Analytická zpráva
Centra pro zdravotně postižené ÚK, o.p.s.
za rok 2016 - osobní asistence
Osobní asistence v roce 2016 se zvýšila, zhruba o 30 klientů, než v předcházejícím roce, kdy
mělo Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje (dále jen Centrum) uzavřeno smlouvy s 64
klienty. Služba os. asistence je řádně vykonávána, dle vnitřních směrnic Centra, které vycházejí
z platných zákonů a metodické vyhlášky MPSV.
Asistenční služba (dále jen OAS) byla i v r.2016 v terénu kontrolována, přímo při přímé péči, ze strany
soc. pracovnice, která vykonala 24 kontrol u klientů OAS.
V případě jakýchkoliv nedostatků jsou asistentky na místě ihned upozorňovány, ihned je sjednána
náprava. V rámci roku 2016 jsme se nesetkali s žádnými závažnějšími pochybeními. Os. asistentky
pracují svědomitě a kvalitně, svou práci mají rády.
V kolektivu os. asistentek je vidět i vstřícný vztah, v případě onemocnění, se zastupují, a to velice
ochotně, protože všechny vědí, že klient na nás čeká a potřebuje nás.
Všechny naše os. asistentky jsou spolehlivé, empatické, mají potřebné vzdělání dle příslušného
zákona o soc. službách a ještě jsou samozřejmě zapojeny v celoživotním vzdělávání.
Jejich velkou snahou je klientům nabídnout a s dopomocí jich samotných umožnit žít spokojený život
ve svém přirozeném prostředí, s rodinou a v okruhu přátel. Dbát na co nejvyšší kvalitu života klientů,
o které se staráme. Dopomáhat tak, aby se co nejvíce odálil případný nástup do ústavní péče, kterou
za přirozený způsob života nepovažujeme, i když v některých případech je nezbytná.
V rámci letošního roku jsme upravili několik Individuálních plánů, a s pomocí os. asistentů se snažíme
naplňovat jednotlivé cíle, které jsou pro naše klienty nesmírně důležité. Koordinátorka OAS, soc.
pracovnice se zúčastnila akreditovaného kurzu na individuální plánování, aby se seznámila
s nejnovějšími trendy v této naší registrované soc. službě.
V případě úmrtí klientů, nebo při vypovězení smlouvy, vzhledem k zdravotnímu stavu, kdy klient už
musí přejít do péče ústavní, se snažíme pro os. asistenty vyhledat co nejrychleji nové klienty, tak, aby
nedocházelo k propadům pracovní vytíženosti os. asistentek a tím i tržeb, s kterými pochopitelně
Krajský úřad Ústeckého kraje, který nás financuje, také počítá.
Hodnocení osobních asistentů:
Alina Pilařová – os. asistentka s dlouhodobou praxí, spolehlivá, pracovitá, vzděláním zdravotní
sestra. Svou práci vykonává velmi svědomitě. Klienti jsou velice spokojeni. V letošním roce u ní
nedošlo k žádným změnám u klientů.
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Helena Krobová – os. asistentka s dlouholetou praxí, spolehlivá, pracovitá, vzděláním zdravotní
sestra. Svou práci vykonává velmi svědomitě. Na začátku tohoto roku asistentka onemocněla na dva
měsíce. Asistence u klientů byla zajištěna ostatními os.asistenty. V letošním roce došlo jen k drobným
úpravám ve skladbě klientů.
Martina Čípová – os. asistentka s dlouhodobou praxí, spolehlivá, pracovitá, se středním vzděláním.
Svou práci vykonává velmi svědomitě a mj. i u těžce postiženého klienta. Klienti jsou s ní spokojeni.
V letošním roce nedošlo k žádným změnám u klientů.
Věra Vopatová – os. asistentka s dlouhodobou praxí, spolehlivá, pracovitá, se středoškolským
vzděláním, absolventka gymnazia. Svou práci vykonává svědomitě s velkým nasazením a ochotou.
Klienti jsou velice spokojeni. V letošním roce došlo jen k drobným úpravám u klientů.
Ladislava Lebdušková – os. asistentka s dlouhodobou praxí, spolehlivá, se středním vzděláním. Velmi
pracovitá a ochotná. Svou práci vykonává svědomitě. Klienti jsou velice spokojeni. V letošním roce
došlo jen k drobným úpravám u klientů.
Simona Kalendová – os. asistentka spolehlivá, pracovitá. Svou práci vykonává svědomitě. Klienti jsou
velice spokojeni. V letošním roce absolvovala kurz Pracovníka v sociálních službách. Byla zkoušející
komisí velice pochválena, za velmi dobrou přípravu na závěrečnou zkoušku a vypracování
individuálního plánu, kam se jistě promítla její praxe v Centru. Bohužel v letošním roce ji zemřela
dlouholeté klientka. Ale do několika měsíců se nám postupně podařilo najít nové klienty pro tuto
asistentku.
Alena Dammová – os. asistentka s dlouhodobou praxí, spolehlivá, pracovitá, středoškolsky vzdělaná,
s letitou praxí učitelky ve speciální škole. Svou práci vykonává svědomitě. Klienti jsou s asistentkou
velice spokojeni. Asistentka pracuje v Teplicích. Oceňuji spolehlivost a samostatnost, pravidelný
zájem o denní v Centru, při pravidelném hlášení docházky. V letošním roce došlo jen k drobným
úpravám u klientů.
Tereza Vacková – os. asistentka s delší praxí, spolehlivá, pracovitá, vzděláním zdravotní sestry, zatím
bez maturity. Svou práci vykonává svědomitě. Klienti jsou velmi spokojeni, stará se mj. o velice
náročného klienta. Je vidět velmi hezká spolupráce s rodinou. Asistentka v příštím roce bude
dodělávat vzdělání – maturitní zkoušku.
Zdeňka Janotová – os. asistentka s dlouhodobou praxí, spolehlivá, pracovitá, vzděláním zdravotní
sestry. Svou práci vykonává svědomitě. Asistentka pracuje 0,3 pracovního úvazku u jednoho klienta.
Bohužel manželka klienta, o které se asistentka v loňském roce starala, byla umístěna v domově pro
seniory, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.
Jarmil Pindlová – os. asistentka s dlouhodobou praxí, spolehlivá, pracovitá, středoškolsky vzdělaná.
Svou práci vykonávala svědomitě. V červnu ukončila pracovní poměr, po vypršení pracovní smlouvy,
kterou již z rodinných důvodů nechtěla prodloužit, což nás v Centru mrzelo, přemlouvali jsme ji, ale
zároveň její důvody chápali. Klienti byli rozděleni ostatním asistentkám.
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Pavla Ryglová – os. asistentka spolehlivá, pracovitá, absolventka gymnazia. Svou práci vykonává
svědomitě. Klienti jsou velmi spokojeni. V letošním roce prošla několika změnami, od listopadu 2016
pracuje na 0,7 úvazku. V příštím roce 2017 by měla pracovat na 0,3 pozici sociálního asistenta a 0,7
osobního asistenta. V letošním roce došlo jen k drobným úpravám u klientů.
Stanislava Štulíková – os. asistentka na VPP, střední vzdělání, s kurzem PSS. Asistentce byli
přidělování klidnější klienti z důvodu jejího prodělaného onemocnění. V dubnu prodělala v osobním
volnu úraz a byla v PN do července, kdy odpracovala týden a opět došlo k úrazu v osobním volnu a
pracovnice sama uznala, že již nemůže být prac. smlouva prodloužena, vzhledem ke zhoršenému zdr.
stavu.
Jana Drtinová – os. asistentka spolehlivá, pracovitá, má střední vzdělání. Svou práci vykonává
svědomitě a ochotně. Asistentka bývá přidělena klientům, navštěvujícím lázeňskou péči. V době, kdy
klienti lázní nejsou, ochotně vypomáhá a zastupuje os. asistentky v době dovolené, nemocenské.
V letošním roce absolvovala kurz pro pracovníky v sociálních službách, zkoušky i individuální plán
měla velice dobře zpracované a byla pochválena zkoušející komisí. V letošním roce došlo jen
k drobným úpravám u klientů.
Jana Kulhanová – os. asistentka spolehlivá, pracovitá, vzděláním zdravotní sestra. Svou práci
vykonává svědomitě. Asistentka vykonává část své práce v Ústí nad Labem a část v Teplicích. Naším
společným cílem je najít více klientů v Teplicích.
Martin Dvořák – os. asistent, který v letošním roce absolvoval kurz pro pracovníky v sociálních
službách, zkoušky složil bez větších obtíží. Má střední vzdělání a před nástupem do funkce byl
dlouholetým pracovníkem Centra. Asistent je svědomitý, pracovitý. U klientů je o asistenta veliký
zájem, především mezi muži. V listopadu bude asistentovi řádně nastaven služba, stane se klíčovým
os. asistentem, prozatím vypomáhal a vykonával především doprovodnou asistenční službu.
Iveta Farcalasová – os. asistentka, která nastoupila v říjnu 2016, za p. Štulíkovou, která byla
opakovaně, dlouhodobě v PN. Asistentka je pracovitá, energická, ochotná, spolehlivá s praxí mimo
Centrum. Vystudovala střední zdravotnickou školu, bez maturity. Nyní prochází zapracováním.
Asistentka má již jednoho klienta a další jsou v jednání. Prozatím také vypomáhá v doprovodech pro
klienty v DPS.
Alena Vlachová – os. asistentka, která nastoupila v listopadu 2016, prozatím se velice dobře
zapracovává, i když praxi s postiženými mimo Centrum má. Nyní vypomáhá s doprovody pro DPS. Je
ochotná, pracovitá. Hledáme pro ni intenzivně nové klienty.

V Ústí n.L., prosinec 2016
Zpracovala: Bc. Radka Honzajková, soc. pracovnice-koordinátorka OAS
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