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1. Úvodní slovo

Vážení přátelé,
minulý rok byl výjimečný ve všech ohledech,
proto rekapitulace a pohled zpět nejsou jednoduché. Myslím, že všichni máme
společný dojem, že předešlé měsíce byly pro skupiny i jednotlivce náročné. Snažili
jsme se snižovat riziko nákazy COVID 19 jak to jen šlo, celá organizace byla
vystavena novým podmínkám, na které musela rychle reagovat. Nošení roušek,
respirátorů, ochranných prostředků bylo podmínkou pro poskytování péče. U klientů,
kteří špatně slyší nebo vidí, bylo vše komplikovanější, obě strany se musely hodně
snažit, aby vůbec péče mohla standartním způsobem proběhnout. Jsem ráda, že
přes celý rok jsme nemuseli omezovat péči a mohli sloužit těm, kteří to opravdu
potřebují. Moc bych chtěla také poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zpočátku
pandemie nabízeli šitím roušek, nebo jinou nezištnou pomocí. 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 17, Městská část
– Praha Zličín, VAFO PRAHA, s.r.o. a jednotliví sponzoři.
Také na závěr děkuji všem příznivcům a celému pracovnímu týmu, že svoji práci
dělají dobře a s chutí.
Přeji si, abychom se v roce 2021 zase mohli znovu nadechnout a byli jsme si po
všech stránkách blíž.
Ing. Marika Aufová
Statutární zástupce
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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 2020
Naše organizace pokračovala již dvacátým 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 2020 jsme poskytli péči 24 klientům v rozsahu 12787,71 hodin
přímé péče. Jedná se o čas přímo strávený s klientem. Nejvíce jsme působili
v městských částech Praha 9, Praha 7, Praha 13, Praha 6, Praha 17, Praha 10,
Praha 5, Praha 4 a Praha-Zličín.
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 Daniela osobní asistenci využívá už
3. rokem. Poskytujeme jí asistenci několik hodin každý den.
Asistentky jsou pro ni důležité, pomáhají ji překonávat pocity
samoty, vykonávají běžné činnosti, které už sama není schopná
dělat. Společně s asistentkami se těší ze života a je ráda, že
může díky asistenci žít ve svém domácím prostředí.

Aktivizační činnosti
Všechny ostatní činnosti, které jsme běžně každý rok provozovali, jako je
vyrábění, cvičení paměti, společenské hry, výlety, jsme museli v tomto roce kvůli
COVID 19 omezit. Věříme, že v příštím roce se podaří alespoň něco obnovit.

Projekt-Nejsme na to sami
Projekt realizovala Česká asociace pečovatelské služby ve spolupráci s OS
MARTIN z. s. Tato nabídka byla určena těm, kteří pečují o svého blízkého. 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 2020 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).

Dotace a dary 2020
MHMP-dotace

3 403 000

MHMP-grant

1 257 000

MPSV – mimořádné odměny

256 521

Praha 6

40 700

Praha-Zličín

20 000

Praha 17

35 000

Nadace Letiště
Úhrady od klientů

200 000
1 352 363

Úhrady od klientů v roce 2020
Úhrady od klientů za poskytované služby osobní asistence

1 352 363,- Kč

6. Statistické údaje o klientech
Průměrný počet hodin přímé péče za rok podle jednotlivých městských
částí

Městská část
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 9
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 15
Praha 17 – Řepy
Praha-Zličín
CELKEM:

Počet hodin přímé
péče za rok 2020

Počet klientů

25,25
41
677,08
832,75
1323,38
1965,75
3108,25
1234,75
79
8,5
1826,5
259,5
1281
125
12787,71
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Počet hodin přímé péče za rok 2020

Počet klientů

Klienti podle cílové skupiny

17%

83%

lidé se zdravotním postižením

Klienti podle pohlaví

17%

83%

muži

ženy

senioři

7. Výhled do budoucnosti
V příštím roce i přes nepříznivé podmínky, které vycházejí z opatření COVID-19,
budeme poskytovat osobní asistenci v rozsahu, který máme vymezen v síti
poskytovatelů sociálních služeb na území HMP. Uvědomujeme si, že senioři jsou
v této době ještě více zasaženi samotou, o to více chceme předávat naději a radost
do jejich života.
V roce 2021 se chystáme dále v projektu „Nejsme na to sami“ pokračovat. Věříme,
že setkání budeme moci uskutečnit jako v roce 2020. Děkujeme všem, kteří se na
službě osobní asistence v tomto roce podíleli a zároveň budou v dalším roce v ní
pokračovat. Díky všem zaměstnancům. Věříme, že společně zvládneme nelehkou
situaci, která je před námi.

Březen 2021
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