
Příloha č. 1 

 

Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením 

13.1.2007 23:02 

Deklarace byla vyhlášena na Valném shromáždění OSN dne 20. prosince 1971. 

Valné shromáždění vyhlašuje tuto deklaraci o mentálně retardovaných a současně žádá 

národní a mezinárodní organizace, aby zabezpečily, že tato deklarace bude sloužit na ochranu 

těchto práv:  

1. Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lidské 

bytosti.  

2. Mentálně postižený má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, jakož i na 

takovou výchovu, readaptaci a vedení, které mu umožní rozvinout v maximální možné míře 

jeho možnosti a schopnosti.  

3. Mentálně postižený má právo na ekonomické zabezpečení a slušnou životní úroveň. Má 

plné právo podle svých možností produktivně pracovat nebo se zabývat jinou užitečnou 

činností.  

4. Pokud je to možné, má mentálně postižený žít v kruhu své vlastní rodiny nebo v rodině 

opatrovníka a účastnit se různých forem společenského života. Proto má být rodině, ve které 

žije, poskytována pomoc. Je-li jeho umístění do specializovaného zařízení potřebné, mají být 

prostředí a podmínky života v něm tak blízké normálním podmínkám života, jak je to jen 

možné.  

5. Mentálně postižený má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud to vyžaduje 

ochrana jeho dobra a zájmů.  

6. Mentálně postižený má právo na ochranu před jakýmkoli vykořisťováním, 

zneužíváním nebo ponižujícím zacházením. Je-li předmětem soudního stíhání, má mít 

právo na zákonný proces s plným uznáním svého stupně odpovědnosti, který vyplývá z jeho 

mentálního stavu.  

7. Jestliže někteří postižení nejsou schopni účinně využívat souhrnu svých práv v důsledku 

hloubky svého postižení a jestliže se ukáže potřeba omezit tato práva buď částečně, nebo 

úplně, pak musí postup používaný za účelem omezení nebo zrušení těchto práv chránit 

postiženého zákonně proti jakékoli formě zneužití. Tento postup by měl být založen na 

hodnocení kvalifikovaných znalců, kteří by posoudili sociální způsobilost postiženého. 

Omezení nebo zrušení práv má být podrobeno periodickým revizím a musí být odvolatelné u 

vyšších institucí. 

 

 

 



Příloha č. 2 

Plán klienta       

 

Jméno klienta:  

 

1. Co chci, cíl, kterého chci dosáhnout: 

 

 

2. Jak plán vznikl, jak mě to napadlo (jak to dal klient najevo): 

 

 

3. Jaký to má pro mě význam: 

 

 

4. Kdo mi má pomoci: 

 

 

5. Kdy by mi měl pomoci: 

 

 

6. Jak by mi měl pomoci: 

 

 

7. Co udělám jako první: 

 

 

 

Podpis klienta: 

Podpis osobního asistenta: 

Podpis koordinátora bytu: 

Datum:  

 

 

 



Příloha č. 3 

Plán asistenta 

 

Jméno asistenta: 

Jméno klienta: 

 

1. Konkrétní cíl:  

 

2. Důvody, které asistenta vedou k tomuto plánu: 

 

3. Historie klienta, situace související s plánem: 

 

4. Co si asistent myslí, že klient na plánu ocení: 

 

5. Vyjádření klienta k plánu (nejen verbální): 

 

6. Předpokládané obtíže v plánu/rizika: 

 

7. Jak je klient zapojen do tohoto plánu: 

 

8. Způsob dosažení cíle, metodika, jak to asistent zajistí, jednotlivé kroky: 

 

9. Jak je do plánu zapojen tým asistentů: 

 

10. Kdo další je do plánu zapojen: 

 

 

Datum vytvoření: 

Plán vytvořil:  

Podpis klienta: 

Průběh plánu, vývoj, změny v plánu: 

Datum revize: 

Výsledek revize: 

 



Příloha č. 4 

Rizikové situace 

Jméno klienta: 

 

Popis rizikové situace: 

 

 

 

 

Význam této situace pro uživatele: 

 

 

 

 

Jednotlivá rizika:  

(Co konkrétně by mohlo uživateli v této situaci ublížit) 

 

 

 

 

 

Způsob zabezpečení konkrétních rozik: 

 

 

 

 

 

Datum: 

Datum revidování zabezpečení této situace: 

Podpis uživatele: 

Podpis osobního asistenta: 

Podpis koordinátora: 

Podpis opatrovníka, rodiče:  



Příloha č. 5 

Restriktivní opatření 

 

Jméno klienta: 

Jména asistentů, kteří rozhodli o zavedení restriktivního opatření: 

 

Důvody zavedení opatření, čemu předcházíme: 

 

Popis situace, historie klienta, na kterou opatření reaguje: 

 

Co jsme již vyzkoušeli: 

 

Poznámky ze supervize: 

 

Jakého cílového stavu chceme opatřením dosáhnout: 

 

Jakým způsobem se opatření používá, kdo, kdy, jak často, časové ohraničení – dokdy 

(metodika, potup): 

 

Jak byl o opatření informován klient a jak reagoval: 

 

Plán na odstranění/zmírnění opatření: 

 

 

 

Datum vypracování: 

Podpis asistenta: 

Podpis klienta: 

Podpis vedoucího CHB: 

Na jak dlouhou dobu je opatření plánováno: 

Datum revize: 

Zápis z revize opatření (co se změnilo, jak je opatření účinné): 

 

 



Příloha č. 6 

Scénář obtížné situace  

 

 

 

1. Kdo se situací přichází: 

 

 

2. Klient, kterého se obtížná situace týká:  

 
3. Popis situace (z pohledu pracovníků / klienta): 

 

 

4. Kdy se vyskytuje (z pohledu pracovníků / klienta): 

Kdy –  

Kde –S kým  

Při čem –  

Jak dlouho to trvá 

 

Kdy se nevyskytuje (z pohledu pracovníků / klienta): 

Kdy –  

Kde –  

S kým –  

Při čem –  

Jak dlouho to trvá 

 

5. Zapojení klienta do zvládání obtížné situace (alespoň vyjádření): 

 

 

 

 

 

6. Hypotéza: 

 

 

 

7. V praxi – co bude asistent dělat: 

 

 

 

 

8. Vývoj a změny scénáře 

 

 

 

 



Příloha č. 7 

 

Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 1  

 

1. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem, jehož jste osobní asistent?  

Se svým klientem se scházím podle toho, kolik směn s ním mi je přiděleno. Kromě toho také 

absolvujeme mnoho dalších setkání za účelem doprovodu k lékaři či do jiných institucí, kam 

by pro něj bylo obtížné dorazit bez podpory druhého člověka.  

 

2. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 

Je to různé. Někdy na něčem pracujeme - např. materiály z Formiky (PZ), vaření, uklízení. 

Jindy jen tak povídáme, jdeme na výlet či na kávu, hrajeme pexeso a cokoliv, co je možné a 

na co máme chuť. 

 

3. Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  

Sám chodí do CDS Duhovka na Vysočanskou a Boleveckou, k pedikérce, do Formiky. Je 

velmi aktivní v uklízení. Zvládá vytřít, umýt koupelnu, utřít prach, žehlí, dokáže si připravit 

jednoduchá jídla. Nemá problémy rozhodovat se, co by chtěl dělat, jíst apod. 

 

4. V čem mu naopak pomáháte?  

Můj osobní klient  neumí číst a psát, takže pomáhám se vším, co s tím souvisí. Neorientuje se 

také v čase, což je náročnější na organizaci jeho aktivit a hledání možností kdo, kdy, jak a 

kam by ho mohl doprovodit v případě, že já nemohu. 

 

5. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  

Téma číslo jedna je v současné době hledání práce. Tato možnost je pro mého klienta velmi 

lákavá a mohu pozorovat, jak obrovským motivátorem to pro něho je. Stále trénuje uklízení, 

aby byl připraven. Je energičtější, plánuje, za co by rád utratil peníze. Občas také zmíní, že by 

si rád našel přítelkyni.  

 

6. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 

Systém spolupráce zahrnuje jak plány klienta, tak plány asistenta, na kterých průběžně 

pracujeme. V současné době se jedná o spolupráci s pracovní konzultantkou z Formiky, která 

se snaží klienta připravit na nástup do zaměstnání a rovněž zajišťuje hledání různých 

možností. Dalším plánem je klientovo vaření. Snažíme se sestavit skromnou mini kuchařku, 

ve které by byl klient nafocen jak vaří. Fotky by mu pomohly s orientací v tom, jak má při 

vaření postupovat.  Další plán se týká výletů a kulturních akcí. To první spolu podnikáme 

docela hojně, to druhé spíše zajišťuje dobrovolník, který klienta na kulturní akce doprovází. 

Mezi plán asistenta patří kontrola pravidelných prohlídek, což obnáší, že musím klienta 

objednat a k lékaři i doprovodit aj. 

 

7. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém spolupráce 

má vzhledem k soběstačnosti klientů?  

Systematicky se navazuje na to, co klient zvládá. Narazí-li se na něco, v čem je problém, pak 

se mapuje, zda to lze klienta naučit či nikoliv. Při první možnosti se může vypracovat plán 

klienta nebo asistenta a danou obtíž překonat.  

Tak jako pro mě je velmi důležitá svoboda rozhodovat se o tom, co chci či nechci dělat, tak 

podobně je tomu u plánu klienta, který zcela vychází z jeho přání. Samozřejmě, pokud by se 

jednalo o nereálné cíle, je nutné hledat alternativy. Nicméně myslím, že velmi často se najde 

něco hmatatelného, co je pro klienta přínosem. Plán asistenta zase spočívá v určitém vhledu 



druhé strany. Asistent si je vědom, že rozvoj nějaké dovednosti by klientovi mohl pomoci a 

tak mu tuto možnost nabízí. Opět ale záleží na klientovi, zda to odsouhlasí či nikoli. 

Pak jsou zde ještě rizikové situace a restriktivní opatření, které spadají do oblasti kontroly, ale 

myslím, že se k nim přistupuje velmi zodpovědně a až poté, co nejsou v dosahu jiné 

alternativy.  

 

8. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální potřeby 

a situaci klienta?  

Narušení vztahu mezi asistentem a klientem. Asymetrie vztahu se velmi vychýlí ve prospěch 

asistenta a klient se pak může cítit nekompetentní, nerespektovaný. Nesmyslné bazírování na 

nepodstatném cíli jen zbytečně zatěžuje oba dva. Svědčí to o špatné naladěnosti asistenta na 

klienta, který může jít do vzdoru, čemuž se nelze divit. Navíc pokud klient s cílem nesouhlasí, 

bude ho zřejmě i bojkotovat. Z toho důvodu jsem výše uvedla, že i pokud se jedná o plán 

asistenta, je nutný souhlas klienta. 

 

9. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění Vaší 

práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 

Můj klient má spoustu aktivit a také mnoho lékařů. Plnění toho všeho neumožňuje vždy 

systematicky se věnovat jednotlivým plánům. Na druhou stranu tento přehledný systém 

umožňuje krůček po krůčku se přibližovat stanoveným cílům.  Velký přínos systému 

spolupráce také spočívá v tom, že zachycuje to, co klient zvládá či ne a tím umožňuje novému 

asistentovi (fluktuace je poměrně vysoká), aby se  tzv. odpíchl od bodu, kde předchozí 

asistent s klientem skončili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 2  

 

1. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem, jehož jste osobní asistent?  

S klientem se setkávám dle potřeby (lékař, úřad) a na základě rozpisu služeb na bytě. 

Klientka vyjádřila přání jít do divadla nebo do kina, bohužel momentálně nemá k dispozici 

potřebné finance. Až se situace zlepší ráda s ní podniknu kulturní akce. Taky se občas 

sejdeme v její práci nebo v místě konání nějaké její aktivity (Např. Formika, taky plánuji 

jít se podívat na divadelní představení, v kterém vystupuje moje klientka) 

 

2. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 

Bavíme se o právě probíhající aktivitě, dál co dělala během dne, co chce dělat v nejbližší 

době, plánujeme návštěvy lékařů atp. Co děláme? Pokud jsme na bytě tak uklízíme, 

vaříme, kreslíme, bavíme se o financích atp. 

 

3. Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  

Moje klientka si sama ráda plánuje volný čas, různé aktivity, nejraději by se zúčastnila 

všech aktivit, které jsou momentálně k dispozici (buď v Gawainu, nebo v Duze). Daří se ji 

více méně dodržovat hygienické návyky, sama cestuje po Praze naučené trasy, ráda 

nakupuje, ráda a často telefonuje. 

 

4. V čem mu naopak pomáháte?  

Pomáhám jí s plánováním návštěv lékařů, úřadů, se složitějšími hygienickými úkony, s 

hospodařením s penězi, vařením, praním, žehlením, úklidem. 

 

5. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  

Ano, bavíme se s klientem o budoucnosti. Probíráme práci, vztah, peníze. 

 

6. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 

Snažím se s klientkou domluvit na střídání dnů, kdy má svoje aktivity, s dny, kdy má plnit 

svoje povinnosti na bytě. 

 

7. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém spolupráce 

má vzhledem k soběstačnosti klientů?  

Výhody a přínosy vidím v tom, že klientka si více věří. Je však nutno, aby se s ní některé 

aktivity pravidelně opakovaly nebo, v kterých už funguje zcela samostatně (např. jezdění 

PID), aby se jednou za čas zopakovala pravidla bezpečného cestování. 

 

8. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální potřeby 

a situaci klienta?  

Může docházet ke kolizi, ke střetům, klient se může rozčílit. Vzhledem k tomu, že moje 

klientka je hodně labilní, snažím se domluvit s ní (jeden den akce, druhý den práce)                                                                                                                          

Nebo klient může taky projít do apatie typu „udělám to, ať má radost“ (asistent). 

 

9. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění 

Vaší práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 

Dle mého názoru je dobré přečíst si nějaké hodnocení, co se týče plánů, to je asi důležitý 

hlavně pro kolegy, abychom fungovali jednotně vůči klientovi. Teď budu dělat revizi 

plánů. Zatím zkouším, co mi u klientky funguje. 

 

 



Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 3 

 

1. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem, jehož jste osobní asistent? 

Nejčastěji na svých službách, tj.tak 2x do týdne, někdy i o víkendu, jednou za čas spolu 

jdeme do kina či divadla, nebo do kavárny. Jelikož má klientka potřebuje 24hodinovou 

asistenci, chodím si pro ni do jejího bytu. Doprovázím jí všude a po akci ji vždy 

doprovodím zpět domů, kde už čeká asistent s ostatními klienty s nimiž má klientka 

bydlí. 

 

2. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 

Povídáme si o tom, co se dělo v minulých dnech, nejčastěji o víkendu, kdy klientka jezdí 

ke své matce. Vaříme čaj, provádíme domácí práce – praní, vysávání, věšení prádla, 

koukáme se na televizi, nebo jdeme na procházku. 

 

3. Co všechno „Váš“ klient dělá sám? 

Sama se oblékne, nalije si čaj z konvice, cokoliv na požádání donese ze svého baťohu, 

vyluxuje si kobereček ve svém pokoji, připraví si jednoduché jídlo např. natře krajíc 

chleba margarínem a položí na něj kolečko salámu, prostře na stůl. 

 

4. V čem mu naopak pomáháte? 

Pomáhám jí v osobní hygieně, hodně věcí zvládne sama podle slovních instrukcí 

asistenta, takže např. sedí ve vaně a já říkám, kde se má otřít, zuby jí čistím já. Společně 

nachystáme oblečení, které si sama poté oblékne, pomáhám jí s přípravou čaje, společně 

vaříme jídlo – např. klientka podává ingredience, já míchám, vydávám jí její kapesné do 

její peněženky z její složky na bytě, protože hodnotě pěněz má klientka nerozumí. 

 

5. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte? 

Bavíme se o blízké budoucnosti – ona říká na co se těší ve zmíněném týdnu, nebo měsíci, 

já se doptávám co všechno jí tam čeká. O vzdálenější budoucnosti se spolu ale nebavíme. 

 

6. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 

Např. za mnou přijde a řekne, že se těší na film a já pak jdu a zařídím lístky do kina. 

 

7. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém 

spolupráce má vzhledem k soběstačnosti klientů? 

Pomocí různých plánů si klienti osvojují nové schopnosti a tím se více osamostatňují. 

Kvůli propracovanému systému se nemůže stát, že by jediný asistent klientovi zakázal 

něco, co klient rád dělá, ale vždy se nad konkrétním tématem sejdou všichni asistenti 

s daným klientem pracující a samotný klient a vyslechnou se názory všech zúčastněných. 

 

8. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální 

potřeby a situaci klienta? 

Klient může získat pocit, že v plánu moc nejde o něj a v lepším případě ztratí zájem nějak 

na plánu pracovat v horším plán začne nenávidět. 

 

9. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění 

Vaší práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 

Je to zpřehlednění klientovy a mé práce, až já odejdu z organizace můj nástupce bude      

vědět co všechno jsme spolu s klientem dělali, má prostor na další nápady a nemusí si na vše 

s klientem přicházet znovu a znovu. 



Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 4 

 

1. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem, jehož jste osobní asistent? 

- většinou o službách (průměrně 2-3x  týdně), někdy při doprovodu k lékaři či 

jinam, o individ.sezeních (tak 2x měsíčně)  

-  

2. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 

- při službě spolupracuji s klientem a podporuji ho dle Rozpisu denních aktivit nebo 

dle jeho aktuálního přání , s ohledem na ostatní klienty na bytě 

- bavíme se o tom, co přinesl den, co sledovaly v TV nebo v rádiu, jak se cítí 

(psychicky i fyzicky), co by rád dělal příští den či o víkendu, jaké má starosti, 

řešíme aktuální problémy na bytě či mezi klienty (vztahy), vztahy s okolím(rodinní 

příslušníci, v práci, sousedi) apod. 

 

3. Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  
- moje klientka je velice samostatná, umí uklízet, prát  (v ruce), věšet a žehlit 

prádlo,ohřívat a vařit jednoduchá jídla, sama si dávkuje a bere léky, sama si 

spravuje kapesné a dovede si sama nakoupit, uschová paragon, ale je velmi šetrná. 

Je i v nutném případě schopna si sama dojít k lékaři /na pravidel.odběry určitě). 

Do zaměstnání vstává a jezdí samostatně, chodí včas. Je schopna i dodržet dietní 

režim, dohodnutý s asistentem (z titulu zdravot.potíží). Dbá i na správné oblékání a 

hygienu, je schopna si sama udělat manikuru i pedikuru, dojde si ke kadeřnici. 

-  

4. V čem mu naopak pomáháte? 

- v zásadě pomáhám nejvíce se čtení, psaním a počítáním (klientka je více méně 

analfabet - pomáhám jí přečíst a pochopit obsah textů, zapsat informace o hospo-

daření, zdravot.stavu,spravuju a zakládám osobní dokumenty, dojdu s ní do 

bank.ústavu, na poštu), případně s rozeznáním času (má problém rozeznat hodiny),  

s telefonováním (neumí vytáčet číslo), s orientací ve veřejných službách a na 

úřadech, doprovázím klientku (a objednávám) k lékaři, na kulturní akce, pomáhám 

s jednoduchými zdravot.úkony (měření váhy, cukru v krvi, skladbou diety-dle 

instrukcí od lékaře), sleduji stav léků a kontroluji jejich každotýdenní nadávko-

vání, vedu osobní kartu klientčina majetku. 

-  

5. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  

- ano, hovoříme např. o možnosti samostatného bydlení, změně zaměstnání, jak to 

bude, až přestane docházet do zaměstnání a půjde tzv. „do důchodu“-možnosti 

přivýdělku, náplň dne, o možnostech kontaktu s rodinou, o výhledech jejího 

zdravot.stavu a co by to tzv. „chtělo“ a jaké jsou její možnosti, o problémech 

spojených s dědictvím v případě jejího úmrtí apod. 

-  

6. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 

- např., co se týče samostatného bydlení, jsem v kontaktu s naší podnikovou sociální 

pracovnicí a společně se snažíme žádostmi na úřady či návštěvami ubytovacích 

zařízení zvýšit možnost klientky samostatné bydlení získat 

- pomáhám zajistit vhodné stravování klientky, nutné k udržení či zlepšení jejího 

zdravotního stavu 

 

 

 



 

7. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém spolupráce 

má vzhledem k soběstačnosti klientů?  

- řekla bych, že systém spolupráce pomáhá klientovi se zorientovat nejen v jeho 

osobních záležitostech a cílech, v jeho chápání dopomoci ze strany asistenta, ale 

také zcela zásadně napomáhá k efektivitě asistence, k zprůhlednění toho, co si 

klient přeje a toho, jak mu je schopen asistent pomoci,aby klient svou soběstačnost 

rozvíjel pro něho přijatelným a srozumitelným způsobem v takové šíři, jaké je 

schopen, ale i jaké by mohl být schopen, bude-li mu napomáháno tím správným 

způsobem. 

 

8. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální potřeby 

a situaci klienta?  
- domnívám se, že hrozí rozčarování klienta při případné kolizi cíle plánu  

s klientovou aktuální potřebou a momentální situací a vzniku nedůvěry ve vlastní 

schopnosti i zkušenosti asistenta, k určité frustraci vzhledem k možnostem 

seberealizace a významu dopomoci. 

 

9. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění Vaší 

práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 

- zcela určitě se jedná o významnou a velmi efektivní podporu mé práce s klientem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 5  

 

1. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem, jehož jste osobní asistent?  

Podle potřeby nebo podle situace, která z toho vyplívá. 

 

2. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte?  

Někdy jen tak povídáme, někdy řešíme problémy např. se spolubydlícími, s rodinou 

nebo zdravotní stav. 

 

3. Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  

Je úplně samostatná při osobní hygieně, dobře čte, psaní je náročnější, už umí jít do 

krámku, nakoupit a přinést paragon. 

 

4. V čem mu naopak pomáháte?  

S orientací, s vyřizováním na úřadech nebo na poště.V restauraci nebo v cukrárně aj. 

 

5. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  

Ano, naslouchám, co by chtěla podniknout např. výlet nebo kino. Probíráme, k jakým 

lékařům je potřeba zajít. Probíráme nenadálé situace v rodině nebo v dílně. 

 

6. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad?  

Když to jsou malá přání, snažím se vyhovět podle možností, ale na větší plány raději 

požádám o radu a sepíšeme individuální plán. 

 

7. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém 

spolupráce má vzhledem k soběstačnosti klientů?  

Hlavní přínos vidím v tom, že když se velmi často střídají asistenti, aby klient nebyl 

tak zmatený. Aby se neopakovaly stále stejné věci, aby na klienta nebyl kladen velký 

nárok, pokud možno se rozvíjelo to-co už někdo začal. 

 

8. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální 

potřeby a situaci klienta?  

U asistenta hrozí, že vyhoří a odejde. U klienta nastane chaos, dostane se do situace, 

které nerozumí, naruší se důvěra a může to vést až k histerickým záchvatům, které se 

můžou i stupňovat. 

 

9. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění 

Vaší práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak?  

Pro mě osobně to znamená zpřehlednění, zpětně mi to přináší, co se nám povedlo, co 

je dobré nadále rozvíjet a na co se zaměřit. 

 

 

 

 

 



      Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 6 

 

1. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem, jehož jste osobní asistent?  

2-4x/týden. Buď ve službě nebo při klientském dnu, kdy se zabýváme aktuálními 

plány. 

 

2. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 

Probíráme co by se chtěl klient naučit, jak mu s tím můžu pomoct, nebo také co si já 

myslím, že by bylo pro něj přínosné se naučit.  

 

3. Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  

Osobní hygienu, přípravu jednoduchých jídel (namaže si chleba), obleče se a obuje, 

sám se zabaví na cca 15min. 

 

4. V čem mu naopak pomáháte?  

S cestováním, užíváním léků, doprovodem k lékařům, vyplněním volného času,… 

 

5. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  

Zda pojede na rekreaci, co si koupí, návštěvu u bratra, plánování víkendové akce. 

 

6. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký 

příklad? 

Třeba jsem mu rekreaci hledala tak usilovně, až jsem přemluvila vedoucí z Dicre. 

 

7. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém 

spolupráce má vzhledem k soběstačnosti klientů?  

Mnozí se naučili samostatně cestovat, vařit, páchat osobní hygienu, trávit volný čas 

samostatně, prosazovat své přání, … 

 

8. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální 

potřeby a situaci klienta?  

Hrozí, že mi přestane důvěřovat, odmítne spolupracovat i na  ostatních věcech, zhorší 

se jeho psychický stav (frustrace), bude agresivní.  

 

9. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, 

zpřehlednění Vaší práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 

Jednoznačně zlepšení, ale je nutné si pamatovat, že v určitých situacích netrváme na 

dohodách, nebereme je za dogma. Klienta respektujeme jako osobnost, dohody musí 

pomáhat, ne trápit a být příčinou svárů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 7  

 

1. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem, jehož jste osobní asistent? Většinou 

na službách, v doprovodech k doktorům, při zajišťování potřebných věcí.  

 

2. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? O všem možném, jak se  klient má, 

o tom, co se mu přihodilo během času, co jsme se neviděli, o svých spolubydlících,  o 

zážitcích z dětství,  rodině, o filmech.co by chtěl dělat během dne. Co by si chtěl 

koupit,  co by si přál, potřeboval, co mu vadí, co má rád, o připomínání věcí, které by 

se měly udělat během služby, co by měl udělat, na co nezapomínat. O jídle, co by 

chtěl jíst o  pití. Oceňuji ho a chválím za věci, kterými se  rád pochlubí.    Má rád, 

když ho člověk pochválí. Dělámě si legraci, vtipkujeme. 

 

 

3. Co všechno „Váš“ klient dělá sám?Umí zamést, vytřít, vyluxovat, vynášet odpadky, 

ohřát si polévku, zapnout si tv, dvd, radio, uvařit kafe, umývat nádobí, utírat nádobí a 

uklízet jej, nyní již nádobí vyndavá z myčky, i ho tam někdy dobře nandá. Dokáže si 

Utřít prach ve svém pokoji, zalévat kytky ve svém pokoji, osobní hygienu zvládá 

z větší části sám, obléci se, obouti se dokáže sám, někdy však s dopomoci s výběrem 

oblečen.                                                                                                                                

Když dochází potřebné věci, např. toaletní papír na WC, všimne si toho, a pokud je  

v zásobě, dokáže jej doplnit. Upozorní na věci, které jsou většinou potřebné, a které                

sám používá.a dokáže si všimnout a upozornit asistenta, že chybí. Můj klient dochází     

jedenkrát týdně sám  na jednu hodiny do práce  - do mateřské školky, kde většinou 

vynáší koše.    

 

4. V čem mu naopak pomáháte? Při manikúře, pedikúře,  jenom někdy při  výběru 

oblečení, při podávání léků, masti, doprovázení k doktorům a při vyzvedávání léků, 

při nákupech, i když si dokáže vybrat na co má chuť. Při připomínání, aby si uklízel 

své věci a jiných potřebných věci, na které  může někdy zapomenout. 

 

5. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte? Ano, jde 

většinou o to, co by si přál, kam by chtěl jet, co by chtěl  navštívit. O návštěvě místa, 

kde bydlel s rodiči. Co je potřeba nakoupit, např.: ohledně jeho osobních věcí: 

oblečení, -hygieny, -léků.atd. Kdy je obědnán k lékařům. Kde si ho vyzvednu, v kolik. 

O změnách, které budou následovat. 

 

 

6. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký 

příklad?Když si přeje něco koupit, pokud je čas, tak jdeme do obchodu. Nebo jedeme 

někam MHD, (většinou však o víkendu-kdy je na takovéto akce více času) 

 

7. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém 

spolupráce má vzhledem k soběstačnosti klientů? Informace pro  asistenty, 

zaznamenávání historie,co klient uměl, zvládal, co bylo, jakýsi přehled, co se dokázal 

naučit, co a jak se s klientem dělalo,atd. Porovnávání s nynější situací. Ošetřování 

rizikových situací, které jsou při osamostatňování nutností. 

 

 



8. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální 

potřeby a situaci klienta?  

 

9. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění 

Vaší práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak?  člověk se seznamuje se  

systémem, angažuje se, podílí účastní a je zapojován na tom, co chce či vyžaduje 

organizace a zákon s pocitem jakéhosi sebe- rozvoje s náhledem a zpřehledněním a  

zvláště pak s uvědoměním, především po zkušenostech z jiné práce, kde pracovník 

nebyl zapojován do spolupráce individuálního plánování.  K získání některých 

informací z otázek, které jsou formulovány v systému spolupráce o klientovi a 

s větším poznáním o něm. Jakési zastavení a sepsání, jak to klient vidí. Systém 

umožňuje získat jakousi praxi, zkušenost s ohmatáním teorie a praxe a sebe-rozvojem. 

pracovníka.  Při nakupení práce, je systém spolupráce  však zatěžující až nepříjemný, 

zvláště tehdy, když v tom nevidíte funkčnost. Smysluplné však mi  zejména přijde, 

ošetřování rizikových situací, které jdou  ruku v ruce s osamostatňováním klienta  a 

které jsou odsouhlaseny ze všech potřebných stran. Systém pro mě znamená, že jako 

osobní asistentku jsem  nějak zapojena do spolupráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


