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Směrnice č.: LX OA - 001  

Platnost: od 1. 2. 2013                                     (R1) 

 

Standard č. 1: 
Cíle a způsoby poskytování osobní asistence 

 
Obsah směrnice: 
 

I. Veřejný závazek 
II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení 
III. Rozvojové cíle 

 
Tato vnitřní směrnice se vztahuje na všechny pracovníky Osobní asistence Ledax o.p.s. 
(dále jen osobní asistence). Za vytvoření této směrnice je odpovědný garant kvality sociální 
práce, za její dodržování zodpovídá vedoucí osobní asistence. Tato směrnice je na veřejné 
nástěnce sídla osobní asistence a na webových stránkách www.ledax.cz . 

Osobní asistence se zavazuje jednat v souladu s  veřejným závazkem, postupovat dle 
vnitřních pravidel služby a provádět činnosti dle popsaného manuálu „Metodika činností a 
úkonů“. 

Čl. I 
Veřejný závazek 

1. Posláním Osobní asistence Ledax o.p.s. je odborně poskytovat pomoc a péči osobám se 
sníženou soběstačností, která vyplývá z jejich věku nebo onemocnění a to tak, aby mohli 
co nejdéle žít ve svém domácím prostředí. Pracovní tým dbá na kvalitu služby, motivaci 
jejích uživatelů a individuální přístup. 

2. Osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně, 
c) pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 

Součástí základních činností je i základní sociální poradenství. 

Doba poskytování osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

 
3. Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 

další osoby.  

Osobám, jejichž věk přesáhnul 7 let. 

 

http://www.ledax.cz/
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4. Okruh osob, kterým není služba určena: 

a) Osobám majícím zájem o jinou službu, než je služba osobní asistence, 

b) osobám mladším sedmi let, 

c) osobám trpícím závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, 

d) osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinný příslušníci, 

e) osobám agresivním (osobám, jejichž chování ohrožuje zdraví osobních 

asistentů). 

 
5. Hlavním cílem osobní asistence je podpora uživatelovy soběstačnosti a samostatnosti 

v jeho vlastním prostředí. Vychází z individuálních potřeb a přání uživatele.  
 

Dílčí cíle: 
 

a) poskytování péče kvalifikovaným personálem, 
b) podporování lidské důstojnosti, 
c) rozvíjení komunikace mezi uživatelem, rodinou a blízkými, 
d) informování veřejnosti o rozsahu a působení osobní asistence, 
e) fungování podle vnitřních pravidel osobní asistence. 

 

6. Zásady Osobní asistence Ledax o.p.s.: 

a) podpora lidské důstojnosti – úcta k hodnotě každého člověka,  
b) naslouchání – prostor pro sdílení, 
c) individuální přístup – respektování jedinečnosti přání a potřeb,  
d) motivace k aktivitě – podpora samostatnosti a činorodosti, 
e) odbornost – poskytování služby školeným personálem. 

 
Čl. II 

Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení 
 

1. Osobní asistence Ledax o.p.s. se při poskytování služby řídí takovými zásadami, 
pracovními postupy a Etickým kodexem, které zajišťují podporu uživatele v jeho 
samostatnosti a poskytují podmínky pro uplatnění jeho svobodné volby. Osobní asistence 
je individuálně přizpůsobována potřebám daného uživatele, snaží se jej motivovat 
k maximálnímu využití zdrojů a schopností, kterými sám disponuje.  

2.  Během poskytování osobní asistence může nastat situace, kdy bude uživatel pociťovat 
ohrožení vlastní úcty nevhodným jednáním pracovníka. Součástí této směrnice je popis 
těchto situací a jejich řešení.   

3. Mezilidská komunikace: 

Situace: 
Oslovování neodpovídající vztahu uživatel – asistent (užívání nevhodných oslovení – 
neosobních, nebo naopak familiárních a zdrobnělých: pane, paní, dědoušku, babi, 
beruško…) 

Řešení:  
Na oslovení se pracovník s uživatelem dopředu domluví. Dohodnou si, jestli si budou 
vykat, nebo tykat, přičemž se řídí běžnými pravidly chování. V oslovení uživatelů je vždy 
obsaženo jejich jméno/příjmení. 
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Situace: 
Vykonávání asistence neosobním přístupem, odtažitost asistentů, neosobní přístup. 

Řešení: 
Pracovník jedná s každým uživatelem osobně. Dává najevo vlídné chování, naslouchá 
uživatelům, zajímá se o ně. 

Situace: 
Rozdílné postoje a výška uživatele a pracovníka (způsobené např. polohou uživatele na 
vozíku či posteli) mohou účastníky komunikace stavět do podřízené či nadřízené pozice. 

Řešení: 
Při komunikaci s uživatelem je potřeba se přizpůsobit úrovni jeho polohy a hovořit s ním 
tváří v tvář. 

4. Péče o osobu: 
 
Situace: 
Při provádění hygieny není brán zřetel na intimitu a soukromí (např. je uživatel ponechán 
nepřiměřeně dlouho bez oděvu, místností procházejí cizí osoby…) 

Řešení: 
Hygienu u uživatele provádí počet lidí nezbytně nutných a uživatel je bez oděvu jen po 
nezbytně nutnou dobu. 

Situace: 
Uživatel nemá dostatek soukromí při vykonávání potřeby. 

Řešení: 
Pokud je to možné, pracovník opouští místnost, ve které uživatel vykonává potřebu. 
Pokud uživatel využívá přenosné toalety, je umístěna tak, aby bylo zachováno jeho 
soukromí. 

Čl. III 

Rozvojové cíle 
1. Rozvojové cíle na rok 2011: 

a) Zavedení standardů kvality sociálních služeb 
Odpovědnost: Mgr. Drahomíra Lencová, Mgr. Barbora Mikulová  Termín:12/2011 
Měřitelnost: Kompletní dokumentace ke standardům kvality v elektronické i tištěné 
podobě s aktuálními daty příští revize. 
 
b) Převedení individuálního plánování do praxe 
Odpovědnost: Mgr. Barbora Mikulová  Termín:12/2011 
Měřitelnost: Každý uživatel má vyplněný individuální plán, včetně přiděleného 
klíčového pracovníka. V plánech jsou obsažena aktuální data jejich budoucího 
přehodnocení. Součástí plánů jsou vyplněné záznamy o průběhu služby. 
 
c) Sjednocení kanceláře Osobní asistence  
Odpovědnost: Mgr. Erika Holarová Termín:12/2011 
Měřitelnost: Ledax o.p.s. zaměstnává sociálního pracovníka odpovědného za 
fungování Osobní asistence. Pracovník má k tomu vyhrazenou kancelář, která je 
zároveň sídlem osobní asistence. 
 
d) Sjednocení organizační struktury Osobní asistence 
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Odpovědnost: Mgr. Drahomíra Lencová, Mgr. Barbora Mikulová Termín:12/2011 
Měřitelnost: Osobní asistence má vypracovanou organizační strukturu personálního 
obsazení tak, že vyhovuje poskytované službě. Dokladem je písemné vyhotovení 
personálního obsazení služby. 
 
e) Sjednocení organizační kultury Osobní asistence 
Odpovědnost: Mgr. Drahomíra Lencová, Mgr. Barbora Mikulová  Termín:12/2012 
 
Měřitelnost: Pracovníci osobní asistence sdílejí stejnou představu o poslání a 
fungování osobní asistence. Osobní asistence je všemi pracovníky vykonávána 
jednotným způsobem. Osobní asistenti jsou v kontaktu se společností Ledax o.p.s. a 
přejímají tak její zvyky a hodnoty. 

 
f) Propagace Osobní asistence na veřejnosti a rozšíření informovanosti veřejnosti o 

této službě. 
Odpovědnost: Mgr. Barbora Mikulová Termín:12/2011 
Měřitelnost: Na veřejných místech jsou dostupné aktuální letáčky o osobní asistenci. 

2. Rozvojové cíle na rok 2012: 

a) Revize standardů kvality SS 
Odpovědnost: Mgr. Drahomíra Lencová, Mgr. Jana Luňáková Termín:12/2012 
 
Měřitelnost: V praxi funguje individuální plánování, dokumenty ke standardům jsou 
pravidelně revidovány. S osobními asistenty jsou na pravidelných poradách vedeny 
diskuze o standardech kvality SS. 
 
b) Vedení společnosti zajistí osobní automobil pro účely této služby 
Odpovědnost: Ing. Irena Lavická Termín:12/2012 
Měřitelnost: Osobní asistenti využívají k dopravování se k uživatelům auta 
vyhrazeného pro Osobní asistenci. 

 
 

c) Vedoucí Osobní asistence bude pravidelně provádět dotazníková šetření u uživatelů, 
veřejnosti. 
Odpovědnost: Mgr. Jana Luňáková Termín:12/2012 
Měřitelnost: Dvakrát ročně budou provedena dotazníková šetření mezi uživateli a 
veřejností, která poté budou podrobena analýze.  
 

d) Vedoucí Osobní asistence se zapojí do komunitního plánování v místě poskytování 
sociální služby. 
Odpovědnost: Mgr. Jana Luňáková     Termín: 12/2012 
Měřitelnost: Vedoucí této sužby má v databázi záznamy z komunitního plánování 
(tabulky, plány na kterých ve skupině plánování pracují). 

 
3. Rozvojové cíle na rok 2013 
 

a) Zlepšování kvality pomocí standardů kvality SS 
Odpovědnost: Mgr. Drahomíra Lencová, Mgr. Jana Luňáková Termín:12/2013 
Měřitelnost: Pracovníci znají SQSS dané služby, umějí základy komunikace 
s uživateli, testy na SQ projdou pracovníci z 95%. 
 

b) Osobní asistence bude mít k dispozici osobní asistenty, kteří budou zaměstnaní na 
plný pracovní úvazek. 
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Odpovědnost: Mgr. Jana Luňáková Termín:12/2013 
Měřitelnost: Osobní asistence má k dispozici alespoň 2 osobní asistenty, kteří jsou 
zaměstnaní na plný pracovní úvazek. 
 

c) Všichni osobní asistenti mají odbornou způsobilost k výkonu pracovníka v sociálních 
službách. 
Odpovědnost: Mgr. Jana Luňáková Termín:12/2013 
Měřitelnost: Osobní asistenti mají absolvovaný akreditovaný vzdělávací kurz podle 
zákona 108/2006 Sb., který je opravňuje k výkonu pracovníka v sociálních službách, 
nebo jsou osobami, které se soustavně připravují na výkon povolaní sociálního 
pracovníka (studenti). 

 
d) Osobní asistence spolupracuje s dalšími subjekty (neziskové organizace) v okolí. 

Odpovědnost: Mgr. Jana Luňáková Termín:12/2013 
Měřitelnost: Osobní asistence má navázanou spolupráci s nejméně jednou organizací 
na základně ústní nebo písemné dohody. 

 
4. Rozvojové cíle na rok 2014: 
 

a) Pracovníci osobní asistence jsou pravidelně vzděláváni nad rámec povinného 
vzdělávání. 
Odpovědnost: Mgr. Jana Luňáková Termín:12/2014 
Měřitelnost: Osobní asistenti a sociální pracovníci mají certifikáty o účasti na 
vzdělávacích programech. 

 
b) Zajištění pravidelných supervizí pro pracovníky OA. 

Odpovědnost: Mgr. Jana Luňáková Termín:12/2014 
Měřitelnost: Pracovníci OA se nejméně 3krát do roka účastní supervize s externím 
supervizorem. Z proběhnutých supervizí existují zápisy. 
 

c) Spolupráce s odbornými, vyššími či vysokými školami a přijímání studentů na stáže. 
Odpovědnost: Mgr. Jana Luňáková  Termín:12/2014 
Měřitelnost: OA má sepsanou smlouvu o spolupráci s danou školou. Za rok je přijat 
alespoň jeden student na odbornou stáž.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jméno Funkce Datum Podpis 

Zpracoval Drahomíra Lencová 
Garant kvality sociální 
práce 

 
10. 11. 2012 
 

 

Schválil 
I. Lavická 

 
Ředitelka společnosti 1. 1. 2013  

Určeno pro 
Všichni pracovníci osobní asistence 

 

 

 


