho dne jsme s Václavem, jeho kolegyní ze školy a zárove	 osobní asistentkou Ivky 

Marešové, Milenou, uskute�nili p�edváno�ní úklid "jesky	ky" (mého bytu). V první polovin� 

koncertu "sauber variace presto," jsem neú�inkoval. Veškeré útrobní prostory, zejména 

kuchy	ských sk�ín�k byly vysmej�eny, podlaha vyt�ena, koberec vytepován, koupelna byla 

prom�n�na div ne v �ímskou láze	. Druhá polovina, totiž srovnávání v�cí zp�t tam, kam pat�ily, 

probíhala živeln�ji a pomaleji, procesu jsem totiž velel já. Musel jsem znovu prakticky opakovat 

slova o rozhodnosti a udatnosti jakožto vlastností hodných muže. Ale nakonec vše se v dobré 

obrátilo a bylo uklizeno. 

 Nezanedbatelnou sou�ástí klientsko-asistentské interakce jsou návšt�vy r�zných podnik�, 

zejména divadel, koncert� a kina, kde jsou si oba zú�astn�ní lidé vzájemným p�ínosem. Asistent 



       

pomocí a klient pro možnost r�zných slev, jež jsou poskytovány rozli�nými agenturami práv� 

handicapovaným a jejich doprovod�m. Na tomto míst� bych rád vyjád�il názor, že jsem ochoten 

odmítnout p�ípadnou slevu na vstupném a asistentovi lístek zaplatit vým�nou za praktickou 

dostupnost kulturních za�ízení a podnik�. 

 Záv�rem chci pod�kovat svým koleg�m z ro�níku, kte�í mi také pomáhají v rámci myšlenky 

osobní asistence praktickou pomocí p�i studiu, zejména zp�sobem, o kterém jsem se již v tomto 

p�ísp�vku zmínil, totiž psaním poznámek. O tom, že by tuto �innost provád�li na základ� dohody 

o pracovní �innosti, a tedy p�esn� tak, jak je osobní asistence zatím provozována, necht�jí ani 

slyšet. Díky všem t�mto lidem mohu studovat. 

 V��ím jen, že Pán B�h naši vládu a zákonodárce rozumem a srdcem obda�iti rá�í a osobní 

asistence bude ze zákona dostupná t�m, kte�í ji pot�ebují, aby jejich život nebyl jenom pouhou 

údržbou t�lesných funkcí pod pláštíkem humanismu. 

 (Václav Kozel, klient POV) 

 4.2. Studium 

 Ješt� nedávno bylo tém�� nemožné spat�it n�kde ve školách �lov�ka na vozí�ku. Od té doby, co 

funguje osobní asistence, m�že i �lov�k s velmi t�žkým t�lesným postižením studovat. Je 

logické, že ten, kdo má handicap, jej touží vyrovnat, a lidé, kte�í mohou jen velmi málo t�lem, 

cht�jí o to více duchem. Vzd�lání je báje�ná šance pro osoby s postižením. D�kazem je Angli�an 

Stephen Hawking, dnešní jedni�ka v oboru astrofyziky. 

 Z hlediska osobní asistence je p�íhodné, když asistenty d�lají spolužáci. Studenti netráví �as ve 

škole jednostrann�, jsou-li tam nejen jako žáci, ale i jako asistenti. 

 Organizovat asistenci p�i studiu je nutné podle toho, jakou pomoc klient pot�ebuje. 

 4.2.1. P�esuny (Tyto rady jsou obecné pro každý p�esun mimo domov) 

 Velmi se osv�d�ilo, když si asistenti sami, a to i p�i pohybu na vozíku doma, vyzkoušeli, co 

takový pohyb na vozíku pro vezenou osobu znamená. 



       

 P�edstavme si, že klient již je vyndán z postele, umyt, oble�en a nakrmen - t�eba díky osobním 

asistent�m. To na tomto míst� nebudeme probírat, protože jsme o tom již pojednali výše. Nyní je 

nezbytné klienta dopravit do školy. Záleží na druhu postižení, typu vozíku, dopravním 

prost�edku atp. 

 Jestliže je nezbytná pomoc asistenta, volíme pro tento ú�el rad�ji muže než ženy, protože je to 

skute�n� velmi namáhavé. N�kdy je dokonce nutné p�ekonávat schody a jiné p�ekážky, což by 

pro dívku bylo p�íliš t�žké. Není-li chlapec, hledejme dívku co nejpohledn�jší, nikoliv jako 

pastvu pro své o�i, ale aby snadno p�ilákala pomoc. 

 Vozík by m�l být v perfektním stavu, aby nebyl zbyte�n� t�žký. Pokud je to možné, m�l by s 

sebou klient mít b�emen co nejmén� a m�la by být co nejleh�í (nemén� je to výhodné i z d�vod� 

ztráty ap.). 

 Trasu musíme volit co nejkratší, s co nejnižšími kope�ky a s nejmenšími hrboly. Jedeme-li 

jakoukoli dopravou, dbáme o co nejmenší p�ekážky. Hledáme spoje, které navazují, abychom 

nikde dlouho ne�ekali, anebo musí být v dohlednu úto�išt� p�ed nepohodou, p�ípadn� 

bezbariérové WC. Chceme-li cestou n�co obstarat, musíme d�kladn� promyslet trasu i návaznost 

dopravy. 

 4.2.2. Shán�ní a opat�ování studijního materiálu 

 Pokud je to jen trochu možné, poprosíme spolužáky, aby pamatovali i na nás p�i tom, když 

obstarávají n�co pro sebe. Musíme si však rozmyslet, koho požádáme a o co, abychom nem�li 

jednu v�c n�kolikrát a jiná nám nechyb�la. Musí zde fungovat zp�tná vazba. Je dobré si ud�lat 

seznam a zapsat k publikacím apod., kdo je opat�í. N�kdy se stane, že se naši spolužáci domluví i 

mezi sebou, jak je pro nás vyzvednou. Nebo nás za�adí do p�j�ovního po�adí. 

 Jestliže není možnost se "p�iživit" na spolužácích, musíme poprosit svého asistenta. Sami r�zné 

materiály seženeme jen velmi t�žko, protože knihovny jsou v�tšinou bariérové. Nikdy 



       

neposílejme asistenta jen pro jedinou a jedine�nou v�c! Vždy musí mít alternativní �ešení, pokud 

možno n�kolik. 

 Nebojme se poptat i po známých, zda nevlastní n�co pro nás užite�ného. A n�kdy se i sami 

nabídnou, že pomohou se shán�ním. 

 4.2.3. Pobyt ve škole 

 4.2.3.1. Zapisování 

 Poprosme spolužáky, aby psali p�es kopírák, d�ležité p�ednášky nahrávejme. N�kdy je to p�es 

kopírák obtížné, je tedy možno ofotografovat �itelné p�ednášky. 

 4.2.3.2. Pomoc p�i biologických pot�ebách 

 Ve škole je �asto nutné zam�stnat své spolužáky jako dobrovolné asistenty. Je výhodné si jich 

najít víc, aby jednak byli zastupitelní, jednak aby se mohli st�ídat. Domluvme se vždy p�edem, 

kdo bude "sloužit", abychom m�li jistotu, že budeme zabezpe�ení, a také aby spolustudenti s 

námi mohli po�ítat. Snažme se nevyt�žovat pouze jediného spolužáka jen proto, že je ochotn�jší 

�i p�íjemn�jší než ostatní. 

 4.3. Zam�stnání 

 I �lov�k s velmi t�žkým t�lesným postižením m�že být zam�stnán. Je d�ležité, aby �lov�k 

využil do posledního zbytku veškerých svých schopností. Osobní asistence je možnost, jak to 

uskute�nit. 

 Zásady, jež má dodržovat klient p�i pomoci na cest� do a ze zam�stnání, jsme probrali v 

kapitolce o studiu. Soust�edíme se pouze na asistenci p�i zam�stnání samém. 

 4.3.1. Technická kompenzace 

 Zvolme si zam�stnání, kde m�žeme své schopnosti uplatnit v nejvyšší možné mí�e. 

Nezapome�me, že vývoj v každém oboru jde kup�edu, a že je tudíž stále nutné s ním držet krok. 

Studujme!!! 



       

 Pracovišt� je t�eba vybavit tak, aby technika co nejvíce kompenzovala naši t�lesnou 

nemohoucnost. Informujme se, jaké jsou možnosti, prohlížejme katalogy, p�emýšlejme. Nikdy se 

nespokojme s tím, že nám asistent m�že podržet t�eba telefon, ale žádejme sluchátko, jež nám 

umožní telefonovat bez zásahu asistenta. Vše, co m�žeme ud�lat sami, by� i s náro�ným 

technickým vybavením, p�idává n�co navíc naší svobod�! Zákon nám v tomto p�ípad� vzácn� 

vychází vst�íc, protože zam�stnavatel m�že obdržet na vybavení pracovišt� pro �lov�ka s 

postižením zna�ný obnos. Trvejme tedy na tom, aby pracovní místo bylo p�izp�sobeno co 

nejvíce. A nesta�í-li finance od ú�adu, je možné žádat Bariéry, VDV nebo hledat sponzory. 

Ne�ekejme na iniciativu zam�stnavatele, ale dokažme své schopnosti tím, že si sami seženeme, 

co pot�ebujeme. 

 4.3.2. Vlastní zam�stnání 

 Práci bychom m�li co nejvíce zvládat sami. N�kdy je nutná pomoc asistenta, protože sami 

nedokážeme t�eba zapisovat, n�co si podat �i vyhledat. Snažme se postupovat tak, aby si asistent 

nep�ipadal bu	 jako páté kolo u vozu, anebo jako štvanec. Pokud je to možné, požádejme, aby 

nám p�ipravil vše, o �em p�edpokládáme, že budeme pot�ebovat, a potom mu ponechme n�jakou 

samostatnou �innost. I sebeochotn�jšímu asistentovi za�ne být poznenáhlu nep�íjemné, když 

bude plnit pouze naše povely a nebude-li moci aspo� n�co mali�ko d�lat po svém. Je na nás, 

abychom dokázali zorganizovat práci tak, abychom se vyvarovali chyb. Dá to mnoho 

p�emýšlení, ale hlava nám z�stala, tak jí používejme. 

 4.4. Poch�zky 

 N�kte�í klienti dokážou ve své domácnosti uspokojit své pot�eby, které se týkají vlastní 

sebeobsluhy a hygieny prost�edí. Nedokážou si však obstarat, co je mimo jejich domov. Takže 

pot�ebují asistenci zejména na nákupy a poch�zky. Nákupy již byly pojednány na jiném míst�, 

proto se budeme zabývat jen ostatními poch�zkami. 

 4.4.1. Ú�ady 



       

 Než vyšleme asistenta do jámy lvové, zvané ú�ad, zjist�me d�kladn�, kdy, kam a za kým. 

Uchopme telefon a pokusme se vyzv�d�t vše, co se dá. Pokud to jde, musíme vy�ídit svou 

záležitost co nejvíce sami. To znamená, že se omluvíme, že nem�žeme p�ijít osobn�, a jasn� 

vysv�tlíme p�íslušnému ú�edníkovi 

 svou situaci 

 co pot�ebujeme 

a požádáme ho, aby zase on nám jasn� �ekl 

 co je k tomu t�eba opat�it (formulá�e, kolky atp.) 

 zda jsou nutná ješt� n�jaká potvrzení 

nakonec ho upozorníme, že posíláme svého osobního asistenta a poprosíme ú�edníka, aby ho 

vlídn� p�ijal. 

 Asistenta náležit� instruujeme a domluvíme se, že p�ípadn� zatelefonuje z ú�adu, kdyby bylo 

n�co nejasného. Je dobré dát asistentovi v bodech napsané pokyny. 

 4.4.2. Doprovody p�i r�zných jednáních 

 �asto se stane, že lidé, kte�í se obvykle nesetkávají s �lov�kem s t�lesným postižením, oslovují 

asistenta namísto klienta. Je možné se domluvit p�edem s asistentem, že nebude reagovat, ale 

nechá mluvit nás, p�ihodí-li se, že ú�edník nebo kdokoliv jiný toto �iní. Není t�eba se cítit 

uk�ivd�n�, upozorn�me na sebe zdvo�ile a nikdy se nedejme vyprovokovat k ušt�pa�nostem �i 

jedovatostem, nedejme nejevo nic ani mrknutím oka. P�ípadné omluvy p�ijm�me s úsm�vem 

plným pochopení, nikoli s výrazem zadostiu�in�ní. 

 4.4.3. Ostatní 

 A� se naše záležitost týká �ehokoliv, je dobré jako v p�edchozí kapitole vše d�kladn� zjistit a 

p�ipravit. Pokud jde asistent n�co shán�t, musíme mu navrhnout co nejvíce možností. K tomu 

pot�ebujeme informace, které je výhodné napsat, a to nejen pro sebe, ale i pro asistenta. M�žeme 

použít t�eba Zlaté stránky. 



       

 

 MOJE PRVNÍ JÍZDA TRAMVAJÍ PO DEVÍTI LETECH 

 Skoro všichni, i generace podstatn� mladší, známe jednu z povídek dvojice Grosman a Šimek 

"Moje jízda tramvají". Povídku nejen nezapomenutelnou, ale také nenapodobitelnou. Nebudu se 

tedy pokoušet ji napodobovat, jenom z ní p�evezmu parafrázovaný titul, a to MOJE PRVNÍ 

JÍZDA TRAMVAJÍ PO DEVÍTI LETECH. 

 Asi to bude nep�edstavitelné pro zdravé lidi, ale vozí�ká�i tohle všechno dob�e znají. Najednou 

je tu den, od kterého je všechno jinak. (Pro n�které z nás bohužel od narození.) Uv�domíte si, že 

n�které v�ci už v život� neud�láte, kdybyste se vy i vaši blízcí rozkrájeli. Chvilku trvá, než si na to 

pomyšlení zvyknete, n�kdo si zvyká líp, n�kdo h��, a ti nejv�tší smola�i si nezvyknou v�bec. 

 Nebudu vypo�ítávat, na co všechno jsem si musela ve své nové karié�e vozí�ká�e zvyknout já. 

Proto tenhle p�ísp�vek nepíšu. Jednou z v�cí, o které jsem si ale až do letošních Velikonoc 

myslela, že už "nikdy nebude", byla úpln� prozaická jízda tramvají. 

 Jeli jsme na jednu z velikono�ních bohoslužeb. "Hele, on t� tam chce vzít tramvají", �íkala 

trochu vyd�šen� jedna z mých asistentek, když m� chystala dalšímu asistentovi Martinovi "na 

cestu". Trochu ve mn� hrklo. Ale když tramvají, tak tramvají. Vlastn� ani nebyl �as na n�jaké 

p�emýšlení. 

 Martin se p�ihnal se svým d�v�etem malinko pozd�, sotva jsme stihli posbírat všechny pot�ebné 

propriety a už jsme b�želi k metru. P�kným v�trem a dešt�m, mimochodem. �asu na obcházení 

po bezbariérovém p�ístupu už bylo opravdu pomálu, tak Martin sdrncal s mým vozíkem kluzké 

schody. No, to ješt� šlo. A metrem jsme jeli už mockrát, ale nikdy jsme nevystupovali po 

eskalátorech! Nevím, jak si kolegové vozí�ká�i zvykali na nutný a NOTNÝ záklon, jede-li n�kdo s 

vozíkem "po zadních" (kolech). Já t�žko, dodnes to snáším jen s velkým sebezap�ením. Záklon na 

jezdících schodech se podobá spíš poloze vleže. Dvoumetrový Martin to však zvládl skv�le (no, 

skv�le: "Každej den bych to teda d�lat necht�l...") 



       

 A už jsme na Pavláku. Jede tramvaj, nacpaná jak ve zmi	ované povídce. Na další �ekat není 

�as. Hup, hup, hup po sch�dcích nahoru. Prosíme vyklidit prostor pro ko�árky. Ten sv�t je z 

tramvaje úpln� jinej! A p�itom ulice jsou p�esn� tam, kde bývaly "tenkrát", jen se ob�as n�která 

jmenuje jinak. A vystupovat. Zase hup, hup, hup. 

 I když má Martin s vozíkem bohaté zkušenosti (sloužil civilku u vozí�ká��), nezbývá mi než se 

mu celý ve�er za jeho bravurní výkon tiše i hlasit� obdivovat. 

 P�ipadá vám to nezajímavé? Výhodou vozí�ká�e je, že se nau�í vid�t jako zajímavé i to, co už 

dávno spoustu lidí zajímat p�estalo. 

 (Míla Šro	ková, klientka POV) 

 4.5. Volný �as 

 Osobní asistence by samoz�ejm� m�la sloužit i pro volný �as. Je jisté, že umožnit i lidem s 

postižením, aby si užili sv�j volný �as zp�sobem, který je uspokojuje, tzn. kompenzovat 

handicap do té míry, že mohou mít koní�ky apod., by bylo správné. V dnešní dob� však se toto 

pojetí dá jen t�žko prosadit, protože na asistenci není dost pen�z. A tak se uchylujeme ke 

kompromis�m. Ve volném �ase v�tšinou pomáhají nikoliv osobní, ale dobrovolní asistenti. 

Anebo osobní asistenti, ale neplacen�. Existuje jeden argument, pro� by to mohlo být práv� takto 

i p�ijatelné: volný �as obvykle tráví lidé se svými p�áteli a není d�vod, pro� by práv� �lov�k s 

postižením si m�l spole�nost platit. Lapidárn� vyjád�eno: ten kdo nám utírá zadek, p�jde s námi 

do kina jako za odm�nu. M�že tu být námitka, že �lov�k s postižením má menší možnost si 

n�jaké p�átele získat, ale množství lidí, kte�í jsou na tom fyzicky velmi zle a kte�í mají celé 

houfy p�átel, ji vyvrací. 

 4.5.1. Divadla, biografy, výstavy apod. 

 Obecné zásady výb�ru asistent�, jakož i mezilidských vztah� se nijak neliší od t�ch, které 

uplat�ujeme p�i hledání dobrovolných asistent�. I dobrovolný asistent nás p�edtím, než vplujeme 



       

do víru spole�enského života, musí obléci a upravit. Také je t�eba nás dopravit na místo a 

pomáhat nám p�i použití WC. 

 Chceme-li n�kam vyrazit, musíme mít lístky �i jinak zaru�ený vstup. Op�t vše d�kladn� p�edem 

promyslíme. Za prvé, co si vezmeme na sebe, p�ípadn� si oble�ení m�žeme p�ipravit p�edem. Za 

druhé, kudy se nejlépe dostaneme na místo ur�ení. Dále, zda se ješt� cestou zastavíme na 

ob�erstvení �i na návšt�v�. 

 Pokud je to jen trochu možné, zveme své asistenty my a vstup zaplatíme. N�kdy je vhodn�jší 

rozd�lit náklady nap�l. Ale �asto se stane, že naši p�átelé nás nejen obstarají, ale ješt� i pozvou! 

Tu je hezké, když zase my je pozveme na ob�erstvení. Musíme být taktní a vždy bu	me 

velkorysí. 

 4.5.2. Procházky 

 Naše p�ípravy záleží na tom, zda hodláme jen tak bloumat, nebo máme sv�j plán. Snažme se 

nehov�t pouze svým p�áním, ale zohledn�me záliby asistenta. Nedopus�me, abychom m�li 

hlavní slovo jen proto, že jsme na vozí�ku, anebo abychom sebou naopak nechali manipulovat, 

ale hle	me se chovat jako rovný s rovným. I mezi p�áteli je t�eba budovat rovnocenný vztah. 

 4.5.3. Oble�ení 

 Oblékejme se všestrann� vhodn� k p�íležitosti, na jakou se chystáme. P�i volb� oble�ení musíme 

dbát v první �ad� na tepelnou pohodu, protože mnozí z nás mají porušenou termoregulaci. Jiní se 

zase naopak velmi namáhají a snadno se zapotí. Je tedy nutné volit oble�ení, které bude 

p�izp�sobeno našim zdravotním nárok�m. Dále musí být p�íjemné a nesmí nikde tla�it �i tísnit. 

Musí se snadno oblékat a nesmí zt�žovat další úkony. N�kdy je nezbytné ud�lat kompromisy, a 

potom up�ednostníme zejména obsluhu. Kone�n� je t�eba být oble�en tak, abychom ned�sili 

kolemjdoucí a abychom nebyli na koktejlu v teplákách, �i na sportovním klání ve ve�erních 

šatech. Zamysleme se nad stylem, který se k nám hodí, i nad barvami. Zachovejme si vkus i 

osobitost. 



       

 Klienti radí používat gumy v kalhotech, protože je s nimi nejsnadn�jší manipulace. Výhodné 

jsou plát�né kalhoty pro muže. D�ležitá je délka nohavic, lepší jsou delší, aby nevy�uhovaly holé 

nohy. Délku bund a kabát� je nutno p�izp�sobit individuálním pot�ebám. N�kdy je výhodné si 

kupovat v�tší �ísla od�v�, lépe se oblékají. Vždy by m�ly být z pevných materiál�. Je nutné dát 

pozor na hladké látky, abychom neklouzali z vozíku, a na široké sukn�, aby nep�ekážely v 

kolech. Doporu�ují se cyklistické plášt�nky, které nepromokají ve švech a zakryjí i ovládání 

elektrického vozíku. Také je t�eba vždy zkontrolovat stav oble�ení, jdeme-li z toalety. 

 4.6. Kursy a pobyty 

 N�kte�í lidé s postižením mají doma vše upraveno tak, jak to ke svému životu pot�ebují, ale v 

jiném prost�edí se bez osobní asistence neobejdou. Kursy jsou pro n� velmi užite�né jednak svou 

náplní a pobytem v p�írod�, jednak tím, že si rodina, která o osoby s postižením pe�uje, 

odpo�ine. Kurs, kde namísto rodiny pomáhají osobní asistenti, m�že být odrazovým m�stkem k 

samostatnénu životu, protože se klienti mohou u�it, jak žít bez stálé pomoci rodi�� �i jiných 

�len� rodiny. 

 Asistence na kursech se �ídí pon�kud jinými pravidly. Netýká se totiž zabezpe�ení chodu 

domácnosti, nýbrž jen osobní hygieny a dopomoci p�i samotném p�edm�tu kursu. Je d�ležité, 

aby p�edm�t studia zajímal nejen klienta, ale i asistenta, nebo aspo� aby ho neobt�žoval. 

 V�tšinou má asistent mnoho dobré v�le pomoci, ale málo zkušeností s konkrétním klientem. 

Není to na škodu, nebo� �asto práv� ur�ité zkušenosti asistenta zavád�jí. Každý klient má totiž 

zcela odlišné pot�eby jak z d�vodu svého postižení, tak zvyklostí a lidského charakteru. Je dobré 

asistenta upozornit, že nevadí, že zatím s námi nic neumí, že ho všemu nau�íme. Pakliže už je 

zkušený, tu je t�eba mu �íci, že s námi bude leccos jiné. 

 4.6.1. Osobní hygiena 

 4.6.1.1. Mytí 



       

 Na kursech obvykle bývají dobré podmínky pro pobyt vozí�ká��, ale nebývají stejné jako doma. 

Musíme si vše dob�e prohlédnout a promyslet, jak to zde bude nejleh�í pro asistenta a 

nejp�íhodn�jší pro nás. Produmejme p�esný postup a t�eba i to, kterou stranou bude lépe se 

nato�it k umyvadlu atp. N�kdy je vhodné vzít s sebou lav�rek, aby se hygiena zjednodušila. 

Asistentovi úkon po úkonu podrobn� vysv�tlujeme, co pot�ebujeme. 

 4.6.1.2. WC 

 Také v tomto p�ípad� je n�kdy výhodné vzít s sebou vlastní podložní mísu. A také u tohoto 

úkonu musíme v�d�t, co, jak a v jakém po�adí pot�ebujeme. Nau�me se popsat hmaty tak jasn�, 

aby asistent ihned pochopil, co po n�m chceme. Zkoušejme na p�átelích i rodin�, zda námi 

popsaným postup�m rozum�jí. Zásadn� nenechme svého asistenta tápat a u�it se metodou 

pokusu a omylu. Je to pro n�ho ješt� horší, než že tento úkon je nep�íjemný sám o sob�. 

 Používáme-li pleny, je p�íhodné si na cesty, kursy a r�zné pobyty obstarat jednorázové. P�i 

našich diagnózách je na n� nárok, tzn. že je zaplatí pojiš�ovna. Je s tím b�hání, ale pro tento ú�el 

se vyplatí. 

 4.6.2. Oblékání 

 Musíme si um�t �íct, co si chceme vzít na sebe, a popsat, jak se to na nás navléká. N�kdo obléká 

tri�ka d�íve na hlavu, n�kdo na ruce atp. Další o oblékání viz výše. 

 4.6.3. Jídlo 

 Nesty	me se prost�ít pod krk �i na klín ubrousek, jestliže ob�as n�co utrousíme. Ubrousek 

používají i dámy a pánové v nejlepších restauracích. Nebojme se �íci si o zvláštní talí� nebo jiný 

kus p�íboru, než je obvyklý, pot�ebujeme-li je. Jestliže máme sv�j vlastní speciální, 

nezapom��me jej vzít s sebou. V p�ípad�, že musíme mít dopomoc, sedn�me si s asistentem tak, 

aby k nám m�l volný p�ístup. 

 4.6.4. P�esuny a polohování 



       

 Pokud to je možné, zam�stnejme p�i p�esunech bu	to muže, anebo aspo� dv� ženy, aby si 

vzpíráním našich t�l neublížily. Je možné, že n�kdo je velmi schopný a asistentka sta�í sama. 

Potom ji musíme nau�it používat hmaty, jež manipulaci usnadní. P�esuny se uleh�í i saténovým 

prost�radlem, po n�mž �lov�k snadno sklouzne. Prý nechladí! Je t�eba je opat�it a nezapomenout 

vzít s sebou. 

 Polohování je nutné! Nebojme se obt�žovat asistenty t�ebas i �asto práv� tímto úkonem. Po�ád 

je lepší, aby nás n�kdo každou chvíli nat�ásl, pooto�il, p�ehodil nohy atp., než abychom p�ijeli 

dom� s proleženinami. 

 

 AUKCE 

 V kv�tnu na mne vyšla služba u Jany na víkend se snad nejkrásn�jším po�asím toho jara. Už v 

pátek byly teploty spíše letní a lidé chodili v tri�kách a kra�asech. Na Janu jsem se t�šila, jen mi 

bylo trochu líto, že sluní�ko uvidím pouze za sklem okna. To jsem ješt� netušila, jaké m� �eká 

zpest�ení. 

 Pátek prob�hl jako obvykle. P�ivítání s asistentkou, kterou jsem st�ídala, popovídání s Janou, co 

je nového, a pár slov s rodinnými p�íslušníky. N�jaká lehká práce, ve�e�e a film v televizi. Zato 

sobota už ráno za�ala ve znamení toho, co se m�lo dít odpoledne. 

 Aukce. Znala jsem je jen z televize, také jako d�ti jsme si na n� hráli: Poprvé, podruhé, pot�etí. 

�uk. Dnes ji uvidím zblízka. Budou se prodávat obrazy a výt�žek má být v�nován prost�ednictvím 

konta Bariéry lidem s postižením. A bylo by dobré, kdyby tam n�kdo takový byl vid�t. 

 Málokdo ví, co to pro takového �lov�ka znamená. P�edevším Jana nebude moci pít, jak je 

zvyklá. Jen jeden hrne�ek bílé kávy po ránu, a to je všechno až do pozdního odpoledne. Ob�dvaly 

jsme d�ív než jindy. Obléknout Jan� letní šaty tak, aby nebyly nikde shrnuté, a posadit ji na vozík, 

aby se jí špatn� nedýchalo a aby se jí dob�e sed�lo, to není, jako když se zdravý �lov�k vypraví za 



       

deset minut. Než jsme všechno stihly, p�ijel pan �idi�, a Jana ješt� nebyla u�esaná. Musely jsme 

to ud�lat cestou. 

 Auto má klimatizaci. Horší je to venku. Ve vestibulu �eské spo�itelny v Rytí�ské, kde se aukce 

koná, je dusno p�ímo k zalknutí. Ale tam ješt� zdaleka nejsme. Jana totiž sedí na svém 

elektrickém vozíku a s ním se p�ekonávají schody jen st�ží. Ty u vchodu jí pomohli zdolat pro ten 

ú�el vy�len�ní p�íslušníci bezpe�nostní služby. S malými obtížemi jsme se vešly do výtahu a 

vyjely jsme do 1. patra. Dobrá, schody máme za sebou. Než vejdeme a vjedeme mezi lidi, 

provedeme ješt� poslední úpravy - srovnat šaty, vylepšit ú�es, namalovat. 

 Kone�n� nastává ta velká chvíle, na kterou jsme se p�ipravovaly celý den. Blížíme se ke 

sklen�ným dve�ím, odstavuji židli�ky, abychom mohly s vozíkem projít a už jsme u posledních 

dve�í, jež nás d�lí od kýžené haly. Ale ouha. Tyto dve�e jsou p�íliš úzké. A jinudy cesta nevede. 

Neproniknutelná bariéra. A práv� tuto aukci po�ádají Bariéry! Rozum�jme: v názvu je toto slovo 

škrtnuté �ervenou �arou. 

 Aukce už za�ala, Jana tr�í bezmocn� na schodišti, okolo ní procházejí opozdilci. Jsou š�astní, 

pro n� nejsou p�ekážkou ani schody, ani úzké dve�e. Našt�stí Jana už ví své a vzala s sebou i 

mechanický vozík, který je menší, a jímž snad i tudy projde. B�žím sehnat pana �idi�e, aby jej 

p�ivezl. Ale auto je prázdné. Nezbývá, než nechat vzkaz za st�ra�em a �ekat. Trvá to asi dvacet 

minut a potom m�žeme Janu p�esadit. Aukce už je v polovin�, když vjíždíme do sálu. 

 Horko v sále je obrovské. V�tšina z nás si kupuje n�co k pití. Jen Jana musí vydržet - není pro ni 

snadné odsko�it si jako pro ostatní lidi. Aukce samotná je strašná nuda. Už jsme si prohlédly své 

okolí, lidí, veškerou výzdobu, na obrazovkách se st�ídají obrazy a ozývají se �ísla. Po chvíli se tu 

nedá vydržet. A tak to po n�kolika desítkách minut vzdáváme. 

 Aukce byla pro mne zajisté zvláštní zkušeností. Ale nejlepší ze všeho byly kolá�ky, které jsme si 

koupily cestou zpátky. 

 (A.P., osobní asistentka) 



       

 4.7. Jiné prost�edí 

 Máme na mysli p�ípady použití služeb osobní asistence v neobvyklých p�ípadech, jež tu ješt� 

nebyly popsány. Nap�. v lázních, nemocnicích apod. Asistenty v�tšinou d�lají dobrovolníci, 

výjime�n� je asistence mimo domov jakýmsi pokra�ováním b�žné osobní asistence. 

 4.7.1. Dlouhodobý pobyt v nemocnici 

 Jestliže je klient dlouhodob� v nemocnici a asistence má sloužit k dopln�ní služeb, které v 

nemocnici chyb�jí, m�li by to d�lat dobrovolní asistenti. D�vodem je, že financování pé�e v 

nemocnici koliduje s oficiálním financováním asistence. Nez�ídka osobní asistenti pomáhají, 

aniž by �ekali odm�nu. 

 Asistenty je možné najít prost�ednictvím charitativních organizací, p�átel a známých. 

 Jde obvykle o dopln�ní hygieny a zejména o procházky a popovídání. Návšt�vy si musíme 

p�edem dohodnout, n�kdy je dobré již v p�edstihu asistentovi �íci, co budeme chtít p�íšt� d�lat, 

aby se mohl p�ipravit. Že my musíme mít p�ichystáno vše, co budeme pot�ebovat k �innosti, k 

níž hodláme využít pomoci asistenta, je nasnad�. P�jde-li o hygienu, musíme zajistit volnou 

koupelnu, Hodláme-li vyrazit ven, zajistíme po�así! To je samoz�ejm� žert, ale vážn� - musíme 

v�d�t, kam chceme jít. P�e�teme si o okolí n�co zajímavého a m�žeme asistentovi d�lat 

kvalifikovaného pr�vodce. 

 Toužíme-li si popovídat, vyvarujme se dvou chyb. Nest�žujme si a chra�me se opakování. 

Asistenti pravd�podobn� rádi vyslechnou naše vzpomínky poprvé i podruhé, ale pot�etí to již 

bude pro n� nuda na hranici sebeob�tování. Nejlepší rada: nemluvme o sob�, ale zajímejme se o 

n�. �ím up�ímn�jší zájem, provázený respektem k jejich rozhodnutím projevíme, tím víc jim my 

m�žeme oplatit jejich pé�i. 

 4.7.2. Krátkodobý pobyt v nemocnici 

 Dostaneme-li se jako klienti do nemocnice, protože jsme náhle onemocn�li, m�že pokra�ovat 

b�žná osobní asistence. N�kdy je p�íhodné zatím doma uklidit, vy�ídit poch�zky, sehnat zvláštní 



       

nákup apod. Vše organizujeme tak, aby chod domácnosti nebyl narušen. M�žeme využít i 

p�íležitosti, že nepot�ebujeme asistenta k osobním v�cem, a ušet�it hodiny na rekonvalescenci 

doma, kdy jich bude pot�eba více a naléhav�ji. Nesmíme zapomenout o p�ehození hodin písemn� 

požádat POV. 

 4.7.3. Lázn� 

 Zde platí podobná pravidla jako pro kursy a pobyty. 

 4.8. Rehabilitace 

 Osobní asistence je služba, která není omezena ni�ím jiným než dodržováním zákon� a 

slušností. Proto jí lze použít i na tak velmi d�ležitou a pro lidi s postižením nepostradatelnou v�c, 

jako je rehabilitace. 

 Je nutné si vytipovat asistenta, který je schopen vyškolení a jemuž cvi�ení s námi neuškodí. 

V�tšin� mladých lidí pohyb spíše sv�d�í, takže se nebojme to s nimi zkusit. P�i této p�íležitosti 

p�ipomínáme, že i této specializované �innosti m�žeme asistenta nau�it my sami, bez pomoci 

instituce. 

 P�i vlastním školení je tém�� nutné, aby n�kdo zkušený rehabilitaci asistentovi ukázal. Vid�t je 

totiž n�kolikanásobn� efektivn�jší než slyšet. Asistent by si m�l také všechny pohyby s klientem 

pod dohledem zkusit. Nebo� zkusit je n�kolikanásobn� ú�inn�jší než jen vid�t. Dobrý zp�sob je 

ten, že zkušený asistent provede úkony p�ímo s naším adeptem, aby on sám pocítil, co s ním 

cvi�ení �i masáž d�lá. 

 Není-li možné p�edat zkušenosti štafetou, musíme asistentovi postupn� vše vysv�tlit sami. Tu je 

sice nezbytná nezm�rná trp�livost všech zú�astn�ných, protože je to velmi t�žké, ale 

proveditelné to je. Jen se musíme my sami vyškolit a také vycvi�it ve výmluvnosti. 

 4.9. Krizové situace 

 Mnozí lidé s postižením nepot�ebují ke svému životu pravidelnou službu osobní asistence. Jsou 

však krizové situace plynoucí bu	 ze zhoršeného zdravotního stavu, nebo ze zm�n�né rodinné 



       

situace, �i z jiných p�í�in, kdy je na p�echodnou dobu osobní asistence nezbytná k p�ežití. 

Zásady, které jsou v p�íru�ce popsány, jsou použitelné i pro výjime�né situace. Doufáme, že 

práv� zde uvedené zkušenosti pomohou uleh�it t�žký úd�l. 

 Na tomto míst� se budeme v�novat pouze obecn� tomu, jak postupovat v krizové situaci. 

 4.9.1. Nesmíme propadnout panice, není d�vod nev��it, že se najde �ešení i pro sebesvízeln�jší 

situaci. 

 4.9.2. Povoláme "zálohy". Vždy se snažíme mít v záloze lidi, kte�í mohou okamžit� p�isp�chat. 

T�eba je nevyužíváme �asto, ale máme s nimi domluveno, že když je zavoláme v krajní nouzi, 

všeho nechají a budou nás zachra�ovat. 

 Nemáme-li nikoho takového, p�istoupíme k dalšímu kroku. Máme-li n�koho, ani potom další 

bod nevynecháme, protože nelze spoléhat pouze na jednoho �lov�ka. Mohou mu dojít bu	to síly, 

�as anebo trp�livost. 

 4.9.3. Obrátíme se na své p�átele a kolegy v postižení a požádáme je o radu a pomoc. Musíme s 

nimi mluvit tak, aby m�li prostor pro odmítnutí. �eknou-li "nevím" nebo "nemohu ti pomoci", 

nedáme najevo své zklamání. M�že se stát, že opravdu nev�dí nebo nemohou pomoci, a potom 

by jakékoliv naše vymáhání jednak nebylo nic platné, jednak bychom mohli zni�it cenné 

p�átelství. �asto se p�ihodí, že �lov�k, který se nám zdál neochotný, tím jen projevil sv�j úlek. 

Poté, co se vzpamatuje a pop�emýšlí, nám ú�inn� pom�že. 

 4.9.4. Zkusíme se spojit s organizacemi a agenturami, jež se zabývají stejnou nebo aspo� 

podobnou problematikou, která nás trápí. Zde se informujeme, co podnikají, a za jakých 

podmínek. 

 4.9.5. Pokusíme se sestavit si n�kolik alternativních program�, které by mohly �ešit sou�asný 

stav. Rozhodneme se pro jeden a za�neme jej realizovat. 

 P�ÍKLAD PROGRAMU 

a) Rozbor situace, tzn. p�edpoklad délky trvání krize, pot�eby dopomoci (kdy, kde, jak) 



       

 Žena st�edního v�ku, paraplegi�ka, má po mozkové p�íhod� navíc ochrnutou pravou ruku. 

P�edpokládá se asi p�lro�ní pot�eba dopomoci za intenzívní rehabilitace, než bude žena op�t 

schopna vládnout pravou rukou a být stejn� nebo nepatrn� mén� sob�sta�ná než d�ív. Žena 

pot�ebuje asistenci p�i hygienických úkonech v dob�, kdy je manžel a tchyn�, která s nimi bydlí, v 

zam�stnání. O domácnost se postará dílem tchyn�, dílem manžel. Asistence je zejména nutná 

ráno, potom asi každé dv� hodiny. 

b) Ranní hygiena a oblékání se dá vy�ešit pomocí Pe�ovatelské služby (PS), Charity nebo 

agentury (t�eba Auxilie). 

 Žena požádá o pomoc sociální referát, který rozhodl, že Pe�ovatelská služba bude poskytovat 

úkony �ešící tento problém a oh�átí ob�da. 

c) Pot�ebnou rehabilitaci p�edepíše léka�. 

 Rehabilitace je v tomto p�ípad� podmín�na pravidelným dojížd�ním pacientky. Manžel se 

dohodne s léka�em, že bude ženu dovážet jednou týdn�, v ostatní dny bude za p�íplatek docházet 

rehabilita�ní sestra do bytu. Tím se zárove	 vy�eší dopolední pot�eba dopomoci. 

d) V poledne p�ichází PS oh�át ob�d a pomoci p�i WC. 

e) Odpolední dopomoc obstarávají studentky, jimž pé�i platí rodina. 

 P�icházejí asi ve 14.00 hodin, st�ídají se podle p�edem stanoveného programu. Za p�kného 

po�así vezmou ženu ven, za špatného pomáhají p�i cvi�ení a jiných úkonech. Setrvají do 16.00. 

f) V podve�er, ve�er a p�es noc se o dopomoc postarají tchyn� a manžel. 

 

5. SPONZORSTVÍ 

 je formou spolupodílnictví klient�. Systém osobní asistence zatíží klienty nejmén� ze všech 

druh� pé�e, které jsou dosud k dispozici, protože nevyžaduje osobní finan�ní ú�ast klienta, nýbrž 

podn�cuje jeho aktivitu v jednání s lidmi. Nebudeme zde rozebírat, zda je tento druh komunikace 

p�íjemný �i ne, nebo� o to zde nejde. V principech hnutí Independent Living je zakotvena 



       

zejména podpora všech aktivit, které v mezích mravnosti, zákonnosti a slušnosti umožní i 

�lov�ku s velmi t�žkým postižením samostatný život. A� se nám to líbí nebo ne, shán�ní a 

opat�ování prost�edk� na živobytí je základní lidská �innost, a tudíž z ní nemohou a ani nemají 

být vylou�eni lidé s postižením. Pokud jsou toho schopni, musejí být i ochotni, protože se to 

stává podmínkou p�ežití. 

 Není jednoduché za�ít shán�t sponzorské dary. A je t�žké i pokra�ovat, jelikož n�kterým 

nep�íjemnostem se nedá zabránit ani p�i sebev�tší zkušenosti. Ale co je jednoduché? 

 Pod�líme se s vámi o pár rad, které vám budou v našem tržním hospodá�ství �ím dál užite�n�jší. 

 5.1. Nejsme žebráci 

 Uv�domme si, že z n��eho své základní životní pot�eby zajistit musíme. Invalidní d�chod 

namnoze nesta�í pokrýt ani nezbytné životní náklady, jež jsou mnohem vyšší, pot�ebujeme-li k 

životu pomoc druhé osoby. Navíc ani invalidní d�chod, ani další sociální dávky nedostaneme 

automaticky, ale musíme o n� zažádat. Takže už v okamžiku, kdy se podepisujeme pod první 

žádost, se dostáváme do postavení doživotního žadatele. Pokud jsme dokázali strávit tohle, 

máme start ke shán�ní sponzorských dar� za sebou. Podstata je stejná, je to solidarita ob�an�. 

Ten, kdo má nazbyt, pom�že tomu, kdo nem�že. 

 5.2. D�láme to pro dobrou v�c 

 Prost�edky, které opat�ujeme na osobní asistenci, umožní i lidem s velmi t�žkým postižením žít 

životem, který se blíží životu zdravých lidí. Dá možnost t�m, kte�í nám k tomu pomáhají - 

asistent�m - zvolit si smysluplnou práci namísto kterékoliv jiné, protože i když pen�z za tuto 

�innost asi nikdy nebude mnoho, pomohou uspokojit jejich základní životní pot�eby (nap�. 

student�m). To všechno zárove� mohou být argumenty, jichž použijeme p�i p�esv�d�ování. 

 5.3. Nejde jen o náš prosp�ch 



       

 Podmínkou zákona o daních pro shán�ní pen�z od sponzor� je, že peníze budou ve prosp�ch 

právnické osoby. Tím je v�tšinou dáno, že nebudou sloužit jednotlivci, nýbrž více lidem. 

V�domí, že získané peníze sice zvýhodní nás, ale také ostatní, nám m�že pomoci. 

 5.4. Trénujme se na p�átelích 

 Tém�� každý z nás má n�jaké p�átele �i známé, jimž se da�í v podnikání. Ty poprosme o pomoc 

pro organizaci. M�žeme sice mít pocit, že ztratíme d�stojnost práv� p�ed n�kým, na kom nám 

záleží, ale není to tak: za prvé naše d�stojnost nespo�ívá v tom, zda pot�ebujeme pomoci �i ne. 

Za druhé si u t�ch dobrých úctu práv� tím získáme. Za t�etí ti, co nás znají, mohou mít jistotu, že 

jejich peníze budou užity tak, jak slibujeme. Za �tvrté pro n�které z našich p�átel m�že být 

p�íležitost v�novat peníze na asistenci dokonce vítaná. 

 5.5. Ne�ekejme vždy úsp�ch 

 Když se dáme do shán�ní u neznámých podnikatel�, je dobré si n�jaké vytipovat. Lepší jsou 

drobní než velcí, protože na velké se vrhá každý. Když už zkoušíme velké firmy, je výhodné tam 

mít známého jako p�ímluvce. Procento úsp�šnosti je r�zné, ale sm�le m�žeme již p�edem 

o�ekávat, že nás odmítne devatenáct z dvaceti. 

 5.6. Nezlobme se pro odmítnutí 

 Když vložíme svou odvahu a energii do vyjednávání a n�kdo nás odmítne, jsme obvykle velmi 

zklamaní. Ale nezlobme se! Nikdo p�ece není povinen nám pomáhat a má plné právo nás 

odmítnout. Ud�lá-li to oškliv�, je to jeho, ne naše hanba. Proti hn�vu pom�že, když budeme s 

odmítnutím p�edem po�ítat. 

 5.7. Jak postupovat 

 Nejlepší je osobní jednání. Nem�žeme-li chodit po r�zných podnicích, musíme volit jiný 

postup. Nejprve zatelefonujme a stru�n� vysv�tleme, co chceme. Dostane-li se nám pokynu, že 

to máme napsat, formulujme své požadavky jasn� a stru�n�. Po n�kolika dnech se poptejme, zda 

dopis došel. Jestliže ano, jemn� nazna�me, že pot�ebujeme ur�ité údaje k sepsání sponzorské 



       

smlouvy. Když je dostaneme, máme nap�l vyhráno. Po odeslání smlouvy už obvykle sta�í �ekat 

na p�evod pen�z. 

 Když nám n�kde �eknou, že jim peníze na podobné akce už došly, ale že se máme za �as zeptat 

znovu, ud�lejme to beze studu. Když se chovají stále vyhýbav�, nenaléhejme, ale neustávejme. 

Váhají-li, naše vytrvalost je p�esv�d�í, jsou-li rozhodnuti kladn�, budou se sami snažit odstranit 

p�ípadné p�ekážky, jsou-li nalad�ni negativn�, nakonec nás sami odmítnou. 

 5.8. Vždy pod�kujme 

 Pakliže n�co dostaneme, by� by to bylo sebemén�, pod�kujme. Jednak to každého pot�ší, jednak 

je to slušnost a jednak je to odrazový m�stek pro další žádosti. 

 5.9. Citliv� važme, koho požádat znovu 

 Je to problém, který vyžaduje velkou vnímavost. �asto se stane, že sponzo�i se ozvou sami. 

 

 ZÁV�R 

 Naším nejv�tším problémem je nemohoucnost. Každý z nás má v n��em handicap a pot�ebuje 

ho vyrovnat. Na sv�t� však neexistuje žádný dokonalý �lov�k a naopak úpln� každý má n�jaké 

nedostatky. Naše však namnoze zp�sobují, že nem�žeme bez pomoci druhé osoby žít. Jsme snad 

práv� tímhle tolik výjime�ní? Nejsme. Nikdo nedovede žít bez druhých. 

 A nyní, co z toho plyne: 

Za prvé - Nemusíme mít pocit mén�cennosti. To znamená, že jej ani nemusíme kompenzovat 

jakýmikoliv pocity ani �iny, ned�stojnými plnohodnotného �lov�ka. Naopak každý z nás m�že 

druhé obdarovávat zase tím, co jim chybí a nám se dostává. 

Za druhé - Naše nedostatky lze brát jako technický problém. To znamená, že je také lze jako 

technický problém �ešit, v�cn� a bez emocí. 



       

Za t�etí - Nejefektivn�jší a nejlepší z p�ístup� k práci je spolupráce. M�žeme najít �lov�ka = 

osobního asistenta, a m�žeme spolupracovat na svém osudu. Asistent s námi a my s ním. Nu, a 

to je nejd�ležit�jší. 

 Jsme ve stejném pr�švihu. Bez druhé osoby jsme naprosto neschopní života. Pot�ebujeme 

pomoc n�koho, abychom v�bec p�ežili. A p�esto nikdo z nás netouží být v ústavu a za živa 

hynout. Proto bojujeme. 

 Náš boj spo�ívá p�edevším v tom, že sháníme n�koho, kdo by nám nahradil nemohoucí nohy a 

ruce! A také prost�edky, jimiž by ten, kdo nám asistuje, byl zaplacen. Bojujeme o p�ežití tím, že 

hledáme, sháníme, prosíme, n�kdy zoufáme, ale za�ínáme znovu a znovu a op�t a op�t voláme, 

píšeme, ptáme se, vyzýváme, vybízíme, žádáme... Den za dnem. Nikdy nevíme, jaký bude p�íští 

týden! Ten boj totiž neskon�í tím, že seženeme jednu osobu. Ta nesta�í. Musíme hledat nové a 

další, protože ti, co nám pomáhají, mají �as jen n�kdy. A pen�z je vždy jen omezené množství. 

 Je to boj o život, a tak stojí za to. Je nás víc, kte�í zápasíme a nevzdáváme se. Je pro� se nevzdat. 

Je úžasné, že si m�žeme pomoci zkušenostmi a vzájemnou podporou. Ale hlavní naše zkušenost 

je ta, že ten boj musíme vést MY SAMI, za�ínat znova a vytrvat!! Neexistuje žádná instituce, 

jež by to ud�lala za nás! Za nikoho z nás!!! 
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