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ÚVODNÍK 

Vážení uživatelé služby osobní asistence,  

k začátku každého roku patří vždy totéž: 
bilancování a hodnocení, jaký byl rok minulý. Jaký 
byl v osobním životě, v zaměstnání, co se stalo 
důležitého apod. Samozřejmě takto přemýšlím i nad 
naší organizací, nad službou osobní asistence a nad 
dalšími činnostmi, jež realizujeme. Nejen protože 
chci, ale také proto, že zkrátka musím. Je to součást 
mé práce – stanovovat cíle, určovat měřítka a 
kontrolovat, co jsme dokázali nebo co se nepovedlo. 
A jaký byl rok 2014 pro Klub vozíčkářů 
Petýrkova? Přece úspěšný! Ti z vás, kteří mě trochu 
více znají, se asi nediví mé odpovědi. Co byste také 
čekali od věčně pozitivního člověka. Teď ale vážně. 
Loňský rok byl pro naši organizaci v mnoha 
ohledech skutečně dobrý. Dosáhli jsme téměř všech 
plánů, které jsme si koncem roku 2013 stanovili, a 
především jsme mohli nadále poskytovat službu 
osobní asistence v nepřetržitém provozu. To se nám 
navíc podařilo bez hospodářské ztráty, a to i přes 
významný nárůst finančních nákladů na provoz 
služby. Také jsme úspěšně zvládli realizovat několik 
dalších plánů, například projekt „S kompenzačními 
pomůckami si snadno poradíme!“, zaměřený na 
rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek, nebo 
projekt „Pomoc na druhou aneb Podpora 
pracovníků osobní asistence“, díky kterému jsme 
mohli cíleně vzdělávat naše zaměstnance a 
poskytovat jim nezbytnou podporu. V roce 2014 náš 
kolektiv opustili dva osobní asistenti, začátkem roku 
Matěj Sedláček a koncem roku Olga Děkanová. Na 
jejich místo však nastoupily nové tváře. V průběhu 

roku jste se mohli postupně potkávat s Honzou 
Motyčkou, Pavlou Hanikýřovou, Michalem Joškou a 
Radkou Slezákovou Loukotovou. Bohužel nás 
navždy opustili někteří klienti osobní asistence, paní 
Věra Kotábová, pan František Kašpar, paní Jitka 
Hvězdová a pan Denis Schulz. Budu rád, když jim 
občas věnujete vzpomínku tak jako já. Čest jejich 
památce! 

Co pro mě však bylo důležité, byla možnost další 
rok poskytovat podporu 68 lidem, kteří potřebují 
pomoc a chtějí žít plnohodnotný a důstojný život 
jako každý jiný člověk. V loňském roce jsme poskytli 
více než 6500 hodin tzv. přímé péče v rámci osobní 
asistence a zajištěním nepřetržité pohotovostní 
pomoci jsme mohli dalších 365 dní dávat pocit klidu 
a jistoty šedesáti klientům. To vše by nebylo možné 
bez podpory těch, kteří dlouhodobě finančně 
přispívají na naši činnost. Jmenovitě za rok 2014 
především Nadační fond AVAST (760 000 Kč), 
MPSV ČR (817 000 Kč), Magistrát hl. m. Prahy 
(320 000 Kč), Městská část Praha 11 (60 000 Kč) a 
paní JUDr. Růžena Trojánková (24 000 Kč). Na 
tomto místě mi dovolte jim upřímně poděkovat. 
Stejně jako musím poděkovat všem našim 
pracovníkům, bez kterých by naše pomoc byla 
jen těžko nepřetržitá a samozřejmá tak, abyste 
se mohli spolehnout, že se na nás můžete 
kdykoli obrátit. 

Vážení přátelé, jako v minulém roce vám přeji 
především hodně zdraví a jen to dobré!  

Tomáš Drábek, ředitel společnosti 
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NAŠI OSOBNÍ ASISTENTI

Rádi bychom vás informovali o personálních 
změnách v  kolektivu osobních asistentů. Koncem 
února 2015 ukončil z osobních důvodů pracovní 
poměr pan Petr Šlégr, který pracoval v naší službě 
od konce roku 2010 a dříve také v rámci civilní 
služby. Petrovo místo nahradil pan Michal Joška, 
jenž v naší službě vypomáhal již od března 2014. 
S Michalem se můžete při využívání osobní asistence 
setkávat tak jako s Petrem, tedy při ranních, 

odpoledních i nočních směnách. Během prosince 
2014 jsme se také rozloučili s paní Olgou 
Děkanovou, která nám v malém rozsahu pomáhala 
především s poskytováním pomoci u našich klientek. 
Na přelomu roku její práci převzaly naše asistentky – 
Pavla Hanikýřová a Radka Slezáková Loukotová. 
Všem pracovníkům, kteří opustili náš kolektiv, 
bychom rádi poděkovali za jejich práci a do 
budoucna jim popřáli, ať se jim daří. 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

V loňských číslech našeho bulletinu jsme vás 
průběžně informovali o projektu „S kompenzačními 
pomůckami si snadno poradíme!“, jehož cílem bylo 
zajistit snadnou dostupnost kompenzačních 
pomůcek pro lidi s tělesným postižením, především 
pro naše klienty. Projekt byl realizován díky 
příspěvku od Nadačního fondu Veolia ve výši 50 
000 Kč. Začátkem roku 2015 jsme již připravili 
všechny pomůcky k zapůjčení, sestavili nový ceník a 
od začátku února zavedli provoz půjčovny 
kompenzačních pomůcek. Pokud se tedy ocitnete 
v situaci, kdy potřebujete některou konkrétní 
pomůcku, neváhejte se nás obrátit. Doba zápůjčky 
pomůcky není nijak stanovena či omezena. Je možné 
si pomůcku půjčit jak na krátkou dobu pro její 
vyzkoušení, tak na delší dobu, například v případě 
dočasné náhrady za nefunkční pomůcku. 
V současné době jsme schopni zapůjčit 
mechanické vozíky, chodítka, hole a berle, 
toaletní a koupelnové pomůcky, nájezdové 
ližiny, elektrický zvedák, různé pomůcky 
k přesunu nebo antidekubitní sedáky. A jak si 
pomůcku můžete vybrat a objednat? V případě 
zájmu o zapůjčení některé z pomůcek nás můžete 
kontaktovat od pondělí do neděle v čase od 8.00 do 
15.00 hodin na telefonním čísle 272 933 662 nebo 
721 142 445 (dispečink osobní asistence), případně 
napsat na náš e-mail info@kvp.cz nebo se za námi 
osobně zastavit. Uživatelé služby osobní asistence 
mohou navíc v mimořádných situacích žádat o 

zapůjčení pomůcky nepřetržitě. Zapůjčení pomůcek 
probíhá na dispečinku osobní asistence (suterén 
vchodu 1953/24), kde jsou pomůcky uskladněné. 
S výběrem konkrétní pomůcky vám může pomoci 

náš pracovník. Pokud bychom neměli danou 
pomůcku k dispozici, zkusíme vám zprostředkovat 
kontakt na jiné půjčovny, které by vám danou 
pomůcku mohly zajistit. Upozorňujeme, že při 
přebírání pomůcky je vypůjčitel povinen vyplnit 
s naším zaměstnancem jednoduchou smlouvu o 
zapůjčení pomůcky, kde je povinen uvést své jméno, 
příjmení, datum narození, adresu a telefonní číslo.  
Zapůjčení pomůcek je zpoplatněno dle našeho 
ceníku, který je k dispozici na dispečinku osobní 
asistence či na vyžádání. K bulletinu jsme si dovolili 
přiložit malý informační leták k  půjčovně. 
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NADAČNÍ FOND AVAST 

Je nám milou povinností vás informovat, že 
nadále pokračuje dlouhodobá spolupráce Klubu 
vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. s Nadačním fondem 
AVAST, který je naším velmi významným a 
důležitým partnerem. Nadační fond AVAST se od 
roku 2011 pravidelně podílí na zajištění služby 
osobní asistence, přičemž nám pro rok 2015 
poskytl na realizaci nepřetržitého provozu služby 
prostředky ve výši 750 000 Kč. Děkujeme! 

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Vážení uživatelé, chtěli bychom vás krátce 
informovat o novém úsilí v zavedení individuálního 
plánování s klienty služby osobní asistence. Někteří 
z vás si možná vzpomínáte na roky 2011 a 2012, kdy 
jsme se snažili proces individuálního plánování uvést 
v život poprvé. Bohužel jsme z časových důvodů a 
velkých organizačních změn nebyli schopni 
v plánování nastavit pravidelnost a smysluplně s ním 
dále pracovat. Nyní bychom chtěli systém 
individuálního plánování zavést znovu, a to ve 
spolupráci s vámi a s našimi osobními asistenty. 

Možná se ptáte, proč je pro nás individuální 
plánování důležité a co by mohlo přinést vám? 
V individuálním plánování vidíme možnost, jak 
soustavně zvyšovat kvalitu naší služby a především 
možnost přizpůsobovat službu různým požadavkům 
a potřebám, které mají naši klienti. Každému 
klientovi bychom chtěli nabídnout možnost 
konzultovat průběh využívané asistence a možnost 
přinášet podněty na zlepšení služby. S každým naším 
klientem se chceme domluvit, co možné je a co 
možné není, a tomu, co možné není, najít nějakou 
variantu, která by možná byla. Každému bychom 
chtěli dát možnost mít svého „klíčového 
pracovníka“, našeho osobního asistenta, který bude 
povinen si na vás udělat čas a vyslechnout vaše 
potřeby. Osobní asistenty jsme pro vás – jednotlivé 
uživatele členili podle jejich vyjádření a uvážení, kdo 

má s kým dobrý vztah nebo kdo by s kým chtěl blíže 
spolupracovat. Pokud by vám ale přidělení 
konkrétního osobního asistenta – klíčového 
pracovníka nevyhovovalo, určitě není problém 
kontaktovat Kateřinu Sedlákovou a situaci s ní 
probrat. Slečna Sedláková coby sociální pracovnice 
celý proces individuálního plánování zaštiťuje. 

A co se vlastně pod termínem individuální 
plánování skrývá? Jde v podstatě jen o pravidelné 
schůzky – rozhovory, ve kterých bude konkrétně 
domlouván průběh a obsah služby osobní asistence. 
Pokud se vaše nebo naše situace nebude nijak 
zásadně měnit, měl by každého klienta jedenou za 
rok oslovit náš osobní asistent a pohovořit s ním o 
jeho potřebách, důvodech využívání služby – o 
uzavření smlouvy, našich možnostech – a tento 
rozhovor zaznamenat. Ze zkušenosti můžeme 
odhadnout, že rozhovor nebývá delší než 30 minut. 

Na závěr je důležité zmínit, že schůzka nad 
individuálním plánem není vámi placená, protože se 
nejedná o poskytnutí konkrétního úkonu osobní 
asistence. Tento proces je však zcela běžnou součástí 
každé dobře poskytované sociální služby jako takové. 
A i naší snahou je pomoc poskytovat více než dobře. 
Doufáme, že individuální plánování bude pro vás i 
nás příjemnou schůzkou, díky které nastavíme co 
nejvyšší přizpůsobení naší služby vašim požadavkům. 
Předem děkujeme za vaši ochotu ke spolupráci.
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 2014 – 2. ČÁST

V posledním čísle bulletinu jsme vám slibovali 
druhou polovinu výsledků dotazníkového šetření, 
které proběhlo mezi uživateli služby osobní asistence 
v termínu od 25. 6. 2014 do 9. 7. 2014. Znovu 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří věnovali 
dotazníku čas. A výsledky druhé poloviny výroků? 

 
Znám svá práva a povinnosti vyplývající ze 

smlouvy o osobní asistenci: Z výsledku 
dotazníkového šetření vyplývá, že 96 % 
dotazovaných svá práva a povinnosti zná a pouhé 4 
% si nejsou jista. 

 
Vím, komu podat stížnost či podnět, a jsem si 

jistý, že stížnost bude řešena a že budu o řešení 
stížnosti vyrozuměn: Zde 96 % dotazovaných 
uvedlo odpověď ano. Jelikož se ve všech třech 
výrocích jednalo o oblast stížností, shrnutí 
k výsledkům je popsáno v tomto bodě. Naše 
oorganizace má zpracován postup pro podání a 
řešení stížnosti či připomínky. Postup je volně 
přístupný např. na nástěnce v chodbě 
před dispečinkem osobní asistence. Zde však 
využijeme prostor k tomu, abychom vás ještě jednou 
požádali směřovat stížnosti a připomínky ke Kateřině 
Sedlákové. K podání je možné využít i anonymní 
formu – vhození do naší poštovní schránky (přízemí 
vchodu 1953/24), nebo zaslat na e-mail: 
sedlakova@kvp.cz, stížnost bude řešena, i pokud ji 
podáte ústní nebo telefonickou formou (724 739 
988). Podle obsahu bude stížnost řešit buď sociální 
pracovnice, nebo vedoucí služby, pokud se nebude 
jednat o anonymní stížnost, stěžovatel bude osloven 
ke společné schůzce, kde se řešení dozví. Ze schůzky 
je možné podat písemný výstup. Pokud se bude 
jednat o anonymní stížnost, její řešení bude do třiceti 
dní viset na nástěnce v chodbě před dispečinkem 
osobní asistence. Stížnost na ředitele organizace je 
možné podat správní radě, taktéž slečně Sedlákové, 
která je její předsedkyní.  Dle závažnosti bude 
stížnost projednána na následujícím setkání správní 

rady nebo bude správní rada mimořádně svolána. 
Stížnost na poskytování sociální služby je možné 
adresovat také přímo našemu registrujícímu orgánu – 
Magistrátu hlavního města Prahy (Odbor 
zdravotnictví, sociální péče a prevence, 
Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1), dále poslat 
podnět na Odbor inspekce, kontroly a správních 
činností v sociálních službách (MPSV ČR, Na 
Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2) nebo poslat 
podnět k Veřejné ochránkyni práv (Údolní 39, 
602 00 Brno). 

 
Doplňkové služby: Největší zájem dotazovaní 

projevili o návštěvy divadel a organizování 
jednodenních výletů, v závěsu pak o masáže a cvičení 
na motomedu. U cvičení na motomedu si nejsme 
zcela jisti, jestli výsledky ukazují, že 9 % respondentů 
motomed využívá, či zda jsou to zájemci, kteří se do 
provozní doby motomedu již nevejdou. Pokud by se 
jednalo o zájemce, sdělte nám prosím svůj požadavek 
osobně (např. při vybírání plateb za služby), neměl 
by být problém provozní dobu dle vašich potřeb 
uzpůsobit. Někteří z vás projevili zájem o masérské 
služby. Na tuto poptávku jsme se snažili reagovat, 
aby bylo možné přímo v našich prostorech podobné 
služby využívat. V současnosti jsme započali 
spolupráci s Mgr. Terezou Věchetovou, která nabízí 
daleko širší spektrum těchto služeb – o tom však 
v samostatném článku tohoto bulletinu. Návštěvy 
divadel byly dříve velmi oblíbenou aktivitou, o niž 
ale z našeho pohledu postupně zájem upadal. Rádi 
bychom vás požádali o doporučení, která divadla 
navštěvovat. Objednání lístků a dopravu můžeme za 
organizaci zajistit. Velmi podobné je to i 
s jednodenními výlety. V budoucnosti bychom rádi 
organizovali výlety šité na míru a také využili vašich 
znalostí a tipů, která místa navštívit (z hlediska 
zájmu, dostupnosti apod.). Zde je z naší strany ještě 
třeba nastavit způsob realizace těchto výletů a úhrady 
za doprovod osobního asistenta. Doporučení a 
zkušenosti nám můžete sdělovat průběžně na e-mail: 
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sedlakova@kvp.cz nebo osobně. Rozšíření nabídky 
kompenzačních pomůcek je momentálně živý 
proces, jak jsme vás v tomto čísle bulletinu 
informovali. Respondenti doporučovali především 
pořízení mechanického a elektrického vozíku, dále 
elektrického zvedáku. Některé pomůcky již byly 
pořízeny, jiné máme v plánu s postupem času pořídit. 
Celkem 3 % dotazovaných také uvedlo zájem o 
dostupnost váhy pro vozíčkáře. Toto téma bylo dříve 

otevřeno několikrát, jedná se však o specifickou 
pomůcku. Nicméně věříme, že by možnost využití 
váhy nakonec uvítal větší počet našich uživatelů, 
proto její zajištění budeme zvažovat. Na závěr 
bychom chtěli ještě jednou všem respondentům 
poděkovat za čas, který nad dotazníkem strávili, 
velmi si ceníme i připojených komentářů typu 
„všichni asistenti si zaslouží pochvalu...“ 

 

NABÍDKA FYZIOTERAPEUTICKÉ A REHABILITAČNÍ SLUŽBY

Je nám potěšením, že v rámci rozšiřování našich  
doplňkových činností je vám nově umožněno 
využívat cenově dostupné fyzioterapeutické a 
rehabilitační služby přímo v našem domě – v 
místnosti rehabilitace, kde probíhá např. cvičení na 
motomedu. Nabídku realizujeme ve spolupráci s 
Mgr. Terezou Věchetovou, která v roce 2013 
ukončila magisterské studium fyzioterapie na 2. 
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 
2014 získala osvědčení MZ ČR k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
v oboru fyzioterapie. Rehabilitační služby 
dlouhodobě poskytuje například v pražském Centru 
Paraple. Několik našich klientů již její služby 
vyzkoušelo a má v plánu je pravidelně využívat, 
proto jsme se dohodli s Mgr. Věchetovou na užší a 
dlouhodobé spolupráci. Věříme, že nabídku těchto 
služeb uvítáte a budete využívat. 

A jaká je konkrétně nabídka? Individuální 
fyzioterapie/rehabilitace v rozsahu 60 minut, která je 
zaměřená na individuální potřeby, s využitím 
mobilizačních a měkkých technik, cvičení na základě 
vývojové kineziologie (poznatky ze studií pod 
vedením prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.), práce 
s vnitřními orgány (viscerální terapie), funkční 
posilování (posilování pohybů, které váznou) nebo 
tejping. Dále masáže v rozsahu 30 nebo 60 minut 
(šíje, ruce, nohy či celá záda). Ceník služeb: 

Fyzioterapie/rehabilitace (60 min.): 300 Kč, 
masáž (30 min.): 150 Kč, masáž (60 min.): 300 Kč. 

 
 
Individuální fyzioterapie/rehabilitace/masáž  

je možné objednat vždy v následujících časech: 
středa 10.00 až 14.00 hod. a čtvrtek 14.00 až 18.00 
hod. Po domluvě lze individuálně provozní 
hodiny upravit. Ohledně objednání služeb 
prosím kontaktujte přímo Mgr. Terezu 
Věchetovou, a to telefonicky na čísle 603 188 504 
nebo elektronicky na její e-mail: 
tereza.vechetova@gmail.com. Protože nejsou 
služby zajišťované přímo naší organizací, 
úhrady poskytujte přímo Mgr. Věchetové po 
uskutečnění cvičení či masáže.  
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NOVINKY PRO BEZHOTOVOSTNÍ ZASÍLÁNÍ PLATEB 

Vážení uživatelé, kteří platíte za naše služby 
bezhotovostně – tedy převodem na náš bankovní 
účet. Tyto informace jsou určené pro vás. Chtěli 
bychom vás informovat o novince v zasílání úhrad za 
službu osobní asistence, pohotovostní pomoc a 
dalších doplňkových služeb. Od začátku letošního 
roku jsme začali využívat nový evidenční systém, 
který nám rozšířil možnosti pro kontrolu a záznam 
úhrad za poskytnuté služby. Pokud využíváte více 
našich služeb (např. jak službu osobní asistence, 
tak službu pohotovostní pomoci), není nově 
nutné provést platbu za každou službu zvlášť 
dvěma příkazy k platbě. Platby za služby je od 
měsíce dubna možné slučovat do jedné! 
Zpravidla se u vás jedná o úhradu služeb za osobní 
asistenci a pohotovostní pomoci – asi jste si také 
všimli, že tyto služby jsou od Nového roku ve 
vyúčtování uvedené již dohromady. Někteří z vás 
navíc dostávají i druhé vyúčtování za doplňkové 
služby (především za cvičení na motomedu). 
V tomto případě obě vyúčtování jednoduše 
sečtěte a pošlete v jedné platbě. Připomínáme, 
že úhrady za služby probíhají nadále vždy měsíc 

zpětně (např. nyní v dubnu budete platit za 
březen – do zprávy pro příjemce se proto uvádí, 
že platba je za měsíc březen nebo 03). Termín 
splatnosti vyúčtování při bezhotovostní platbě je 
stanoven k 25. dni v měsíci. Navíc u každé platby 
není nově ani nutné uvádět variabilní symbol, 
podstatné je však uvést ve zprávě pro příjemce 
jméno klienta, za kterého je platba poukazována, 
zkratkou naši organizaci (KVP) a zároveň uvést 
měsíc, za který se platí úhrada (např. „Novák, 
KVP, březen“). U trvalého bankovního příkazu, kdy 
nelze aktualizovat datum ve zprávě, je z naší strany 
platba evidována vždy jako platba za minulý měsíc 
(tuto možnost někteří klienti využívají jako 
pravidelnou platbu pohotovostní pomoci a lze ji 
nadále používat). Co však nadále není možné, je 
platit část úhrady za poskytnuté služby v hotovosti a 
část převodem na náš bankovní účet. Platby za 
využité služby je však nadále nutné poukazovat 
jednotlivě za každého plátce-klienta služby, a to i 
v rámci rodiny, kdy například oba manželé využívají 
asistenční služby apod. V případě nejasností 
kontaktujte prosím slečnu Sedlákovou. Děkujeme. 

 

SBÍREJTE S NÁMI TONERY, POMŮŽETE! 

 

Nejen pro naši obecně prospěšnou společnost je 
důležité zajištění stabilního financování činnosti a 
získávání různých prostředků na provoz organizace a 
poskytovaných služeb. Proto jsme se rozhodli 
zapojit do projektu „SBÍREJTONER.CZ“ a 
pomoci tak i dalším podobným organizacím, jako je 
ta naše. Jde to totiž i bez peněz. SBÍREJTONER.CZ 
je ekologicko-charitativně zaměřený projekt 
organizovaný občanským sdružením AKTIPO, který 

v České republice běží od roku 2009. Celý výtěžek 
získaný z renovace nasbíraných tonerů putuje do 
vybraných zařízení, které pomáhají lidem 
s mentálním postižením. A jak se s námi můžete 
do projektu zapojit? Na chodbě před dispečinkem 
osobní asistence (suterén vchodu 1953/24) je 
umístěn zelený sběrný box, do kterého můžete 
odevzdávat staré a vypotřebované tonery a kazety od 
vašich laserových a inkoustových tiskáren. Box zde 
bude umístěn dlouhodobě. Nasbírané tonery budou 
následně odvezeny k renovaci a jejich hodnota bude 
poukázána jako dar vybrané organizaci. Výtěžek 
z našeho sběrného boxu je přímo určen pro 
pražskou organizaci POHODA – společnost pro 
normální život lidí s postižením. 
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KALENDÁŘ – ZPRÁVA O NAŠICH AKTIVITÁCH

10. 12. Proběhlo pravidelné zasedání dozorčí rady.  

18. 12. Uskutečnilo se šetření Úřadu práce ČR 
k vymezení chráněných pracovních míst v naší 
organizaci. 

14. 1. Proběhla pravidelná porada pracovníků 
osobní asistence. 

6. 2. Schůzka ředitele KVP se zástupci firmy MEI 
– konzultace k plánované výstavbě. 

11. 2. Schůzka ředitele KVP se zástupcem firmy 
Altech – jednání o možné spolupráci. 

18. 2. Bylo zahájeno zkušební poskytování 
fyzioterapeutické a rehabilitační služby.  

20. 2. Byla uzavřena písemná dohoda o vymezení 
čtyř chráněných pracovních míst v naší organizaci. 

24. 2. Schůzka ředitele KVP s předsedkyní 
Nadačního fondu AVAST. 

27. 2. Byla podána žádost o příspěvek z nadačního 
fondu J&T (na poskytování osobní asistence). 

11. 3. Proběhla pravidelná porada pracovníků 
osobní asistence. 

18. 3. Proběhlo pravidelné zasedání správní rady. 

26. 3. Schůzka ředitele a předsedkyně správní rady 
KVP s Ing. Petrem Jiravou, 2. zástupcem starosty 
MČ Praha 11. 

 
KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. 

Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11 
IČ: 45245606 

Tel.: 272 935 460 (kancelář, středa až pátek), e-mail: info@kvp.cz 

Dispečink osobní asistence 
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11 (suterén) 

Tel.: 272 933 662, mobil: 721 142 445 – nepřetržitá provozní doba 
(7.00–15.30 hod. služba dispečera, 15.30–7.00 hod. pohotovost osobních asistentů) 

 

NAŠE VIZE? Každý z nás někdy potřebuje pomoci, někdo častěji, někdo méně často. Lidé s tělesným 
postižením patří zpravidla do první skupiny a my chceme, aby pomoc pro ně byla samozřejmá a kdykoliv 
dostupná stejně jako pro člověka bez tělesného postižení. Také jsme přesvědčeni, že přáním lidí s tělesným 
postižením je žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto vynakládáme maximální úsilí, aby 
tito lidé na Praze 11 mohli žít samostatně ve vlastní domácnosti. Míra podpory, kterou přitom lidé s tělesným 
postižením potřebují je různá, od nepravidelné dopomoci až po každodenní, několika hodinovou pomoc. 
Snažíme se proto takovou formu podpory nabízet, chceme, aby naše pomoc byla nepřetržitá a naši klienti se 
mohli spolehnout, že se na nás mohou kdykoliv obrátit. Přitom je pro nás samozřejmé také lidi se zdravotním 
postižením zaměstnávat. Zajišťováním služby osobní asistence se snažíme lidem s tělesným postižením 
mnohdy kompenzovat jen to, co mají lidé bez tělesného postižení přirozeně – funkční nohy nebo ruce. 
Zároveň se snažíme, aby si naši klienti o průběhu asistenční pomoci rozhodovali sami a mohli se tak svobodně 
rozhodovat, jak chtějí žít. Při poskytování pomoci využíváme naše dlouholeté zkušenosti, které jsme od roku 
1992 získali a jsme vždy ochotni se o ně podělit s ostatními, kteří mají stejné smýšlení, jako my. 
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