
 
PRAVIDLA PRO UŽIVATELE SLUŽBY OSOBNÍ 

ASISTENCE NOČNÍ SLUŽBY 

 
 

Noční služba je zajištěna každý den od pondělí do neděle včetně svátků, 

v čase od 19:30 do 7:30.  

Noční asistent se řídí předem stanoveným plánem sestaveným na základě požadavků 

uživatele, na kterých se dohodnul uživatel s pracovníky kanceláře osobní asistence.  

 

V případě využívání noční asistenční služby se uživatel řídí těmito pravidly: 

 

 

1. Uživatel striktně dodržuje časový plán asistence  

 

Uživatel dodržuje dohodnuté asistenční časy.  

 

- Zkrácení času asistence je možné po vzájemné dohodě uživatele a asistenta 

z důvodu nevyužití celkového času naplánované asistence. 

 

- Prodloužení času asistence je možné pouze v případě neočekávané situace, 

kdy je uživatel přímo ohrožen na životě, zdraví, či majetku.  

 

- Poskytovatel si vyhrazuje právo na stanovení času a rozsahu poskytované 

asistence. Poskytovatel může snížit zbytné asistence nebo naopak navýšit 

požadovaný rozsah služby vzhledem k potřebnosti poskytované služby 

a aktuální kapacitě služby. 

 

 

- Bezplatné zrušení asistence je možné do 72 hodin před jejím začátkem, 

později pouze ze závažných (především zdravotních) důvodů, které uživatel 

nemohl ovlivnit (tuto skutečnost je třeba doložit). 

 



 

2. Zrušení nebo změna v požadavku asistence 

 

SITUACE POSTUP 

Uživatel požaduje změnit plán, nebo 

formu asistence 

neprodleně informuje pracovníka 

kanceláře osobní asistence formou 

emailu: asistence@ligavozic.cz 

Nastala neočekávaná situace v čase 7:30-

19:30 uživatel potřebuje změnu asistence 

v den asistence 

neprodleně informuje pracovníka 

kanceláře osobní asistence formou 

telefonátu: 

+420 602 327 838 

Nastala neočekávaná situace v čase 

19:30-7:30 uživatel potřebuje změnu 

asistence v den asistence 

neprodleně informuje nočního asistenta  

 

 

3. Zaučování nového asistenta 

Zaučování probíhá za účasti uživatele, a 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 úkony, které požaduje 

po asistentovi (vždy se jedná pouze o úkony, které jsou uvedené ve Smlouvě/Dodatku, 

či Individuálním plánu uživatele).   

Uživatel řídí asistentovu činnost v průběhu celé asistence – sděluje mu a popisuje, 

v čem a jak potřebuje dopomoc. 

 

5. Vzájemný vztah asistenta a uživatele 

Uživatel i jeho rodina se nechová vůči asistentovi nadřazeně a respektuje rovnocenný 

partnerský vztah. Uživatel je povinen vyvarovat se konfliktnímu prostředí 

a nevhodnému chování dalších členů domácnosti, rodinných příslušníků, popř. jiných 

blízkých osob.  

Uživatel a asistent se oslovují na základě vzájemné domluvy.  

 

mailto:asistence@ligavozic.cz


6. Uživatel dodržuje a respektuje morální zásady 

Za nedodržení morálních zásad je považováno:  

Slovní narážky ze strany uživatele se sexistickým podtextem. 

Fyzické zneužívání poskytnuté asistence ze strany uživatele se sexistickým podtextem. 

Ponižování asistenta, znehodnocování jeho osoby ze strany uživatele. 

Agresivní jednání uživatele, slovní nebo fyzické napadení asistenta.  

Podnapilost, nebo požití jiných návykových látek uživatelem vedoucí k nevhodnému 

chování narušující výkon asistence. 

Uživatel požaduje po asistentovi sdělovat/sdílet informace o ostatních uživatelích 

služby. 

 

7. 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) a hygienické ochranné 

pomůcky (jednorázové rukavice).   

Uživatel je povinen zajistit bezpečnost asistentů (zvládnutá výchova domácích zvířat).  

Uživatel je povinen dle svých možností zajistit ve svém bytě vhodné kompenzační 

pomůcky tak, aby chránil a zajistil své zdraví a zdraví osobního asistenta. 

Kompenzační pomůcka musí být vždy použita.  

 

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 

Uživateli je do 10. dne v měsíci zaslána informace o časovém rozsahu poskytnutých 

asistencí za předchozí měsíc spolu s termínem možnosti kontroly časového rozsahu 

poskytnutých asistencí ze strany klienta. Následně je vystavena faktura.   

Asistence zrušené méně než 72 hodin před začátkem asistence budou fakturovány. 

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. 

 

 



 

10. Uživatel má právo podat stížnost  

Uživatel má právo podat stížnost na průběh a kvalitu poskytované služby. 

Stížnost lze podat dle Pravidel pro podávání stížností (příloha Dodatku č. 1 Smlouvy 

o poskytování služby).  

 

11. Porušení či nedodržení pravidel 

Dojde-li ze strany uživatele k porušení, či nedodržení pravidel bude poskytovatelem 

služby na tuto skutečnost upozorněn slovní či písemnou formou. V případě 

opakovaného porušení či nedodržení pravidel má poskytovatel právo ukončit Smlouvu 

o poskytování osobní asistence. 

 

12. Používání kamerového systému v místě poskytování asistence 

Uživatel má povinnosti oznámit poskytovateli provozování kamerového systému 

v místě poskytování sociální služby (domácnost klienta), a to při podpisu smlouvy 

nebo nejpozději do 8 dnů od instalace kamerového systému, informovat poskytovatele 

o přesném umístění kamer, správci a účelu zpracování údajů a délce uchovávání 

záznamu, která by neměla přesáhnout dobu 7 dnů. 

 

 

PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY 

 

Pohotovostní služba je zajištěna každý den od pondělí do neděle včetně svátků, 

v čase od 19:30 do 7:30.  

Noční asistent se řídí předem stanoveným plánem sestaveným na základě požadavků 

uživatele, na kterých se dohodl uživatel s pracovníky kanceláře osobní asistence. 

Nastane-li však u uživatele neočekávaná situace, se kterou si nedokáže poradit sám, 

a která vyžaduje pomoc asistenta, uživatel má možnost využít pohotovostní služby. 

 

V případě využití pohotovostí služby se uživatel řídí těmito pravidly: 

 

1. Hlášení potřeby využití pohotovostní služby 

K nahlášení požadavku o využití pohotovostní služby využívá klient pouze telefonní 

kontakt formou volání na tel. číslo 725 966 629. 

 

 

 



2. Časová lhůta pro dodržení pohotovostní služby 

Uživatel si je vědom, že asistent může v daný čas asistovat jinému uživateli. 

Jakmile asistent pohotovostní hovor přijme, provede pohotovostní asistenci 

v nejbližším možném čase. V případě ohrožení na životě, či zdraví volá uživatel 

rychlou záchrannou službu.  

 

3. Situace, kdy je možné využití pohotovostní služby 

Pohotovostní službu je možno využít v těchto situacích: 

- Pomoc při vyměšování a vyprazdňování. 

- Náhlá změna, či zhoršení zdravotního stavu. 

- Úkon vedoucí k úlevě, při bolesti, nebo k odstranění bolesti. 

 

4. Situace, kdy není možné využití pohotovostní služby 

- Úkony spojené s manipulací, či technickým zajištěním elektroniky (TV, rádio, 

PC, mobilní telefon, …). 

- Úkony spojené s manipulací ostatních věcí jako je otevírání oken, 

zapínání/vypínání osvětlení, apod. 

 

Služba BUDE poskytnuta Služba NEBUDE poskytnuta 

Pomoc při vyměšování a vyprazdňování  Úkony spojené s manipulací, či 

technickým zajištěním elektroniky: TV, 

rádio, PC, mobilní telefon, … 

Náhlá změna či zhoršení zdravotního 

stavu  

Úkony spojené s manipulací ostatních 

věcí: otevírání oken, zapínání/vypínání 

osvětlení, apod. 

Úkon vedoucí k úlevě, při bolesti, nebo k 

odstranění bolesti 

 

 

 

5. Porušení, či nedodržení pravidel 

Dojde-li ze strany uživatele k porušení, či nedodržení pravidel 

bude poskytovatelem služby na tuto skutečnost upozorněn, slovní či písemnou 

formou. V případě opakujícího se porušení či nedodržení pravidel 

má poskytovatel právo ukončit Smlouvu o poskytování osobní asistence. 
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