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Smlouva

U podepsání smlouvy o asistenci jsou:

✓já - uživatel
✓vedoucí služby 
jméno zaměstnance NEBO jméno 
zaměstance

a někdy ještě:

✓ můj zákonný zástupce 
opatrovník NEBO rodiče
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Osobní údaje

Je naše rozhodnutí, 

komu své osobní údaje řekneme.

Bez našeho svolení je lidé

nesmí nikomu říct.

Ani nikam napsat.

Kolik stojí asistence

Za asistenci se platí.

1 hodina asistence stojí:

80 korun.

Když mám za měsíc víc než 40 hodin 
asistence:

každá další hodina asistence stojí:

100 korun.
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Klíčová pracovnice

Moje klíčová pracovnice je:

 

Foto, kontakty

Bude se starat o to:

aby asistence dobře fungovala.

Když něco potřebuji,

můžu se s ní poradit.

Telefony a maily na klíčové 
pracovnice

a na další lidi z  (název organizace) 

jsou i v letáku Kdo je kdo v  (název 

organizace) 
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Plán služby

Plán služby je papír,

kde se píše:

● vše důležité o asistenci.
Například:

✓ Kdy mi asistent bude pomáhat.
✓ Jak mi asistent bude pomáhat.

● a vše důležité o mně.
Například:

✓Co mám rád/ráda. 
✓Co mi vadí.
✓Co nového se chci naučit.

Plán píšu já spolu s klíčovou 
pracovnicí

Plán musí všichni dodržovat.
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Rizika

Riziko je nebezpečí,

že se mi může něco stát.

Například:

když nedávám pozor na auta

můžu mít nehodu.

Vše o rizikách na asistenci napíšeme:

do plánu služby.

Domluvíme se co dělat:

aby byla rizika co nejmenší

Rušení asistencí
Když na některou asistenci nemůžu 
přijít:

musím to říct nebo napsat asistentovi. 

Alespoň 1 den předem.

Když to řeknu moc pozdě:

musím za asistenci zaplatit.
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Stížnosti
Když se mi na asistenci něco nelíbí:

Můžu podat stížnost.

Víc o stížnostech se píše:

v letáku Jak v  (název organizace)  na 
stížnosti. 
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Jak v (název organizace) na... stížnosti

Jak na   stížnosti

V tomto letáku se píše: 

✓ Jak si můžeme stěžovat
✓ Jak budou lidé z organizace naši stížnost 

řešit
✓ Jak se můžeme odvolat, 

pokud se nám řešení stížnosti nelíbí



Jak v (název organizace) na... stížnosti

       Slovník



Jak v (název organizace) na... stížnosti

 Jak můžeme podat 
stížnost:

● poslat dopis na adresu 

(adresa)

● poslat email na adresu 

(email)

 

● říct to osobně nebo po telefonu 

● vyplnit formulář na (www stránky)



Jak v (název organizace) na... stížnosti

Jak se bude stížnost
řešit

Lidé z (název organizace) každou stížnost 
přečtou.
A zkusí najít řešení.

Změní věci tak, abychom byli spokojeni.
Nebo vysvětlí, proč něco nejde změnit.

Pokud do stížnosti napíšeme 
své jméno a adresu, 
do 28 dní dostaneme odpověď.



Jak v (název organizace) na... stížnosti

Jak na odvolání

Odvolání můžeme podat, když:

● na naši stížnost ani po 28 dnech od 
podání nikdo neodpověděl 

● s řešením naší stížnosti nejsme 
spokojeni

Nejdřív se můžeme odvolat 
 na adrese: (adresa)

Pokud jsme pořád nespokojeni, 
můžeme napsat nebo zavolat na: 

▪ Magistrát hlavního města Prahy – 
odbor sociální péče  a zdravotnictví
Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1
telefon: 236 004 101



Jak v (název organizace) na... stížnosti



Jak v (název organizace) na... stížnosti
Tachovské 

náměstí 3, 
130 00 Praha 3

telefon: 222 780 599


