
Vážení spoluob�ané, 
 
v rámci komunitního plánování na Otrokovicku bylo zjišt�no, že 
jednou z nejpot�ebn�jších služeb pro seniory a zdravotn� postižené 
je OSOBNÍ ASISTENCE. Službu v našem regionu zatím nikdo 
neposkytoval.  
Nyní nabízí tuto službu i pro ob�any Otrokovic a okolních obcí 
nezisková organizace Podané ruce. 
  
 

CO JE A CO NENÍ OSOBNÍ ASISTENCE ? 
 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PE�OVATELSKOU SLUŽBOU A OSOBNÍ ASISTENCÍ ? 

 
Ob� služby jsou službami terénními se shodnými �innostmi – nap�. pomoc p�i 
zvládání b�žných úkon� pé�e o vlastní osobu, pomoc p�i osobní hygien�, 
pomoc p�i zajišt�ní chodu domácnosti. 
 

Pe�ovatelská služba je poskytována ve vymezeném �ase. Klient si smluví 
úkony a dobu a pe�ovatelská služba je za n�j ud�lá. Pe�ovatelská služba 
zajiš�uje uspokojení pot�eb, bez kterých by byl klient ohrožen na život�. 
 

Osobní asistence se poskytuje bez �asového omezení. Krom� výše uvedených 
úkon� k osobní asistenci dále pat�í �innosti, jež pe�ovatelská služba 
neposkytuje. T�mito �innostmi jsou výchovná, vzd�lávací a aktiviza�ní �innost. 
Pro odlišení osobní asistence od  pe�ovatelské služby je velice d�ležité 
vyzdvihnout práv� její aktiviza�ní charakter. Služba osobní asistence je 
službou aktiviza�ní. Napomáhá t�žce zdravotn� postiženým lidem nebo 
senior�m k za�len�ní do spole�nosti. Osobní asistent vyrovnává handicap 
klienta. V kostce �e�eno: Osobní asistent nebude „d�lat v�ci“ za klienta, ale 
bude „d�lat v�ci“ s ním. Bude mu v život� asistovat. Osobní asistence za�íná 
práv� tam, kde pe�ovatelská služba kon�í. Na základ� uspokojených 
základních životních pot�eb asistuje lidem v uspokojování pot�eb vyplývajících 
z jejich spole�enského postavení.  
Pomocí osobních asistent� se dostanou postižené d�ti do „normálních“ školek 
a škol, dosp�lí mohou studovat, pracovat nebo prost� d�lat, co cht�jí a co je 
baví.  

 
Pokud sami služby osobní asistence pot�ebujete nebo znáte 
n�koho, kdo by mohl službu osobní asistence využívat, obra�te se 
na paní 
Bc. Kate�inu Fajstlovou, zástupkyni �editelky spole�nosti Podané ruce, 
telefon  582 331 648, 777 011 034, 
e-mail osa.prostejov@centrum.cz. 
 

Službu Vám také m�že zprost�edkovat paní Kate�ina Bedna�íková, DiS., 
pracovnice sociálního odboru M�stského ú�adu Otrokovice, tel. 577 680 273, 
e-mail bednarikova@muotrokovice.cz.     


