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Informační bulletin KLUBU VOZÍKČÁŘŮ PETÝRKOVA, o.p.s. 

Jsme víc než jen služba osobní asistence! 

  červen 2016, číslo 2 
 

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení klienti Klubu vozíčkářů Petýrkova, 

pomalu a jistě je před námi léto, které je pro děti 

ve znamení velkých dvouměsíčních prázdnin. 

Také většina pracovníků naší organizace má na 

letní období naplánovaný čas zaslouženého 

volna. Služba osobní asistence však pro vás 

bude i během „prázdnin“ běžet ve 

standartním  nepřetržitém provozu. Dovolené 

jednotlivých pracovníků jsme se snažili co 

nejvíce rozvrhnout, abychom nemuseli nijak 

zásadně omezovat provoz. Navíc se nám 

podařilo posilnit tým asistentů o staronového 

kolegu Karla Soldáta a pravděpodobně i nalézt 

náhradu za Michala Jošku, který ke konci června 

ukončí pracovní poměr v naší organizaci. Nejen 

o personálních změnách a mnoha dalších 

informacích se můžete dočíst v druhém čísle 

letošního bulletinu. Jako vždy na vás čekají 

zprávy ke službě osobní asistence, dále i 

pozvánky do divadla či na předváděcí akci 

kompenzačních pomůcek nebo informace k 

dotazníku spokojenosti s naší službou. Hezké 

léto! 

Tomáš Drábek, ředitel společnosti

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI 2016 

Vážení klienti, dovolujeme si vás požádat o 

vyplnění dotazníku, který jste v samostatné 

obálce obdrželi spolu s tímto číslem našeho 

příležitostného bulletinu. Dotazníkový průzkum 

probíhá anonymně a jeho výsledky by měly 

přispět ke zlepšení námi poskytované služby 

osobní asistence. Pomůže nám, pokud v 

dotazníku vyplníte podle pravdy, co pro vás 

naše pomoc znamená, co se vám líbí nebo jak 

hodnotíte práci našich zaměstnanců. Vyplnění 

dotazníku je zcela dobrovolné.  

Vyplněný dotazník můžete zanechat na 

dispečinku osobní asistence, poslat po 

kterémkoliv pracovníkovi služby či jej vhodit do 

naší poštovní schránky, která je umístěna 

v přízemí domu v Petýrkově ul. č. p. 1953/24. 

Dotazník je možno také stáhnout v elektronické 

podobě na stránkách www.kvp.cz v sekci ke 
stažení a zaslat vyplněný na emailovou adresu 

info@kvp.cz. Prosíme o navrácení dotazníku 

nejpozději do 10. 7. 2016.  

Dotazníkem bychom rádi zjistili jednak vaší 

spokojenost se službou osobní asistence, dále 

získali podklady k hodnocení našich 

zaměstnanců a případně se dozvěděli vaše 

náměty pro budoucí rozvoj služby osobní 

asistence. Předem děkujeme za váš čas, který 

věnujete nejen nám, ale i sami sobě. Jsme totiž 

přesvědčeni, že kvalitní služba je žádaná jak 

námi, coby poskytovatelem, tak i vámi, klienty. 
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POZVÁNKA NA PREZENTACI FIRMY SIVAK 

 

 Jsme potěšeni, že vás můžeme jménem Klubu vozíčkářů Petýrkova pozvat: 

  

 

 

 

 

Firma SIVAK byla založena v roce 1990 a již více 

než 25 let se zabývá službami pro lidi s tělesným 

postižením. Jde o obchodní a servisní firmu, 

jejímž cílem je zajistit pro zákazníky co možná 

nejširší paletu zdravotnických pomůcek, a tím 

stávajícím i budoucím klientům umožnit 

překonávání životních překážek. Firma SIVAK je 

výhradním zástupcem jednoho z největších 

světových výrobců – americké nadnárodní 

společnosti INVACARE pro Českou a Slovenskou 

republiku. Ovšem nezastupuje pouze tohoto 

výrobce. Zajišťuje dovoz a distribuci 

zdravotnických pomůcek dalších známých 

světových a evropských výrobců, např. vozíků 

švýcarské značky Küschall. 

 

AKCE firmy SIVAK: K novému elektrickému 
vozíku značky INVACARE dodávanému 
firmou SIVAK v období od 1. 5. do 30. 11. 
2016 obdrží každý klient dárek v podobě 
nového tabletu! 

POCHVALY, STÍŽNOSTI, NOVÉ NÁPADY A PŘIPOMÍNKY 

Každý váš pozitivní i negativní příspěvek pro nás 

může být důležitý a může nám pomoci 

vylepšovat naše služby a činnost. Neváhejte nás 

proto kontaktovat na tel. čísle 727 821 669, na e-

mail info@kvp.cz nebo do naší poštovní 

schránky na adrese Petýrkova 1953/24. Pokud 

vám záleží na tom, jaké naše služby mají být 

nebo kdo vám má pomáhat, dejte nám vědět.

PREZENTACE PRAŽSKÉ POBOČKY FIRMY SIVAK A JEJICH SORTIMENTU 

STŘEDA 29. 6. 2016 | OD 14.00 DO 18.00 HODIN 

DISPEČINK OSOBNÍ ASISTENCE (SUTERÉN, PETÝRKOVA 1953/24) 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ | UKÁZKA VYBRANÝCH POMŮCEK 
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PERSONÁLNÍ ZMĚNY OSOBNÍCH ASISTENTŮ

Rádi bychom vás informovali o několika 

personálních změnách ve službě osobní 

asistence. V závěru měsíce června z osobních 

důvodů ukončí svou pracovní činnost osobní 

asistent Michal Joška. Michalovi bychom rádi 

poděkovali za jeho práci a do budoucna mu 

popřáli vše dobré.  Michalovo místo by měl 

nahradit náš nový zaměstnanec, který bude 

v rámci probíhajícího výběrového řízení nejvíce 

vyhovovat našim požadavkům. Nový pracovník 

po svém přijetí absolvuje s našimi osobními 

asistenty základní zácvik a v průběhu července 

začne zajišťovat služby již samostatně. Prosíme 

tedy všechny klienty, aby mu pomohli se 

zaučením a s trpělivostí opakovaně vysvětlili, co 

a jak potřebují za pomoc či podporu. 

 

Již koncem dubna posílil pracovní řady našich 

osobních asistentů staronový pracovník, pan 

Karel Soldát. Karel v naší organizaci již dříve 

vykonával civilní pečovatelskou službu a poté u 

nás pracoval nějakou dobu na výpomoc. Karel u 

nás bude pracovat nyní brigádně v rozsahu 

přibližně 10-12 osmihodinových služeb za měsíc, 

přičemž bude zajišťovat převážně noční směny 

(noční zpravidla v pondělí a ve čtvrtek, plus 

přijde 2x za měsíc na odpolední směny o 

víkendech). 

 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ? 

Od roku 2007 je sociální poradenství podle 

zákona o sociálních službách základní činností, 

kterou musí zajistit každý poskytovatel 

jakéhokoliv typu sociální služby. I v rámci námi 

poskytované služby osobní asistence 

dlouhodobě zajišťujeme bezplatné základní 

sociální poradenství, nicméně rádi bychom vám 

ho znovu více přiblížili. Základním sociálním 

poradenstvím se rozumí poskytování 

potřebných informací o možnostech řešení 

nepříznivé sociální situace nebo o způsobech 

jejího předcházení. Toto poradenství se při 

poskytování sociálních služeb zajišťuje 

v zákonném rozsahu, který je zaměřen na 

poskytování různých informací, jež souvisí 

především právě se sociálními službami a 

sociálním zabezpečením v ČR.  

 

S ohledem na naši činnost se v praxi tedy může 

jednat o podání základních informací v oblasti 

sociální, zdravotní, bytové, v oblasti využívání 

kompenzačních pomůcek, využívání volného 

času nebo pomoc při komunikaci s veřejnými 

institucemi a podporu členů rodiny v případě, že 

se podílejí na péči o člověka se zdravotním 

postižením. Protože zákonnou povinnost 

vnímáme jako samozřejmost a poradenství jako 

naši dobrou praxi, můžete se na nás obrátit, 

když se ocitnete v těch nejrůznějších životních 

situacích. Při zájmu o pomoc můžete 

v současnosti kontaktovat vedoucího služby 

osobní asistence, Mgr. Tomáše Drábka, který 

má několikaleté zkušenosti z oblasti 

poradenství pro lidi s tělesným postižením. Jen 

pozor! Sociální poradenství je také poskytováno 

ve formě tzv. odborného sociálního 

poradenství, které je však již samostatnou 

sociální službou, jež má oproti tzv. základnímu 

poradenství daleko širší rozsah a větší hloubku. 

Odborné sociální poradenství Klub vozíčkářů 

Petýrkova neposkytuje, avšak v Praze ho 

zajišťují jiné organizace. Rádi vám však 

poradíme které. 
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PREVENCE PŘENOSU INFEKCÍ A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ 

Mnoho klientů služeb sociální péče se mylně 

domnívá, že infekční či parazitární onemocnění 

a prevence předcházení jejich přenosu se týkají 

pouze zdravotních sester, lékařů a 

nemocničních či jiných pobytových zařízení. To 
je však zcela zcestné! Mezi infekční 

onemocnění, se kterým bychom se v praxi 

poskytování služby osobní asistence mohli 

setkat, patří například MRSA, žloutenka typu A, 

B, C a tuberkulóza. Mezi nejčastější parazitární 

onemocnění pak patří svrab, tasemnice, roup, 

škrkavka a vši. V rámci prevence jejich přenosu 
proto musí pro všechny pracovníky i klienty 
osobní asistence platit základní preventivní 
postupy, které by měli zabraňovat jejich 
přenosu. 

Protože jsou rizika pro přenos infekcí a 

parazitárních onemocnění rozmanité, od 

prostého nepořádku a špíny, přes stavy po 

různých zdravotnických úkonech, jako jsou 

permanentní močové katetry, až po různé 

aktuální zdravotní potíže, jako například 

otevřené rány či dekubity, musí platit jednotná a 

obecná prevence přenosu. Pro pracovníky 
služby, kteří jsou v přímém kontaktu s vámi – 
klienty, musí být proto riziková každá 
domácnost a každý klient coby potencionálně 
infekční. To v praxi znamená, že pracovník 
služby musí vždy u každého klienta dodržovat 
základní hygienická pravidla, aby zamezil 
potencionálnímu přenosu infekčního či 
parazitárního onemocnění.  Nikdy totiž bohužel 

nelze zcela vyloučit, že má někdo infekční 

onemocnění, aniž by si toho byl i vědom. Jedním 

z příkladů může být chronická žloutenka typu C, 

která je u klienta objevena, přestože svým 

životním stylem nezavdal jedinou příčinu, aby 

toto onemocnění získal. Nakazit se mohl totiž 

při operačním výkonu, který vyžadoval krevní 

transfuzi, které do začátku 90. let nebyly 

kontrolované. 

 

Z tohoto důvodu je více než nutné dodržování 
prevence předcházení přenosu potencionálních 
infekcí a parazitů. Je prostým faktem, že je pro 

všechny, jak vás naše klienty, tak všechny naše 

zaměstnance, vhodná primární prevence – tedy 

předcházení přenosu, než sekundární či 

dokonce terciární řešení již vzniklého problému 

– tedy zmírňování následků získané infekce a její 

léčba. Vážení klienti, nenechte se ničím nakazit 
a důsledně vyžadujte po našich osobních 
asistentech dodržování základních pravidel, 
která mají zamezit šíření potencionálních 
infekčních nákaz a parazitárních onemocnění 
mezi jednotlivými klienty osobní asistence 
navzájem. Vždy kontrolujte a požadujte hygienu 

rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou a 

využívání ochranných pomůcek – například 

používání jednorázových rukavic při pomoci 

s použitím WC – především při otření a očištění 

konečníků nebo intimních partií a při výměně 

plenkových kalhotek. Dále pak při provádění 

osobní hygieny či přesunech, pokud máte 

zdravotní potíže, jako například otevřenou ránu, 

s kterou by pracovník mohl přijít do styku. 

Nenakažte sebe a ani ostatní. Prevence a 
vlastní ochrana je na místě, stejně jako 
ohleduplnost o odpovědnost k ostatním. 
Děkujeme!
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NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI V ROCE 2016 

Společnost CeWe Color, a.s., jež je spíše známá 

pod obchodní značkou Fotolab, podpořila naši 

činnost finančním darem ve výši 10.000 Kč. • 

MČ Praha 11 podpořila ze svého rozpočtu službu 

osobní asistence dotací ve výši 90.000 Kč. • 

Nadační fond Veolia nás již po třetí podpořil 

v rámci jejich zaměstnaneckého programu 

MiniGranty. Také v roce 2016 jsme díky panu 

Davidovi Kudrnkovi, zaměstnanci společnosti 

Pražské vodovody a kanalizace, získali finanční 

podporu, která je ve výši 40.000 Kč letos určena 

na realizaci projektu „Dobré pracovní zázemí 

osobních asistentů aneb rekonstrukce 

sociálního zařízení“ • Nadace Charty 77 nám ze 

svého fondu Pomáhej (s) humorem poskytla 

významný finanční dar ve výši 200.000 Kč, který 

je určen na pokrytí mzdových nákladů 

pracovníků v přímé péči a navýšení jejich 

hodinové mzdy. • Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR prostřednictvím Magistrátu 

hl. m. Prahy podpořilo finanční dotací ze 

státního rozpočtu službu osobní asistence v 

celkové výši 849.000 Kč. • Magistrát hl. m. 
Prahy podpořil ze svého rozpočtu službu osobní 

asistence grantem ve výši 309.000 Kč. • 

Nadační fond AVAST, který je dlouhodobým 

partnerem naší společnosti, již šestým rokem 

podpořil službu osobní asistence nadačním 

příspěvkem, pro rok 2016 ve výši 750.000 Kč. 

Bez této významné finanční pomoci by pro nás 

bylo velmi obtížné umožnit našim klientům s 

tělesným postižením skutečný nezávislý život. •  

 
David Kudrnka nám v březnu poskytl dva věcné 
dary. Jednalo se o toaletní křeslo do naší 

půjčovny kompenzačních pomůcek a relaxační 

masážní křeslo, určené pro naše pracovníky 

z přímé péče. • Společnost LMC, s. r. o.,  opět 

podpořila naši práci poskytnutím inzertních 

služeb na portálech Jobs.cz a Práce.cz za 
symbolickou cenu. • Autoškola KING, s. r. o., 
nám nadále umožňuje bezplatný přístup k on-
line školením z oblasti bezpečnosti práce, 

požární ochrany a první pomoci. • JUDr. Růžena 
Trojánková, naše dlouholetá podporovatelka, 

nám v roce 2016 poskytuje pravidelný měsíční 
dar ve výši 2000 Kč, který je využíván na 

financování služby osobní asistence. • 

Společnost Nexum Trilog, a. s., která nám 

zajišťuje provoz webových stránek, nám v roce 

2016 poskytuje své služby s výraznou slevou.
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MOBILNÍ ÚŘAD PRAHY 11 

Služba Mobilní radnice pomáhá obyvatelům s 
omezením pohybu z důvodu věku, nemoci nebo 
úrazu či se zdravotním handicapem. Občané 
žijící na území městské části Praha 11, kteří 
vzhledem ke svému pokročilému věku, 
handicapu či zdravotnímu postižení, mají nebo 
mohou mít praktické problémy s vyřízením 
osobních záležitostí na úřadě městské části, 
mohou využívat služeb tzv. Mobilní radnice. 
Úředníci jim pomohou řadu záležitostí vyřídit 
přímo v jejich domácnostech. 
 

Úřad městské části Praha 11, konkrétně odbor 

vnitřních věcí a odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, poskytuje pomoc občanům již 

dlouhou řadu let, nově tuto službu nabízí i 

ekonomický odbor v oblasti agendy poplatků za 

psy. Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části 

Praha 11 zabezpečuje úkony v oblasti vydávání 

osobních dokladů, ohlášení změny trvalého 

pobytu a ověřování podpisů. Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví umí zase pomoci s žádostmi 

o sociální dávky na Úřadu práce hl. m. Prahy a se 

sociálním poradenstvím (dávky, pečovatelské 

služby, veřejný opatrovník). V domácím 

prostředí žadatelů jim úředníci také poradí a 

pomohou při změně trvalého bydliště do 

nového bytu ve správě MČ Praha 11. 

 

Služba Mobilní radnice poskytuje pomoc 
imobilním i jinak handicapovaným osobám a 
seniorům, kteří žijí na území městské části 
Praha 11. Službu si mohou občané domluvit 

telefonicky v předem danou dobu nebo dle 

individuální dohody. Pracovník úřadu městské 

části s klientem dohodne podrobnosti 

vyžadované služby a informuje jej o tom, zda je 

či není možné celou záležitost vyřešit u něj 

doma nebo zda si případně vyžádá více návštěv. 

Kontaktní osoba současně upozorní klienta, že 

před začátkem návštěvy je třeba prokázat 
oprávněnost využití této služby – doklad 

totožnosti, průkaz osoby se zdravotním 

postižením či jiný doklad – tzv. neschopenku.  
 
Zdroj: časopis Klíč, duben 2016. 

 

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V KC ZAHRADA

Rádi bychom vás pozvali na představení Kurz 
negativního myšlení, jehož autorem je Bard 

Breien. Jde o divadelní adaptaci norského filmu 

spojujícího prvky psychologického dramatu se 

sarkasticky černou komedií, kterou nazkoušel 

amatérský divadelní spolek při ZŠ Campanus.  

Představení se koná v úterý 21. 6. 2016 od 18.00 

hodin v nedalekém Kulturním centru Zahrada 

(ulice Malenická 1784, Praha 11). A co víc, vstup 
je pro klienty Klubu vozíčkářů Petýrkova 
zdarma. Věřím, že se s některými z Vás na 

představení potkáme. 
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NABÍDKA ŘEMESLNÝCH SLUŽEB

Potřebujete vymalovat? Vytapetovat? Nebo 

udělat nový štuk stěn a sádrokartonové 

podhledy? Pokud byste potřebovali provést 

nějaké úpravy ve svém bytě, chtěli bychom vám 

doporučit nabídku firmy Mrekonstrukce, která 

zajišťuje malířské, lakýrnické a natěračské 

práce. Dále vyhotovuje sádrokartonové 

systémy, štuky, stěrky, tapety nebo různé 

drobné zednické práce. S touto firmou má naše 

organizace dobré zkušenosti, několikrát u nás 

prováděli vymalování prostor dispečinku, 

rehabilitace nebo chodby a v letošním roce u 

nás realizovali celou rekonstrukci našich 

sociálních prostor – místo referencí se k nám 

můžete přijít podívat. Vždy jsme byli spokojeni, 

především pro jejich individuální přístup a 

možnost dohody. V případě zájmu se obraťte 
na pana Matěje Sandra, tel.: 732 909 600 nebo 

email mrekonstrukce@gmail.com. Touto 

nabídky bychom chtěli firmě Mrekonstrukce 

především poděkovat za jejich vstřícnost 

s rekonstrukcí našeho WC a sprchového koutu. 

MREKONSTRUKCE 

 

 

POMOC PRO PEČUJÍCÍ OSOBY

Vážení, asi vás nijak nepřekvapí, že i pro nás je 

podpora pečujících osob jedním z důležitých 

společenských témat a podporu rodinných 

pečujících vnímáme jako nedílnou součást 

služby osobní asistence. Proto se na vás, naše 

klienty, obracíme s nabídkou pražské 
organizace Borůvka, o.p.s., která realizuje různé 

projekty zejména pro lidi s tělesným postižením.  

V rámci jejich nejnovějšího projektu „Podpora 
pečujícím“, nabízí také individuální sociální 
poradenství a podpůrnou skupinu pro pečující 
osoby (viz otištěný letáček na následující 

straně). Především jejich nabídka bezplatné 

podpůrné skupiny pro pečující osoby je pro nás 

velmi zajímavá – jde o podpůrnou skupinu, kde 

se setkávají rodiče, partneři a další blízcí lidí se 

zdravotním postižením a sdílejí své zkušenosti a 

pocity, které mohou být často spojené s 

nelehkými životními situacemi. Klub vozíčkářů 

Petýrkova měl totiž v průběhu roku 2016 v plánu 

založit podobnou podpůrnou skupinu určenou 

pro blízké našich klientů, avšak po dohodě se 

zástupci organizace Borůvka, o.p.s. jsme se 

rozhodli skupinu nezakládat a upozornit vás na 

jejich nabídku. Víme, že jde o kvalitní pomoc, 

s kterou mají již více zkušeností. 

Vážení klienti, pokud vám pomáhají vaši blízcí, 
ukažte jim prosím tento článek a otištěný leták. 
A vy, kteří našim klientům pomáháte, nebojte 
se využít nabídky společnosti Borůvka.  

Domníváme se, že oproti našim pracovníkům 

v přímé péči – osobním asistentům, to totiž 

mohou mít lidé, kteří pečují o osobu blízkou 

náročnější v tom, že si po náročné každodenní 

pomoci neodejdou domů odpočinout nebo 

nemají kde sdílet své pocity nebo jsou vystaveni 

sociální izolaci. Jsou prostě někdy 

v nepřetržitém „zápřahu“, přičemž také rodinní 

pečující na sebe nesmějí zapomínat – na své 

potřeby, svůj odpočinek či své zdraví.   
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