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1. Úvodní slovo

Vážení přátelé,
Je za námi rok 2021, který nás zahlcoval, jako ten minulý, zprávami o pandemii,
obavami, zda bude dostatek personálu na zajištění služeb osobní asistence kvůli
karanténám nebo samotnému covidu 19.
S radostí na konci roku jsme zjistili, že se nám nakonec podařilo poskytnout o 23%
přímé péče více, než máme schváleno v síti poskytovatelů. Péči jsme bohužel
nemohli poskytnout téměř všem novým žadatelům, kteří se na nás v průběhu roku
obraceli kvůli neustále plné kapacitě. Seniorů, kteří péči potřebují přibývá, myslím,
že k tomu přispěl i covid 19 (zhoršení zdravotního stavu, izolace, osamocenost).
Věřím, že v příštím roce se pandemie změní na občasné epidemie a nebude plošně
zasahovat do veřejného i soukromého života. Moc bych všem přála, aby se mohli
všichni zhluboka nadechnout bez roušek a začít žít plnohodnotný život s přáteli,
rodinami.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, že v této obtížné době se
snažili pracovat na 100 %. Zároveň největší dík patří všem těm, kteří nás
dlouhodobě podporují a máme u nich důvěru. V tomto roce nás podpořili: MHMP,
MPSV, Městská část Praha 6, Městská část – Praha Zličín, a jednotliví sponzoři.
Ing. Marika Aufová
Statutární zástupce

2. Základní údaje o OBČANSKÉM SDRUŽENÍ MARTIN, z. s.
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

155 21 Praha 5 – Zličín, Křivatcová 416
spolek, registrován u Městského soudu v Praze L 10834
70822301
CZ70822301
0169505389/ 0800 u České spořitelny, a.s., pobočka Praha 6,
Makovského 1349
774 429 111, 606 573 270, 222 364 929
asistence@osmartin.cz
www.osmartin.cz

Telefon:
E-mail:
www stránky:
Statutární zástupci:
předseda:
místopředseda-hospodář:

Ing. Marika Aufová
Ing. Jaroslava Šimonová

3. Cíle organizace
Posláním organizace je zlepšení kvality života osob v nepříznivé sociální situaci.
Naše organizace se snaží pozitivním způsobem, prostřednictvím terénní sociální služby
osobní asistence v domácím prostředí seniora celistvě poskytnout úkony, kterých už
není sám schopen. Snažíme se o integraci seniorů, ať už jsou upoutaní na lůžko nebo
potřebují doprovody k lékařům, vyžadují běžnou pomoc, zdravotní procházky či pouhý
společenský kontakt. Většinu naší klientely tvoří lidé postiženi Alzheimerovou
chorobou nebo jsou ve věku, kdy nemohou být sami doma. Cílem naší odvedené
práce je radostné stárnutí a naší zásadou je individuální přístup ke klientům.
4. Činnost v roce 2021
Naše organizace pokračovala již jednadvacátým rokem ve své započaté činnostiprojektu „Návštěvní služba“, který spočívá v poskytování sociální služby osobní
asistence.
Osobní asistence
Osobní asistence je terénní sociální služba, která probíhá převážně v domácnosti
klienta. Tato služba je specifická tím, že je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7
dní v týdnu a je poskytována na celém území hl. m. Prahy. Mezi úkony osobní asistence
patří pomoc při:
-

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
osobní hygieně
zajištění stravy
zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
obstarávání osobních záležitostí

V roce 2021 jsme poskytli péči 23 klientům v rozsahu 16 227,75 hodin
přímé péče. Jedná se o čas přímo strávený s klientem. Nejvíce jsme působili
v městských částech Praha 7, Praha 6, Praha 10, Praha 17, Praha 5, Praha 15,
Praha-Zličín, Praha 11, Praha 4 a Praha 12.
Většinu našich klientů tvořili senioři, převážně ti, kteří vyžadovali péči v delším časovém
úseku.
Díky nepřetržitému provozu pomáháme doplnit systém sociálních služeb
poskytovaných na území hl. m. Prahy. Spolupracujeme s dalšími poskytovateli
sociálních služeb, úřady a neziskovými organizacemi.
Poskytování sociální služby probíhalo dle zákona o sociálních službách v rámci záměru
popsaném v registraci služby na MHMP s ohledem na výši získaných finančních

prostředků. Při jeho realizaci bylo postupováno dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném
znění, jeho prováděcích předpisů a standardů sociálních služeb.
Kdo je osobní asistent
Osobní asistenti jsou kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách, jedná se však
o různorodý pracovní tým (co se týče věku, vzdělání, jazykových, hudebních a dalších
praktických dovedností a zájmů), což umožňuje výběr vhodného osobního asistenta
pro každého klienta. Často je součástí osobní asistence určitá aktivizační činnostněkteré osobní asistentky s klienty hovoří cizími jazyky nebo s nimi hrají na hudební
nástroje.
Osobní asistenti se pravidelně účastní dalšího povinného vzdělávání, aby mohli co
nejlépe vyhovět potřebám klientů.
Průběh služby
Sociální pracovnice navštíví klienta v jeho domácnosti či v jiném místě, kde bude
služba probíhat. Po uzavření smlouvy sepíše sociální pracovnice s klientem individuální
plán péče, kde klient charakterizuje svá očekávání a osobní cíle. Dále určí vhodného
osobního asistenta. Sociální pracovnice v průběhu poskytované asistence komunikuje
s klientem a společně hodnotí průběh osobní asistence a naplňování individuálního
plánu klienta.

Příběh jedné z našich klientek
Paní Marta osobní asistenci
využívá již několikátým rokem. Ve
více jak 90 letech si zlomila stehenní
kost. Částečně o paní M. pečuje i
rodina. Rozsah služby se vždy
aktualizuje dle konkrétních potřeb a
časových možností rodiny. Asistentky
jsou pro ni nedílnou součástí jejího
dosavadního života. Oceňuje, že
může nadále být ve svém domácím
prostředí.

Aktivizační činnosti
Všechny ostatní činnosti kromě jedné akce (Dušičkové vyrábění) jsme museli
v tomto roce kvůli COVID 19 omezit. Věříme, že v příštím roce se podaří něco z našich
obvyklých činností obnovit.

Projekt-Nejsme na to sami
Tento projekt pokračoval i v tomto roce, tuto nabídku využili Ti, kteří pečují o
svého blízkého. Projekt realizovala Česká asociace pečovatelské služby ve spolupráci
s OS MARTIN z. s. Jednotlivá setkání byla vedena kvalitními lektory, odborníky
z praxe. Setkání se podařila uskutečnit i v pandemické době, mezi neformálními
pečujícími vznikly přirozené vazby, pečující se mohli sdílet ve svých zkušenostech,
těžkostech i radostech, při kterých se v péči potýkají.

5. Hospodaření
OS Martin, z. s. vedlo v roce 2021 účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a českých účetních
standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
(účetní výkazy viz příloha).

Úhrady od klientů v roce 2021

Úhrady od klientů za poskytované služby osobní asistence

1 870 900,- Kč

6. Statistické údaje o klientech
Průměrný počet hodin přímé péče za rok podle jednotlivých městských
částí
Počet hodin přímé
péče za rok 2021
14,5
367,25
5023,75
7495,5
1679,5
24
10
217,25
1317
79
16227,75

Městská část
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 15
Praha 17 - Řepy
Praha-Zličín
CELKEM:
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7. Výhled do budoucnosti
Postupné navyšování kapacit v síti poskytovatelů osobní asistence zřejmě bude
stále aktuální. Seniorů přibývá, poptávka je o hodně vyšší, než asistence v Praze
mohou nabídnout. Na rok 2022 nám byla schválena kapacita 15 000 hodin přímé
péče v krajské síti poskytovatelů. V roce 2021 jsme měli schváleno 13 000 hodin
přímé péče a podařilo se nám tuto hranici překročit o 3 227 h. Uživatelé osobní
asistence, kteří se rozhodnou zůstat ve svém domácím prostředí a když jim to
sociální podmínky dovolí, rozšiřují postupně hodiny přímé péče vzhledem ke
zhoršujícímu zdravotnímu stavu a tím pádem nemůžeme přibírat nové žadatele.
Snažíme se aspoň neuspokojeným žadatelům poskytnout základní poradenství,
směrovat je na další organizace. Bohužel často volají zpátky, protože nemohou
nikde asistenci sehnat. Též nás čeká postupné obnovování pracovního týmu. Fyzická
práce ležících osob je pro ženy někdy hodně náročná. Též bychom nadále rádi
pracovali s neformálně pečujícími, hledáme formu a způsob, jak se s nimi setkávat.
Často rodinní příslušníci našich uživatelů se ptají, zda organizujeme setkání, kde by
mohli sdílet své dotazy či nesnáze.
Březen 2022
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