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oRGANlzAční scnÉmn
Agentury osobní asistenčn í s tuž by z.ú.

Práwí statul : tJstav
Předmět činnosti : Poskytování sociálních služeb v rámci
zákona číslo 108/2006 sb.
Adíesa: Teplická 26125, Děřín íV -Podmokly, 4o5o2
E-mail: zaiptora@asistencedc.cz, wwwasiŠiencedc.cz

Správní ,aOa )
jmonu.ie i odvolává l
fuditele. l

Schraluje rozpočty, I

změny,stanow, 
Ivýtoční zprávy 
Iapod,). 
l
i

,/Ředitel je statutámím zástupcem
úsiaw lolený členy správní rady,
zastupuje ústaV na\€nek. Řídí
\€škerou činnost ústaw,

Sociální pracovn ík provádí
sociální poradenstVí a koordinuje
práci osobních asistentů. Provádí
laké šetření u uživatelů a
podepisuje s nimi dohody o
poskytoÉní osobní asislence,

Projektový manager píše a
administruje projekty.

všichni osobní asistenli absolvovati
akreditolaný kuz pořádaný szŠ Děčín
"pracovník v sociálních službách -
osobní asistent"

t
l
t

Pormcný
adnjnistrativnl
pracovník(DPČ)

lt@r, Sedláková 
i

Superúzor poskytuje
odbornou podporu
Agentuře. Nezaujatě
ř€ší spory mezi
pracovníky Agentury 8
uži\alelem příp.
AgBntuíou.

I

l i lng Lenka Plzáková - členka

Mgr. Mchael Sychra - člen

a

zakladatelka

llona Zdeňková - nhd<an}kvnž



Aqentura osobní asistenční službv z.ú.

Stručné představení organizace

Název oroanizace
Agentura osobní asistenční služby z,ú.
právní forma:
Ústav
spisová značka:
U 90 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

lč:
266 38 452
čísto a datum registrace u kraiského úřadu Ústeckého kraie:

é.j.2084lSZ2007 ze dne 29. 6.2007
statutárni zástupce - ředitel a realizátor proiektu

Eva Zaiptová
Sídlo:
Děčín lV -Podmokly, Teplická26125
26638 452
E-mai!
zaiptova@as istencedc. cz
lnternetové stránkv
www.asistencedc.cz
počet placenÝch zaměstnanců na Hpp
13
předmět činnosti:
Poskytování sociálních služeb v rámci zákona ěíslo 108/2006 Sbírky

činnost v síd!e:
které se nachází v Děčíně 4, Teplická 25, je urěena pro veřejnost, pro setkání s rodinnými

příslušníky, porady s osobními asistenty, školenía supervizní sezení.

správní rada:

Předseda správní rady:

Člen správní rady:

Člen správní rady:

llona zdeňková
lng. Lenka PlzáRová
Mgr. Michael Sychra
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Poslání Aoenturv 1

Posláním Agentury osobní asistenční služby je, aby lidé, kteří službu osobní asistence
vYuŽÍvajÍ, mohli zŮstat žít ve svém domácím prostředí, aby jejich zdravotní postižení nebo
stáří nebyly dŮvodem snížení kvality jejich života, jejich výlóu-eeni ze spole8nosti, ale aby
jejich lidská práva byla naplněna.

základní cíl

Základním cílem je pomoc v podpoře osob se zdravotním postižením bez rozdílu věku
a seniorŮm Při jejich zaČleňování do společnosti, Služba osobní asistence je poskytována
tak, abY byla zachována_ důstojnost člověka, Samozřejmostí je dodžbvání éticrlicrr
a právních norem azávazků mlčenlivosti,

cílová skupina

OsobY s chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním, osoby se
zdravotním postiŽením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinováným
PostiŽením, osoby. s tělesným postižením, osoby se sluchovým posiižením, osoby se
zrakovým postiŽením, osoby s mentálním postižením, senioři, jejiónz pomoc vyžad$e pómoc
jiné fyzické osoby.

věková struktura cílové skupinv

od šesti let věku

Kapacita od 1. í. 2018

11 (okamžitá kapacita)

poskvtované službv

Nabízíme kvalifikovanou službu, jejíž obsah si může uživatel, nebo jeho zákonný zástupce,
sám stanovit podle individuálních potřeb v souladu s podmínkamiAgentury.

A) * pomoc přizvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
* pomoc při osobní hygieně
* pomoc přizajištění stravy
* pomoc při chodu domácnosti
* zprostředkování kontaktu se společenským prostředím- návštěva divadla, kina ,výstavy,

kavárny... .

* pomoc při uplatňováni práv, oprávněných zájmů a při obstaráváníosobních záležitostí_
vyřizování úředních záležitostí, doprovod k lékaři...

* výchovné, vzdělávací a aktivačníčinnosti-doprovod dítěte a pobyt s ním ve škole,
zájmové kroužky... ,

B) * bezplatné základní sociální poradenství

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstaráváníosobních záležitostí.

Poskytování poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech (informace o
možnostech řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících
dŮchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální péči a pomoc,
zaměstnanost, vzdělávání), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
zprostředkování navazujících služeb, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním prostředím

-4-
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Aqentura poskytuje sluŽbu osobní asistence vsouladu se zákonem č,108l2006Sb. o
sociálních sluŽbách, v platném znění, a Standardu kvality sociální péče MpSV v ČR, a to bez
časového omezení dle individuálních potřeb uživatele,

Agentura zahájila svou Činnost v roce 2005 v počtu 1 vedoucího pracovníka a 14 osobních
asistentů.
Celkem jsme měli v péči v průběhu roku 51 uživatelů, z toho 41 seniorů,
Od ledna roku 2006. PokraČovala Agentura v činnosti se 14 asistenty, do poloviny roku byly
přijaty další 2 osobní asistentky.
BYla Poskytnuta péČe v prŮběhu roku 61 uživatelům (7 uživatelů do 60 let, 54 uživatelů nad
60let),
Rok 2007 Agentura zvýšila počet zaměstnanců na 15,5 (na půl úvazku jako sociální
Pracovnik) a poskytla službu celkem 63 uživatelům (do 60 let g, naó 60 let 5s lei;,
Vroce 2008 se zvýŠil počet osobních asistentů na 16 a na plný úvazek nastoupil sociální
Pracovník. Péěi jsme poskytli 72 uživatelům (z toho 52 žen a 20 mužů, do 2Ó let -+ 3,
do 60 let--+ 5, do 80 let -+ 26, 80 až 84 let -- 15, 85 let a výše .- 23).
Vnásledujícím roce 2009 Čítalo osobních asistentů 17 (v první polovině roku 14, vté druhé
PostuPně nastoupily tři pracovnice) Péče byla poskytnuta dohromady 61 uživatelům, Z toho
12 muŽŮm a 49 Ženám. Věková struktura: dospělí 50 - 64 let --+ 7 uživatelů, mtadší senioři
65 - 80 let -, 16 uživatelů, starší senioři nad 80 let-+ 38 uživatelů.
Rok 20Í0 byl ve znamení stagnace, vAgentuře pokračovalo všech stávajících 17 osobních
asistentŮ, kteří měli v péči za rok celkem 62 uživatelů. Z toho 13 mužŮ, 49 žen. Věková
struktura: dospělí 46 - 64let -- 9 uživatelů, senioři 65 - 80 tet -- 34 uživatelů, senioři nad
80let -+ 34 uživatelů.
V roce 201í počet osobních asistentů 15. Počet uživatelů 54, ztoho 46 žen a 8 mužů.
Věkové rozmezí uživatelů: 1 dítě do 15 let, ostatní uživatelé 49 - 92let.
Vroce 2012byla poskytnuta péče celkem 48 uživatelům ztoho 10 mužů a 38 žen) vpočtu
14 osobních asistentek.
Vroce 20Í3 poskytlo péči 16 osobních asistentů celkem 54 uživatelúm-14 mužů a40žen
ve věkovém rozpětí 9 - 94 let,
Vroce 2014byla poskytnuta péče 59 uživatelům, ztoho 49ženám a 10 mužům vpoětu 16
osobních asistentů.
V roce 2015 jsme uzavřeli smlouvy o poskytování služby, a následně poskytli péči celkem 64
uživatelům.
Z toho 3 dětem do 15 let, 12 mužům a 49 ženám.
V roce 20{6 smlouva s celkem 65 uživateli - 9 mužů a 56 žen, z toho 55 seniorů nad 65 let,
'l0 uŽivatelŮ se zdravotním, tělesným postižením, mentálním postižením. Z toho 4 děti do ,15

let věku
Y roce 2017
smlouva o poskytování služby celkem s58 uživateli - 6 mužů a 46 žen,6 dětí do,15 let.
Ztoho 40 seniorů nad 65 let, 12 uživatelů se zdravotním, tělesným postižením, mentálním
postižením, 6 dětí s tělesným postižením.

V roce 2018 byla uzavřena smlouva s celkem 54 uživateli-3 děti do 10let, 15 mužů, 36 žen,
věku. Z toho do 64 let věku 9, nad 90 let í 3 uživatelů.
Uživatelé si nasmlouvali dle svých individuálních potřeb hodiny (čas), které potřebovali
k tomu, aby za dopomoci svého osobního asistenta mohli zvládat ty úkony, které již sami
nezvládají.

Službu ukončilo v průběhu roku celkem 17 uživatelů z důvodu ústavní péče, péči převzala
rodina, jiný poskytovatel, úmrtí. S jednou uživatelkou byla ukončena služba z důvodu jejího
dlouhodobého problémového chování. Řešeno se sociálním odborem města,

-5-
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Úkony péěa
Bok2O1§ 1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l; Celkem
Denní hygiena 249 230 l68 241 192 188 21^l 23l 174 182 186 L32 2394
Flygiena na lůžku 99 105 95 75 78 89 8B !t8 70 1o4 67 52 1070
§94,áni, sprc}rouání, krÉm z23 173 206 188 ]"8? 139 1l^4 t7? 154 ],70 173 1t5 2aL9
Oblékání, svlÉkání .484 lts7 5],2 478 485 496 306 45t 347 465 43-} 330 5147
Výkon fyziolog, Potřeby z76 t95 183 244 199 2].7 176 253 167 16t 163 88 2329
pololrov,ánj

189 134 180 158 95 99 127 14§ 72 119 46 33 1398
Pon,locs pohybenr - donra 2j52 215 189 209 239 21,2 178 245 106 L83 201 1o6 2335
pomoc se cvičením 195 84 83 87 92 1^40 45 101 7t 11r 86 22 LlL7
Pomocs pohybem - rrenku 143 93 1-o6 168 211 2lt) 108 133 150 182 t89 8? 1,780
Donáška obědů 51 ],9 24 JJ 43 48 3ó 65 38 50 82 55 544
Příprave str€vy € pití, vaření 417 384 405 423 337 390 3s 34} 302 3t7 372 339 4387
Podánístravy e pití, krmení 281 t93 298 257 233 28l, 230 247 21,8 ],87 260 245 ?93g
Doporrloc při dodržovéníléč. r 344 298 276 330 258 287 258 368 2u 296 309 7u 357z
Měřenítlaku 87 77 9l, 77 78 72 41 92 60 86 98 5o 9o9
Podání výživy pomocí pegu 37 39 40 48 57 62 67 67 33 i§ 19 15 529
!4upy 1s4 116 137 136 ].55 1,35 ],],3 723 128 L76 195 7t4 lv32
Pomoc při chodu dottrácnosti 480 350 373 396 365 385 403 450 396 416 386 300 47ffi
Doprovod k lékaři 5 11 12 7 6 30 11 4 11 1B 9 q Lzg
Lékar, lékárna v rastoupeníuž, 28 7z 43 27 37 36 19 36 2a 34 32 24 377
Doprovod na úřady, poštu atd, 2 5 119 15 44 1 3 27 6:2 41 47 3a
Vyřizovéní úřed. Zálež. v zast. už. 4 4 4 6 7 1 3 6 ], 4 ) 4 42
povídánl, čtení 565 611 uz 7u 643 fl9 541 761 587 754 635 5o5 7637
Vyřírení a zajištěrrí kompenz. porn. ? 2 13 1, 1 1 1 0 0 1 1 2 25
Spol, doprovod (obchod, slr.lžbyi 14 10 10 15 39 11, 6 24 6 z2 17 9 183
Zejištění služby do domácnosti 1 0 6 ? 4 1 3 5 ? c 3 1 34
obltbené čirrností Ď 2l 25 23 32 24 15 35 10 26 3l 15 782
Prani ielrlení 8 8 10 11 1o 72 11 20 4 3 1o 4 111
Mytí společných prostor 5 ? 9 7 3 2 7 t7 0 0 2 0 54
Mytíoken 0 0 0 0 0 o 0 0 a 0 0 0 0
Velký úklid domácnosti 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
cELKEM

48224
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VÝstunv:

Oslovují nás rodiny, .které mají v péči svého blízkého, osoby osaměle žijící, S podporou
osobního asistenta tak mohou zůstat bydlet ve svém domově a žít téměř stejně t<vátitné ;axojejich vrstevníci bez handicapu, nemusejí měnit své zvyky a prostředí, tuónou být s libmi,
které mají rádi, Poslední tři roky máme v péči též děti, rt-erým loskytujeme osobní asistenci
jako doprovod do školy a ze školy.
NaŠe sluŽba se vyznaěuje vysokou úrovní kvality poskytovaných služeb, uživatelé i jejich
rodiny jsou se službou spokojeni.

VÝstupv pracovníků:

Sociální Pracovnice celkem 14O jednání, intervencí, předávání kontaktů na jiné
PoskYtovatele, informace o službě osobní asistence, zajištění či doporučení kompenzačňích
PomŮcek, informace o příspěvku na péči, uzavíráni hových doňod s uživateli, návštěva
uŽivate]Ů, vYhodnocování individuálního plánování, h.odnócení spokojenosti se službou,
jednání na úřadech, s lékaři, exkuze studentů ze SZŠ Děčín, jedhání'se zájemci o práci,
PoradY s osobními asistenty, jednání s jed,notlivými pracovnicemi. Různá školení, setkání na
komunitním Plánování města Děčína, Školení, kuzy,semináře, konference, supervize,
exkuze studentů SZŠ Děčín, , . .. .

Telefonické hovory nejsou statisticky vedeny.

Realizace službv:

UŽivatelŮm byla zajiŠtěna kvalitní odborná péče ze strany osobních asistentů, kteří se
PrŮběŽně vzdělávají a své další získané znalosti přenášeji do péče uživatelů. Ze strany
uŽivatelŮ máme kladná hodnocení. Pravidelně dotazníkovou formou hodnotíme jejicň
spokojenost,

Vzdělávání pracovníků Adenturv v roce 2018

V rámci dalšího 24 hodinového vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
sluŽbách podle zák. é. 108/2006Sb. o sociálních službách proběhly vprůběhu roku tři
osmihodinové akreditované kuzy pro pracovníky přímé péče.
Sociální pracovnice se zúčastnila dne g.10.společně s osobní asistentkou Janou Nebeskou
v Litoměřicích ukázkového školení,,Manipulace".

-7 -
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únor:

Dne 5,2, ÚČast na Pravidelném setkání s poskytovateli sociátních služeb ústeckého kraje naKrajském úřadě, Velká Hradební, tjstínaci Labám,

Duben:

Dne 26,4, sPoleČné jednání koordinačních skupín ZP a senioři, jehož součástí byl seminář,,Sociální pohřby".

Květen:

V Praze 3, Vlkova 36 proběhl kulatý stůl ,,GDPR v neziskovém sektoru,

červen:

Dne 26,6, se konala u, Praze K_ongresové centrum Vavruška, konference sekce terénních aambulantních služeb, kterou pořádila APSS v Čn.

Záři:

Dne 18,9, Pořádal Městský Ústav sociálních služeb Jirkov konferenci na téma ,,Nové přístupy
v péěi o seniory a zdravotně postižené,

AISS ČR usPořádala dne 24.9. zasedání ředitelů sociálních služeb Usteckého krajev Domově pro seniory SeverníTerasa v Ústínad Labem,

Řilen:

V Arkádii TePlice Proběhlo dne 1 1 .10, setkání terénní a ambulantní sekce Apss Usteckého
kraje.

Dne 16,10. druhé 
::!k?lÍ,.. 

poskytovateli sociálních služeb ústeckého kraje na Krajském
úřadě, Velká Hradební, Ústí nad Labem,

Ve dnech 1, 10, - 7 .10. 2018 Pořádalo Statutární město Děčín ,,Týden nejen pro seniory,,
a dne 4. 1 0. Proběhl , , Den zdraví a služeb" v OC Pivovar, kterého isme só též zúčastniti.

Agentura je aktivně zapojena od roku 2005 v Komunitním plánu města Děčína a je zařazena
v Katalogu sociálních sluŽeb města Děčína, Ředitelka oiganizace je členkou koordinační
skuPinY Pro oblast seniorů a sociální pracovnice je členkoi koordináčni siupiny pro oblast
zdravotně a mentálně postižených. Každá ze skupín se schází minimálně 6x ročně.

Ředitelka je téžčlenkou pracovnískupiny pro střednědobé plánování Úk.
NaŠe organizace je také členem Asociacé poskytovatelů soóiátnicn stuzeo čn.

_8-



poděkování

Naše poděkování patří níže jmenovaným, zajejichž finanční pomoci formou dotacÍ, jsme

mohli vroce 2018 poskytovát terénní sociální službu zdravotně postiŽeným a seniorŮm

města Děčína

Krajskému úřadu v Ústí nad Labem

Magistrátu města Děčín

Úřadu práce Děčín

Za celoroční náročnou a obětavou práci velmi děkuji osobním asistentŮm a sociální

pracovnici naší Agentury, správní radě.
Ňas oir patřítéžilšem,'kteří s námi externě spolupracují, včetně naŠÍ oblíbené suPervizorkY

a téno*y Mgr, Sedlákóvé, dalším lektorům vzdělávání, SZŠ Děčin za výbornou spoluPráci.

Sociálním pňcovnicím Magistrátu Děčín za velmi dobrou a úzkou spoluPráci. TÍmto také

Jexul.r. Óbvodním lékařů-m našich uživatelů, pracovníkům OSSZ, a dalŠÍm PracovníkŮm
státní správy.
Velkou opoiou a motivací pro naši práci jsou především uživatelé sluŽby. Jejich PochvalY a

poJc1Óuání osobním asistentům ,á ;eliin pomoc a podporu jsou pro nás všechny velmi

povzbuzující a zároveň zavazujici i do dalších let.

lnzerce Zpravodď1 Děčín 1 0,3.201 8

lcti,ál o orrirlrorýó otgeniuotltl
í' :?rlitJ ,í, lÝ1,1J.lqlď4{ 6l!r}t&!, í!E,}l,$i j g.ih ť úlir| fulr) Á!ťť )a] m,tJ.r{ iro l:ialť,|,,,ii, ,ril,í*li airlP. !řin, ],il hÍř
.1ly, .,.!^:/ n, §lř, irá!]iťtÉ§|r.í|"i ? !( j !p!,t? } ,o3lc !1:l, ť,i,ť. irnihl #,,.!rF,n] ť,;ťr|ú 9r:r|,41 !c§,!.. r^1!l,,Í r !,1,1 E i.'.

l],r,l, plĎ, ,.lj irť }

Agentura §§$hni asistgnční sluiby r,ri.
lrtílrur. r,.ull,lolt y 91obní rrlítTÝ §haioi,n mťJt| oaáĎr. Jldóa ,. { piinnl .lúib!. hdy §rďrri trlrřht dďha/ 'l ť.bov, llÝ'l
ňi lnl'i.ío! rgbail..lnort t dáwa9 rr|ri}.tiih6 ai |il}rnabn }ýlliranlntbr t dlrsy'9 Yyr9lalto růto n ktrrJ (h.. tlrvr rrafi ťlŘh'ň
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§mbí, ň,h§n+,!. rr*rv j'l"í§]i#:';J'lí,,lli'}:
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