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V roce 2012 jsme v regionu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Praha 6 poskytovali registrované 
sociální služby Osobní asistence a Odborné sociální poradenství. Službu Podpora samostatného bydlení 
jsme v únoru 2012 přestali poskytovat z důvodu malého zájmu o službu. Případné zájemce můžeme i nadále 
podporovat formou služby Osobní asistence. 
Vzhledem k podfinancovanému rozpočtu jsme byli nuceni na začátku roku 2012 snížit kapacitu 
služby Osobní asistence o 7 uživatelů. To mělo za následek ztrátu jejich zaměstnání, neschopnost 
financovat vlastní způsob života v chráněném bytě, hrozba návratu z chráněného bydlení do Domova, 
velké deprese, často i zhoršení zdravotního stavu. Na základě těchto skutečností jsme intenzivně 
hledali další možnosti financování činností sdružení a získali jsme dar z Fondu hejtmana 
Středočeského kraje ve výši 50.000,--Kč. Díky tomuto daru se nám v druhé polovině roku podařilo 
opět navýšit kapacitu a všem lidem, kteří o práci přišli znovu vyhledat vhodné pracovní uplatnění. 
Služby Osobní asistence a Odborné sociální poradenství jsme poskytovali také na území Prahy 6, vzhledem 
k pracovnímu uplatnění 7-mi členné skupiny uživatelů našich služeb. 
Proces osamostatňování jsme měli nastaven do základních 4 základních kroků: 

1. Odborným sociálním poradenstvím jsme mapovali aktuální stav uživatelů a hledali reálné 
možnosti k dosažení jejich cílů. Většinou jsme vyhledávali vhodnou pracovní náplň pro zajištění 
finanční stability. Naším partnerem a zároveň hlavním zaměstnavatelem byla a je společnost 
Progrespo – progresivní sociální poradenství (www.progrespo.cz). Díky společnosti Progrespo se 
nám podařilo podporovat v roce 2012 v pracovní uplatnění na dobu neurčitou 25 uživatelů. Časté 
intervence se týkaly také sociální reformy, možnosti hospodaření s penězi opatrovníka skrz 
internetové bankovnictví, vyhledávání následných služeb a volnočasových aktivit. V roce 2012 byla 
změněna forma poskytování služby Odborné sociální poradenství z ambulantní na terénní, čímž jsme 
snížili náklady sdružení o jeden objekt a navíc byla služba pozitivně hodnocena ze strany uživatelů 
(především pohybově postiženými, např. paní po amputaci končetin bylo možné navštívit v rámci 
poradenství u ní doma).  

2. Uživatele jsme dále pravidelně podporovali Osobní asistencí především v udržení pracovního 
poměru, dále při doprovodech k lékaři, na úřady, na společenské a kulturní akce, při dalším 
vzdělávání. 

3. Ve spolupráci s partnerskou organizací Vyšší Hrádek p.s.s. jsme zprostředkovávali službu Chráněné 
bydlení (www.vyssihradek.cz) . 

4. Poslední krok k maximální integraci je postaven na míru uživatele. Někdo má zájem udržovat 
intenzivní spojení s rodinou (čerpání asistence při návštěvě člena rodiny ve zdravotnickém zařízení, 
návštěva rodného kraje, apod.), dále čerpání poradenství při vyhledávání vhodné volnočasové 
aktivity, vyhledání partnera, nové práce, sestavení osobního rozpočtu, atd. 

Každému uživateli je sestaven individuální plán, ve kterém jsou vytyčeny osobní cíle a postupné kroky 
k jejich dosažení. Tyto plány se průběžně hodnotí a osobní cíle se přizpůsobují aktuálním potřebám 
uživatelů. 
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Co nám v naší činnosti významně pomáhá: 
1. Velká podpora města 

Z příspěvku na péči, které se v roce 2011 velmi razantně snížil uživatelům v I. stupni závislosti na péči 
ze 2.000,-- na 800,--Kč, si většina uživatelů našich služeb hradila pobytové služby (chráněné bydlení, 
domov pro osoby se zdravotním postižením), což vnímáme jako základní lidskou potřebu. Všechny 
ostatní životní i osobní potřeby jsme s našimi uživateli víceméně zdárně řešili.  Vzhledem k tomu, že 
příspěvky na péči mají naši uživatelé již vyčerpány za pobytové služby, nemají naši uživatelé finanční 
prostředky na další sociální službu. Naše služba osobní asistence se tedy úzce váže na placené 
zaměstnání, případně další finanční zdroje, např. na finanční podporu města, Fond hejtmana 
Středočeského kraje a další akce např. Sbírej-toner.cz.  
Placené zaměstnání je díky osobní asistenci možné dlouhodobě udržet. Zároveň jsou rozptýleny 
pochybnosti o naplňování čl. 26 Listiny základních práv a svobod u osob s mentálním postižením, že 
„Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. 

2. Velký počet zájemců o službu Registrujeme stále vyšší počet zájemců o naše služby, především 
o zaměstnání s podporou osobní asistence.  

3. Spolupráce se sociální firmou Progrespo (www.progrespo.cz) 
Ve spolupráci se společností PROGRESPO bylo v regionu zajištěno 25 pracovních míst pro lidi 
s mentálním postižením. Spoluprací s dalšími podnikatelskými subjekty v regionu se snažíme 
vyhledávat další vhodné pracovní pozice nejen lidem s mentálním postižením. 
4. Dobrá spolupráce s partnery – Vyšší hrádek (stacionář, chráněné bydlení, domov), čajovna 

Naše sdružení je partnerem projektu Chráněné bydlení, jehož realizátorem je Vyšší Hrádek, poskytovatel 
sociálních služeb. Přechod z celoroční pobytové služby do samostatnějšího způsobu života - chráněného 
bydlení, které je pro daňové poplatníky ekonomicky mnohem výhodnější (odpadají náklady na 
kuchařky, uklízečky, údržbáře, pradleny – to vše si uživatelé zajišťují sami...), je pro lidi s postižením 
velmi náročný. Osobní asistencí při placeném zaměstnání zajišťujeme uživatelům chráněného 
bydlení finanční příjem nezbytný pro samostatnější způsob života.  
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Vyúčtování služby Osobní asistence: 

 
Celkové náklady na poskytování sociální služby Osobní asistence v roce 2012 v regionech Brandýs nad 
Labem a Praze 6 (zasílám celkové náklady na službu, protože některé náklady se nedají přesně rozúčtovat 
podle lokality – např. mzdy administrativního pracovníka nebo telefonní služby, apod.): 
 

  
CELKEM 

Příspěvky a 
vlastní 

činnost, dary 

 
MPSV 

 

 
Středočes
ký kraj 

MÚ Brandýs nad 
Labem – Stará 

Boleslav 

Hrubé mzdy 874 416 184 234,60 510 181,40 50 000 130 000 
Provozní náklady 125 308,68 95 490,08 29 818,60   
CELKEM 2012 999 724,68 279 724,68 540 000 50 000 130 000 

 
 

Vyúčtování služby Odborné sociální poradenství: 
 
Jedná se o bezplatnou sociální službu, která byla financována pouze ze státní dotace a vlastní činnosti. 
Služba byla v roce 2012 poskytována v regionech Brandýs nad Labem a Praze 6.  
 

  
CELKEM 

Vlastní činnost, akce 
Sbírej toner 

 
MPSV 

Hrubé mzdy 263 066 9 000 254 066 
Provozní náklady 64 024 7 090 56 934 

Celkem 2012 327 090 16 090 311 000 
 

Vyúčtování služby Podpora samostatného bydlení ukončena dne 20.2.2012: 
 

  
CELKEM 

Vlastní činnost  
MPSV 

Hrubé mzdy 53 600  53 600 
Provozní náklady 5 800 400 5 400 

Celkem 2012 59 400 400 59 000 
 
Zprávu sestavila Mgr. Jana Pokorná, předsedkyně sdružení, statutární zástupkyně 
 
 
30.3.2013 
Občanské sdružení Nezávislý život o.s. 
Náměstí 17. Listopadu 520 
294 71 Benátky nad Jizerou 
IČ: 266 79 663 
Identifikátor služby odborné sociální poradenství: 2436647 
Identifikátor služby osobní asistence: 9951392 
Identifikátor služby podpora samostatného bydlení: 3737747 


