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ÚVOD

DrÏíte v ruce upravené vydání broÏurky, jeÏ vy‰la pÛvodnû pod názvem
Osobní asistence jako jedna z cest k samostatnému Ïivotu, Praha 1996, Ing.
Jana Hrdá a Mgr. Miloslava ·roÀková. UÏ del‰í dobu jsme vûdûli, Ïe musíme
v˘‰e zmínûnou broÏurku obnovit, protoÏe jednak se její poãet tenãil a zájem 
o ni je stále velik˘, jednak se sice nemnohé, leã pfiec jen nûkteré údaje zmûnily.
Byli bychom radûji, kdybychom mohli psát o velik˘ch zmûnách, o tom, Ïe na‰e
obrovské úsilí bylo úspû‰né a sluÏeb osobní asistence vyuÏívají v‰ichni lidé,
ktefií ji potfiebují a zvolili si k zaãlenûní do spoleãnosti jako prostfiedek právû ji.
Îel za dobu od roku 1996 se nepodafiilo vytvofiit takovou podobu zákonÛ t˘ka-
jících se sociální pomoci, která by byla pfiijatelná pro v‰echny zúãastnûné, a tak
i tolik let po Listopadu 89 je v tomto státû v˘znamná skupina lidí, která je nuce-
na Ïít podle zákonÛ vznikl˘ch v totalitním reÏimu. 

Na druhé stranû je potû‰itelné, Ïe se pfieci jen povedlo roz‰ífiit (sice jen nepa-
trnû a nedostateãnû, leã pfiece) fiadu uÏivatelÛ osobní asistence v celé republice,
Ïe roste poãet poskytovatelÛ a Ïe vefiejnost uÏ vût‰inou ví, oã v sociální sluÏbû
osobní asistence bûÏí. Nicménû stále je‰tû povaÏujeme za nutné vyjasÀovat
mnohé z toho, co se této sluÏby t˘ká.

Dovolujeme si tedy znovu pfiedloÏit vám, v ucelené a pfiehledné formû, co se
na tomto poli jiÏ podafiilo udûlat a co nás je‰tû ãeká. Jsme si vûdomi, Ïe se v této
broÏufie setkáte s fiadou nov˘ch nebo dosud ne zcela pfiesnû chápan˘ch pojmÛ a
vám doposud neznám˘ch problémÛ. Vûfiíme, Ïe vám je ná‰ text pomÛÏe pfiiblí-
Ïit, a stane se tak uÏiteãn˘m pro nás pro v‰echny.

JAK TO ZAâALO

A: "Vãera jsem na fakultû potkala ·árku."
B: "Myslí‰ tu na vozíãku?"
A: "Ano, vezl ji nûjak˘ kluk. »Sdrncal« s ní se schodÛ radost pohledût... Potom

jsem je vidûla na pfiedná‰ce."
B: "Ten kluk taky studuje psychologii?"
A: "Nevím, fiíkala, Ïe je to její osobní asistent."
B: "Asistent? A je‰tû k tomu osobní? Myslela jsem, Ïe asistenty mají jen politi-

ci."
A: "Ne, tohle je nûco jiného. Osobní asistent je... Ale ví‰ co, pfieãti si tuhle bro-

Ïurku a bude ti leccos jasné."
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1. VE SVùTù

1.1. Independent Living = sebeurãující Ïivot

1.1.1. Historie hnutí

Na konci ‰edesát˘ch let vzniklo ve Spojen˘ch státech americk˘ch hnutí
Independent Living. Kladlo si za cíl dosáhnout plné rovnoprávnosti zdrav˘ch
lidí a tûch s postiÏením. ZaloÏil je na universitû v Berkley v Kalifornii spoleãnû
se sv˘mi pfiáteli, studenty s tûlesn˘m postiÏením, Ed Roberts. ¤íkali si Rolling
Quads ("valící se kvadrou‰i").
V roce 1969 vytvofiili program nazvan˘ "Strategie nezávislého Ïivota" a zaãát-
kem sedmdesát˘ch let i první Centrum nezávislého Ïivota. Zde byly poskyto-
vány sluÏby lidem se zdravotním postiÏením, mezi nûÏ patfií zejména vzájemné
poradenství (Peer Counseling) lidí s tûlesn˘m postiÏením, informaãní servis 
a zprostfiedkování osobní asistence.
K hnutí se postupnû pfiihlásilo mnoho dal‰ích státÛ a vzniklo také Evropské

hnutí sebeurãujícího Ïivota ENIL (The European Network of Independent
Living), jeÏ sdruÏuje evropská centra, pomáhá jim v ãinnosti, vytváfií koordi-
naãní a informaãní síÈ. Organizace v jednotliv˘ch zemích pfiijaly zásady hnutí 
a pfiizpÛsobily je sv˘m konkrétním podmínkám a potfiebám.

1.1.2. Zásady hnutí

Steven E. Brown pracuje ve Svûtovém institutu zdravotního postiÏení (WID).
ShromáÏdil materiál o sebeurãujícím zpÛsobu Ïivota (Independent Living -
zkratka IL), a mimo jiné vyjádfiil hlavní zásady hnutí.
Pfii pokusu o vysvûtlení pojmu Independent Living narazil nikoli na architek-

tonickou, ale na jazykovou bariéru. Pí‰e: "...v nûkter˘ch kulturních prostfiedích
není slovo, jeÏ by vyjadfiovalo totéÏ co independent. Tím se stává vysvûtlení
celé koncepce velmi obtíÏn˘m, natoÏ potom její uskuteãÀování. Vûfiím, Ïe pod-
statou pojmu »sebeurãující« je rozpoznání a v˘bûr moÏností. Abychom naplni-
li své právo na sebeurãení, na‰e moÏnosti v˘bûru musí b˘t dostateãnû rozmani-
té. To neznamená, Ïe lidé s postiÏením a bez nûj mají stejné schopnosti, nebo
musí dûlat vûci stejn˘m zpÛsobem jako zdravá populace, ale znamená to, Ïe
nacházejí rovnocenné moÏnosti.
„SEBEURâUJÍCÍ ZPÒSOB ÎIVOTA ZNAMENÁ, ÎE LIDÉ 

S TùLESN¯M POSTIÎENÍM MAJÍ MOÎNOST ROVNOCENNÉHO

V¯BùRU V OBLASTI SOCIÁLNÍ, POLITICKÉ, EKONOMICKÉ 

A KULTURNÍ JAKO OSOBY BEZ POSTIÎENÍ.“

Také do ãe‰tiny se dá pojem Independent Living pfieloÏit rÛznû. U nás se ustá-
lil pfieklad buì nezávisl˘, nebo samostatn˘ Ïivot. Ani jedno nevystihuje sku-
teãnost. Lidé s postiÏením chtûjí sice b˘t nezávislí v rozhodování, ale zÛstávají
pfiitom závislí na pomoci jednotlivcÛ i spoleãnosti. O samostatnosti v tomto



smyslu nemÛÏe b˘t ani fieãi. Nezb˘vá, neÏ pfii vyslovení pojmu "samostatn˘
Ïivot" vysvûtlovat, v ãem ta samostatnost spoãívá.
Na‰li jsme fie‰ení, a to v pouÏívání slova, které vyjadfiuje, oã nám jde: totiÏ 

o právo na sebeurãení. Rozdíl mezi slovy "samostatnost ãi nezávislost" na jedné
stranû a "sebeurãení" na stranû druhé vysvûtlí nejlépe pfiíklad: âlovûk s postiÏe-
ním se ãasto nemÛÏe pohybovat jinak neÏ pomocí vozíku. Je tedy závisl˘ na
vozíku, neobejde se bez nûj, protoÏe nikam nedojde. ZároveÀ je vozík pro ãlo-
vûka prostfiedkem, díky nûmuÏ se samostatnû pohybuje (v bezbariérovém pro-
stfiedí) a jedinec sám si urãuje, kdy, kam, kudy a jak rychle pojede. Vozík tu je
pomÛckou, na níÏ je osoba závislá, ale umoÏÀuje sebeurãení.
Rozdíl mezi slovy "nezávisl˘ a samostatn˘" a "sebeurãující" je zfiejm˘. âlovûk,
a to kaÏd˘ ãlovûk, je v nûãem závisl˘ na druh˘ch. Má v‰ak právo na sebeurãe-
ní i v tûch záleÏitostech, v nichÏ je nesamostatn˘. Rozhodli jsme se pouÏívat
sousloví SEBEURâUJÍCÍ ÎIVOT pfii vyjadfiování cílÛ, k nimÏ smûfiujeme.
Vystihuje to nejlépe podstatu na‰eho snaÏení.

KaÏd˘ jednotlivec a kaÏdé postiÏení je jiné, proto je kaÏdá osoba se zdravotním
postiÏením jedineãná. Z toho dÛvodu staví hnutí na tom, Ïe lidé, ktefií mají
postiÏení, jsou s ním nejlépe obeznámeni, a jsou tudíÏ nejpouãenûj‰ími 
odborníky, co se t˘ká jejich potfieb a tûÏkostí. Tím se nemyslí, Ïe zdrav˘ ãlovûk
nemÛÏe vûdût, porozumût nebo se vcítit do toho, co je to mít postiÏení. Ale zna-
mená to, Ïe je mnohem pravdûpodobnûj‰í, Ïe tyto schopnosti bude mít osoba,
která zdravotní postiÏení má.
Tak vznikla my‰lenka tzv. "spotfiebitelské kontroly". Lidé se zdravotním posti-

Ïením jako uÏivatelé programÛ, které jsou pro nû urãené, by mûli  hrát  hlavní
úlohu v jejich fiízení a organizaci.

CO SE MÒÎE STÁT U DVE¤Í
Dvefie jsou zdánlivû bûÏná a obyãejná vûc. KaÏd˘ jich pouÏívá bez toho, aby 

o nich dlouze hloubal. Jsou prostû vstupním prostorem. JenomÏe ne pro kaÏdé-
ho, nûkomu se mohou stát obtíÏnû pfiekonatelnou pfiekáÏkou.
âlovûk Ïijící v bûÏném kolobûhu si pravdûpodobnû ani neuvûdomí, kolik rÛz-

n˘ch druhÛ dvefií existuje. Proto je tfieba, aby jedinec s tûlesn˘m postiÏením
nebo jeho asistent kaÏdé dvefie pfied vstupem prozkoumal. Mohou totiÏ takov˘m
lidem pfiichystat nejrÛznûj‰í nástrahy, tfieba v podobû zámkÛ.
Jednou jsme s m˘m klientem potfiebovali vejít do jakéhosi úfiadu. Dvefie zde

byly, jak jinak, a dvoukfiídlé. Otevfiu-li jedny vefieje, projdu já, ale mÛj klient na
vozíãku ne. Musím vÏdy uvolnit i druhé kfiídlo. BûÏn˘m zpÛsobem jsem odjistil
západky a chtûl jsem zvût‰it prÛjezdní otvor, ale dvefie se svefiepû vzpíraly m˘m
snahám. DrÏely, i kdyÏ jsem za nû vzal vût‰í silou, neÏ b˘vá m˘m zvykem.
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Lomcoval jsem jimi stále víc, mému klientovi lezly oãi z dÛlkÛ, a nic. Klient svû-
sil hlavu, do jeho pohledu se vloudila beznadûj. Pfiipadal jsem si zcela neschop-
n˘. A jak by ne, vÏdyÈ jsem nebyl s to ani zajistit vstup svému klientovi. Nakonec
jsme sv˘m poãínáním vzbudili soucit jedné úfiednice. Vstala ze svého pohodlné-
ho místa za stolem a pomohla mi. Zádrhel byl v maliãkosti: Dvefie mûly krom
obvykl˘ch je‰tû bezpeãnostní zámky.
Vypadal jsem jako poleno. Ale vzal jsem si z toho pouãení - asistent musí sle-

dovat pokrok i v zabezpeãovací technice!
(M. Tománek, 21 let, osobní asistent POV)

Ze strany ENIL byly pro hnutí Independent Living vytyãeny následující 
hlavní zásady.
1. Sebeurãující zpÛsob Ïivota je proces vûdomého sebezdokonalování, zvy‰o-

vání sebedÛvûry a emancipace. Tento proces umoÏní v‰em lidem s postiÏením
dosáhnout stejn˘ch moÏností a plné úãasti ve v‰ech oblastech Ïivota spoleãnos-
ti.
2. Lidé se zdravotním postiÏením musí b˘t schopni tento proces individuálnû i

kolektivnû kontrolovat s vyuÏitím demokratick˘ch principÛ a na základû rovno-
právnosti.
3. Jako rovnoprávní obãané musí mít lidé s postiÏením zabezpeãeny základní

lidské potfieby: stravu, hygienu, o‰acení, bydlení, zdravotní péãi, technické
pomÛcky, sociální sluÏby, vzdûlání, pracovní uplatnûní, informace, komunikaci,
dopravu a pfiístup do vefiejn˘ch i kulturních zafiízení, právo na sexualitu, právo
Ïenit se a mít dûti.
4. Hnutí musí pokr˘vat potfieby v‰ech lidí s postiÏením, k sebeurãujícímu Ïivo-
tu musí vést dûti se zdravotním postiÏením jiÏ od mládí jejich rodiãe.
5. Lidem se zdravotním postiÏením musí b˘t dána rovnocenná pfiíleÏitost, aby
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se podíleli na stanovení vlastních potfieb, na volbû a rozsahu kontroly.
6. Hnutí je proti systémÛm, které podporují závislost na ústavních zafiízeních.
7. Osoby se zdravotním postiÏením se musí samy podílet na v˘zkumu, v˘voji,

plánování a rozhodování o záleÏitostech, které jsou spojeny s jejich Ïivotem, a
to na v‰ech úrovních.

ZÁKON O DÒCHODOVÉM POJI·TùNÍ

(zákon ã. 155/1995 Sb.)
Paragraf 39 pojednává o práci za vytvofiení mimofiádn˘ch podmínek. Pod

písmenem b, druhého odstavce tohoto paragrafu se uvádí:

„Poji‰tûnec je plnû invalidní, jestliÏe z dÛvodÛ dlouhodobû nepfiíznivého

zdravotního stavu je schopen pro zdravotní postiÏení soustavné v˘dûleãné

ãinnosti jen za zcela mimofiádn˘ch podmínek."

Mimofiádn˘mi podmínkami se rozumí vytvofiení pfiístupnosti pracovi‰tû, nut-
nost zabezpeãení individuální dopravy, pfiizpÛsobení pracovních pomÛcek apod.
Osobní asistence umoÏÀuje v ‰ir‰í mífie toto ustanovení uplatnit.

2. U NÁS
UÏ asi nikdy nezjistíme, v které hlavû u nás vznikl poprvé nápad, Ïe o ãlovû-

ka se zdravotním postiÏením se nemusí starat pouze jeho pfiíbuzní, kdyÏ chce
zÛstat doma. KaÏd˘, komu na pfiíklad rodiãe zestárnou ãi onemocní a nemohou
se uÏ dále starat, kaÏd˘, komu hrozí ústav, pomyslí pravdûpodobnû na dal‰í

ruce a nohy, jeÏ nahradí ty jeho vlastní a jeho nejbliÏ‰ích. Jednoho dne po
Listopadu 89 se nûkolik lidí s velmi tûÏk˘m tûlesn˘m postiÏením rozhodlo, Ïe
pro tuhle my‰lenku nûco udûlá. KdyÏ je to moÏné ve svûtû, musí to jít i u nás!

ÎE SE TO STALO MNù,
mi do‰lo teprve mnoho mûsícÛ potom, co se to stalo. Îe se mi to nezdá, jak jsem
si aÏ dosud namlouvala. To uÏ jsem byla pfii vûdomí, mohla jen nedokonale
pohnout levou rukou a s náv‰tûvami jsem komunikovala prostfiednictvím tabul-
ky, na níÏ byla neumûle pfiilepena písmenka a rÛzná znamínka z prvÀáãkovsk˘ch
‰kolních listÛ (jedna z dcer chodila tou dobou do první tfiídy).

"Já se ‰ílenû bojím, Ïe umfiu", ukázala jsem na tabulce své dvojnásobné sestfie
- vlastní a zároveÀ zdravotní. Sedûla u mnû na nemocniãní posteli, pfiistrojená
do AROvského mundúru, ale najednou rychle vstala a fiekla: "Neboj se, teì uÏ
ne", a rozlouãila se s tím, Ïe zítra pfiijde zase.

Po mnoha mûsících mi fiekla, opût na jeden mÛj hloup˘ dotaz, co Ïe teì se
mnou bude: "A není to jedno, jestli to, co dûlá‰, dûlá‰ ze Ïidle nebo z vozejku?
Jednou rukou nebo dvûma? Zmûnûn˘m hlasem nebo normálním?"

Ani mi nedovolili diskutovat, zda zÛstanu doma nebo v nemocnici. Jeden brá-
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cha s m˘m muÏem se mi postarali o poãítaã. Tent˘Ï bratr postavil skvûlou postel
a trochu strmou rampu ke vchodu do domu. Sestra, ‰vagr a jeho Ïena zaji‰Èovali
v‰emoÏnou lékafiskou péãi. Nûkdo z rodiny vûnoval víc ãasu, jin˘ víc penûz.
Samozfiejmû, Ïe kamarádi ubyli. Ale ti, co zÛstali, do toho dávali, co mohli, 
a pfiibyli noví - lékafii, rehabilitaãní sestry, sociální pracovníci i lidé s podob-
n˘m tûlesn˘m postiÏením jako já. Zamûstnanci Charity, Evangelické diakonie,
Auxilie. Osobní asistenti.

Osobní asistenti. Hlavnû díky jim mohu dûlat to, co dûlám - ne úplnû bezvad-
nû, ale dûlám -: vafiíme, nakupujeme, uklízíme, chodíme do divadla, na v˘stavy,
na koncerty, jezdíme na rekondiãní kursy, cviãíme; jedna z asistentek nás dokon-
ce provázela v cizinû, kde byl mÛj muÏ na sluÏební cestû. A to nejdÛleÏitûj‰í -
jsem doma se sv˘mi dûtmi. Mám pfiehled, co dûlají, jak se uãí, s k˘m se kama-
rádí, jakou muziku poslouchají, jaké filmy a kníÏky se jim líbí. Prostû je vycho-
vávám jako kaÏdá normální máma. No, nûkdy to nemají se mnou lehké, byly 
i doby, kdy musely zÛstávat se mnou ze ‰koly doma, aby tu vÛbec nûkdo byl
(nemohu b˘t bezpeãnû sama déle neÏ hodinu). I dnes se stane, Ïe si nûco naplá-
nují, ale asistent ãi asistentka "vypadnou", takÏe musí ony nebo mÛj muÏ (za 
velkého brblání) zÛstat doma. CoÏ v‰ak znamená, Ïe se tenhle systém vÏil tak
dokonale, Ïe to pokládají zcela samozfiejmû za mou vinu, kdyÏ si nûkoho vãas
nezajistím.

KaÏd˘ asistent je ‰ikovn˘ na nûco jiného - nûkdo rád uklízí nebo vafií, nûkdo
mi pomáhá na zahradû, jiní se kamarádí spí‰ s na‰imi holkami: zcela bûÏnû
spolu nakupují oblékání, dárky k VánocÛm, zafiizují rÛzné pochÛzky. A rekondi-
ce? Tady ãasto sly‰íme otázky: "Vy jste sestry, ne? Osobní asistentka? Co to
vlastnû je?"

Uvûdomuji si, Ïe patfiím mezi vyvolené. A pfieci by to mûlo b˘t úplnû normální.
"Já jsem va‰e ruce, va‰e nohy", sly‰ela jsem jednou od jedné z m˘ch pomocnic.
Bylo to naprosto pfiesné.

(Miloslava ·roÀková, 43 let, klientka POV)

POHLED Z DRUHÉ STRANY

Bylo mi tenkrát necel˘ch deset let. âtvrtá tfiída. Co mÛÏe ãlovûk takhle star˘
pochopit? Nûkdo víc, nûkdo ménû, ale urãitû ne to, Ïe najednou má místo
maminky nûkoho, kdo skoro nemluví, témûfi se neh˘be, musí b˘t krmen...

A tak jsem zaãínala i já. Pamatuji si tfieba na svou první náv‰tûvu v nemocni-
ci. Táta spoleãnû s tetou Ivankou nám vymohli, Ïe se mÛÏeme jít na maminku
podívat. Na deset minut... Jak málo je to; tak krátká doba nestaãí k tomu, aby
se desetileté dítû seznámilo s ãlovûkem, kter˘ leÏí na posteli a radostí pláãe. UÏ
jen ty slzy, krátké vlasy - to Ïe je na‰e maminka? Ano, kdyÏ jsme ‰ly do nemoc-
nice, a vlastnû celou tu dlouhou dobu pfied tím, jsme si pfiedstavovaly MAMIN-
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KU, takovou, jaká byla, neÏ onemocnûla. I ty krásné dlouhé vlasy byly její neod-
dûlitelnou souãástí.

Z pokoje jsme vypadly jako opafiené. Je‰tû si vzpomínám, Ïe tatínek nás vzal
rychle do cukrárny, snad abychom se po tom leknutí trochu vzpamatovaly.
âas plynul, maminku nám nechávali doma nejprve jen na víkend, potom napo-

fiád. Nechtûla jsem se uãit, jak ji dát na záchod, obléknout. Ve ‰kole, pfii vyprá-
vûní spoluÏákÛ, ktefií si chválili fiízky od maminek, jsem vzpomínala na tatínka,
na jeho pokusy o uvafiení dobrého obûda, a sama pro sebe si fiíkala stále doko-
la to, co jistû mnoho lidí zná: "Proã? Proã zrovna já, proã právû moje mamin-
ka?" Zdaleka ne na v‰echny otázky lze dostat odpovûì...

A pfiece, aãkoliv jsem si tolikrát fiíkala, Ïe uÏ to nevydrÏím, jsem tady, doma, s
maminkou. MÛÏu si s ní povídat, smát se, dívat se na televizi, fie‰it problémy.
Jsem tu, ‰Èastná, s vûdomím, Ïe mé místo je právû teì zde.

(Hana ·roÀková, 17 let, dcera klientky POV)

2.1. PraÏská organizace vozíãkáfiÛ

2.1.1. Vznik organizace

PraÏská organizace vozíãkáfiÛ (zkratka POV) vznikla z jedné praÏské Základní
organizace Svazu invalidÛ z popudu samotn˘ch lidí na vozíku, zejména Zdenky

Hanákové. Byla registrována jako obãanské sdruÏení v dubnu roku 1991 jako
nestátní, nezisková organizace.

2.1.2. Cíle a aktivity organizace

POV je typická uÏivatelská organizace, kterou nejen vytvofiili lidé s postiÏe-
ním, ale také v ní tito lidé pracují a poskytují sluÏby.  V souladu s tím si stano-
vila cíle, jeÏ vycházely pfiímo z potfieb jejích ãlenÛ. Tûmi se mohou stát lidé
pohybující se pfieváÏnû na vozíku, jejich rodinní pfiíslu‰níci i ostatní lidé - pfiíz-
nivci vozíãkáfiÛ. âinnost organizace  fiídí v˘konn˘ v˘bor  a  uskuteãÀuje ji sku-
pina placen˘ch pracovníkÛ, z nichÏ vût‰ina je na vozíãku. PraÏská organizace
vozíãkáfiÛ hájí a prosazuje práva v‰ech lidí s postiÏením a zejména tûch na vozí-
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ku. Usiluje o odstranûní bariér, mezilidsk˘ch i ostatních, a o budování kladné-
ho postoje spoleãnosti k lidem s postiÏením. Poskytuje co nejvíce informací 
a sluÏeb, které jsou potfiebné k Ïivotu lidí s postiÏením, a svou ãinností umoÏ-
Àuje vzájemné poznávání a pronikání této skupiny do ostatní spoleãnosti.
Cílem organizace je zaãlenit lidi s postiÏením mezi ostatní spoluobãany vytvá-

fiením stejn˘ch pfiíleÏitostí pro v‰echny a s pfiihlédnutím ke zvlá‰tním potfiebám

jednotliv˘ch skupin.
Snahou POV je vyuÏít schopností sv˘ch ãlenÛ, a to zejména odborn˘ch, aby

mohly b˘t poskytovány sluÏby na profesionální úrovni. POV spolupracuje

s ostatními organizacemi i se v‰emi, kdo chtûjí pomáhat lidem se zdravotním
postiÏením.
Mezi základní ãinnosti POV patfií poskytování osobní asistence. POV je zdej-

‰ím Centrem evropského hnutí Independent Living, provozuje Centrum samo-
statného Ïivota v Benediktské ulici na Starém Mûstû, poskytuje informace,
poradenství a sociální sluÏby, které napomáhají zaãlenûní lidí s postiÏením do
bûÏného Ïivota. Vedle osobní asistence je to doprava speciálnû upraven˘mi mik-
robusy. Dále pofiádá kursy sociální rehabilitace, umoÏÀuje sportovní aktivity,
poskytuje zprostfiedkovatelské sluÏby (vyhledávání odborn˘ch lékafiÛ, kontakty
na zamûstnání, kulturní pfiedstavení apod.), buduje informaãní síÈ (z oblasti
legislativy, zdravotnictví, dále informace o kompenzaãních pomÛckách, 
o dal‰ích sluÏbách pro vozíãkáfie, o bezbariérové dopravû, o sportu vozíãkáfiÛ
atp., atd.), mapuje bezbariérovou Prahu, vûnuje se zamûstnávání vozíãkáfiÛ 
a vzdûlávání ve Stfiedisku pfiístupného vzdûlávání v Ha‰talské ulici.

2.2. Osobní asistence
2.2.1. Principy osobní asistence

Pomoc lidem s postiÏením se li‰í podle jeho druhu a míry. Je zfiejmé, Ïe pfii
zaji‰tûní urãit˘ch podmínek mohou tito lidé samostatnû Ïít a rozhodovat o svém
Ïivotû. Osobní asistence má umoÏnit uÏivateli nezávislé rozhodování o jeho
Ïivotû, tzn. o uspokojování jeho potfieb. Hnutí IL formulovalo ãtyfii základní

zásady, podle nichÏ má b˘t poskytována. 
Principy - tzv. ãtyfii "D":

- Delimitace. Osobní asistence není vymezena taxativnû urãen˘mi v˘kony, jeÏ
mají b˘t provádûny v daném ãase.
- Deprofesionalizace. Klient instruuje své asistenty sám, asistenti nejsou profe-
sionály.
- Demedikalizace. Lékafiskou pomoc vyhledává ãlovûk s postiÏením pouze v
pfiípadû zdravotních tûÏkostí, není tedy pouh˘m  pfiedmûtem lékafiské péãe.
- Deinstitucionalizace. UÏivatel osobní asistence má moÏnost Ïít ve svém bytû
a fiídit osobní asistenci pfiímo, bez meziãlánku.
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VYHLÁ·KA 182/1991 Sb.

Pokud jde o peãovatelskou sluÏbu poskytuje se v domácnostech potfieb-
n˘ch obãanÛ, a to zásadnû za úplatu s v˘jimkou úkonÛ, kter˘mi jsou zabez-

peãovány nezbytné Ïivotní potfieby. Pomoc a o‰etfiení, které poskytují

potfiebnému obãanovi rodinní pfiíslu‰níci, nejsou povaÏovány za peãovatel-

skou sluÏbu, a proto tyto osoby nemají nárok na odmûnu za peãovatelskou

sluÏbu, která je ostatním osobám jinak poskytována.

Peãovatelská sluÏba poskytuje bûÏné úkony osobní hygieny, jednoduché

o‰etfiovatelské úkony, nákupy a nutné pochÛzky, práce spojené s udrÏová-

ním domácnosti apod. Osobní asistence a peãovatelská sluÏba se navzájem
nevyluãují, naopak doplÀují se. Kombinace tûchto dvou forem péãe o obãany
umoÏÀuje mnohem kvalitnûj‰í podmínky a v koneãném dÛsledku i aktivnûj‰í
Ïivot  obãana se zdravotním postiÏením.  Obãan je tu subjektem, kter˘ rozho-
duje, nikoliv objektem, o nûjÏ je peãováno podle legislativou dan˘ch pfiedpisÛ.

2.2.2. Zaãátky osobní asistence

V listopadu 1989 pfiijel ze SRN do Hodonína pan Kadlec. V dobû své emigra-
ce v Nûmecku utrpûl úraz, po nûmÏ zÛstal na vozíãku. Tento muÏ pfiijel se sv˘m
osobním asistentem, a stal se tak prvním, kdo mohl ze své vlastní zku‰enosti
hovofiit o tom, o ãem v âeské republice vozíãkáfii dosud jen snili.
V následujícím roce zavítaly do na‰ich konãin paní Marry van Dongen a paní
Tine Kowenhoven z holandské odnoÏe hnutí Independent Living. Seznámily s
jeho zásadami nûkolik ãlenÛ POV, a ti se rozhodli prosazovat je i u nás. Mezi
základní prostfiedky IL patfií osobní asistence. Praktickou pfiedstavu o ní a jejím
vyuÏívání získali ze ·védska ze stockholmského druÏstva STIL od pana Adolfa

Ratzky.
V kvûtnu roku 1991 se konal semináfi Independent Living, na nûmÏ se se‰li

zástupci témûfi v‰ech sdruÏení a organizací, v jejichÏ sféfie zájmu osobní asi-
stence je. Mezi jin˘mi zde byli i pracovníci tehdej‰ího Ministerstva práce a soci-
álních vûcí (MPSV) a Ministerstva zdravotnictví (MZ).
POV se pfiihlásila za ãlena evropské vûtve IL a Petr Vojtík vypracoval projekt

osobní asistence. Ten byl podán na MZ, které jej pfiidûlilo MPSV. Toto minis-
terstvo pfiijalo v˘‰e zmínûn˘ projekt jako experiment a dalo na nûj peníze. 
V roce 1992 tedy zapoãalo deset vozíãkáfiÛ nov˘ Ïivot. Byli to skuteãní repre-
zentanti lidí s velmi tûÏk˘m postiÏením. Osobní asistenti byli z fiad pfiátel, oni 
i klienti se mnohému teprve musili nauãit.
Hlásili se dal‰í zájemci z fiad lidí se zdravotním postiÏením. Roku 1993 se zv˘-

‰il poãet uÏivatelÛ sluÏeb osobní asistence na tfiicet. Ve snaze o objektivnost 
v pfiidûlování poãtu hodin osobní asistence vypracovali pracovníci POV dotaz-

ník, jenÏ mûl umoÏnit individuální posuzování potfieb ÏadatelÛ.
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V dal‰ím roce bylo v experimentu jiÏ ‰edesát uÏivatelÛ. Pracovníci POV se
snaÏili zkvalitnit své sluÏby - na poÏádání uÏivatelÛ  dali provûfiit uchazeãe na
místa osobních asistentÛ psychologick˘mi testy, na základû zku‰eností vylep-
‰ili dotazník.

Podle poãtu bodÛ, kter˘ je tím vy‰‰í, ãím je sloÏitûj‰í zdravotní stav i celková
situace klienta, je pfiidûlován nejvy‰‰í poãet hodin, které mÛÏe klient mûsíãnû
vyuÏít pro osobní asistenci proplácenou POV. Klíã, pomocí kterého se hodiny
urãují, je zatím dán spí‰e finanãními moÏnostmi a snahou POV ulehãit tíÏivou
situaci co nejvût‰ímu poãtu lidí s tûÏk˘m zdravotním postiÏením neÏ tím nej-
lep‰ím pfiístupem k uspokojování jejich potfieb a lidsk˘ch práv.

VÁNOâNÍ NÁKUP

"UÏ má‰ koupené vánoãní dárky?" ptal se Jany Blaho‰-Vrtulka v telefonu.
"No, nûco uÏ mám, ale je‰tû dost vûcí mi chybí. Musím nûkoho poprosit, aby je

pro mne obstaral."
"Tak se pfiiprav na stfiedu, v devût hodin se pro tebe zastavím a pojedeme spolu

do obchodního domu. Tam urãitû nûco vybere‰."
"Já... já... já nevím, já uÏ jsem dlouho nikde nebyla, se mnou je tûÏké vzpírání...
jak mû chce‰ dostat do auta?"
Vrtulka se srdeãnû smál. "Snad si nemyslí‰, Ïe to je nûjak˘ problém? Na‰i Janu

dávám do auta skoro kaÏd˘ den."
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"JenomÏe ona tro‰ku chodí, urãitû s ní není tolik práce jako se mnou," namítla
Jana.
Vrtulka uÏ se dál nezdrÏoval vysvûtlováním, na nic se uÏ neptal a ve stfiedu pfied
devátou hodinou byl v Chrá‰Èanech. Janu oblékala babiãka Ema, která mûla
spolu s dûdou toho dne sluÏbu. Moc ráda nebyla, venku byl notn˘ mráz, i obá-
vala se, Ïe Jana nastydne. Navlékla ji do oteplovaãek a do zimní bundy, na hlavu
jí dala koÏe‰inovou ãepici a s sebou deku. Ale Vrtulka mûl v autû teplo a v
obchodním domû uÏ to také ‰lo.
Pfiijeli k nûmu zezadu, Vrtulka dvûma tfiemi pohyby vyndal Janu z auta a posa-

dil ji na vozík, srovnal jí nohy a upravil ãepici. Pfiijel ke dvefiím, otevfiel je, zaji-
stil zástrãkou, aby zÛstaly otevfiené, "vdrncal" dovnitfi pfies jeden schÛdek a
ihned zavfiel, aby netáhlo na pana vrátného. Nahoru jeli sluÏebním v˘tahem.
Vyjeli do nejhofiej‰ího poschodí. Vrtulka vozil Janu pomalu kolem regálÛ s

vystaven˘m zboÏím. To, co chtûla vidût podrobnûji, vzal a ukázal jí. KdyÏ si nûco
vybrala, ‰el k pokladnû a zaplatil.
Bylo zvlá‰tní, jak˘ mûl cit, jak Janu "zaparkovat". Postavil ji vÏdy zády ke stûnû,
aby jí nikdo nemohl chodit za zády. Dbal, aby nikde její nohy na stupaãkách
nevyãnívaly do cesty kolemjdoucím, aby o ni nezakopávali. Myslel na to, aby po
dobu, co ãeká, mûla na co koukat.
Jana mûla pofiád co pozorovat. Nebyla nakupovat nûkolik let. Zajímalo ji zboÏí

i lidé, ktefií nakupovali. KaÏd˘ se choval jinak - nûktefií spûchali a byli nervóz-
ní, jiní si jen tak prohlíÏeli, co je zde k mání. KaÏd˘ byl jinak obleãen a bylo tu
tolik tváfií!
Jana mûla nesmírnou radost, Ïe mohla po mnoha letech sama vybrat dárky.

KdyÏ dorazili s Vrtulkou domÛ a vybalili v‰echny vûci, nemohla se Jana pohle-
du na nû nabaÏit. Babiãka s dûdou se radovali s ní.

(Z knihy "Hospodin je ná‰ past˘fi" Jany Hrdé, klientky POV)

2.2.3. Provádûní osobní asistence

V souãasnosti se u nás v âeské republice o lidi s tûÏk˘m tûlesn˘m postiÏením
stará vlastní rodina, pokud ji ãlovûk má, a jiná jediná moÏnost je nûkter˘  
sociální ústav. Souãasná peãovatelská sluÏba není uzpÛsobena k tomu, aby
umoÏnila Ïít ve svém vlastním prostfiedí i ãlovûku s velmi tûÏk˘m zdravotním
postiÏením. (TûÏké zdravotní postiÏení b˘vá ãasto povaÏováno pfiímo za 
kontraindikaci pro státní peãovatelskou sluÏbu.)
V definici osobní asistence se praví, Ïe je to komplex sluÏeb, jejichÏ cílem je

pomoci ãlovûku, kter˘ potfiebuje ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby, zvlád-
nout prostfiednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dûlal sám, kdyby
mohl. Poskytuje se bez omezení místa a ãasu.
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Osobní asistence má tedy v nejvy‰‰í moÏné mífie kompenzovat dÛsledky tûles-
ného postiÏení. Sebeurãující typ osobní asistence (viz dále) je takové zaopatfie-
ní ãlovûka s tûÏk˘m zdravotním postiÏením, pfii kterém si on sám urãuje, kdy a
jakou pomoc si pfieje, a mÛÏe se tak cítit velmi svobodn˘m. K tomu má osobní
asistenty, které si v mnoha pfiípadech sám vybírá. Osobní asistent mu pak na pfií-
klad pomáhá pfii základních Ïivotních úkonech, v domácnosti, pfii studiu nebo
zamûstnání a pfii rÛzn˘ch jin˘ch ãinnostech.
Je to tedy zásadní zmûna oproti dosavadnímu systému péãe o  osoby s tûÏk˘m

zdravotním postiÏením. SluÏby osobní asistence v‰ak nemají tento systém
nahradit, n˘brÏ jej mají vhodn˘m zpÛsobem doplnit, mají b˘t dal‰í moÏností

kompenzace postiÏení. Náklady na osobní asistenci jsou pfiinejmen‰ím srovna-
telné a ãasto niÏ‰í neÏ v ústavech sociální péãe. Osobní asistence umoÏÀuje i
lidem s velmi tûÏk˘m postiÏením dÛstojn˘ Ïivot v domácím prostfiedí.

PRINCEZNA PAMPELI·KA

Jedu krásnou zelenou loukou plnou pampeli‰ek a mám obrovskou chuÈ vstát a
bûÏet tou voÀavou trávou. Na chvíli zapomínám, Ïe mé nohy neumí chodit. Ale
vzápûtí otoãím hlavu, mé oãi se setkají s druh˘ma oãima a uÏ cítím, jak mû silné
ruce chytají, aby mû postavily. A najednou bûÏíme, stébla trávy poprvé v Ïivotû
letí okolo m˘ch nohou. Není to tím, Ïe by je snad uná‰el vítr, ale proto, Ïe já
bûÏím. UÏ nemohu. Staãí pár slov a sedáme si do trávy. V‰echno je tak blízko.
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Jen maliãko se sehnu a kvetoucí tráva mne ‰imrá po tváfii. ProtoÏe mé ruce
neumí dûlat skoro nic, hned jsou tu jiné, abych si mohla uplést vûneãek z pam-
peli‰ek. PfiestoÏe na zemi sama sedût neumím, nemusím se bát, Ïe se svalím, pro-
toÏe u sebe stále cítím úÏasnou oporu, která mne nenechá padnout.
Najednou mohu dûlat vûci, které jsem nikdy pfiedtím nemohla. Buì jsem to pro-

stû neumûla, nebo nebyl nikdo, kdo by mûl se mnou dost trpûlivosti. Nikdy jsem
tfieba nemûla na ruce prstovou rukavici, protoÏe navléci mi ji se povaÏovalo za
úkon, jenÏ pouhá lidská trpûlivost nezvládne. Ale najednou je tu nûkdo, kdo ji
má. Nûkdo, kdo nefiekne "nevym˘‰lej si takové zbyteãnosti", ale jde a poskytne
mi svÛj ãas a svou dovednost.

Nikdy jsem si nic nevyfiizovala na úfiadech sama. A proã, vÏdyÈ se vÏdy na‰el
nûkdo, kdo to za mne udûlal. Bylo to rychlej‰í, jednodu‰‰í a také pohodlnûj‰í.
Mne to v‰ak zbavovalo zodpovûdnosti za sebe samu i za mé jednání. Teì tu v‰ak
je opût nûkdo, kdo mû doprovodí na v‰echny instituce, kde potfiebuji nûco zafií-
dit.

VÏdycky jsem snila o tom, Ïe jednou budu bydlet ve svém bytû a Ïe budu pra-
covat. Stále jsem v‰ak v hloubi du‰e sly‰ela námitku "neblázni, vÏdyÈ se sama
ani neoblékne‰ a najednou bys chtûla bydlet sama a je‰tû k tomu chodit do
práce." Pfiehnala se léta a já bydlím sama a do práce téÏ chodím. A to opût díky
nûkomu, kdo mi pÛjãuje své ruce. Tak se mohu obléci, um˘t se, uvafiit si nûco k
jídlu. Zkrátka mohu vést svou domácnost. V práci mi tyhle ruce pomáhají zve-
dat telefony, zapisovat rÛzné vûci, prostû pracovat.

Jistû jste si v‰imli, Ïe se stále zmiÀuji o nûkom, ale je‰tû ani jednou jsem ho
blíÏe nepfiedstavila. Hned to napravím. Ten nûkdo je vlastnû více lidí, ktefií jsou
m˘mi osobními asistenty. Poskytují své normálnû fungující tûlo nám uÏivatelÛm,
to znamená tûm, ktefií se nemohou spolehnout na své ruce a nohy. Jsou to lidé,
jejichÏ prostfiednictvím zvládáme v‰echny úkony potfiebné ke kaÏdodennímu
Ïivotu. UmoÏÀují mi poznávat sebe samu, dovolují mi dostávat se do situací ãlo-
vûka, kter˘ má obyãejné kaÏdodenní starosti i radosti.

Nûkdy si pfiipadám jako malé dítû, které se uãí dûlat první samostatné krÛãky.
Zpoãátku ãasto padá, ale opût vstává a zkou‰í to znova. Jsem na tom úplnû stej-
nû.

(·árka S˘korová, 27 let, klientka POV)

POV zatím provozuje osobní asistenci pouze jako projekt, kter˘ podává kaÏ-
doroãnû (!) na granty vyhla‰ované Ministerstvem práce a sociálních vûcí,
Magistrátem hl. m. Prahy a jednotliv˘mi úfiady obvodÛ a mûstsk˘ch ãástí. To je
dÛvod, proã POV poskytuje sluÏbu osobní asistence jen malé ãásti ÏadatelÛ a
proã poãet hodin je velmi omezen˘. Kdyby smûfiovalo tímto smûrem více penûz,
vyuÏívalo by osobní asistence vût‰í mnoÏství lidí s postiÏením, jimÏ by tento
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zpÛsob pomoci umoÏnil dÛstojn˘ Ïivot. Tím spí‰e se cel˘ t˘m POV snaÏí o to,
aby osobní asistence byla uzákonûna jakoÏto odpovídající péãe o osoby s tûles-
n˘m postiÏením a aby byla jako nároková sluÏba placena státem kaÏdému, kdo
ji potfiebuje a zvolí si ji.

Hrubá mzda asistentÛ je 35,- Kã za hodinu osobní asistence. Podle podmínek
MPSV se s asistenty uzavírá dohoda o pracovní ãinnosti, a tak je tento zpÛsob
sebeuplatnûní "v˘sadou" omezené skupiny altruisticky zaloÏen˘ch jedincÛ. 
Ti   se mohou vûnovat osobní asistenci pouze jako vedlej‰í ãinnosti, protoÏe by
je to jako hlavní pomûr neuÏivilo, coÏ znamená, Ïe sluÏby osobní asistence
mohou jedinci s tûÏk˘m tûlesn˘m postiÏením uÏívat jen v dobû volna osobních
asistentÛ.

3. CO SE DùJE V TÉTO OBLASTI NYNÍ
3.1. Z legislativy
3.1.1. Ve svûtû

Nositelem úsilí lidské spoleãnosti o odstranûní nerovnosti a nespravedlnosti
mezi lidmi se stala v druhé polovinû 20. století Organizace spojen˘ch národÛ

(OSN). Mezi poÏadavky rovnoprávného pfiístupu k Ïivotu v nej‰ir‰ím slova
smyslu patfií i práva lidí s postiÏením, ktefií nemohou plnit svou spoleãenskou
roli, protoÏe nûkteré z jejich psychick˘ch, fyziologick˘ch nebo anatomick˘ch
funkcí nevyhovují bûÏn˘m spoleãensk˘m pfiedstavám.
Na svém 37. valném shromáÏdûní 3. 12. 1982 pfiijalo OSN Chartu na 80. léta

jako program osob se zdravotním postiÏením pro vyhlá‰enou Dekádu (desetile-
tí). V rezoluci Charty na 80. léta se mimo jiné praví: „Dnes v‰ak jsou k dispo-
zici znalosti a moÏnosti, s nimiÏ lze v kaÏdé zemi odstranit pfiekáÏky, jeÏ vylu-
ãují lidi s postiÏením ze Ïivota jejich spoleãenství. V kaÏdé zemi je moÏné otev-
fiít v‰echna zafiízení a v‰echny systémy existence v‰em obãanÛm. Pfiíli‰ ãasto
v‰ak chybí politická vÛle vyhlásit odpovídající politické zámûry a uskuteãÀovat
je v praxi. Zemû, která se s tûmito poÏadavky nevyrovná, nepoznala zásadní
hodnotu lidí s postiÏením."
3.1.2. U nás

Otázky pojaté do Charty byly u nás zkoumány a zvaÏovány jiÏ dfiíve, pfiesto
v‰ak její plné znûní bylo publikováno aÏ v únoru 1990.
Obãanská práva jsou u nás zaruãena Listinou základních práv a svobod, kterou

jako souãást ústavního pofiádku âeské republiky vyhlásilo 16. prosince 1992
pfiedsednictvo âeské národní rady. V této Listinû je pak blíÏe urãeno, za jak˘ch
podmínek a do jaké míry mohou b˘t tato práva omezena na základû zákona.
Mnozí na‰i obãané v‰ak nemohou zakotven˘ch práv v plném rozsahu vyuÏívat

pro své zdravotní postiÏení. K naplnûní tûchto práv je totiÏ nezbytná zaintereso-
vanost státu a dal‰ích kompetentních osob. Ta v‰ak není vÛãi tûmto subjektÛm

16



u nás Ïádn˘m právním pfiedpisem stanovena. Pfiitom odpovídající zákonná

opatfiení jsou nezbytnou podmínkou vytvofiení rovn˘ch moÏností a zafiazení
tûchto obãanÛ do spoleãnosti. Uvedené legislativní nedostatky mají v praxi za
následek diskriminaci obãanÛ se zdravotním postiÏením, která se projevuje na
pfiíklad podstatnû omezen˘m pfiístupem k informacím, ke vzdûlání, velmi malou
moÏností pracovního uplatnûní, nedostupností vût‰iny vefiejn˘ch budov a pro-
stfiedkÛ vefiejné dopravy atd.
K fie‰ení tûchto nedostatkÛ vznikl u nás v roce 1991 Vládní v˘bor pro zdra-

votnû postiÏené obãany (VVZP). Jeho pfiedsedou byl ustanoven pfiedseda vlády
âR, místopfiedsedy ministfii práce a sociálních vûcí, zdravotnictví a pfiedseda
Sboru zástupcÛ organizací zdravotnû postiÏen˘ch. V souãasné dobû Vládní
v˘bor tvofií: pfiedseda – pfiedseda vlády, v˘konn˘ místopfiedseda – ministr bez
portfeje, místopfiedsedové – ministr práce a sociálních vûcí, ministr zdravotnic-
tví, ministr ‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy, pfiedseda Národní rady zdravotnû
postiÏen˘ch. Jeho ãleny jsou dále námûstci ministrÛ ministerstev, která se ve
vût‰í mífie zab˘vají problematikou obãanÛ se zdravotním postiÏením, ãtyfii
místopfiedsedové Národní rady zdravotnû postiÏen˘ch, zástupci organizací
zamûstnávajících pfieváÏnû obãany se zdravotním postiÏením a vedoucí sekreta-
riátu Vládního v˘boru.
Vládní v˘bor ve sv˘ch národních programech pomoci zdravotnû postiÏen˘m

definuje zdravotní postiÏení na rozdíl od nemoci jako dlouhodob˘ nebo trval˘
stav, kter˘ jiÏ nelze léãbou zcela odstranit. Jeho dÛsledky v‰ak lze zmírnit sou-
stavou opatfiení.
Vládní v˘bor vypracoval Národní plán pomoci zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm

(NPP), kter˘ Vláda âR sv˘m usnesením ã. 466 ze dne 29. ãervna 1992 schváli-
la. Dal‰ím krokem Vládního v˘boru je Národní plán opatfiení pro sníÏení

negativních dÛsledkÛ zdravotního postiÏení (NPO), kter˘ vychází ze 
zku‰eností získan˘ch pfii plnûní NPP, pfiiãemÏ zohledÀuje nutnost dobrého 
hospodafiení s omezen˘mi finanãními prostfiedky. V Národním plánu opatfiení
pro sníÏení negativních dÛsledkÛ zdravotního postiÏení, kter˘ byl schválen
usnesením vlády âR ã. 493 ze dne 8. záfií 1993, je vedle kapitoly ústavní péãe 
i kapitola nezávisl˘ Ïivot a v ní i osobní asistence. 
Zatím posledním vládním dokumentem je Národní plán vyrovnávání pfiíleÏi-

tostí pro obãany se zdravotním postiÏením, kter˘ byl schválen usnesením
vlády ã. 256 ze dne 14. dubna 1998. Citujeme  z nûj ty pasáÏe, jeÏ se t˘kají
na‰eho námûtu.
3.1.2.1. SluÏby

Cílem sociálních sluÏeb je pomoc v tûch oblastech Ïivota a pfii v˘konu tûch pro
Ïivot ãi pracovní uplatnûní nezbytn˘ch ãinností, které zdravotnû postiÏen˘
obãan není schopen samostatnû zvládat ani po absolvování základní ãi akutní
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léãby a rehabilitaãního procesu. ProtoÏe úspû‰ná rehabilitace pozitivnû ovlivÀu-
je míru samostatného zvládání jednotliv˘ch dovedností, a to ãasto s vyuÏitím
speciálních technick˘ch prostfiedkÛ, mûlo by b˘t pfii stanovování nároku zdra-
votnû postiÏeného obãana na jednotlivé sociální sluÏby pfiihlíÏeno také k v˘sled-
nému efektu jeho rehabilitace.

3.1.2.2. Osobní asistence

Vynikajícím fie‰ením situace obãanÛ se zdravotním postiÏením je zaji‰tûní tzv.
osobních asistentÛ, vy‰kolen˘ch v péãi o zdravotnû postiÏené. Zku‰enosti státÛ,
kde do‰lo k vût‰ímu nasazení osobních asistentÛ, ukazují, Ïe tento zpÛsob sku-
teãnû umoÏÀuje Ïít i lidem s tûÏk˘m zdravotním postiÏením v jejich vlastním
prostfiedí a v˘sledné náklady mohou b˘t niÏ‰í neÏ náklady na jakoukoliv formu
ústavní péãe.

Specifickou  formou osobních asistentÛ pro zrakovû postiÏené jsou prÛvodci,
pfiedãitatelé a digitalizátofii textÛ, pro nesly‰ící pak tlumoãníci znakového jazy-
ka a artikulaãní tlumoãníci.
Nejpfiirozenûj‰ími osobními asistenty v urãitém vûkovém období zdravotnû

postiÏeného jsou samozfiejmû rodiãe a jiné osoby blízké. Je tfieba zásadním 
zpÛsobem podpofiit moÏnosti a ochotu rodin, aby zdravotnû postiÏené ãleny
neumisÈovaly do ústavÛ sociální péãe, ale ponechávaly si je v rodinách.

Cílem je dosáhnout stavu, ve kterém se osobní asistence a péãe o osobu blíz-
kou stane skuteãnou alternativou k ústavní péãi o tûÏce zdravotnû postiÏené.

Opatfiení, kter˘mi se toho dosáhne, jsou: V zákonu o sociální pomoci legisla-
tivnû upravit podmínky pro poskytování osobní asistence vãetnû problemati-
ky sociálního poji‰tûní asistentÛ, zejména v pfiípadech, kdy jde o rodinného 
pfiíslu‰níka. Legislativnû upravit minimální rozsah bezplatnû poskytované i ãás-
teãnû hrazené pfiedãitatelské, prÛvodcovské a digitalizaãní sluÏby pro nevidomé

i sluÏeb tlumoãníkÛ znakového jazyka a artikulaãních tlumoãníkÛ pro nesly‰ící.
Vypracovat takov˘ systém financování sociálních sluÏeb, kter˘ zv˘‰i spole-
ãenskou a ekonomickou participaci oprávnûného jedince, a to zejména 
preferencí jeho individuálních potfieb a pfiím˘m adresn˘m smûrováním
finanãních prostfiedkÛ k oprávnûn˘m obãanÛm. Systém bude maximalizovat
prospû‰nost sluÏeb pro uÏivatele vytvofiením dostateãnû pestré a dostupné
nabídky a umoÏnûním volby, která bude reagovat na individuální potfieby a
okolnosti a umoÏní uÏivatelÛm plnohodnotn˘ Ïivot v jejich vlastním domovû,
kdykoliv to bude proveditelné a uÏivatelé si to budou pfiát. Financovat vy‰kolo-
vání osobních asistentÛ obãanÛ s tûÏk˘m zdravotním postiÏením v rámci kvali-
fikaãních asistentsk˘ch  kursÛ. Legislativnû zabezpeãit moÏnost úãasti osobní-
ho asistenta dûtí, ÏákÛ a studentÛ s více vadami ãi tûÏk˘m zdravotním postiÏe-
ním ve ‰kole v podobû „dal‰ího soubûÏnû pÛsobícího pracovníka".
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3.1.2.3. Peãovatelská sluÏba a domácí o‰etfiovatelská sluÏba

V rámci resortu MPSV pÛsobí peãovatelská sluÏba. V prÛbûhu plnûní NPO se
v rámci resortu zdravotnictví znaãnû rozvinula domácí o‰etfiovatelská sluÏba
(Home Care). Obû tyto sluÏby je tfieba kombinovat s osobní asistencí.
Peãovatelskou sluÏbu je pak tfieba rozvíjet pfiedev‰ím v tûch místech, kde je aÏ
dosud znaãná koncentrace tûÏce zdravotnû postiÏen˘ch.

Cílem je dále rozvinout peãovatelskou a domácí o‰etfiovatelskou sluÏbu 
a umoÏnit jejich vhodnou kombinaci s ostatními sociálními sluÏbami.

Opatfiení, kter˘mi se toho dosáhne, jsou: Soustavné rozvíjení a zkvalitÀování
peãovatelské a domácí o‰etfiovatelské sluÏby s ohledem na potfieby tûÏce zdra-
votnû postiÏen˘ch obãanÛ.

3.1.2.4. Rodinn˘ Ïivot a integrita osobnosti

Stejnû jako pro bûÏnou populaci pfiedstavuje i pro zdravotnû postiÏené nejpfii-
rozenûj‰í prostfiedí rodina. Je tfieba vytváfiet v‰echny podmínky pro to, aby
rodiny nemusely své zdravotnû postiÏené dûti dávat do internátních ‰kol, a tím
ménû do ústavních zafiízení. Je tfieba podporovat pûstounskou péãi.
Na‰e legislativa nediskriminuje zdravotnû postiÏené pfii vstupu do manÏelství.
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Problém je spí‰e ve vefiejném mínûní a fiadû pfiedsudkÛ, které je nutno pfiekoná-
vat trvalou osvûtou.
Nejpfiirozenûj‰í formou osobní asistence v urãit˘ch vûkov˘ch údobích je péãe

rodiny nebo blízké osoby. Tento zpÛsob péãe je tfieba v˘raznû dlouhodobû
finanãnû a morálnû podpofiit (viz v˘‰e), neboÈ je alternativou k péãi ústavní. Je
tfieba legislativnû zajistit, aby peãující ãlen rodiny byl povaÏován za zamûst-

naného.
Osoby se zdravotním postiÏením jsou zvlá‰tû bezbranné vÛãi zneuÏívání

v rodinû, komunitû nebo ústavech a potfiebují, aby se jim dostalo pouãení, jak
zneuÏití pfiedejít, rozpoznat, kdy ke zneuÏití do‰lo a oznámit takové ãiny.

Cílem je v‰emi dostupn˘mi zpÛsoby podporovat právo zdravotnû postiÏen˘ch
na rodinn˘ Ïivot ve v‰ech vûkov˘ch obdobích a na integritu své osobnosti.

Opatfiení, kter˘mi se toho dosáhne, jsou: Zv˘‰ení podpory rodin s tûÏce zdra-
votnû postiÏen˘mi dûtmi, a to i v dobû jejich pfiípravy na povolání. Zaji‰tûní
osvûty zdravotnû postiÏen˘ch v oblasti ochrany proti sexuálnímu zneuÏití.

PERNÍâKY
Renãa mûla na starosti vût‰í úklid, jako bylo vytírání, omytí kuchyÀské linky a

"vykydání" koupelny. K jejím úkolÛm patfiilo také upéci nûco dobrého. Dûlala
nepfiekonatelné ‰trúdly. Nauãila se péct bájeãné buchty. Pfied ·tûdr˘m dnem
dûlala vánoãky a cukroví.
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Ten rok pekla Renãa perníãky a byla to nezapomenutelná ta‰kafiice. Zadûlala
na nû podle receptu, kter˘ dala Janû Martina. Podle nûj bylo tfieba zpracovat
medové tûsto na vále. Renãa je tedy vyklopila, a sotva se ho dotkla rukama, uÏ
je nemohla odlepit. Potom se jí podafiilo odtrhnout jednu ruku a pokou‰ela se
tou volnou uvolnit tu uvûznûnou. Ale opût se pfiilepila a tak to ‰lo dál a dál.
Renãa nepronesla ani jediné nepublikovatelné slovo, ale vytrvale se snaÏila
osvobodit se. Jana pozorovala její nesnáze, ale nemohla jí pomoci. Mohla jí jen
fandit. Renãa zarytû mlãela a pracovala rukama. Vál se nadzvedal, jak na nûm
tûsto drÏelo. Zdálo se, Ïe Renãa k nûmu uÏ navÏdy zÛstane medovou hmotou pfii-
poutána.
Bylo jasné, Ïe si Renãa sama pomoci nemÛÏe. VÏdycky jí chybûla jedna ruka.

Jana s ní mûla velk˘ soucit a kdyby se nemusela hurónsky fiehtat jejímu zápasu,
musela by lítostí plakat. No, trochu trnula, Ïe se jí bude chtít ãurat; bylo to pfii
takovém smíchu pravdûpodobné. Boj s válem trval jiÏ dlouho a Renãa umdléva-
la. UÏ uÏ hrozilo nebezpeãí, Ïe fiekne nûco nevlídného na adresu tûsta, válu, per-
níãkÛ i Jany. Ale nefiekla. Otevfiely se dvéfie od bytu, Kaãka se vrátila ze ‰koly a
plná soucitu Renãu odfiízla.
To v‰ak nebylo v‰echno trápení, jeÏ mûla Renãa s perníãky. Druh˘ den se jala

jiÏ uleÏelé a ne tolik nebezpeãné tûsto válet, vykrajovat tvary a klást je na plech.
Renãa uÏ se nadála, Ïe v‰e pÛjde jak po másle. Ale ne‰lo. První várka byla tako-
vá svraskalá. "No, nic," fiekly si s Janou, "musejí se namazat bílkem a budou
krásnû lesklé." Ale nebyly. Byly popraskané. Zkusila je péct pomaleji, potom zas
rychleji. Renãa dala plech s perníãky na niÏ‰í pfiíãku v troubû, aby se dûlaly víc
zespodu. Potom naopak v˘‰, aby se pekly seshora. KdyÏ sypala asi sedm˘ plech
do misky pro nepovedené peãivo (dûti tu misku milovaly), chtûla jí Jana zase
je‰tû nûco poradit. A to nemûla dûlat.
Renãa uÏ od vãerej‰ka mûla na perníãky pifku. Dalo by se fiíci, Ïe k perníãkÛm

cítila jakési nepfiíli‰ vá‰nivé, pfiece v‰ak znatelné nepfiátelství. Nutno pfiiznat, Ïe
se jí uÏ trochu chvûl Ïaludek nervozitou, kterou se z vrozeného jemnocitu ost˘-
chala ventilovat. Nefiíkala nic krom jednoslabiãn˘ch odpovûdí na Janiny návr-
hy. KdyÏ pak Jana otevfiela ústa a oslovila Renãu: Renátko...! zaúpûla Renãa
mocn˘m hlasem: "A nefiíkej mi Renátko!!"
Jana zÛstala naãisto zkoprnûlá. Chápala, Ïe Renãa nemá ráda tuto zdrobnûli-

nu. Sama taky nemilovala oslovení "Janiãko", ale nerozumûla tomu, proã Renãa
sná‰ela celé dlouhé mûsíce, aby ji Jana za kaÏdou vûtou oslovovala "Renátko",
kdyÏ jí to bylo nepfiíjemné. AÏ teprve nyní, kdy byl cel˘ její organismus oslaben
perníãky, kdyÏ byla Renãa skoro udolána, ba zdeptána zhÛvûfiil˘m peãivem,
naru‰ilo se její sebeovládání a koneãnû se ohradila. To je charakter!!

(Z knihy "Hospodin je ná‰ past˘fi" Jany Hrdé, klientky POV)



O poãtu obãanÛ se zdravotním postiÏením v âeské republice není k dispozici
Ïádn˘ statistick˘ údaj. Lze provést kvalifikovan˘ odhad vycházející z toho, Ïe
ãetnost zdravotních postiÏení je v zemích s obdobnou úrovní rozvoje obdobná.
Lze proto odhadnout, Ïe v âR je zhruba 1 200 000 obãanÛ se zdravotním posti-
Ïením.
Právní úprava v âeské republice vychází zásadnû z invalidity. To vede k tomu,
Ïe základní formou zaji‰tûní Ïivotních potfieb obãanÛ se zdravotním postiÏením
je pln˘ ãi ãásteãn˘ invalidní dÛchod. Funkci doplÀkového zdroje pak plní
rÛzné pfiíspûvky, sociální sluÏby ãi tzv. mimofiádné v˘hody poskytované na
základû rozhodnutí pfiíslu‰ného státního orgánu, a to buì fakultativnû nebo 
obligatornû.
Pfiíspûvky jsou poskytovány obãanÛm se zdravotním postiÏením podle vyhlá‰-

ky ã. 182/1991 Sb. ve znûní vyhlá‰ky ã. 28/1993 Sb., 137/1994 Sb. a v posled-
ním znûní 206/95 Sb. Dále jsou to pfiíspûvky podle zákona ã. 482/1991 Sb. 
o sociální potfiebnosti ve znûní zákona ã. 84/1993 Sb. a 165/1993 Sb.
V âeské republice je v zákonû zakotvena povinnost státu poskytnout lidem,

ktefií mají tak tûÏké zdravotní postiÏení, Ïe nejsou s to se o sebe postarat, ani
nemají rodinu, jeÏ by to uãinila, poskytnout jim péãi v ústavech sociální péãe.
Zde mají kompetentní orgány pfiizpÛsobit Ïivotní podmínky, provoz, charakter
a vybavení tak, aby byla zachována dÛstojnost obãana se zdravotním postiÏe-
ním, jeho práva na soukromí a svobodu rozhodování, aby byla respektována
jeho individualita a potfieby.

3.2. Organizace

Dosud jedin˘m povinn˘m subjektem ve vztahu k lidem se zdravotním posti-
Ïením je stát a v pfienesené pÛsobnosti obce. Ten v‰ak nemÛÏe poskytnout 
a obsáhnout ve‰keré sloÏky pomoci obãanÛm se zdravotním postiÏením, jako je
na pfiíklad rehabilitace, poradenství, sportovní a kulturní aktivity atd. Tady pfii-
cházejí na fiadu nestátní organizace. Jedná se pfiedev‰ím o obãanská sdruÏení,
nadace, humanitární organizace, charitativní organizace a vznikají i organizace
soukromé (Domácí péãe).
Tato obãanská sdruÏení jsou z velké ãásti financována státem (resortní minis-

terstva, Magistrát hlavního mûsta Prahy, úfiady praÏsk˘ch obvodÛ a mûstsk˘ch
ãástí) prostfiednictvím dotací.

RozrÛstají se téÏ obãanská sdruÏení, která poskytují sluÏby lidem se zdravot-
ním postiÏením (‰koly, stacionáfie, peãovatelská sluÏba, osobní asistence, pora-
denství, rehabilitace atd.). V mnoh˘ch jsou to právû sami lidé se zdravotním
postiÏením, ktefií je zaloÏili, nebo vznik iniciovali. Snad kaÏd˘ typ zdravotního
postiÏení má zastoupení, pro jehoÏ pfiekonávání se lidé sdruÏili, aÈ uÏ do svépo-
mocn˘ch spoleãenství poskytujících si vzájemnou podporu a pomoc, ãi do spo-
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leãenství dobroãinn˘ch, pomáhajících nûjaké skupinû takto postiÏen˘ch lidí.
Jedná se o sdruÏení vzniklá z obãanské iniciativy i o organizace lidí inspirova-
n˘ch náboÏensk˘m cítûním na pÛdû nûkteré církve.
Z tûch nejznámûj‰ích jsou to: âeská rada humanitárních organizací, âeská

národní rada zdravotnû postiÏen˘ch, SdruÏení pro ucelenou rehabilitaci postiÏe-
n˘ch, PROSAZ - Spoleãnost pro rehabilitaci zdravotnû postiÏené mládeÏe,
AUXILIA - KfiesÈanské sdruÏení pro pomoc zdravotnû postiÏen˘m, SdruÏení
pro Ïivotní prostfiedí zdravotnû postiÏen˘ch, Liga za práva vozíãkáfiÛ Brno. Dále
jsou to organizace, specializující se na urãité zdravotní postiÏení, jako na pfiíklad
SONS - sdruÏení pro pomoc nevidom˘m a slabozrak˘m v âR, SNN – sdruÏení
pro pomoc nesly‰ícím, LORM – sdruÏení pomáhající hluchoslep˘m. FOKUS –
sdruÏení pro lidi s psychick˘mi potíÏemi,  Spoleãnost DUHA - integrace osob s
mentálním postiÏením atd. V‰echny mají spoleãné to, Ïe prosazují a hájí zájmy
a práva obãanÛ se zdravotním postiÏením a snaÏí se o co nejvût‰í integraci lidí
se zdravotním postiÏením do na‰í spoleãnosti.

OSOBNÍ SVùDECTVÍ
NeÏ se pustím do svého osobního svûdectví, rád bych vzpomnûl zesnulého vozíã-
káfie-zakladatele a propagátora hnutí Independent Living Eda Robertse, kter˘
byl úãasten setkání lidí se zdravotním postiÏením v Praze a hovofiil o zaãátcích
hnutí v USA. Z úst se mu linula fiada moudr˘ch a platn˘ch my‰lenek s pfiíchutí
humoru. Své pfiemítání konãil retrospektivou do doby, kdy pofiádal s pfiáteli pro-
testní pochody za odstranûní diskriminace handicapovan˘ch. Pfii jedné takové
akci zasáhly pofiádkové síly. Pfiijel i policejní vÛz uzpÛsoben˘ pro pfiepravu
vozíãkáfiÛ a byl pouÏit.
KdyÏ se ujal slova ministr práce a sociálních vûcí Jindfiich Vodiãka, ubezpeãil

pfiítomné, Ïe ze strany ãeské vlády podobná "pozornost" nehrozí.
*

Jednou jsme s m˘m asistentem mûli nûco zafiídit ve mûstû a mimo jiné jsem si
nutnû potfieboval zatelefonovat. NejbliÏ‰í automaty byly v metru, pro mne v‰ak
nebyly dosaÏitelné. Dûlily mû od nich schody, k jejichÏ pfiekonání je kromû asi-
stenta potfieba pomoci je‰tû jedné osoby. Nejsem totiÏ pírko, s vozíkem váÏím
osmdesát kilogramÛ. A tak jsem radûji poÏádal asistenta, aby mne zakotvil u zdi
a telefonát vyfiídil on sám. Po chvíli se vedle mne - kde se vzala, tu se vzala -
objevila stafienka. Tfiesoucí se rukou poloÏila na má nehybná kolena desetiko-
runu. Podivil jsem se, ale pohotovû jsem s díky odmítl. Babiãka se s úlevou
usmála a povídá: "To ‰em ráda, Ïe nechãete moje peníÏe." KdyÏ se vrátil 
asistent a usly‰el, co jsem právû proÏil, podotkl se zjevnou lítostí: „·koda, 
mohl’s mi vybrat na svaãinu."

(Bertík Norbert Mikula, 23 let, klient POV)
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4. CO POT¤EBUJEME A CO PRO TO V POV DùLÁME
4.1. Vymezení pojmu osobní asistence
Osobní asistence je odpovídající zpÛsob péãe o osoby s tûÏk˘m zdravotním

postiÏením, která v nejvy‰‰í moÏné mífie kompenzuje dÛsledky zdravotního
postiÏení. Má umoÏnit uÏivateli nezávislé rozhodování o jeho Ïivotû, tzn. 
o uspokojování jeho potfieb. Stát by ji mûl poskytovat sv˘m obãanÛm stejnû
jako ústavní ãi jinou dosud provozovanou péãi, a to podle volby zdravotnû
postiÏeného obãana. 
SluÏby osobní asistence mají uÏivateli zabezpeãit základní Ïivotní potfieby, 

a to jak biologické (napfi. pfiíjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále
dopomoc pfii obstarání domácnosti, pfii nákupech, pochÛzkách atp.), tak 
spoleãenské (napfi. pfii v˘chovû dûtí, pfii vzdûlání a v˘konu povolání, pfii kultur-
ních a sportovních aktivitách), to v‰e jako nutnou kompenzaci zdravotního
postiÏení.
Osobní asistence fie‰í sociální handicap (oddûlení od spoleãnosti v dÛsledku

zdravotního znev˘hodnûní), je to tedy zabezpeãení sociální, pfiípadné potfiebné
zdravotnické o‰etfiování musí b˘t zaji‰tûno jin˘mi odbornû pfiipraven˘mi oso-
bami.
Rozhodnutí pro osobní asistenci nesmí vyluãovat moÏnost volby dal‰ích slu-

Ïeb, klient musí mít pfiíleÏitost kombinovat osobní asistenci s dal‰ími instituty
péãe.
SluÏby osobní asistence musí b˘t poskytovány v nezbytnû nutném ãasovém roz-
sahu podle vyhodnocení bodovacího systému (viz dále).
Osobní asistenci dûlíme podle následujících ukazatelÛ na dva typy: 

Sebeurãující osobní asistence nevyÏaduje Ïádné odborné ‰kolení asistentÛ.
JestliÏe je potfiebné jakékoliv ‰kolení pfiesahující základní (v‰eobecné) vzdûlá-
ní, jedná se o fiízenou osobní asistenci.
Klient musí b˘t schopen sám se podílet na sebeurãující osobní asistenci, tzn.
Ïe uÏivatel sluÏeb musí b˘t schopen vy‰kolit si osobního asistenta, organizovat
a vést jeho práci. JestliÏe toho klient není schopen, musí b˘t o nûho postaráno
fiízenou osobní asistencí, anebo jin˘mi instituty péãe.
¤ízená osobní asistence obvykle vyÏaduje odbornou pfiípravu osobních asi-

stentÛ. T˘ká se totiÏ osob, které potfiebují specializovanou pomoc. Klient neor-

ganizuje práci osobních asistentÛ. Ti asistují buì osobám (se smyslov˘m posti-
Ïením), pro nûÏ z podstaty asistence samé vypl˘vá potfieba koordinace osobních
asistentÛ zvenku, aby byla jejich kvalifikace vyuÏita co nejúãelnûji, anebo oso-
bám, (s mentálním, psychick˘m postiÏením), které si nedovedou z podstaty
svého postiÏení práci osobního asistenta fiídit.



4.2. Bodovací systém
POV pracuje na bodovacím systému, kter˘  umoÏÀuje co nejobjektivnûji zhod-

notit potfiebn˘ rozsah sluÏeb osobní asistence pro klienta. Zahraniãní modely

jsou v tomto pfiípadû pro na‰e potfieby vyuÏitelné jen velmi omezenû, neboÈ
sociální pomûry lidí se zdravotním postiÏením v âeské republice se nedají srov-
návat s pomûry, které jsou v zemích, z nichÏ tyto modely pocházejí. Bodování
POV sice zohledÀuje zdravotní stav, ale je postaveno zejména na zkoumání
úkonÛ, pfii nichÏ potfiebuje ãlovûk pomoc druhé osoby, v úvahu se bere i barié-

rovost prostfiedí, v nûmÏ se ãlovûk pfieváÏnû pohybuje. Testování je zamûfieno
na úkony, takÏe z nûj sice vypl˘vá potfieba pomoci pfii tûchto úkonech, není tím
v‰ak fieãeno, koho si k tomu má klient zvolit. Není tedy nucen k pfiíslu‰n˘m úko-
nÛm vyuÏívat osobní asistenci, ale mohou mu pomáhat rodinní pfiíslu‰níci, dob-
rovolníci nebo jin˘ typ sociální sluÏby.
Na testování uÏivatelÛ POV se podílí Rehabilitaãní klinika Albertov, která

mimo jiné spolupracuje na systému ucelené rehabilitace. Tento systém zahrnu-
je také hodnocení postiÏení z hlediska sobûstaãnosti, kter˘ je postaven nejen na
diagnose, ale i na sociálních pomûrech a ergonomickém vy‰etfiení. Takov˘
systém je velmi uÏiteãn˘ pro lidi s postiÏením, protoÏe podle jeho v˘sledkÛ je
moÏné smûfiovat úãinnû rehabilitaci, hledat pracovní uplatnûní atp.

„ZMRZLÁ" NOâNÍ JÍZDA
Toho dne, 8. 1. 1995, mrzlo, aÏ pra‰tûlo. Byl veãer a mnû se vÛbec nechtûlo
zÛstávat doma. "Co podniknem?" zeptala jsem se své asistentky a pfiítelkynû
Jarky. "Vidûla jsi uÏ noãní Prahu v zimû?" oplatila mi otázku. „Ne, je‰tû ne!"
fiekla jsem asi dost pfiesvûdãivû, protoÏe Jarka okamÏitû navázala slovy: „Tak
jedem."
Plo‰inov˘ autobus uÏ ãekal. Jeho otuÏil˘ a témûfi v‰emu uvykl˘ fiidiã Ondra byl

zprvu na pochybách, protoÏe mû Jarka zabalila do dvou dek takov˘m zpÛsobem,
Ïe by mû nepoznali ani vlastní rodiãe. Divil se, komu se to v takovém poãasí
zachtûlo poznávat krásy Prahy. Jakmile mû v‰ak identifikoval, nedivil se uÏ niãe-
mu.
Vystoupily jsme na Námûstí Republiky. Ondra slíbil, Ïe nedostavíme-li se do

22.30 hod., kdy odjíÏdí poslední autobus, pfiijde nás vysekat z ledu. Jarka mû
provezla starou ãástí Prahy a pfiipojila nezbytnû nutn˘ a zasvûcen˘, jakoÏ 
i obsáhl˘ v˘klad o zdej‰ích „pamûtihodnostech".
KdyÏ jsme se pokochaly osvûtlen˘m T˘nem, sv. Mikulá‰em, Mariánsk˘m námûs-
tím a Karlov˘m mostem, napadlo Jarku, Ïe bychom se mohly zajet „mrknout"
na Hrad. Tam jsme se ov‰em mohly dostat jen jedinou cestou - Nerudovou ulicí.
To vyÏadovalo, aby Jarka pfiekonala velmi nároãné stoupání. V rukou tûÏk˘
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mechanick˘ vozík (ten elektrick˘ byl je‰tû v nedohlednu) s mou maliãkostí o pûk-
n˘ch pár kilo tûÏ‰í neÏ obyãejnû. Zimní obleãení je zkrátka zimní. Jarka jenom
fiekla: „Neboj, to zvládnu!"
Cesta ubíhala celkem snadno a rychle - asi pÛl hodiny. SnaÏila jsem se ji zpestfiit
vlastním vyprávûním a glosováním okolí. Jarka vût‰inou mlãela. Co se chvíli
v‰ak zastavila, aby odloÏila ãást svého obleãení. Pfies to, co ukazoval teplomûr,
jí bylo teplo. Vojáci hradní stráÏe ztûÏí udrÏeli kamenn˘ v˘raz pfii pohledu na
kontrast na‰eho obleãení. Projely jsme se prostorami Hradu, osvûtlen˘ vypadá
opravdu majestátnû, a stejnou cestou jsme se vracely zpût.
Jen taktak jsme na zastávku autobusu dorazily vãas. Ondra byl rád, neboÈ

dodateãnû zjistil, Ïe sekyrku zapomnûl ve v˘pravnû.
Cel˘ veãer skonãil happy end(em), a patfií proto k siln˘m záÏitkÛm v‰ech zúãast-
nûn˘ch.

(JUDr. Iva Mare‰ová, 27 let, klientka POV)
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4.3. Vztah sluÏby osobní asistence k ostatním institutÛm sociální podpory 
a pomoci

Osobní asistence stále je‰tû není uzákonûna, takÏe ve stávajícím systému soci-
ální pomoci ji poskytují instituce vût‰inou nestátní. Ty ji financují z grantÛ zís-
kan˘ch na základû kaÏdoroãnû podávan˘ch projektÛ na MPSV, magistráty a
obecní úfiady, ze sponzorsk˘ch penûz a z úhrad uÏivatelÛ. Peníze obvykle nesta-
ãí pokr˘t sluÏby, které by uspokojily skuteãné potfieby uÏivatelÛ (u POV je to
pûtina hodin, které by klienti reálnû potfiebovali). Ti jsou nuceni redukovat své
potfieby na ty, jeÏ umoÏní pfieÏití, musí kombinovat osobní asistenci s dal‰ími
typy sociálních a zdravotnick˘ch sluÏeb, tj. s peãovatelskou sluÏbou, civilní
peãovatelskou sluÏbou, Home Care apod., a shánût zástupy dobrovolníkÛ.
Kombinace sluÏeb sama o sobû není nic záporného, neboÈ rÛzní poskytovatelé
mají rozliãné moÏnosti, a tak má uÏivatel v˘bornou pfiíleÏitost uspokojovat své
potfieby co nejúãelnûji. Nepfiíjemné je, Ïe nyní kombinují uÏivatelé tyto sluÏby
z donucení a ne vÏdy to je kombinace ideální.  

V âeské republice je vzhledem k poãtu lidí, ktefií by osobní asistenci vyuÏívat
mohli a chtûli, jen nepatrné mnoÏství poskytovatelÛ. Uvádíme zde jejich adre-
sáfi, pfiestoÏe jsme si vûdomi, Ïe  velmi rychle zastará, neboÈ nûktefií se neudrÏí
(doufejme, Ïe tûch bude minimum) a mnozí a mnozí pfiibudou (to si úpûnlivû
pfiejeme). 
DùTSK¯ MOZEK, Na rybníãku 10/1365, 120 00 Praha 2
HANDICAP, Padûlky 1367, 760 01 Zlín
HEWER, Pod Stra‰nickou vinicí 13, 100 00 Praha 10
KVP, Pet˘rkova 1952, 140 00 Praha 4 
LIGA ZA PRÁVA VOZÍâKÁ¤Ò, Kounicova 42, 602 00 Brno
MùSTSKÁ CHARITA, Pod Chlumem 8, 312 15 PlzeÀ
POV,  Benediktská 6, 110 00 Praha 1
RYTMUS, Bruselská 16, 120 00 Praha 2
SPMV - Stfiedisko pracovní rehabilitace, Elektrárenská 104, 721 00 Ostrava -
Svinov
SPS Kladno, Hfiebeãská 422/2674, 272 08 Kladno - Kroãehlavy
ST¤EDISKO ASISTENCE, JedliãkÛv ústav, U Pevnosti 4, 120 00 Praha 2
TREND, Handkeho 1, 779 00 Olomouc
VIA SdruÏení hluchoslep˘ch, Keppnerova 2050, POB 30, 155 80 Praha 13

4.4. Efektivnost
Efektivnost sluÏby osobní asistence je vysoká, zejména pokud jde o sebeurãu-

jící typ. Lze ji totiÏ provozovat buìto úplnû bez jakékoliv administrativy (kdyÏ
je klient zamûstnavatelem), anebo s minimálním personálním zaji‰tûním pro
organizování,  administrativu a ekonomiku ãinnosti.  Pfii osobní asistenci se tedy
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platí mzdy pfiedev‰ím osobám  pracujícím v pfiímé péãi a jen nûkolika pracov-
níkÛm managementu (jednomu aÏ dvûma). Provoz své domácnosti si hradí uÏi-
vatelé sami. Oproti ústavÛm, kde zabezpeãují klienty se srovnateln˘m postiÏe-
ním, odpadá mnoho nákladov˘ch poloÏek. Pomineme-li sníÏení mzdov˘ch
nákladÛ pro pracovníky, ktefií se starají o chod ústavu (fieditel, staniãní sestra,
údrÏbáfii, kuchafiky apod.), u‰etfií se také za provoz ústavu (otop, údrÏba, ener-
gie). Osobní asistence mÛÏe zaãít zcela bez investic a bez poãáteãního vkladu
(kapitálu), není tfieba nic stavût ani opatfiovat vybavení, protoÏe v‰e se dûje v kli-
entovû domácnosti nebo tam, kde se klient právû vyskytuje. Osobní asistenci lze

zaãít provozovat velmi snadno, ihned, jakmile se získají peníze na mzdy osob-
ním asistentÛm. Dosavadní zdroje financování jsme popsali v˘‰e, doufáme
v‰ak, Ïe se brzy zmûní. Za odpovídající bychom povaÏovali tzv. kapitaãní
dávku, tzn. pfiímou platbu, neboli pfiíspûvek na péãi, za kter˘ by si mohl klient
koupit ty sluÏby, které si pfieje, tfieba osobní asistenci.

4.5. Uzákonûní osobní asistence
V dosavadní podobû je legislativní úprava t˘kající se péãe o obãany se zdra-

votním postiÏením naprosto nevyhovující. Jednak neodpovídá svûtovému

trendu, jednak pÛsobí diskriminaãnû, neumoÏÀuje uplatÀovat tûmto osobám
základní lidská práva a koneãnû - její realizace je pfiíli‰ nákladná. Proto je na‰ím
cílem zafiazení osobní asistence do legislativního rámce jako adekvátního zpÛ-
sobu péãe placené státem tak, aby se osobní asistence stala jedním z obligator-
ních zpÛsobÛ standardní péãe o kaÏdého obãana se zdravotním postiÏením, pak-
liÏe si tento zpÛsob zvolí a je-li schopen jej uÏívat.

Legislativní oporou pro osobní asistenci by mûl b˘t tzv. tfietí pilífi sociálního

systému âeské republiky, tj. zákon o sociální pomoci (má fie‰it sociální nouzi
obãanÛ). Dva pilífie uÏ stojí, jsou to systém státní sociální podpory (fie‰í hmot-
nou nouzi obãanÛ) a dÛchodové zabezpeãení (kter˘ je tfieba vylep‰it), ale ten
tfietí stále chybí. Na tomto místû nebudeme rozebírat, proã tomu tak je.
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Uvedeme jen, podle jak˘ch zásad by mûl fungovat a co dûláme pro to, aby se
tak skuteãnû stalo, a to co nejdfiíve. 

Zákon o sociální pomoci musí fie‰it komplexnû systém finanãní podpory, tj,
systém dávek kompenzující zdravotnû podmínûnou neschopnost obãanÛ vydû-
lat si na základní Ïivotní potfieby (o‰atné, na dopravu etc.), a systém sociálních
sluÏeb. Sociální sluÏby je tfieba rozdûlit na dvû skupiny podle úãelu: poskytují
se obãanÛm,  ktefií se ocitli v sociální nouzi buì proto, Ïe jsou nepfiizpÛsobiví
(bezdomovci, závislí na omamn˘ch látkách apod.), anebo z dÛvodÛ zdravotní-
ho postiÏení, stáfií, dlouhodobé nemoci apod. SluÏby nepfiizpÛsobiv˘m obãanÛm
je tfieba tak trochu vnucovat, neboÈ ãinnost tûchto lidí je více ãi ménû spoleãen-
sky nebezpeãná, proto se jim fiíká intervenãní. SluÏby poskytované druhé sku-
pinû se naz˘vají sluÏby péãe. Cílem sluÏeb intervence je pomoci obãanÛm tak,
aby se ke sluÏbû uÏ nevraceli, cílem sluÏeb péãe je rozvíjet je tak, aby kvalita
uÏivatelova Ïivota byla na srovnatelné úrovni s vrstevníky (Vrstevníkem pro
potfieby tohoto hodnocení rozumíme ãlovûka, kter˘ je srovnateln˘ s konkrétním
uÏivatelem nejen vûkem, ale i spoleãensk˘m postavením.). SluÏby intervence
musí b˘t hrazeny prostfiednictvím  poskytovatele, sluÏby péãe prostfiednictvím
uÏivatele, jehoÏ koupûschopnost je nezbytné posílit pfiíspûvkem na péãi.

Základním principem zákona o sociální pomoci má tedy b˘t nárok na sluÏbu,
kter˘ vypl˘vá z objektivnû, individuálnû a nezávisle zji‰Èované potfieby

pomoci, a u sluÏeb péãe moÏnost pro klienta svobodnû si zvolit, jakou sluÏbu
bude pouÏívat. 

POV nestojí stranou, ale pomáhá pfii tvofiení podkladÛ pro zákon o sociální
pomoci. Kromû pfiipomínkování jiÏ vytvofien˘ch návrhÛ vûcn˘ch zámûrÛ záko-
na vypracovali její pracovníci za pfiispûní dal‰ích (v˘‰e zmínûn˘ch) poskytova-
telÛ standardy osobní asistence a také systém hodnocení. 

4.6. Organizaãní a provádûcí opatfiení a pokyny 
Je tfieba vypracovat organizaãní a provádûcí opatfiení a pokyny pro praktické

provozování osobní asistence, tzv. speciální metodiku,  která  bude zohledÀo-
vat zvlá‰tnosti této sluÏby, a to ve v‰ech ukazatelích, které se sledují. Na pfiíklad:

4.6.1. Provozní standardy

4.6.1.1. Místní a ãasové hledisko sluÏby

Osobní asistence se poskytuje bez ãasového i místního omezení, tzn. ve dne,
v noci, v pátek i ve svátek, a v‰ude tam, kde pob˘vá klient. U sebeurãující osob-
ní asistence záleÏí pouze na  domluvû mezi klientem a osobním asistentem, kdy,
kde a jak bude sluÏba probíhat. U fiízené osobní asistence fiídí ãasové hledisko
po domluvû s klientem poskytovatel, o místû rozhoduje uÏivatel. Úfiední doba 
a místo sídla poskytovatele mají b˘t pro uÏivatele dostupné.
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4.6.1.2. Informovanost o sluÏbû

Poskytovatel osobní asistence je povinen mít k dispozici informaãní materiá-
ly, které jsou pfiizpÛsobeny potfiebám  (i zvlá‰tním) stávajících i pfiípadn˘ch uÏi-
vatelÛ. Z nich se mÛÏe  klient dozvûdût v‰echny údaje dÛleÏité jednak pro 
rozhodnutí, Ïe bude pfiijímat  sluÏbu od tohoto konkrétního poskytovatele, 
jednak o prÛbûhu sluÏby samé, kdyÏ uÏ ji pfiijal. 
4.6.1.3. Prostfiedí a podmínky pro poskytování sluÏeb

SluÏby osobní asistence se poskytují pfieváÏnû v prostfiedí uÏivatele. S klien-
tem je tfieba dohodnout a písemnû stvrdit, jaké podmínky je povinen pfiipravit
pro práci osobního asistenta. Sídlo poskytovatele musí b˘t pfiizpÛsobeno
potfiebám (i zvlá‰tním) stávajících i pfiípadn˘ch uÏivatelÛ.
4.6.1.4. Nouzové a havarijní situace

Poskytovatel má záznamy o tom, co konkrétní uÏivatelé pro sebe v prÛbûhu
sluÏby povaÏují za nebezpeãné a jak se tomu dá ãelit. Jde na pfiíklad o pfiípadné
zvraty ve zdravotním stavu, o úkony, pfii nichÏ mÛÏe dojít ke zranûní klienta ãi
asistenta (pfiesuny, pfiekonávání bariér), o pfiedvídatelné krize v péãi, havárie 
v domácnosti apod. Poskytovatel je povinen ‰kolit osobní asistenty tak, aby
dokázali pfiedcházet tûmto situacím a fie‰it je, kdyÏ nastanou.
4.6.1.5. Ekonomika

Poskytovatel hospodafií s finanãními prostfiedky tak, aby jich vyuÏil co nejlé-
pe ve prospûch uÏivatele. Jeho hospodafiení je prÛhledné.
4.6.2. Personální standardy
4.6.2.1.  Pracovnû-právní vztah

Pracovnû-právní vztah osobního asistenta a klienta mÛÏe b˘t trojí:
4.6.2.1.1. Zamûstnaneck˘.

a) Osobní asistence fiízená uÏivateli znamená, Ïe lidé se zdravotním postiÏením
si najímají své vlastní asistenty a osoby se zdravotním postiÏením fungují jako
individuální zamûstnavatelé. Mají potom jako zamûstnavatelé plnou zodpovûd-
nost.
b) Asistenti nabízejí sluÏby osobní asistence, jeÏ mají zapsány v Ïivnostenském
listû.
4.6.2.1.2. SdruÏení.

Jednotliví lidé se zdravotním postiÏením organizují svou vlastní osobní asisten-
ci, zodpovûdnost zamûstnavatele má sdruÏení.
4.6.2.1.3. Agentura.

Agentury zamûstnávají asistenty a nabízejí sluÏby osobní asistence, kterou také
sami organizují.
Je dÛleÏité, aby lidé, ktefií chtûjí pfievzít zodpovûdnost za své sluÏby, tuto moÏ-

nost mûli, ale lidé, kter˘m to nevyhovuje, by mûli mít moÏnost volby. Je tfieba
moÏnosti v˘bûru sluÏeb roz‰ífiit, ne nahradit jednu druhou.
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4.6.2.2. PoÏadavky na osobní asistenty

Osobní asistenti musí splÀovat zejména osobnostní kritéria. Pro nedostatek
místa uvedeme jen ty vlastnosti, které z asistence vyluãují: jsou to sklony 
k agresivitû, k manipulaci a nedostatek vnímavosti. Tûlesné pfiedpoklady se
zkoumají ve vztahu ke konkrétnímu uÏivateli. PoÏadavky na habitus (tûlesnou
stavbu), kondici (tûlesn˘ stav), obratnost apod. se li‰í podle postiÏení a váhy 
klienta. Kvalifikaãní poÏadavky vypl˘vají z typu asistence (viz v˘‰e).
4.6.3. Procedurální standardy

4.6.3.1. Cíle a zpÛsoby poskytování sluÏeb

Cílem osobní asistence je kompenzovat postiÏení uÏivatele tak, aby mohl Ïít
tak jako jeho vrstevníci (viz v˘‰e). Osobní asistence umoÏÀuje adresné, indivi-
duální, a tedy efektivní uspokojování potfieb. Ve vztahu uÏivatel  - poskytovatel,
potaÏmo pracovník v pfiímé péãi totiÏ hraje vÛdãí roli uÏivatel. Ve speciální
metodice se zdÛrazÀuje zejména to, Ïe kaÏdému uÏivateli jsou poskytovány
sluÏby nikoliv podle zabûhnut˘ch, ale podle osobit˘ch postupÛ, které se tvofií
aÏ pfii spolupráci konkrétních jednotlivcÛ.
4.6.3.2. Ochrana práv uÏivatelÛ sociálních sluÏeb

Osobní asistence je sociální sluÏba, která umoÏÀuje nejvût‰í zaãlenûní lidí 
s postiÏením do spoleãnosti. UÏivatel je tu tedy ohroÏen nejen nízkou kvalitou
sluÏeb, ale také ‰patn˘mi jevy ve spoleãnosti. Poskytovatel je povinen mít neu-
stálou zpûtnou vazbu s klienty, aby pomohl fie‰it problémy s tím spojené.
Vzhledem k tomu, Ïe stûÏejní je vztah klient – uÏivatel, dbá poskytovatel jed-
nak na eliminování nepfiípustn˘ch charakterov˘ch vlastností u osobních asi-
stentÛ, jednak na posílení schopností a dovedností uÏivatelÛ (‰kolení, osobní
vedení aj.). 
4.6.3.3. Jednání se zájemcem o sluÏbu

Zájemci o sluÏbu  musí poskytovatel zdÛraznit zvlá‰tnosti spojené s poskyto-
váním osobní asistence, a to pfiedev‰ím vysoké nároky na schopnosti a doved-
nosti klienta u sebeurãujícího typu a nutnost jasné formulace konkrétních zaká-
zek u fiízeného typu. Poskytovatel má metodiku ke zji‰Èování speciálních

potfieb zájemce, která se vztahuje k cílové skupinû uÏivatelÛ. 
4.6.3.4. Dohoda o poskytování sluÏby

Poskytovatel se zavazuje splnit jak normy obecnû platné pro sociální sluÏby,
tak i zvlá‰tní - plynoucí z potfieb cílové skupiny. V dohodû  tedy poskytovatel
slibuje, Ïe je bude plnit, pfii osobní asistenci musí také uÏivatel stvrdit povin-

nosti, jeÏ je tfieba dodrÏovat, aby sluÏba mûla hladk˘ prÛbûh. Osobní asistence
(zejména sebeurãující) totiÏ vyÏaduje velké osobní nasazení od klienta; musí
vûdût pfiesnû, co, kdy, kde a jak se bude dûlat, musí b˘t pfiesn˘, spolehliv˘ a zod-
povûdn˘, musí pfiipravit pro osobního asistenta dobré podmínky.  
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4.6.3.5. Plánování a prÛbûh poskytování sluÏeb

U fiízené osobní asistence musí mít poskytovatel dostupná a v‰eobecnû známá
pravidla pro plánování sluÏeb u jednotliv˘ch uÏivatelÛ. U sebeurãující se
domlouvají klient s osobním asistentem o podobû jednotliv˘ch sluÏeb mezi
sebou.
4.6.3.6. Úãast uÏivatele na fiízení

Organizace musí mít pravidla pro úãast uÏivatelÛ na fiízení organizace, která
jsou v‰em uÏivatelÛm dostupná. Míra úãasti se fiídí typem organizace.
4.6.3.7. Základní biologické potfieby uÏivatele

Osobní asistence umoÏÀuje lidem s postiÏením uspokojovat tyto potfieby v nej-
vy‰‰í moÏné mífie podle jejich potfieb a pfiání. Poskytovatel má metodiku, v níÏ
v souladu s nároky cílové skupiny stanovuje osobním asistentÛm jako povinnost
zabezpeãit pfiedev‰ím tyto potfieby.
4.6.3.8.  Osobní údaje

Osobní asistenti mají velmi blízkou úãast na Ïivotû sv˘ch uÏivatelÛ, proto se 
v pravidlech pro nakládání s osobními údaji zdÛrazÀuje mlãenlivost o jejich
dÛvûrn˘ch údajích. Do svého osobního spisu má klient právo nahlédnout.
4.6.3.9. StíÏnosti na kvalitu sociálních sluÏeb

Poskytovatel má dostupná a v‰eobecnû známá pravidla pro vyfiizování stíÏ-
ností, jejichÏ souãástí jsou postupy pro pomoc pfii fie‰ení problémÛ ve vztahu
klient – osobní asistent.  
4.6.3.10. Návaznost na formální a neformální zdroje

Osobní asistence ideálnû pomáhá ke klientovu zapojení do spoleãnosti. âasto
se dokonce osobní asistence aÈ uÏ sebeurãující ãi fiízená povaÏuje pfiedev‰ím za
prostfiedek pro uspokojování tûchto klientov˘ch potfieb, tfiebaÏe v˘hradnû 
k tomu osobní asistence neslouÏí. ZáleÏí pfiedev‰ím na domluvû uÏivatele 
s poskytovatelem, jak bude asistence u konkrétního klienta probíhat.
4.6.3.11. Finální stadium uÏivatelova Ïivota

Osobní asistence jako jedna z mála sociálních sluÏeb umoÏÀuje jejím uÏivate-
lÛm, aby zÛstali doma aÏ do posledních chvil svého Ïivota. Poskytovatel ve
sv˘ch pravidlech zdÛrazÀuje citliv˘ pfiístup k záleÏitostem spojen˘m s finálním
stadiem uÏivatele. Podporuje osobní asistenty, aby umûli pomoci uÏivateli 
i rodinû v jejich potfiebách i v tûchto tûÏk˘ch chvílích.
4.6.3.12. Ukonãení sluÏby

Osobní asistence se poskytuje pfieváÏnû osobám s velmi tûÏk˘m postiÏením. Ti
jsou na této sluÏbû natolik závislí, Ïe by bez ní nepfieÏili. Z toho dÛvodu je
poskytovatel  povinen pro pfiípad, Ïe by byl nucen sluÏbu náhle pfieru‰it ãi ukon-
ãit, mít smlouvu s jin˘m poskytovatelem, Ïe se uÏivatelÛ na nejnutnûj‰í dobu 
a v nezbytném rozsahu ujme. Pro ukonãení sluÏby s jednotliv˘mi klienty ze
strany poskytovatele je závazná dvoumûsíãní lhÛta.
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ZÁVùR
Roz‰ífiení sluÏeb osobní asistence mezi v‰echny obãany, ktefií je potfiebují 

a mají o nû zájem, je cílem v‰ech, kdo v této oblasti pracují. Koneãn˘m zámû-
rem je zlep‰it kvalitu Ïivota v‰ech obãanÛ tohoto státu. Zopakujme si tedy:
a) Existuje celosvûtové hnutí Independent Living, k nûmuÏ se mimo jiné 

subjekty, v této publikaci zmínûné, pfiipojila i PraÏská organizace vozíãkáfiÛ.
b) Za základní cíle POV pokládáme fungování Centra samostatného Ïivota 

a zaji‰Èování osobní asistence a dal‰ích základních sluÏeb, napomáhajících zafia-
zení osob se zdravotním postiÏením do tzv. „normálního“ Ïivota.
c) Dal‰ím cílem je prosazení takového zákona o sociální pomoci, kter˘ bude

optimální pro uÏivatele. 
d) Od vás, ãtenáfiÛ, oãekáváme, Ïe se nebudete bránit poznávání na‰ich problé-

mÛ, pfiípadnû své znalosti roz‰ifiovat podle aktuálních zmûn kupfiíkladu v legis-
lativû. ¤adu vûcí jsme se uÏ nauãili dûlat sami, ale na v‰echno nestaãíme.
Vûfiíme, Ïe nám s fie‰ením v˘‰e naznaãen˘ch problémÛ budete ochotni podle
sv˘ch vlastních moÏností pomoci.

JAK JE MOÎNÉ, ÎE OSOBNÍ ASISTENCE NENÍ SAMOZ¤EJMOSTÍ
Nechápu, jak je moÏné, Ïe osobní asistence není samozfiejmostí. Pfiedpokládám,
Ïe ãlovûk, kter˘ na sebe vezme dobrovolnû zodpovûdnost, a tím pádem také
právo a moc rozhodovat o osudech ostatních lidí, je mentálnû nenaru‰en˘ jedi-
nec. Jak je potom moÏné, Ïe takovému mentálnû nenaru‰enému jedinci nedojde
tak jednoduchá vûc, jakou je to, Ïe on sám je sice je‰tû dnes zdrav˘, ale uÏ zítra
b˘t nemusí? Co bude dûlat potom? Nevûfiím, Ïe je nutné, aby si musel kaÏd˘ na
vlastní kÛÏi zakusit bezmocnost vozíãkáfie, aby byl vÛbec ochoten a schopen 
v této oblasti hnout prstem. Zdrav˘ rozum a trocha pochopení k tomu pfiece musí
staãit. Nebo Ïe by uÏ nebyl ani ten? Kdo, ãi spí‰e co o tom tedy vlastnû rozho-
duje? Hloupost? Neschopnost? Neochota a nepochopení? Jsou to ony, které
vládnou, které drÏí moc a rozhodují o osudech tisícÛ jin˘ch lidí? Jak si v‰ak
mÛÏe hloupost uvûdomit tu obrovskou sílu, se kterou den co den manipuluje?
Jak mÛÏe hloupost pochopit, Ïe tvofiit, spoluvytváfiet spoleãn˘ osud je záleÏitost,
na kterou zkrátka nestaãí, pfii které pfiekáÏí, kterou by mûla zcela odevzdat
pochopení a ochotû?
Vím, ono se to lehce fiekne, ale Ïivot je jedna velká komplikace. Tu nejde to, tam
není toto moÏné, jinde se pro zmûnu vezme zodpovûdnost a hodí na záda nûko-
mu dal‰ímu. A tak zodpovûdnost putuje jako raneãek prostorem a nic se nedûje.
No co, vÏdyÈ nehofií. Oni to ti vozíãkáfii zase nûjak pfieÏijí.
Nevím sice, kdo konkrétnû má otázku osobní asistence na starosti, ale pfiedpo-

kládám, Ïe ti, kter˘ch se to t˘ká, to budou vûdût. Nebo alespoÀ obãas cítit nûkde
v hloubce lehké hryzání svûdomí. I kdyÏ apelovat na svûdomí se mi zdá b˘t tak
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naivní poãin jako pfiesun z bláta do louÏe. Nevadí. Nemám pfiíli‰ mnoho pro-
stfiedkÛ, kter˘mi bych mohla zájmy lidí s tûlesn˘m postiÏením hájit.
Nemám ani Ïádné argumenty, kter˘mi bych mohla kfiiãet, Ïe tento problém je 

z tûch stovek palãiv˘ch problémÛ jedním z nejpalãivûj‰ích.

Pfiitom není úplnû nemoÏné pochopit alespoÀ ãásteãnû nepohyblivého ãlovûka.
PÛjãte si na ãtrnáct dnÛ invalidní vozík, svaÏte si ruce i nohy, seìte trvale zavfie-
ni v ob˘vacím pokoji, protoÏe vás nemá kdo vyvést ven, dívejte se z okna a ãurej-
te si pfiitom do kalhot, protoÏe záchod pro vás jednou pro vÏdy skonãil; nemÛ-
Ïete se napít, nemÛÏete si ãíst. ProtoÏe k tomu v‰emu byste potfiebovali, aby
vedle vás nûkdo byl. Co vám zb˘vá? HrÛzostra‰ná pfiedstava, Ïe se to nikdy
nezmûní. MÛÏete proklínat cel˘ svût a nadávat na kretény, ktefií pokládají osob-
ní asistenci za zbyteãn˘ pfiepych.
Je v‰ak také moÏné, Ïe po takové zku‰enosti nebudete potfiebovat Ïádn˘ argu-

ment a pochopíte vozíãkáfie ze dne na den. A problémy, které se vám dosud zdály
nefie‰itelné, se budou fie‰it hravûji a snadnûji.

(Jitka Kadlecová, 25 let, osobní asistentka POV)
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