
                    
 

  
 

Pravidla pro uživatele služby Osobní asistence Ligy vozíčkářů 

 

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE SLUŽBY 

1. Dodržování dohodnutých časů 
Uživatel dodržuje dohodnuté asistenční časy a bez vědomí pracovníků kanceláře služby je 

nemění. V případě mimořádných situací, odchylek od dohodnutého nebo obvyklého průběhu 

služby (změny časů, místa, odchylek od IP apod.), je nutné tuto skutečnost neprodleně 

oznámit koordinátorovi služby, případně soc. pracovníkovi služby.  

2. Zrušení objednané osobní asistence  
   Asistenci lze zrušit do 24 hodin před termínem asistence. Pozdější zrušení je považováno za 

porušení pravidel s výjimkou závažných zdravotních nebo jiných důvodů, které uživatel nebyl 
schopen ovlivnit. Uživatel má povinnost včas zrušit objednanou osobní asistenci (ihned, 
jakmile zjistí, že služba neproběhne) – v pracovní době (8-16 hod.) kontaktuje koordinátora 
služby (případně soc. pracovníka), v akutních případech lze volat (ne SMS) i mimo pracovní 
dobu (od 16-8 hod, víkendy a svátky). Uživatel v každém případě komunikuje vždy 
s pracovníky kanceláře služby, ne přímo s osobními asistenty.  

       3.    Zaškolování nového asistenta 

Zaškolování probíhá za účasti uživatele, případně rodinného příslušníka uživatele, sociálního 

pracovníka nebo služebně staršího asistenta a nového asistenta.  Uživatel je povinen aktivně 

školit asistenta a učit ho, jak nejlépe mu pomáhat, jak provádět jednotlivé úkony, jak 

používat pomůcky.  

4. Uživatel instruuje asistenta dle rozsahu úkonů stanovených ve Smlouvě (a v IP) 
Uživatel na začátku asistence shrne asistentovi konkrétní plán. Uživatel řídí asistentovu 
činnost v průběhu celé asistence – sděluje mu a popisuje, v čem potřebuje dopomoc. 

 
5. Vzájemný vztah asistenta a uživatele 

Uživatel i jeho rodina se nechová vůči asistentovi nadřazeně a respektuje rovnocenný 
partnerský vztah. Uživatel a asistent se oslovují na základě vzájemné domluvy. Uživatel 
poskytne asistentovi prostor a čas na užívání sociálního zařízení, odpočinek a stravování 
v souladu se Zákoníkem práce. 
 

6. Uživatel zajišťuje asistentovi přístup na místo asistence a vhodné podmínky 
Uživatel je povinen zajistit vhodné hygienické podmínky v místě asistence, patřičně čistou 



domácnost (možnost použít sociální zařízení asistentem), vyvarovat se nevhodného chování 
případných dalších členů domácnosti, vyvarovat se konfliktnímu prostředí způsobeného členy 
domácnosti. Uživatel je povinen zajistit bezpečnost asistentů (zvládnutá výchova domácích 
zvířat). Uživatel je povinen dle svých možností zajistit ve svém bytě, případně na jiném místě, 
kde bude probíhat asistence (i pro pohyb venku) vhodné kompenzační pomůcky tak, aby 
chránil a zajistil své zdraví a zdraví osobního asistenta. Uživatel je povinen mít k dispozici pro 
asistenty jednorázové rukavice.  
 

7. Individuální plánování 
Uživatel je povinen podílet se na individuálním plánování sociální služby, společně s klíčovým 
sociálním pracovníkem. 
 

8. Kontrola v místě asistence 
Sociální pracovník může v době asistence bez předchozího upozornění přijít na místo asistence 
a zkontrolovat práci asistenta. Tato kontrola je prováděna především z důvodu ochrany 
uživatele.  
 

9. Fakturace služby 
Uživatel má povinnost odsouhlasit (vyjádřit se) k zapsaným časům svých asistencí za 
proběhnutý měsíc v elektronickém výkaze v Google Drive nejpozději do 1. dne následujícího 
kalendářního měsíce včetně. Uživatel je povinen uhradit fakturu za službu do 14 dní od jejího 
vystavení. 
 

10. Uživatel má právo podat stížnost  
Uživatel má právo podat stížnost na průběh a kvalitu poskytované služby. Stížnost lze podat 
dle Směrnice pro podávání stížností (příloha Smlouvy o poskytování služby).  
 
 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN (DÁLE IP) 

Individuální plán je dokument, který popisuje osobní cíle uživatele, jež chce naplnit 

prostřednictvím služby OSA. IP popisuje, jak v praxi služba probíhá u konkrétního uživatele 

s ohledem na jeho individuální potřeby.  

Základem pro sestavení a přehodnocení IP je osobní cíl uživatele, který je uveden ve Smlouvě 

o poskytování služby. Jedná se o důvod, proč uživatel službu potřebuje, k čemu mu služba 

pomáhá (např. žít v domácím prostředí s rodinou, studovat, pracovat, navštěvovat kroužky 

podle své volby atd.), event. odpovídá na otázku, co by se stalo, kdyby službu neužíval. IP 

popisuje, co zvládá uživatel sám, a v čem a jak potřebuje pomoc od asistenta. 

Individuální plán se sestavuje max. na 1 rok, event. na kratší dobu dle charakteru cíle a dle 

požadavků uživatele. Min. 1x za rok proběhne přehodnocení a revize IP. Navíc, uživatel může 

kdykoli iniciovat přehodnocení mimo tento pravidelný roční přezkum. 

PLÁNOVÁNÍ ASISTENCÍ 

Plánování asistencí a rozpis služeb probíhá v elektronické formě na disku Google drive. Každý 

uživatel má přístup ke svému měsíčnímu plánu, každý asistent má přístup k měsíčním plánům 



všech uživatelů. Všichni mají omezená přístupová práva, aby nepozměňovali důležitá 

data. Tato data spravuje primárně koordinátor služby (případně vedoucí služby). Vždy 13.-15. 

den v měsíci jsou uvolněna omezení pro klienty, a ti si do svého výkazu – listu na následující 

měsíc – zapíší své požadavky na asistence. Následně je jejich přístup do tabulky opět omezen, 

aby již data nebyla pozměňována a je zpřístupněn asistentům, kteří si během dvou předem 

stanovených prac. dnů zapíší asistence k jednotlivým uživatelům.  

Mají-li uživatelé mimořádný požadavek mimo svůj měsíční plán – píší e-mail na 

asistence@ligavozic.cz či kontaktují koordinátora služby telefonicky. 

 

PORUŠENÍ PRAVIDEL SLUŽBY 

Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu o poskytování služby: 
 
-  v případě, kdy uživatel po dobu delší než 1 měsíc, nevyužije službu Osobní asistence a 

nekontaktuje koordinátora nebo sociálního pracovníka služby s odůvodněním - 
písemnou výpovědí; 

 
- jestliže uživatel porušuje Smlouvu a po upozornění poskytovatele v poskytnuté lhůtě 

nedojde k nápravě – písemnou výpovědí s okamžitou platností; 
 

- při opakovaném neplacení nebo pozdním placení faktur - v případě opakovaného 
pozdního placení faktur, tzn., když v průběhu kalendářního roku jsou s uživatelem řešeny 
3 případy pozdního placení a jsou mu emailem (výjimečně dopisem) zaslány 3 upomínky, 
4. upomínka již není zasílána a Smlouva je vypovězena písemnou výpovědí, s okamžitou 
platností;  

 
- při zásadním porušení podmínek uvedených ve Smlouvě – písemnou výpovědí, 

s okamžitou platností. 
 

SOUHRN DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ 

 Uživatel je povinen sdělit požadavky na rozpis asistencí nejpozději do 15. dne v měsíci 

na měsíc následující. 

 Uživatel je povinen hlásit veškeré změny v termínech min. 24 hodin předem. 

 Uživatel má povinnost odsouhlasit (vyjádřit se) k zapsaným časům svých asistencí za 

proběhnutý měsíc v elektronickém výkaze v Google Drive nejpozději do prvního dne 

následujícího kalendářního měsíce včetně. 

 Uživatel je povinen uhradit fakturu za službu do 14 dní od jejího vystavení.  

 V případě pohotovosti, tzn. všední dny v době od 16:00 – 8:00, víkendy a svátky, lze 

pracovníky OSA kontaktovat pouze telefonicky.  

 

 

mailto:asistence@ligavozic.cz


Kontakty:  
 
Vedoucí služby: Irena Benadová                                                774 635 564 
Koordinátor služby: Lada Tkadlecová    601 581 810 
Sociální pracovník: Kateřina Uhlířová               725 122 853 
Sociální pracovník: Kateřina Jirsová                777 010 331 
Sociální pracovník: Kateřina Flesarová               725 122 854 
Sociální pracovník: Michaela Hrubá                702 023 071 
Sociální pracovník: Věra Fialová                774 120 112 
Sociální pracovník: Tereza Ponížilová               702 020 744 
Sociální pracovník: Tereza Hejduková               777 153 815 


