
Diakonie ČCE – středisko Rolnička 
Osobní asistence 

 

 1
 

Poslání, cíle a zásady poskytovaných služeb 
 

    1. Poslání  

Posláním služby je poskytování podpory v době školního vyučování dětem a žákům Mateřské 

školy, základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička, kteří mají v důsledku 

svého postižení zvýšenou potřebu zajištění sebeobslužných a doprovodných činností. 

 

Osobní asistence umožňuje dětem a žákům s těžkým zdravotním postižením účastnit se 

plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních aktivit, které škola nabízí.  

 

     2. Cíle  

Zpřístupnit dětem a žákům vzdělávání ve speciálních školách tak, aby se mohli plnohodnotně 

účastnit výuky. 

 

 Umožnit dětem a žákům účast na všech mimoškolních akcích pořádaných školu (výlety, exkurze, 

návštěvy kina, knihovny a divadla, školy v přírodě)    

  

Zajistit pomoc nebo podporu v úkonech péče o vlastní osobu, které jsou nutné k úspěšnému 

průběhu vyučování. 

 

  3. Cílová skupina 

Děti a žáci navštěvující Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie 

ČCE Rolnička se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením a kombinovaným 

postižením. 

 

Charakter a rozsah postižení těchto dětí a žáků vyžaduje v průběhu školní docházky zvýšenou 

potřebu zajištění sebeobslužných a doprovodných činností a pomoc druhé osoby. 

 

Osobní asistence nemohou využívat klienti: 

- kteří nemají zdravotní postižení 

-jejichž zdravotní stav je natolik závažný, že vyžadují odbornou zdravotnickou nebo 

ošetřovatelskou péči 

-kteří mají infekční onemocnění 

   

4. Zásady  

Zásada dodržování práv klientů - služba respektuje soukromí, důstojnost klientů a jejich názory, 

je postavena na partnerském přístupu. 
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Zásada aktivní účasti klientů - služba respektuje volbu klientů nebo jejich zákonných zástupců, 

rozhodují sami o sobě a o rozsahu poskytované podpory. 

 

Zásada individualizace podpory - služba je přizpůsobena jednotlivým klientům, na základě jejich 

potřeb, rozhodnutí a cílů jsou vytvářeny jejich individuální plány. 

 

 

Vztah k rodinám klientů- služba respektuje rodinu klienta. Chceme, aby rodina byla aktivně 

zapojena do informací o průběhu služby a to tak, aby rodinní příslušníci mohli plynule navazovat 

v péči a podpoře svého dítěte. 

 

 

5. O službě 

Osobní asistence umožňuje dětem a mladistvým s těžkým zdravotním postižením účastnit se 

plnohodnotným způsobem školního vyučování i ostatních společenských aktivit, které škola pořádá.  

 

Mezi úkony poskytované osobní asistencí zejména patří:  

- pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (tj. pomoc a podpora při podávání jídla a 

pití, pomoc při oblékání, pomoc při chůzi a pohybu na vozíku) 

- pomoc při osobní hygieně (tj. pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, 

atd.) 

- pomoc při zajištění průběhu školní docházky (pomoc s úklidem osobních věcí, příprava a 

úklid učebních pomůcek apod.) 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (poskytování pomoci a podpory při výuce a 

aktivitách školy) 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pravidelné doprovázení do školy a 

na akce související se školní výukou nebo aktivitami školy). 


