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  Služba: osobní asistence   
    
  Kategorie E – Standardy 
 
  Interní číslo dokumentu: E 3012_Jbc 

 

Standard č. 1  

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 
Platnost od: 1. 3. 2016  

 
Poslání Osobní asistence Jablonec nad Nisou 
 
Žijete na Jablonecku, Tanvaldsku nebo Železnobrodsku?  
Jste osobou se zdravotním postižením nebo vyššího věku?  
Chcete samostatně zvládat běžné činnosti každodenního života?  
Nabízíme Vám sociální službu osobní asistence, u které si sami rozhodnete kde, kdy a při kterých činnostech 
vám budeme napomáhat, abyste je zvládli sami. Nabízíme Vám tím možnost žít důstojně tam, kde se cítíte 
doma, s rodinou, přáteli a vším, co máte rádi a dělat věci, které vás baví, žít plnohodnotný život ve společnosti. 
Osobní asistenci poskytujeme s více než 15tiletou tradicí. 
 
 
Okruh osob, kterým je naše osobní asistence určena 
 
Osobní asistenci poskytujeme osobám, které 

1) z důvodu zdravotního postižení, věku nebo chronického onemocnění 
2) samostatně nezvládají běžné činnosti a aktivity každodenního života 
3) chtějí tyto činnosti a aktivity zvládat sami 
4) k tomu potřebují individuální fyzickou a psychickou podporu jiné osoby, která jim pomůže vytvořit 

vhodné podmínky a prostředí pro jejich samostatné zvládnutí 
 

Věkové hranice: Sociální služba je poskytována osobám od 3 let věku. 
Regionální hranice: Sociální služba je poskytována na území Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska. 

Služba není určena pro osoby, které vyžadují jiný druh sociální služby. 
 

Cíle naší osobní asistence 
 
Cílem poskytované služby je uživatel, 

  
1) který během poskytování osobní asistence mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní potřeby a 

přání 
 
2) který s pomocí osobní asistence zvládne běžné každodenní činnosti, které by dělal sám nebýt zdravotního 

postižení, vyššího věku nebo chronického onemocnění 
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3) který s pomocí osobní asistence setrvá v prostředí, kde se cítí dobře a zachová si vlastní styl života 

 
4) který si během poskytování osobní asistence uchová stávající schopnosti nebo osobní asistence povede k 

podpoře rozvoje jeho samostatnosti a soběstačnosti a rovným příležitostem 
 

5) který během poskytování osobní asistence udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými, rodinou nebo 
umí navázat kontakt s jinou osobou, umí si najít činnosti, které ho baví, žije podle svých představ 

 
 
Rozvojové cíle naší osobní asistence 
 

1. Být součástí fungující sociální sítě organizací poskytujících služby osobám se zdravotním postižením a 
seniorům v regionu, aktivně se účastnit min. 70% komunitních plánování, které v regionu probíhají 

 
2. Pokrýt kapacitou poptávku v regionu (počet odmítnutých žadatelů z důvodu kapacity bude menší 5) 

 
3. Trvale udržet kvalitní a otevřené pracovní prostředí s angažovaným týmem profesionálních pracovníků 

prostřednictvím pravidelných školení a supervize (proběhne min. 5 supervizí za rok) 
 

4. Podporovat upevňování a vytváření nových partnerských vztahů, společné sdílení informací a pozitivní 
spolupráci s dalšími poskytovateli a obcemi (uzavřena min. 1 smlouva o spolupráci za rok) 

 
5. Hodnocení každého pracovníka proběhne min. 1 x ročně 

 
 
Hlavní etické zásady poskytování naší osobní asistence 
 
Služba osobní asistence je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu 
svobodné volby sociálních služeb (na základě žádosti). Pracovníci dodržují Etický kodex organizace. 
 
1. Úcta k člověku - respektujeme osobnost uživatelů, našich pracovníků i partnerů, jejich svobodnou vůli a 
rozhodnutí, jejich potřeby a přání, jejich lidskou důstojnost. Respektujeme soukromí uživatelů. Ke každému 
člověku přistupujeme individuálně, s citem a rovným přístupem. Udržujeme otevřené a přátelské pracovní 
prostředí. Respekt považujeme za absolutní hodnotu nezbytnou pro kvalitní život. Proto je pro nás úcta k člověku, 
jeho cti a důstojnosti na prvním místě. 
 
2. Vzájemná důvěra – s našimi uživateli, pracovníky a partnery sdílíme celou řadu společných cílů, založených na 
vzájemné důvěře. Poskytujeme nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace. Jsme věrni svým závazkům. 
Zachováváme mlčenlivost. Požadujeme zpětnou vazbu a jsme otevření kritice. Usilujeme o to, být k sobě i 
ostatním pravdivý a upřímný, přiznat si své přednosti i nedostatky.  
 
3. Odpovědnost – neseme odpovědnost za vše, co děláme a jak to děláme. Za svou práci jsme odpovědní sami 
sobě, uživatelům, partnerům i celé společnosti. Usilujeme o to být profesionály ve všem, co děláme a uvědomovat 
si co právě děláme a jak to děláme a kontrolovat svoji práci. Proto se pravidelně vzděláváme, přinášíme nové 
nápady a postupy, čerpáme inspiraci z praxe i svého okolí, rádi se učíme. 
 
4. Spokojenost člověka – jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk má právo žít tam, kde se cítí dobře, s lidmi, 
které považuje za svou rodinu, blízké a přátelé, se vším co má rád a dělat věci, které ho baví. Proto v nejvyšší 
možné míře usilujeme o to, aby služba navracela uživatelům „radost ze života“, podporovala jejich samostatnost a 
přiblížila je tak jejich představě spokojeného života. 
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5. Hospodárnost - uvědomujeme si hodnotu své práce i práce ostatních a času, který někdo věnuje jinému 
člověku, jako hodnoty, kterou nelze vypočítat. Usilujeme o hospodárné a účelné vynakládání svěřených finančních 
prostředků, času a všech dalších zdrojů. Snažíme se vytvářet nové hodnoty pro naše uživatele i celou společnost, 
ve které žijeme a pro kterou pracujeme. 
 
6. Co zásadně odmítáme - je nerovná soutěž a neetické praktiky, které neumožňují vybudovat nebo udržet 
dlouhodobé partnerství. 
 


