
Osobní asistence

Česká abilympijská asociace
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice, tel.: 466 052 052, www.caacz.cz

Cena služby:
•  finanční zajištění z grantu MPSV, 

z rozpočtu Pardubického kraje 
a Magistrátu města Pardubice

•  část služby hradí sám uživatel

•  úhrada vždy jednou měsíčně 
za skutečný počet přijatých hodin 
služby

•  možnost platby i z příspěvku na péči

•  aktuální ceny jsou zveřejněny 
v Ceníku služeb osobní asistence

Způsob výběru osobního 
asistenta:
•  asociace vede databázi zájemců 

o místo osobního asistenta, kterou 
lze při hledání vhodného asistenta 
pro uživatele využít

•  uživatel může doporučit 
i osobu jemu blízkou, případně 
doporučenou jeho přáteli

•  v obou případech prochází zájemce 
o místo přijímacím řízením, tj. 
osobním pohovorem pro zjištění 
kvalifikačních předpokladů pro 
výkon této činnosti

•  zájemce se také dozvídá, co všechno 
obnáší práce osobního asistenta

•  poslední slovo při výběru osobního 
asistenta má vždy konkrétní  
uživatel

Tento projekt podporuje  
Magistrát města Pardubice,  
Pardubický kraj, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí

koordinátor osobní asistence: 
osobní.asistence@caacz.cz
tel.: 777 006 575, 466 052 051

Poslání služby: 
•  prostřednictvím osobního asistenta pomoc osobám se 

zdravotním hendikepem z Pardubic a okolí při setrvání 
v přirozeném prostředí a při zachování vlastního 
životního stylu a rozvoje jejich soběstačnosti

Pro koho je služba určena?

•  pro osoby se zdravotním hendikepem

•  pro osoby s tělesným hendikepem

•  pro osoby s mentálním hendikepem

•  pro osoby s kombinovaným hendikepem

•  pro děti i seniory

Místo poskytování služby: 
•  přirozené prostředí uživatele, tj. domácnost

•  prostředí volnočasových aktivit (divadlo, kino aj.) 

•  zaměstnání, škola, další místa běžně navštěvovaná uživatelem

•  bez časového omezení

•  poskytování vždy podle domluvy uživatele a jeho osobního asistenta 
na místě a v čase podle konkrétních potřeb a možností

Možné oblasti pomoci osobního asistenta:
•  výpomoc v domácnosti – běžný úklid, nákup, vaření, praní

•  pomoc se sebeobsluhou – podávání stravy, hygiena, oblékání

•  zprostředkování kontaktu s vnějším prostředím – pomoc při cestě 
do zaměstnání, kontakt s úřady, pomoc při zájmových aktivitách

•  výpomoc při pohybu – přesuny, polohování, vstávání

•  pomoc při jednáních na úřadech, s ošetřovatelskou službou či 
zdravotnickým zařízením

•  doprovod dětí do školy, pomoc dítěti ve škole

•  pomoc s péčí o děti
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