
POSLÁNÍM OSOBNÍ ASISTENCE ZNOJMO 
JE: 
 

• pomoci osobám s tělesným, mentálním, 
kombinovaným  a jiným zdravotním 
postižením 

• prostřednictvím terénní služby osobní 
asistence tyto osoby podporovat 
v soběstačnosti a samostatnosti 

• umožnit jim setrvání v přirozeném 
domácím nebo společenském prostředí 
a přispět tak k zachování jejich 
vlastního životního stylu 

 
CÍLEM SLUŽBY…  
 
Osobní asistence Znojmo je podporovat 
uživatele v soběstačnosti a samostatnosti, 
aktivně napomáhat uživateli v integraci do 
společnosti, vybraného prostředí a ve směřování 
k vybranému cíli.  
 
CÍLOVÁ SKUPINA... 
 
jsou lidé, jejichž schopnost realizovat 
samostatně každodenní úkony je omezena 
vzhledem k jejich zdravotnímu znevýhodnění. 
Patří sem zejména osoby s tělesným, 
mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním 
postižením. Služba je poskytována ve 
znojemském regionu a je určena pro děti, 
mládež a dospělé do 64 let, jejichž zdravotní 
stav umožňuje péči v přirozeném prostředí. 
 
KAPACITA SLUŽBY… 
 
je stanovena na 12 uživatelů, kterým je v jednom 
okamžiku možné zajistit osobní asistenci - 
okamžitá kapacita. 
 

 
 
 
CO TO JE OSOBNÍ ASISTENCE? 
 
Osobní asistence je terénní služba, která je 
poskytována prostřednictvím osobních 
asistentů  osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního 
znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje bez 
časového omezení (sedm dní v týdnu, včetně 
svátků a v případě potřeby i v nočních 
hodinách), v přirozeném prostředí (ve 
vlastním domácím prostředí uživatelů, ale i 
při pobytu mimo ně) a při činnostech, které 
osoba potřebuje. 
 
 
 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ… 
 

• pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu 

• pomoc při osobní hygieně  
• pomoc při zajištění stravy 
• pomoc při zajištění chodu   domácnosti  
• výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti  
• zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím  
• pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů, a při 
obstarávání osobních záležitostí 

 

 
 
ZÁSADY SLUŽBY…  
 

• podporujeme  soběstačnost uživatele 
• dodržujeme individuální přístup k 

uživateli 
• zachováváme práva a důstojnost 

uživatele  
• respektujeme rozhodnutí (volbu) 

uživatele  
• dodržujeme etické principy jednání  
• zvyšujeme a udržujeme kvalitu služeb  
• podporujeme nezávislost a sociální 

začleňování uživatelů 



PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT - 
KLUB S ASISTENCÍ… 
 

• herna v Klubu s asistencí v zázemí 
služby Osobní asistence Znojmo (Horní 
Česká 6, Znojmo) – je uživatelům 
k dispozici během provozní doby 
kanceláře a mohou ji využít uživatelé – 
děti se svými osobními asistenty dle 
potřeby; k dispozici zde mají speciální 
pomůcky, hračky, knížky, výtvarné 
potřeby apod. 
 

 
 
 
 
KDY SE SLUŽBA POSKYTUJE ? 
 
Služba je poskytována dle dohody s uživatelem 
24 hodin denně i v nočních hodinách, o 
sobotách, nedělích i státních svátcích. 
 
Informace Vám podá vedoucí zařízení Osobní 
asistence Znojmo: 

 
• po – pá 8:00–12:00  12:30-16:30 

 
 
 
 

KOLIK SE  ZA SLUŽBU PLATÍ ? 
 
Služba se poskytuje za úhradu dle platného 
ceníku, který je mj. ke stažení na našich 
internetových stránkách. 
K hrazení služby lze využít příspěvek na péči. 
 
 
KDE  NÁS NAJDETE ? 
 
 

 
 

Horní Česká 6, Znojmo  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

OSOBNÍ ASISTENCE 
ZNOJMO 

 

terénní sociální služba pro osoby 
se zdravotním postižením 

 
 

 
Osobní asistence Znojmo 

Horní Česká 6 
669 02 Znojmo 

 
Telefon: 515 221 887, 604 294 188 

E-mail:osasistence.znojmo@charita.cz 
Internet: www.znojmo.charita.cz 

 
 

Bankovní spojení: 
Volksbank CZ 

4200083873 / 6800 
variabilní symbol: 713 



 
S ČÍM VÁM MŮŽE OSOBNÍ ASISTENT 
POMOCI? 
 

• při přípravě a podávání jídla a pití 
• s oblékáním a svlékáním 
• při samostatném pohybu doma i venku 
• s přesuny na vozík, lůžko, do auta, … 
• s osobní hygienou 
• při použití WC 
• s úklidem a údržbou domácnosti a 

osobních věcí – praním, sušením a 
žehlením prádla 

• s nákupy, běžnými pochůzkami 
• při docházce do škol a školských 

zařízení –  při vyučování, při přesunech 
mezi třídami, do jídelny, na WC, při 
přípravě a uklízení pomůcek, při 
stravování 

• při procházkách, při kulturním vyžití, při 
jízdě dopravními prostředky, při 
výletech, zájezdech, v zaměstnání, při 
využití volného času, při pobytech 
mimo domácí prostředí 

• s procvičováním motoriky, řeči, 
sociálních dovedností, při kondičním 
cvičení 
 
 

 

 
 

 
 

• s doprovodem do zaměstnání, k lékaři, 
na zájmové a volnočasové aktivity, na 
úřady atd. 

• při vyřizování běžných záležitostí –při 
vyhledávání kontaktů na odborníky 
apod. 

• s péči o dítě se zdravotním postižením 
– při nepřítomnosti rodičů (zaměstnání, 
návštěva lékaře, volnočasové aktivity 
rodičů, odpočinek rodičů) 

 
 
DÁLE NABÍZÍME… 
 

• dopravu uživatele jeho vozidlem nebo 
vozidlem Osobní asistence Znojmo 
k lékaři, na úřad, apod. - úhrady za 
službu jsou dle platného ceníku 
 
 

KDE SE OSOBNÍ ASISTENCE POSKYTUJE ? 
 

• v domácnostech uživatelů a dále všude 
tam, kde uživatel potřebuje (ve škole, 
zaměstnání apod.) 

• v  celém znojemském regionu 

 


