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Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
se sídlem v Prachaticích SNP 559, 383 01 Prachatice 

 
pracoviště Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 

 

 

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

OSOBNÍ ASISTENCE 

I. Okruh osob, pro které je osobní asistence určena 

Osoby:  

 s tělesným postižením  

 se zrakovým postižením  

 s chronickým onemocněním 

 s kombinovaným postižením – mimo duálního postižení zraku a sluchu  

 s jiným zdravotním postižením 

 senioři  
 
 
Služby osobní asistence neposkytujeme: 

 osobám hluchoslepým 

 osobám se zdravotním postižením, kde se vyskytují psychické poruchy, které jsou v akutní fázi 
nemoci  

 osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje odborný zdravotní dohled (podání léků, aplikace injekcí, 
sondování apod.), pokud tento dohled rodiče nezajistí 

 
Věková struktura uživatelů:   

 osoby od 19 let a výše 
 

II. Rozsah poskytování osobní asistence  

Základní činnosti 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
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b) pomoc při osobní hygieně 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 

2.  pomoc při použití WC 

 

c) pomoc při zajištění stravy 

1.  pomoc při přípravě jídla a pití 

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

1.  pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí (běžný drobný úklid-mytí nádobí, 
vysávání, vytírání, praní, žehlení, utření prachu aj.) 

2.  nákupy a běžné pochůzky (zajištění běžného nákupu do nosnosti osoby, která úkon 
zajišťuje) v okolí bydliště uživatele služby (vyzvednutí receptů u lékaře a léků v lékárně, 
zanesení věcí na poštu aj.) 

 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě 

2. pomoc při obnovení, nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora  při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností 

 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, jídelny  

2. doprovody na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 
(pošta, banky, lékař atd.) 

3. doprovod na zájmové a volnočasové aktivity (kulturní a společenské akce, trávení volného 
času) 

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (hájení zájmu 
uživatele v kontaktu s jinými organizacemi, osobami, jeho práva) 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (doprovody ke kadeřníkovi, pomoc při vyřizování 
dokladů, příspěvků, návštěva pedikéra, maséra…) 
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III.  Místo a čas poskytování osobní asistence 

1. Centrum poskytuje služby osobní asistence v místě bydliště uživatele a jeho nejbližším okolí. 
Případně na jiném předem sjednaném místě dle možností a kapacity Centra na území města 
Strakonice. 

2. Centrum poskytuje služby osobní asistence pondělí až pátek v době od 7.00 – 20.00 h, v sobotu 
a v neděli v době od 07.00 – 20.00 h po dobu platnosti Smlouvy o poskytování osobní asistence.  

3. Konkrétní místo a čas konání s rozpisem jednotlivých činností poskytovaných v rámci osobní 
asistence závisí na dohodě mezi osobním asistentem a uživatelem/opatrovníkem, a jsou 
uvedeny v Individuálním plánu služby osobní asistence. 

 

IV. Výše úhrady za službu OA, způsob jejího placení a vykazování 

1. Uživatel/opatrovník se zavazuje zaplatit úhradu za vykázané služby osobní asistence dle Ceníku 
osobní asistence. Výše úhrady se poměrně krátí. Není-li odpracována celá hodina, uživatel 
zaplatí za každou započatou čtvrt hodinu služby osobní asistence. Konečná výše úhrady za 
poskytnuté služby se zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v 
oběhu.     

2. Výše úhrady za poskytnuté služby osobní asistence je stanovena měsíčním vyúčtováním za 
odebrané služby v kalendářním měsíci. Vyúčtování obdrží uživatel/ opatrovník nejpozději do  
5 dnů následujícího měsíce od vykonání služby.     

3. Podkladem pro vyúčtování za kalendářní měsíc je Výkaz osobní asistence, na kterém se 
odebrané služby vykazují, a to vždy nejpozději do prvého následujícího měsíce. Výkaz osobní 
asistence je veden pro každého uživatele samostatně.  Záznam o poskytnuté službě vede osobní 
asistentka denně za účasti uživatele/ opatrovníka, který svým podpisem potvrdí jeho pravdivost. 
V odůvodněných případech lze Výkaz podepisovat měsíčně. Výkaz zůstává v průběhu měsíce u 
uživatele. Za případnou ztrátu Výkazu odpovídá uživatel/ opatrovník. V případě jeho ztráty bude 
uživateli/ opatrovníkovi účtován poplatek ve výši 1000,- Kč.   

4. Uživatel/ opatrovník se zavazuje platit za odebrané služby osobní asistence zpětně v hotovosti 
nebo bezhotovostně na účet poskytovatele v kanceláři Centra nejpozději do patnáctého dne 
následujícího měsíce. 

   

V. Povinnosti a práva Centra 

1. Sociální pracovník nebo vedoucí pracoviště zjistí uživatelovu potřebu osobní asistence šetřením 
v jeho domácím prostředí. Posléze vyplní s uživatelem/s opatrovníkem Žádost pro uchazeče o 
osobní asistenci.   

2. Sociální pracovník nebo vedoucí pracoviště a osobní asistentka konzultují s uživatelem/s 
opatrovníkem jaké požadavky má v rámci osobní asistence a na základě jeho potřeb společně 
vytváří Individuální plán služby osobní asistence.  
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3. Individuální plán služby obsahuje přesný rozpis základních činnosti poskytovaných u uživatele 
v rámci služby osobní asistence. Dále obsahuje údaje o místě a časovém rozsahu v jakém budou 
služby poskytovány. Údaj o tom jaká osobní asistentka bude služby u konkrétního uživatele 
zajišťovat. V Individuálním plánu služby jsou zaznamenávány údaje o změnách, průběhu, i 
případné pokroky s ohledem na stanovené osobního cíle uživatele. Individuální plán služby 
osobní asistence se mění na základě aktuálních potřeb uživatele, a průběžně přehodnocuje 
každý měsíc (v rámci měsíčních shrnutí) a hodnotí minimálně 2x ročně. Záznamy a aktuální 
změny v Individuální plánu služby provádí Sociální pracovník nebo vedoucí pracoviště. Uživatel/ 
opatrovník sdělí sociální pracovníci nebo osobní asistentce svůj požadavek na změnu a sociální 
pracovnice tuto změnu zaznamená do Individuálního plánu služby.   

4. Centrum je povinno zajistit uživateli osobní asistentku v souladu s jeho požadavky/požadavky 
opatrovníka na službu, pokud to personální možnosti Centra dovolí. Osobní asistentka je 
zaměstnancem Centra na základě uzavřené pracovní smlouvy, případně dohody. 

5. Centrum je povinno zajistit uživateli náhradní osobní asistentku a to v případě, že osobní 
asistentka uvedená v jeho Individuálním plánu služby je nemocná, čerpá řádnou dovolenou 
nebo se účastní školení. Uživatel/ opatrovník má právo zastupující osobní asistentku odmítnout, 
avšak poté si musí zajistit službu sám.    

6. Centrum zajišťuje, vzdělávání osobních asistentek, konzultace i supervize. Zajišťuje proškolení v 
dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v zacházení s kompenzačními 
pomůckami a seznámí s Etickým kodexem pracovníků osobní asistence. 

7. Pracovníci Centra jsou povinni dodržovat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se uživatele. 
V případě, že je nutné předat jeho osobní údaje mimo organizaci, musí si Centrum vyžádat 
písemný souhlas uživatele/ opatrovníka. 

8. Pracovníci Centra jsou povinni uživatele/ opatrovníka telefonicky informovat o případných 
změnách týkajících se osobní asistence neprodleně, minimálně jednou za tři měsíce.  

9. Uživatel/ opatrovník je při podpisu Smlouvy o poskytování služby osobní asistence informován o 
tom, že je veden pod svým jménem v dokumentaci uživatelů služby osobní asistence. Uživatel/ 
opatrovník má možnost do této své dokumentace nahlížet. Pro vedení dokumentace o 
uživatelích služby osobní asistence jsou zpravovány vnitřní předpisy pracoviště JCZPS ve 
Strakonicích.    

 

10. Stížnosti uživatele/ opatrovníka na průběh a kvalitu služby osobní asistence jsou vyřizovány 
podle Vnitřních pravidel pro vyřizování stížností včetně postupu jak podat stížnost. Uživatel je 
při podpisu smlouvy s těmito vnitřními pravidly seznámen a jsou mu v písemné podobě předány. 

11.  V zájmu uživatele, a to na žádost jeho vlastní nebo opatrovníka a s jeho souhlasem, spolupracují 
pracovníci Centra s poskytovateli návazných služeb a s příslušnými úřady apod. 
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VI. Povinnosti a práva uživatele/opatrovníka 

1. Uživatel/ opatrovník spolupracuje se sociální pracovnicí nebo vedoucí pracoviště při šetření 
potřeb služby osobní asistence a podává informace, které s průběhem služby souvisejí. Aktivně 
se podílí na tvorbě Individuálního plánu služby osobní asistence. 

2. Uživatel/ opatrovník plánuje a organizuje práci osobního asistenta v souladu s Individuálním 
plánem služby osobní asistence. 

3. Individuální plán služby osobní asistence je aktualizován a přehodnocován dle aktuální potřeby a 
situace s uživatelem/s opatrovníkem min. však 2x ročně.  

4. Je zapotřebí, aby uživatel/ opatrovník přizpůsobil co nejvíce prostředí, ve kterém je výkon 
osobní asistence prováděn svým potřebám, tzn. opatřit si nutné kompenzační pomůcky (např. 
madla, zvedák, výtah či nájezd, polohovací postel, rukavice, pleny apod.).  

5. Uživatel/ opatrovník je povinen umožnit osobní návštěvu vedoucí pracoviště či sociální 
pracovnici v místě bydliště před zahájením služby osobní asistence. 

6. Uživatel/ opatrovník je povinen zajistit bezpečné a neohrožující prostřední pro řádný výkon 
služby. 

7. Uživatel/ opatrovník je povinen dbát na zdraví své i asistentovo a zavazuje se, že se bude k 
osobnímu asistentovi chovat ohleduplně a zadávat mu jen takové úkoly, které nejsou v rozporu 
s právními předpisy a s obecně platnými pravidly slušnosti a nebude zneužívat služby osobní 
asistence.   

8. Uživatel/ opatrovník se zavazuje, že bude dodržovat předem domluvené termíny. Pokud uživatel 
nepožaduje sjednané služby osobní asistence v dohodnutém termínu, je povinen tyto změny 
oznámit sociální pracovnici nebo vedoucí pracoviště, nebo osobní asistentce jeden den předem, 
nejpozději 2 hodiny před domluveným termínem služby osobní asistence. Pokud bez včasného 
oznámení nedodrží dohodnutý termín služby osobní asistence, je povinen uhradit objednanou 
službu v plném rozsahu.  

9. Výjimkou, kdy uživatel/ opatrovník není povinen objednanou službu uhradit, jsou případy 
nemoci (předloží potvrzení od lékaře) nebo jiné vážné příčiny (např. úmrtí v rodině, 
hospitalizace, živelné události) bránící ve výkonu osobní asistence. I v těchto případech je nutné 
informovat osobního asistenta nebo sociální pracovnici (vedoucí pracoviště).  

10. Uživatel/ opatrovník je po dohodě s asistentkou povinen umožnit (nikoliv opatřit) asistentce 
dobu odpočinku (dle ZP), použití hygienického zařízení. 

11. Uživatel/ opatrovník je povinen uvádět pravdivé údaje a hlásit změny ve svých osobních údajích 
nejpozději do 8 dnů. 

12. Uživatel/ opatrovník se zavazuje platit za odebrané služby dle Ceníku osobní asistence. 
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VII. Ukončení poskytování služby 

Ze strany uživatele: 

1. Uživatel/ opatrovník může ukončit služby kdykoli bez udání důvodu a to písemně s výpovědní 
lhůtou jednoho kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícím 
po dni, v němž byla tato výpověď pracovišti JCZPS ve Strakonicích doručena, 

2. dohodou mezi uživatelem/ opatrovníkem a poskytovatelem, kdykoli písemně, 

3. úmrtím uživatele. 

 
Ze strany Centra: 

1. je možné dohodu vypovědět z důvodu zániku služby OA u nových smluv, 

2. pokud uživatel/ opatrovník porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování osobní 
asistence, může ji Centrum uživateli písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní 
měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli 
doručena, 

3. po vzájemné dohodě mezi uživatelem/ opatrovníkem a poskytovatelem, kdykoli písemně 

4. služba není využívána déle jak 6 měsíců. 

 

Při ukončení osobní asistence musí dojít k oboustrannému finančnímu vypořádání. 

 

Proti ukončení služby osobní asistence se lze odvolat na krajské ředitelství JCZPS v Prachaticích 

 
 
Tato pravidla nabývají platnosti od 1. 9. 2021.  Dosavadní pravidla jsou od tohoto data neplatná. 

 
Pravidla jsou závazná pro pracovníky zajišťující službu osobní asistence, uživatele i opatrovníka. 

 
 
 
 

Uživatel/ opatrovník: …….………………………………………………... 

 

Poskytovatel:  …….………………………………………………... 

 


