
Finanční zpráva
Celkové výnosy Asistence, o. p. s., v roce 2015 činily 13 937 tis. Kč.

Jednotlivé zdroje výnosů tvoří (zaokrouhleně):
MHMP (granty, dotace)•  . . . . . . . . . . . . . . . . .6 670 t. (48 %) 
MV, MMR•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   174 t. (1 %) 
Platby klientů•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 535 t. (18 %)
Do práce s podporou, Net ZP-ESF•  . . . . . . . . . .1 000 t. (7 %) 
MČ, Středočeský kraj•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 t. (3 %) 
Nadace, fi rmy a indiv. dárci•  . . . . . . . . . . . . 2 885 t. (20,5 %) 
Ostatní (nájem, zboží)•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 t. (2,5 %) 

Rádi bychom poděkovali Nadaci Jedličkova ústavu, která nás pravidelně podporuje, 
a Jedličkově ústavu a školám, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.

Celkové náklady organizace v roce 2015 dosáhly výše 13 710 tis. Kč. Mzdové náklady 
činily 10,978 mil., provozní náklady 2,418 mil. a 0,314 mil. činily náklady partnera (Maturus o. p. s.) 
projektu hrazeného z ESF.
Hospodářský výsledek před zdaněním = 227 tis. Kč. 
Daň z příjmů = 0 tis. Kč.
Hospodářský výsledek po zdanění = 227 tis. Kč.
Vybrané údaje z účetní závěrky roku 2015.*

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni:
Asistence, o. p. s. ke dni 31. 12. 2015 nevedla žádné fondy.
Celkové mzdové náklady na ředitele v roce 2015 činily 96 480 Kč.
Celkové náklady na odměny členů správní a dozorčí rady v roce 2015 činily 0 Kč.
Účetní závěrka byla ověřena auditorem a schválena správní radou Asistence, o. p. s.

* Kompletní účetní závěrka i se zprávou auditora je na přiloženém CD nebo je k dispozici 
ve sbírce listin či na webových stránkách: www.asistence.org

V roce 2015 nás podpořily tyto subjekty:
Granty, dotace, příspěvky, dary – veřejné subjekty: 
Magistrát hlavního města Prahy ■ Evropský sociální fond – OPPA ■ Ministerstvo vnitra – dobrovolnictví 
■ Středočeský kraj ■ MČ Praha 3 ■ MČ Praha 4 ■ MČ Praha 6 ■ MČ Praha 8 ■ MČ Praha 9 ■ 
MČ Praha 10 ■ MČ Praha 11 ■ MČ Praha 12 ■ MČ Praha 13 ■ MČ Praha 14

Individuální, fi remní a nadační dary: 
Hana Lišková, Jarmila Kalousová a Ludmila Tichá darovaly významnou částku na letní tábory 
a prázdninové pobyty pro naše klienty. Dále děkujeme Tomáši Sedlmajerovi, Bohuslavu Matuškovi, 
Paulu Whitakerovi a dalším dárcům, kteří darovali větší částky, ať už pravidelně nebo jednorázově, 
přímo na náš účet. 

Velké poděkování pak patří všem 111 dárcům, kteří nám v roce 2015 přispěli jednorázově či pravidelně 
přes www.Darujasistenci.cz a on-line platební brány Darujme.cz a Klikni a Daruj.
Mnoho a mnoho dalších jednotlivců pak přispělo anonymně v rámci naší veřejné sbírky.

Bez pomoci těchto subjektů bychom se neobešli: 
Nadace Jedličkova ústavu ■ Nadační fond Avast ■ Hana Lišková ■ Gutmann Bank AG ČR (darováno 
přes Nadační fond Avast) ■ RWE GasNet s. r. o. ■ Lego Production s. r. o. ■ Arriva Transport Česká 
republika a. s. ■ GE Money bank (Moneta Money bank) a. s. ■ Nadace Agrofert ■ Pražské vodovody 
a kanalizace a. s. ■ Sysmex CZ s. r. o. ■ Fórum dárců, spolek (program Era pomáhá regionům) 
■ Novartis s. r. o. ■ DMA Praha s. r. o. ■ TEMO-Telekomunikace, a. s. ■ Flexi životní pojištění 
od Pojišťovny České spořitelny ■ Nadace Charty 77 – Konto Bariéry ■ Dark Side, a. s. ■ Bregosan 
Plus s. r. o. (pepa.cz) ■ Harazimová Slávka (SOS Drink) ■ PriceWaterhouseCoopers ČR, s. r. o. ■ 
DTZ ČR, a. s. ■ CERGE EI ■ Red Hat Czech, s. r. o. ■ JógaLenka (darováno přes Darujme.cz)

Věcné dary:
Nadace Jedličkova ústavu ■ Ramus, o. s. ■ Wine4you CZ, s. r. o.

Asistence, o. p. s. 
právní statut: obecně prospěšná společnost 
adresa: V Pevnosti 4, Praha 2 
statutární zástupce: Mgr. Erik Čipera 
IČ: 638 305 40 
číslo účtu: 476803693/0300 
název peněžního ústavu: ČSOB, a.s., Praha 4 
Zapsána dne 5. 12. 2013 v rejstříku obecně prospěšných 
společností vedeném Městským soudem v Praze: 
oddíl O, vložka 1290.

Organizační struktura (k 31. 12. 2015):
zakladatel: Vlasta Stupková ■ členové správní rady: Marcela Filčevová / Klára Laurenčíková / 
Monika Vlková / Jan Kroupa / Martin Ryšavý / Paul Whitaker ■ členové dozorčí rady: 
Jan Mašek / Radka Soukupová / Martin Prajer ■ ředitel: Erik Čipera. 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015: 
Celkem 22 kmenových zaměstnanců, 140 osobních asistentů a 52 dobrovolníků. Přepočtený počet 
kmenových pracovníků: 18,9. 
Složení týmu Asistence, o. p. s. k 31. 12. 2015:
vedoucí pracovníci: Erik Čipera (ředitel) / Pavlína Techlová (projektová manažerka, vedoucí 
Tranzitního programu, vedoucí Centra pracovní rehabilitace) / Karel Hrbek (finanční manažer) / 
Michal Prokšík (fundraiser) ■ pracovníci v přímé péči: Barbora Lahodová, Debora Zálešáková, 
Jana Cieslarová, Magdalena Poláková, Lenka Fílová (konzultantky Tranzitního programu), 
Kateřina Hrbková, Monika Burdová, Kristina Sauerová (konzultantky Podporovaného 
zaměstnávání) ■ Kateřina Rybářová, Eva Rohlenová (ergoterapeutky), Kateřina Hlavinková, 
Jitka Svobodová, Ivana Křížová, Markéta Zábojníková (koordinátorky osobní asistence), 
Vlasta Stupková (konzultantka psychologického poradenství), Alžběta Rohlenová (koordinátorka 
dobrovolníků) ■ další pracovníci: Jakub Neubert (instruktor osobní asistence), Gabriela Jůzová 
(administrativní pracovnice) ■ osobní asistenti ■ dobrovolníci ■ externí spolupracovníci: Daniel 
Häusler (účetní) / Patrik Vlasák (správce sítě) / Pavel Ovesný (správce webových stránek). w
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Spolupracují s námi:
2N Telekomunikace ■ Administrace insolvencí City Tower ■ Adriana Jelínková ■ Aero catering ■ 
Aerofilms ■ Aktuálně.cz ■ Alice Němcová Tejkalová ■ Arriva Transport ČR ■ Auto-Mat ■ Avast 
Software ■ Bajkazyl ■ BIO OKO ■ Borůvka o. p. s. ■ Centrum Člověka v tísni Langhans ■ Centrum 
Slunečnice Černý Most – Diakonie ■ Centrum služeb Vyšehrad ■ Centrum současného umění DOX ■ 
Cerge EI • Cesta za snem ■ Creative Mornings Prague ■ Cukrárna Anderlová ■ Časopis Můžeš ■ Česká 
televize ■ Český rozhlas ■ Dark Side ■ Deafmessanger. ■ DMA Praha ■ Dopravní podnik Hlavního 
města Prahy ■ Dora Dutková ■ DRINK SOS ■ DTZ Czech Republic ■ E SIDE ■ FB Trading ■ Flexi 
životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny ■ Fosa, o. p. s. ■ GE Money bank (Moneta Money bank) 
■ Gutmann Bank ■ GZ Media ■ Hestia ■ Hospodářské noviny ■ Hynek Trojánek ■ Jakub Hrab ■ 
Jan Čižinský ■ Jan Kroupa ■ Jan Potměšil ■ Jarda Svoboda ■ Jarmila Baudišová ■ 
Jazzmazec ■ Jedličkův ústav a školy ■ Jiří Filčev ■ Jitka Krejčová ■ JógaLenka.cz 
– Lenka Kýrová ■ K+K Hotels ■ Kavárna Čekárna ■ Kemp Velkopařezitý ■ Kino Bio 
Oko ■ Kino Světozor ■ Klára Šimáčková Laurenčíková ■ Komunikační agentura 
Kristián ■ Konektor Social ■ Kristýna Svobodová ■ Lada Brůnová ■ Lego 
Production ■ Letňák ■ Login Talk ■ Ludvík Hradilek ■ Mamacoffee ■ Marcela 
Filčevová ■ Maturus ■ Medicco ■ město Říčany ■ Metrostav ■ Michaela 
Marksová Tominová ■ Milli Janatková ■ Monika Vlková ■ Monikino Kino ■ 
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry ■ Nadace Jedličkova ústavu ■ Nadační fond 
AVAST ■ Nový prostor ■ Olga Špátová ■ Ondřej Mirovský ■ OP Tiger ■ OSA ■ 
Palačinkárna Galetka ■ Paul Whitaker ■ Pavel Ovesný ■ Pepa.cz ■ Pivovary 
Staropramen ■ Prague City Tourism ■ Pražská organizace vozíčkářů ■ Pražské 
vodovody a kanalizace ■ PRE ■ PricewaterhouseCoopers ■ Quip. ■ Rádio 1 ■ Rádio 
Svobodná Evropa ■ Radio Wave ■ Ramus ■ Restaurace Jureček Říčany ■ Rytmus ■ 
SDMO ■ Shum Davar ■ Schrack Technik ■ Simona Babčáková ■ Síť mateřských center ■ Slávka 
Harazimová – SOS Drink ■ Soubor Ještě chvilku ■ Spolek Archetyp – Farmářská tržiště Jiřák 
a Náplavka ■ Ta kavárna ■ Temo – Telekomunikace ■ Tomáš Jindříšek ■ Tomáš Končický ■ Tomáš 
Pastrňák ■ Toulcův dvůr ■ Univerzita Karlova ■ Václav Tobořík ■ Václav Hradilek ■ Vavřinec Hradilek 
■ Veronika Valentová ■ Vladimír Turner ■ Vrtule 1 ■ Vypsaná fiXa ■ Zaruhi Harutyunyan
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Zaměstnavatelé, kteří zaměstnali naše klienty v roce 2015: 
Alsima ■ AmRest ■ Via Roseta ■ Centrum Foto Škoda ■ Golfarts s. r. o. ■ Muzeum Hlavního města 
Prahy ■ Gravo.cz ■ Člověk v tísni ■ Kemp Velkopařezitý, Řásná u Telče

Praxi studentům v rámci Tranzitního programu poskytli: 
Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy ■ Keramická dílna Eliáš ■ Tvořivá dílna 
Mezi námi ■ Hračkotéka ■ Sociálně terapeutická dílna Jinan ■ Časopis Motocykl ■ Český rozhlas ■ 
Loutkové divadlo v Boudě ■ Metrostav ■ OŘ Praha 4 – MOP Pankrác ■ Základní škola sv. Voršily 
■ Základní škola Londýnská ■ Základní škola Klánovice
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Služby ASISTENCE, o. p. s.
Od roku 2007 je naše organizace u Magistrátu hl. m. Prahy zaregistrována jako poskytovatel sociální 
služby osobní asistence a sociální rehabilitace. 

Osobní asistence •  
Službu terénní osobní asistence poskytujeme formou řízené asistence, kterou organizují koordinátoři, 
proškolení a nábor nových asistentů zajišťuje instruktor. 
Službu osobní asistence jsme v roce 2015 poskytli 103 klientům (29 577 hodin).

Rok 2015 znamenal pro službu osobní asistence výrazné zvýšení rozsahu poskytnutých hodin osobní 
asistence. Oproti roku 2014 se jedná o navýšení blížící se 20 %. Během roku se naše kapacita naplnila 
a byli jsme nuceni zájemce odkazovat k dalším poskytovatelům. Velká část z nich se k nám ale 
vracela s nepořízenou. Pro větší propojení organizací, které poskytují osobní asistenci v Praze, jsme 
se rozhodli založit neformální skupinu a její první setkání jsme upořádali v našich prostorách. 
Službu osobní asistence jsme širší veřejnosti více představili pokračováním projektu Jedeme v tom 
s vámi. Dvacet dvojic využilo možnosti vyzkoušet si na část dne roli člověka s postižením a jeho 
asistenta. Propojili jsme je s naším instruktorem osobní asistence Jakubem Neubertem a vznikl z toho 
film Můj život s asistencí, který najdete na našich stránkách.
V dobrovolnickém programu se podařilo přivítat celou řadu nových skvělých dobrovolnic 
a dobrovolníků a výrazně jsme navýšili počet hodin, které mohli naši klienti s dobrovolníky věnovat 
svým aktivitám ve volném čase. 
Vždy je co zlepšovat, zaměřili jsme se na zácvik asistentů a jejich přijímání, podali jsme novou 
akreditaci na Kurz dalšího vzdělávání a uskutečnili jeho další běh. Realizovali jsme 
stopadesátihodinový kvalifikační kurz pro naše asistenty, pracovníky v sociálních službách. 

Tranzitní program • 
Službu sociální rehabilitace poskytujeme ve třech programech: Tranzitní program, Podporované 
zaměstnávání, dále Ergoterapie a Psychologické poradenství. 
V těchto třech službách jsme během roku 2015 spolupracovali se 138 klienty.

Tranzitní program je odborná cílená individuální pomoc člověku na jeho cestě v období zásadních 
životních obratů a změn. Nejčastěji provází mladé lidi končící studium střední školy dále do života, 
pomáhá hledat profesní směr, vlastní místo, aktivity a společnost, kam bude klient této služby dále 
směřovat. Pomáhá klientům žít život dle jejich vlastních představ. Klienti v Tranzitním programu pracují 
tak, že si určí cíle týkající se vlastní budoucnosti a poté spolu s konzultantkou hledají cesty, jak jich 
dosáhnout. Cíle se týkají osmi oblastí: studijní praxe a oblasti práce, volného času, bydlení, samostatnosti, 
tréninku dovedností, využívání služeb a podpory v komunitě, vztahů ve společnosti. 
V uplynulém roce jsme se zaměřili na realizování plánovacích setkání pro jednotlivé klienty s využitím 
Cesty z Plánování zaměřeného na člověka. Tato setkání organizuje klient s podporou konzultantky 
a vybírá si, koho do kruhu zúčastněných pozve. V této souvislosti se dařila spolupráce s rodiči a blízkými, 
stejně jako spolupráce s odborníky z Jedličkova ústavu a škol a z dalších organizací. 
Na podzim jsme se účastnili třídenní konference New path to Inclusion pořádané ve Vídni, kde jsme měli 
možnost seznámit se s přístupy k inkluzi a konkrétními výstupy projektu realizovaného a představeného 
Johnem O’Brienem a Beth Mouth. 
Během celého roku jsme podporovali klienty na jejich cestách k vytyčeným cílům díky finanční podpoře Flexi 
životního pojištění od Pojišťovny České spořitelny, která nám umožnila realizovat projekt S Flexi do života. 

Podporované zaměstnávání • 
V Podporovaném zaměstnávání provázíme klienty během hledání práce na otevřeném trhu. 
Spolupracujeme individuálně, na pravidelných konzultacích se klient s podporou konzultantky soustředí 
na rozvoj v pracovní oblasti, na rozvoj samostatnosti, nácviků pracovních dovedností a hledání zdrojů 
přirozené podpory.
Po vyhledání silných stránek a zájmů klienta se specifikuje profesní zaměření klienta a pokračuje se 
vyhledáním vhodného zaměstnavatele. Během této doby probíhá také příprava na pracovní pohovor 
a trénink zvládnutí pracovních dovedností, na čemž spolupracuje s klientem ergoterapeutka. Po vyhledání 
pracovního uplatnění se ergoterapeutka podílí na případné úpravě pracovního prostředí a tréninku cesty 
do zaměstnání. Pracovní konzultantka podporuje zapracování v novém kolektivu a celkově úspěšné 
zvládnutí nového pracovního prostředí. 

V roce 2015 se nám podařilo uspět ve výběrovém řízení Adventních koncertů v České televizi, díky nimž 
jsme získali významnou podporu pro oblast Podporované zaměstnávání a Ergoterapie do dalšího roku. 
Službu podporované zaměstnávání v roce 2015 využilo 24 klientů, službu ergoterapie využilo 
21 klientů.

Poradenství • 
Poradenství v roce 2015 využívali klienti hlavně v rámci dlouhodobého individuálního psychologického 
poradenství. Využilo jej 23 klientů, skupinových setkání klientů se účastnilo 21 osob. 
Individuálního poradenství pro rodiče využilo 6 osob a skupinových  setkání pro rodiče 
se účastnilo 13 osob.
Klienti přicházejí hlavně s tématy mezilidských vztahů, osobnostního rozvoje a sebepoznání, rodiče 
většinou s problematikou týkající se budoucnosti jejich dospělých dětí a možností využívání 
a financování sociálních služeb.

Pomáháme klientům žít život dle 
jejich vlastních představ.

v roce 2015 jsme poskytli 
29 577 hodin osobní asistence.

Exkurze studentů:
Bio Oko ■ M Rádio ■ Denní stacionář Ruka pro život ■ Dobrovolnický program VFN ■ Dobroty 
s příběhem – Portus Praha ■ Počítačový klub pro zrakově postižené – Zelený pták ■ SONS 
– Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ■ Palata – domov pro zrakově postižené ■ 
Komunitní dům Villa Vallila ■ Středisko Černý most chráněné bydlení Slunečnice ■ Chráněné bydlení 
Paprsek ■ Centrum pro tělesně postižené Fatima ■ Autoškola PEML Přelouč ■ Rehaprox – veletrh 
kompenzačních pomůcek Brno – zkušební jízda v autě Elbee ■ Polovina nebe ■ R-mosty

Děkujeme všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem přispěli 
k fungování Asistence, o. p. s.

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)
A Náklady B Výnosy

Spotřebovaný materiál 
a energie 489 Tržby 2 797

Služby 1 953 Změna stavu zásob 0
Osobní náklady 10 978 Aktivace 0
Ostatní náklady 290 Jiné provozní výnosy 3

z toho daně a poplat.• 6 Zúčtování opr. položek 38
z toho pojištění • 
a bank. poplatky 131 Finanční výnosy 0

z toho tvorba oprav. • 
položek 149 Přijaté dary a příspěvky 2 952

z toho ostatní• 4 Provozní dotace 8 147
Náklady celkem 13 710 Výnosy celkem 13 937

C Výsledek hosp. před 
zdaněním 227

Daň z příjmů 0
Výsledek hospodaření 

po zdanění 227

Rozvaha k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)
Aktiva Pasiva

A Dlouhodobý majetek 0 A Vlastní zdroje 3 949
Dlouhodobý 

nehm. majetek 0 Vlastní jmění 451

Dlouhodobý 
hm. majetek 0 Účet výsledek 

hospodaření 227

Dlouhodobý 
fi n. majetek 0 Nerozd. zisk 

z minulých let 3 271

Oprávky 
k dlouh. majetku 0

B Krátkodobý majetek 5 818 B Cizí zdroje 1 869
Krátkod. pohledávky 982 Jiné závazky 11

Jiné pohledávky 10 Výnosy příštích obd. 547
Náklady příštích obd. 40 Dohadné účty 58

Krátk. fi n. majetek 4 995 Krátkodobé závazky 1 253
Oprav. položky k pohl. -254

Aktiva celkem 5 818 Pasiva celkem 5 818

Finanční zpráva
Celkové výnosy Asistence, o. p. s., v roce 2015 činily 13 937 tis. Kč.

Jednotlivé zdroje výnosů tvoří (zaokrouhleně):
MHMP (granty, dotace) •  . . . . . . . . . . . . . . . . .6 670 t. (48 %) 
MV, MMR •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   174 t. (1 %) 
Platby klientů •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 535 t. (18 %)
Do práce s podporou, Net ZP-ESF •  . . . . . . . . . .1 000 t. (7 %) 
MČ, Středočeský kraj •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 t. (3 %) 
Nadace, fi rmy a indiv. dárci •  . . . . . . . . . . . . 2 885 t. (20,5 %) 
Ostatní (nájem, zboží) •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 t. (2,5 %) 

Rádi bychom poděkovali Nadaci Jedličkova ústavu, která nás pravidelně podporuje, 
a Jedličkově ústavu a školám, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.

Celkové náklady organizace v roce 2015 dosáhly výše 13 710 tis. Kč. Mzdové náklady 
činily 10,978 mil., provozní náklady 2,418 mil. a 0,314 mil. činily náklady partnera (Maturus o. p. s.) 
projektu hrazeného z ESF.
Hospodářský výsledek před zdaněním = 227 tis. Kč. 
Daň z příjmů = 0 tis. Kč.
Hospodářský výsledek po zdanění = 227 tis. Kč.
Vybrané údaje z účetní závěrky roku 2015.*

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni:
Asistence, o. p. s. ke dni 31. 12. 2015 nevedla žádné fondy.
Celkové mzdové náklady na ředitele v roce 2015 činily 96 480 Kč.
Celkové náklady na odměny členů správní a dozorčí rady v roce 2015 činily 0 Kč.
Účetní závěrka byla ověřena auditorem a schválena správní radou Asistence, o. p. s.

* Kompletní účetní závěrka i se zprávou auditora je na přiloženém CD nebo je k dispozici 
ve sbírce listin či na webových stránkách: www.asistence.org

V roce 2015 nás podpořily tyto subjekty:
Granty, dotace, příspěvky, dary – veřejné subjekty: 
Magistrát hlavního města Prahy ■ Evropský sociální fond – OPPA ■ Ministerstvo vnitra – dobrovolnictví 
■ Středočeský kraj ■ MČ Praha 3 ■ MČ Praha 4 ■ MČ Praha 6 ■ MČ Praha 8 ■ MČ Praha 9 ■ 
MČ Praha 10 ■ MČ Praha 11 ■ MČ Praha 12 ■ MČ Praha 13 ■ MČ Praha 14

Individuální, fi remní a nadační dary: 
Hana Lišková, Jarmila Kalousová a Ludmila Tichá darovaly významnou částku na letní tábory 
a prázdninové pobyty pro naše klienty. Dále děkujeme Tomáši Sedlmajerovi, Bohuslavu Matuškovi, 
Paulu Whitakerovi a dalším dárcům, kteří darovali větší částky, ať už pravidelně nebo jednorázově, 
přímo na náš účet. 

Velké poděkování pak patří všem 111 dárcům, kteří nám v roce 2015 přispěli jednorázově či pravidelně 
přes www.Darujasistenci.cz a on-line platební brány Darujme.cz a Klikni a Daruj.
Mnoho a mnoho dalších jednotlivců pak přispělo anonymně v rámci naší veřejné sbírky.

Bez pomoci těchto subjektů bychom se neobešli: 
Nadace Jedličkova ústavu ■ Nadační fond Avast ■ Hana Lišková ■ Gutmann Bank AG ČR (darováno 
přes Nadační fond Avast) ■ RWE GasNet s. r. o. ■ Lego Production s. r. o. ■ Arriva Transport Česká 
republika a. s. ■ GE Money bank (Moneta Money bank) a. s. ■ Nadace Agrofert ■ Pražské vodovody 
a kanalizace a. s. ■ Sysmex CZ s. r. o. ■ Fórum dárců, spolek (program Era pomáhá regionům) 
■ Novartis s. r. o. ■ DMA Praha s. r. o. ■ TEMO-Telekomunikace, a. s. ■ Flexi životní pojištění 
od Pojišťovny České spořitelny ■ Nadace Charty 77 – Konto Bariéry ■ Dark Side, a. s. ■ Bregosan 
Plus s. r. o. (pepa.cz) ■ Harazimová Slávka (SOS Drink) ■ PriceWaterhouseCoopers ČR, s. r. o. ■ 
DTZ ČR, a. s. ■ CERGE EI ■ Red Hat Czech, s. r. o. ■ JógaLenka (darováno přes Darujme.cz)

Věcné dary:
Nadace Jedličkova ústavu ■ Ramus, o. s. ■ Wine4you CZ, s. r. o.

Asistence, o. p. s. 
právní statut: obecně prospěšná společnost 
adresa: V Pevnosti 4, Praha 2 
statutární zástupce: Mgr. Erik Čipera 
IČ: 638 305 40 
číslo účtu: 476803693/0300 
název peněžního ústavu: ČSOB, a.s., Praha 4 
Zapsána dne 5. 12. 2013 v rejstříku obecně prospěšných 
společností vedeném Městským soudem v Praze: 
oddíl O, vložka 1290.

Organizační struktura (k 31. 12. 2015):
zakladatel: Vlasta Stupková ■ členové správní rady: Marcela Filčevová / Klára Laurenčíková / 
Monika Vlková / Jan Kroupa / Martin Ryšavý / Paul Whitaker ■ členové dozorčí rady: 
Jan Mašek / Radka Soukupová / Martin Prajer ■ ředitel: Erik Čipera. 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015: 
Celkem 22 kmenových zaměstnanců, 140 osobních asistentů a 52 dobrovolníků. Přepočtený počet 
kmenových pracovníků: 18,9. 
Složení týmu Asistence, o. p. s. k 31. 12. 2015:
vedoucí pracovníci: Erik Čipera (ředitel) / Pavlína Techlová (projektová manažerka, vedoucí 
Tranzitního programu, vedoucí Centra pracovní rehabilitace) / Karel Hrbek (finanční manažer) / 
Michal Prokšík (fundraiser) ■ pracovníci v přímé péči: Barbora Lahodová, Debora Zálešáková, 
Jana Cieslarová, Magdalena Poláková, Lenka Fílová (konzultantky Tranzitního programu), 
Kateřina Hrbková, Monika Burdová, Kristina Sauerová (konzultantky Podporovaného 
zaměstnávání) ■ Kateřina Rybářová, Eva Rohlenová (ergoterapeutky), Kateřina Hlavinková, 
Jitka Svobodová, Ivana Křížová, Markéta Zábojníková (koordinátorky osobní asistence), 
Vlasta Stupková (konzultantka psychologického poradenství), Alžběta Rohlenová (koordinátorka 
dobrovolníků) ■ další pracovníci: Jakub Neubert (instruktor osobní asistence), Gabriela Jůzová 
(administrativní pracovnice) ■ osobní asistenti ■ dobrovolníci ■ externí spolupracovníci: Daniel 
Häusler (účetní) / Patrik Vlasák (správce sítě) / Pavel Ovesný (správce webových stránek).w

w
w

.asistence.org

1995—2015 
20 let Asistence pro lidi 
s postižením
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Spolupracují s námi:
2N Telekomunikace ■ Administrace insolvencí City Tower ■ Adriana Jelínková ■ Aero catering ■ 
Aerofilms ■ Aktuálně.cz ■ Alice Němcová Tejkalová ■ Arriva Transport ČR ■ Auto-Mat ■ Avast 
Software ■ Bajkazyl ■ BIO OKO ■ Borůvka o. p. s. ■ Centrum Člověka v tísni Langhans ■ Centrum 
Slunečnice Černý Most – Diakonie ■ Centrum služeb Vyšehrad ■ Centrum současného umění DOX ■ 
Cerge EI • Cesta za snem ■ Creative Mornings Prague ■ Cukrárna Anderlová ■ Časopis Můžeš ■ Česká 
televize ■ Český rozhlas ■ Dark Side ■ Deafmessanger. ■ DMA Praha ■ Dopravní podnik Hlavního 
města Prahy ■ Dora Dutková ■ DRINK SOS ■ DTZ Czech Republic ■ E SIDE ■ FB Trading ■ Flexi 
životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny ■ Fosa, o. p. s. ■ GE Money bank (Moneta Money bank) 
■ Gutmann Bank ■ GZ Media ■ Hestia ■ Hospodářské noviny ■ Hynek Trojánek ■ Jakub Hrab ■ 
Jan Čižinský ■ Jan Kroupa ■ Jan Potměšil ■ Jarda Svoboda ■ Jarmila Baudišová ■ 
Jazzmazec ■ Jedličkův ústav a školy ■ Jiří Filčev ■ Jitka Krejčová ■ JógaLenka.cz 
– Lenka Kýrová ■ K+K Hotels ■ Kavárna Čekárna ■ Kemp Velkopařezitý ■ Kino Bio 
Oko ■ Kino Světozor ■ Klára Šimáčková Laurenčíková ■ Komunikační agentura 
Kristián ■ Konektor Social ■ Kristýna Svobodová ■ Lada Brůnová ■ Lego 
Production ■ Letňák ■ Login Talk ■ Ludvík Hradilek ■ Mamacoffee ■ Marcela 
Filčevová ■ Maturus ■ Medicco ■ město Říčany ■ Metrostav ■ Michaela 
Marksová Tominová ■ Milli Janatková ■ Monika Vlková ■ Monikino Kino ■ 
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry ■ Nadace Jedličkova ústavu ■ Nadační fond 
AVAST ■ Nový prostor ■ Olga Špátová ■ Ondřej Mirovský ■ OP Tiger ■ OSA ■ 
Palačinkárna Galetka ■ Paul Whitaker ■ Pavel Ovesný ■ Pepa.cz ■ Pivovary 
Staropramen ■ Prague City Tourism ■ Pražská organizace vozíčkářů ■ Pražské 
vodovody a kanalizace ■ PRE ■ PricewaterhouseCoopers ■ Quip. ■ Rádio 1 ■ Rádio 
Svobodná Evropa ■ Radio Wave ■ Ramus ■ Restaurace Jureček Říčany ■ Rytmus ■ 
SDMO ■ Shum Davar ■ Schrack Technik ■ Simona Babčáková ■ Síť mateřských center ■ Slávka 
Harazimová – SOS Drink ■ Soubor Ještě chvilku ■ Spolek Archetyp – Farmářská tržiště Jiřák 
a Náplavka ■ Ta kavárna ■ Temo – Telekomunikace ■ Tomáš Jindříšek ■ Tomáš Končický ■ Tomáš 
Pastrňák ■ Toulcův dvůr ■ Univerzita Karlova ■ Václav Tobořík ■ Václav Hradilek ■ Vavřinec Hradilek 
■ Veronika Valentová ■ Vladimír Turner ■ Vrtule 1 ■ Vypsaná fiXa ■ Zaruhi Harutyunyan
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Zaměstnavatelé, kteří zaměstnali naše klienty v roce 2015: 
Alsima ■ AmRest ■ Via Roseta ■ Centrum Foto Škoda ■ Golfarts s. r. o. ■ Muzeum Hlavního města 
Prahy ■ Gravo.cz ■ Člověk v tísni ■ Kemp Velkopařezitý, Řásná u Telče

Praxi studentům v rámci Tranzitního programu poskytli: 
Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy ■ Keramická dílna Eliáš ■ Tvořivá dílna 
Mezi námi ■ Hračkotéka ■ Sociálně terapeutická dílna Jinan ■ Časopis Motocykl ■ Český rozhlas ■ 
Loutkové divadlo v Boudě ■ Metrostav ■ OŘ Praha 4 – MOP Pankrác ■ Základní škola sv. Voršily 
■ Základní škola Londýnská ■ Základní škola Klánovice

1
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Služby ASISTENCE, o. p. s.
Od roku 2007 je naše organizace u Magistrátu hl. m. Prahy zaregistrována jako poskytovatel sociální 
služby osobní asistence a sociální rehabilitace. 

Osobní asistence•  
Službu terénní osobní asistence poskytujeme formou řízené asistence, kterou organizují koordinátoři, 
proškolení a nábor nových asistentů zajišťuje instruktor. 
Službu osobní asistence jsme v roce 2015 poskytli 103 klientům (29 577 hodin).

Rok 2015 znamenal pro službu osobní asistence výrazné zvýšení rozsahu poskytnutých hodin osobní 
asistence. Oproti roku 2014 se jedná o navýšení blížící se 20 %. Během roku se naše kapacita naplnila 
a byli jsme nuceni zájemce odkazovat k dalším poskytovatelům. Velká část z nich se k nám ale 
vracela s nepořízenou. Pro větší propojení organizací, které poskytují osobní asistenci v Praze, jsme 
se rozhodli založit neformální skupinu a její první setkání jsme upořádali v našich prostorách. 
Službu osobní asistence jsme širší veřejnosti více představili pokračováním projektu Jedeme v tom 
s vámi. Dvacet dvojic využilo možnosti vyzkoušet si na část dne roli člověka s postižením a jeho 
asistenta. Propojili jsme je s naším instruktorem osobní asistence Jakubem Neubertem a vznikl z toho 
film Můj život s asistencí, který najdete na našich stránkách.
V dobrovolnickém programu se podařilo přivítat celou řadu nových skvělých dobrovolnic 
a dobrovolníků a výrazně jsme navýšili počet hodin, které mohli naši klienti s dobrovolníky věnovat 
svým aktivitám ve volném čase. 
Vždy je co zlepšovat, zaměřili jsme se na zácvik asistentů a jejich přijímání, podali jsme novou 
akreditaci na Kurz dalšího vzdělávání a uskutečnili jeho další běh. Realizovali jsme 
stopadesátihodinový kvalifikační kurz pro naše asistenty, pracovníky v sociálních službách. 

Tranzitní program• 
Službu sociální rehabilitace poskytujeme ve třech programech: Tranzitní program, Podporované 
zaměstnávání, dále Ergoterapie a Psychologické poradenství. 
V těchto třech službách jsme během roku 2015 spolupracovali se 138 klienty.

Tranzitní program je odborná cílená individuální pomoc člověku na jeho cestě v období zásadních 
životních obratů a změn. Nejčastěji provází mladé lidi končící studium střední školy dále do života, 
pomáhá hledat profesní směr, vlastní místo, aktivity a společnost, kam bude klient této služby dále 
směřovat. Pomáhá klientům žít život dle jejich vlastních představ. Klienti v Tranzitním programu pracují 
tak, že si určí cíle týkající se vlastní budoucnosti a poté spolu s konzultantkou hledají cesty, jak jich 
dosáhnout. Cíle se týkají osmi oblastí: studijní praxe a oblasti práce, volného času, bydlení, samostatnosti, 
tréninku dovedností, využívání služeb a podpory v komunitě, vztahů ve společnosti. 
V uplynulém roce jsme se zaměřili na realizování plánovacích setkání pro jednotlivé klienty s využitím 
Cesty z Plánování zaměřeného na člověka. Tato setkání organizuje klient s podporou konzultantky 
a vybírá si, koho do kruhu zúčastněných pozve. V této souvislosti se dařila spolupráce s rodiči a blízkými, 
stejně jako spolupráce s odborníky z Jedličkova ústavu a škol a z dalších organizací. 
Na podzim jsme se účastnili třídenní konference New path to Inclusion pořádané ve Vídni, kde jsme měli 
možnost seznámit se s přístupy k inkluzi a konkrétními výstupy projektu realizovaného a představeného 
Johnem O’Brienem a Beth Mouth. 
Během celého roku jsme podporovali klienty na jejich cestách k vytyčeným cílům díky finanční podpoře Flexi 
životního pojištění od Pojišťovny České spořitelny, která nám umožnila realizovat projekt S Flexi do života. 

Podporované zaměstnávání• 
V Podporovaném zaměstnávání provázíme klienty během hledání práce na otevřeném trhu. 
Spolupracujeme individuálně, na pravidelných konzultacích se klient s podporou konzultantky soustředí 
na rozvoj v pracovní oblasti, na rozvoj samostatnosti, nácviků pracovních dovedností a hledání zdrojů 
přirozené podpory.
Po vyhledání silných stránek a zájmů klienta se specifikuje profesní zaměření klienta a pokračuje se 
vyhledáním vhodného zaměstnavatele. Během této doby probíhá také příprava na pracovní pohovor 
a trénink zvládnutí pracovních dovedností, na čemž spolupracuje s klientem ergoterapeutka. Po vyhledání 
pracovního uplatnění se ergoterapeutka podílí na případné úpravě pracovního prostředí a tréninku cesty 
do zaměstnání. Pracovní konzultantka podporuje zapracování v novém kolektivu a celkově úspěšné 
zvládnutí nového pracovního prostředí. 

V roce 2015 se nám podařilo uspět ve výběrovém řízení Adventních koncertů v České televizi, díky nimž 
jsme získali významnou podporu pro oblast Podporované zaměstnávání a Ergoterapie do dalšího roku. 
Službu podporované zaměstnávání v roce 2015 využilo 24 klientů, službu ergoterapie využilo 
21 klientů.

Poradenství• 
Poradenství v roce 2015 využívali klienti hlavně v rámci dlouhodobého individuálního psychologického 
poradenství. Využilo jej 23 klientů, skupinových setkání klientů se účastnilo 21 osob. 
Individuálního poradenství pro rodiče využilo 6 osob a skupinových  setkání pro rodiče 
se účastnilo 13 osob.
Klienti přicházejí hlavně s tématy mezilidských vztahů, osobnostního rozvoje a sebepoznání, rodiče 
většinou s problematikou týkající se budoucnosti jejich dospělých dětí a možností využívání 
a financování sociálních služeb.

Pomáháme klientům žít život dle 
jejich vlastních představ.

v roce 2015 jsme poskytli 
29 577 hodin osobní asistence.

Exkurze studentů:
Bio Oko ■ M Rádio ■ Denní stacionář Ruka pro život ■ Dobrovolnický program VFN ■ Dobroty 
s příběhem – Portus Praha ■ Počítačový klub pro zrakově postižené – Zelený pták ■ SONS 
– Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ■ Palata – domov pro zrakově postižené ■ 
Komunitní dům Villa Vallila ■ Středisko Černý most chráněné bydlení Slunečnice ■ Chráněné bydlení 
Paprsek ■ Centrum pro tělesně postižené Fatima ■ Autoškola PEML Přelouč ■ Rehaprox – veletrh 
kompenzačních pomůcek Brno – zkušební jízda v autě Elbee ■ Polovina nebe ■ R-mosty

Děkujeme všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem přispěli 
k fungování Asistence, o. p. s.

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)
ANákladyBVýnosy

Spotřebovaný materiál 
a energie489Tržby2 797

Služby1 953Změna stavu zásob0
Osobní náklady10 978Aktivace0
Ostatní náklady290Jiné provozní výnosy3

z toho daně a poplat. • 6Zúčtování opr. položek38
z toho pojištění • 
a bank. poplatky131Finanční výnosy0

z toho tvorba oprav. • 
položek149Přijaté dary a příspěvky2 952

z toho ostatní • 4Provozní dotace8 147
Náklady celkem13 710Výnosy celkem13 937

CVýsledek hosp. před 
zdaněním227

Daň z příjmů0
Výsledek hospodaření 

po zdanění227

Rozvaha k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)
AktivaPasiva

ADlouhodobý majetek0AVlastní zdroje3 949
Dlouhodobý 

nehm. majetek0Vlastní jmění451

Dlouhodobý 
hm. majetek0Účet výsledek 

hospodaření227

Dlouhodobý 
fi n. majetek0Nerozd. zisk 

z minulých let3 271

Oprávky 
k dlouh. majetku0

BKrátkodobý majetek5 818BCizí zdroje1 869
Krátkod. pohledávky982Jiné závazky11

Jiné pohledávky10Výnosy příštích obd.547
Náklady příštích obd.40Dohadné účty58

Krátk. fi n. majetek4 995Krátkodobé závazky1 253
Oprav. položky k pohl.-254

Aktiva celkem5 818Pasiva celkem5 818



Rok 2015 se 
v Asistenci nesl ve znamení akcí 

připomínajících naše dvacetileté působení 
ve prospěch lidí s postižením v Praze. Více než 

vzpomínkám jsme se ale věnovali řešení aktuálních 
výzev, které před nás klade nejisté financování poskytovatelů 
sociálních služeb. Oslavy jsme spojili s posílením benefičního 

charakteru hudebního a divadelního festivalu Děkujeme, 
pokračujeme a premiérově uspořádali akce Chodíme s Asistencí 

a Koloběh. Díky úsporným opatřením, podpoře nadací, firem 
a individuálních dárců jsme nemuseli žádné služby omezovat a naopak 

jsme ve všech oblastech zvyšovali penzum odvedené práce.  
Velký dík za to patří i celému našemu týmu. 

V roce 2015 jsme se intenzivně věnovali lobbingu za možnost svobodného 
a samostatného života lidí s postižením v běžném prostředí. Oslovili 
jsme dvacet dvojic, aby si na část dne zkusily být člověkem na vozíku 
a jeho asistentem, a vše jsme pečlivě zaznamenávali. S kamerou jsme 

se podívali i na život našeho kolegy instruktora Jakuba Neuberta 
a výsledkem je film Můj život s asistencí. Věříme, že se podaří 
prosadit tolik důležité změny v dostupnosti podpory druhých 

osob lidem, kteří se bez ní neobejdou. Děkujeme všem, 
kteří v tom jedou s námi, a pokračujeme,  

MÁ TO SMYSL!

Erik Čipera

Asistenti roku: 
Hana Žemličková, Anna 

Kupková, Denisa Knížková, 
Eva Hrabalová, Pavlína Malinská, 

Kateřina Vítová, Dagmar Ultzenová, 
Marie Petrovičová, Martina Stránská, 
Barbora Malijevská, Tereza Frenclová, 
Martin Šostek, Jiří Kučera, Tomáš 
Buryška, Matej Borovský, Adam Novák

Dobrovolníci roku: Jan Haering, 
Magdaléna Slugeňová, Jolana Hrstková

Divadelníci roku: Michal Jokeš,  
Marie Dvořáková, Tomáš Havránek, 
Tereza Lubovská, Magdaléna Slugeňová, 

Albert Šulva

ÚNOR
TaKavárna hostila Fórum Asistence a byl to večer 
plný inspirace a zajímavého povídání, kterým nás 
laskavě provedl Jan Potměšil. Přivítali jsme také 
naše vzácné hosty, kteří chtějí Asistenci nabídnout 
svůj čas, zájem, finanční prostředky, kontakty či 
jinou formu spolupráce.
● Zahájili jsme další běh kvalifikačního kurzu 
pro pracovníky v sociálních službách.

Březen
Jaké to je bydlet v garsonce, starat se o vozíčkáře, 
studovat, cestovat a hlavně být pohromadě? 
Český rozhlas uvedl dokument Dana Moravce 
Zatím spolu. Hlavními hrdinkami jsou Linda 
a Káča, které se potkaly v Asistenci a bydlí spolu. 
Linda je kvadruplegička, potřebuje neustálou 
asistenci. Přesto ráda lyžuje, spolu absolvovaly 
cestu do Santiaga de Compostela a právě z té 
cesty Linda napsala deník. 

Duben 
Projekt Jedeme v tom s vámi 2015 

zahájen! Michal Kříž usedl na 
vozík a Tomáš Jindříšek se 

stal asistentem. Dark Side a.s. 
v tom jede s námi! To vše na 
podporu lidí s postižením 
a svobodného způsobu života. 
Asistence lobbuje za takový 
systém příspěvků na péči, ze 
kterého budou mít větší užitek 
lidé s potřebou rozsáhlé podpory 
druhých osob. Projektu se 
během celého roku zúčastní 
celkem dvacet dvojic.
● Hlavními hosty třetího Fóra 
Asistence v DOXu byl Jan 
Čižinský, starosta Prahy 7,  Ondřej 
Mirovský, místostarosta Prahy 7, 
večer moderoval Tomáš Jindříšek 
z agentury Dark Side a. s.

Srpen
S Tranzitním programem jsme vydali na týdenní pobyt do kempu Velkopařezitý 
v Řásné u Telče. Užili jsme si sluníčka, pohody a ještě jsme díky zahraničním 
asistentům Leonidasovi a Arthurovi poznávali Řecko a Francii. Velké díky 
za skvělou atmosféru však patří všem účastníkům a asistentům.
● Na našich stránkách jsme zveřejnili anglickou verzi metodiky s názvem 
Cestou necestou s Tranzitním programem, popisující použití přístupu 
Plánování zaměřeného na člověka v Tranzitním programu.
www.asistence.org/sites/default/files/across_the_tracks_pc_en_0.pdf 

Září
Asistence organizovala sousedskou slavnost, při které se v Podolí potkali 
lidé, kteří zde žijí a pracují. Neobvyklý den plný pití, jídla, hudby a hezkých 
společných chvil: Zažít Podolí jinak. Jedinečnou podporu pro Asistenci jsme 
díky skupině (H)ADRI měli i na Letné, v Čechově ulici.

Říjen
Zaměstnávání lidí s postižením bylo tématem pátého Fóra Asistence 
moderovaného Alicí Němcovou Tejkalovou ve Studentském klubu Celetná.
● Konal se první ročník benefičního štafetového běhu a jízdy na kole 
pro Asistenci, o. p. s. – KOLOBĚH 2015. Běh 20 km: Hostivařská nádrž 
– Říčany (Jureček). Kolo 130 km: Říčany – Říčany. Výtěžek z akce (více 
než sedmdesát tisíc korun) šel na služby pro naše klienty. Děkujeme 
hlavnímu partnerovi akce, společnosti 2N telekomunikace.
● Vydali jsme brožuru Do práce s podporou Centra pracovní rehabilitace.
www.asistence.org/sites/default/files/do_prace.pdf

Listopad
Asistence pozvala poskytovatele osobní asistence v Praze na společné 
setkání a výměnu zkušeností, dobrých praxí i toho, co potřebujeme 
zlepšovat. Setkání se povedlo, určený čas jsme velice přetáhli a dohodli se, 
že se budeme společně potkávat pravidelně.
● Během prvního adventního času jsme spolupracovali s Českou televizí na 
prvním Adventním koncertu vysílaným přímým přenosem z Tereziánského 
sálu Břevnovského kláštera 27. 11. 2015. 

Adventní koncert podpořil projekt Chceme pracovat, který 
realizujeme v roce 2016 v Centru pracovní rehabilitace. Je zaměřen 
na Podporované zaměstnávání a peníze využijeme na konzultanty, 
asistenty, doprovody a provoz. Již během koncertu se vybral více 
než jeden milión korun! Děkujeme za vaši podporu!

Prosinec
Rok jsme zakončili premiérovou projekcí filmu Můj život 
s asistencí v kině Světozor a koncertem kapely Shum Davar. 
Vyhlásili jsme zde i asistenty a dobrovolníky roku.
● Vydali jsme brožurku Rozpouštíme bariéry, která se věnuje 
zejména ergoterapii a hodnocení pracovního i domácího prostředí.
www.asistence.org/sites/default/files/rozpouztime_bariery_v2_0.pdf

Květen 
Dvě stě lidí šlo ze Stromovky na Vyšehrad pražskými parky a ulicemi u příležitosti 20 let Asistence 

pro lidi s postižením. Děkujeme všem účastníkům i partnerům akce Chodíme s Asistencí. 
(chodimesasistenci.cz)

Červen
Program hudebního a divadelního festivalu Děkujeme, pokračujeme přilákal na Střelecký ostrov 

více než tisíc návštěvníků. Součástí akce byl i křest speciálního CD Asistence s písničkami 
přímo pro nás. (dekujemepokracujeme.cz)

● Několik hodin na vozíku / několik hodin asistentem. Projekt Jedeme v tom s vámi 
pokračuje, zapojujeme osobnosti firemního a veřejného života a nabízíme prožitek jiné 

skutečnosti. Lobbujeme za takové příspěvky na péči, které lidem s postižením umožní 
svobodný a samostatný způsob života. 

Všechny účastníky doprovází náš kolega Jakub Neubert se svými asistenty. Jakub 
potřebuje asistenty během celého dne, příspěvek na péči mu dostačuje sotva na 

osmdesát hodin osobní asistence měsíčně. Kdyby se rozhodl žít v ústavním 
zařízení, bylo by to pro státní pokladnu několikanásobně dražší. Dokážeme 

udržet lidi s postižením mezi námi? (jedeme2015.cz)
● Asistence prošla auditem účetní uzávěrky za rok 2014.

● Fórum Asistence v galerii Langhans se věnovalo tématu života rodiny, do 
které přijde dítě se vzácným onemocněním. Hlavními řečníky byli Václav 

a Vavřinec Hradilkovi. Víra, naděje, láska naživo. Děkujeme. Večerem 
provázel Tomáš Jindříšek.

Červenec
Nejenže Bank Gutmann AG Česká republika finančně podporuje 

služby Asistence, o. p. s., ale její ředitel Tomáš Končický se 
v červenci stal naším dobrovolníkem-asistentem.

● Dobrovolnický program i letos nabídl klientům Asistence 
skvělé prázdninové akce za poznáním a zážitky. Díky všem 

dobrovolníkům, asistentům a účastníkům, bez kterých by 
výlety neměly takovou šťávu.

● Každé léto pořádá tým Asistence týdenní Letní aktivity. 
Letos se organizace ujal tým Podporovaného zaměstnávání 

a pojal týden formou honby za „geokeškama“.

Fórum Asistence
Během roku jsme uskutečnili čtyři setkání Fóra Asistence na 

čtyřech různých místech se čtyřmi různými programy. Fórum 
Asistence je cyklus setkání lidí, kteří mají k Asistenci blízko, 

zajímá je a chtějí podpořit naši činnost. Hlavními řečníky 
letošních setkání byli Jan Potměšil, Jan Čižinský a Ondřej 

Mirovský, Vavřinec a Václav Hradilkovi. 

Chodíme s Asistencí
Akce na podporu služeb pro lidi s postižením přivedla 

na trasu mezi Stromovkou a Vyšehradem více než 
dvě stě lidí. Účastníci pochodu přispěli na hodiny 
osobní asistence a v závěru si užili kulturní 
program na Vyšehradě.

Koloběh
Štafetové obkroužení Prahy na kole a běh do Říčan 
u příležitosti výročí dvaceti let působení Asistence 
pro lidi s postižením. Startovné a další příspěvky 
podpořily další poskytování našich služeb. Akci 
zakončil koncert skupiny Jazzmazec v Restauraci 
Jureček v Říčanech.

a podpořit tak nutné systémové změny: 
současný maximální příspěvek na péči pro 
lidi s nejtěžším postižením stačí přibližně 
na čtyři hodiny osobní asistence denně a to 
je zoufale málo. Výstupem je i film Můj 
život s asistencí, který najdete na stránkách 
projektu www.jedeme2015.cz

Jedeme v tom s vámi 2015
Osobnostem veřejného a firemního života jsme 
zprostředkovali několikahodinovou zkušenost člověka 
s postižením a zkušenost člověka, který asistuje. Posadili 
jsme je do vozíku a s pomocí osobní asistence vyrazili, 
kam právě potřebovali. Průvodcem při tom všem jim byl 
Jakub Neubert, který pracuje v Asistenci jako instruktor 
asistentů a sám asistenty během celého dne potřebuje. 
Projekt Jedeme v tom s vámi 2015 zahrnoval celkem dvacet 
jízd. Naším cílem je zprostředkovat lidem vlastní zkušenost 

příklady z praxe a kde je popsána činnost 
Asistence, o. p. s. a jejího Centra pracovní 
rehabilitace, včetně poskytovaných služeb 
– Ergoterapie a Podporované zaměstnávání.
Úspěšně jsme realizovali celoroční projekt 

S Flexi do komunity. Cílem byla podpora společnosti 
a mladých lidí s tělesným a kombinovaným 
postižením ve vzájemné komunikaci a spolupráci, 
konkrétně v oblasti vzdělání, zaměstnání a života 
v komunitě. Finanční podporu získal Tranzitní 
program díky partnerské spolupráci s Nadací 

Jedličkova ústavu od Flexi životního pojištění Pojišťovny České 
spořitelny. Za 863 044 korun věnovaných tomuto projektu 
velice děkujeme.

Projekty: 
Do práce s podporou a praxí 
V období od 1. února do 31. října 2015 probíhal v Centru 
pracovní rehabilitace projekt s názvem Do práce s podporou 
a praxí – podporované zaměstnávání a tréninkové pracoviště, 
který podporoval lidi s tělesným a kombinovaným 
postižením při vstupu na otevřený trh práce. Partnerem 
projektu bylo grafické studio Maturus, o. p. s. 
Tento projekt byl financovaný z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita. 
Projektu se zúčastnilo sedmnáct osob a patnáct z nich 
bylo úspěšně podpořeno, tedy úspěšně absolvovali trénink 
v Maturu, o. p. s., či si nalezli zaměstnání na otevřeném trhu 
práce. Celkem čtyři klienti využili služeb ergoterapie.
Byla vydána brožura s názvem Do práce s podporou Centra 
pracovní rehabilitace, která v sobě nese zkušenosti, příběhy, 
inspiraci i otázky.

Rozpouštíme bariéry
V období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 probíhal 
projekt s názvem Rozpouštíme bariéry, který byl financován 
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. 
Během jeho realizace byly ergoterapeutkou zhodnoceny 
čtyři domácnosti našich klientů včetně jejich blízkého okolí 
z hlediska bezbariérovosti a deset problematických bariérových 
míst ve veřejném prostoru v Praze. Více než jedenácti 
firmám bylo nabídnuto poradenství ohledně bezbariérových 
úprav staveb. Této nabídky využily firmy: KPMG ČR, 
Alsima, s. r. o., Original Coffee, Café Jedna a několik poboček 
kaváren Mamacoffee. Další hodnocení prostředí z hlediska 
bezbariérovosti jsou naplánována na příští rok. 
Díky tomuto projektu byly také uspořádány dvě osvětové akce 
– Jedeme v tom s vámi a koncert Děkujeme, pokračujeme.
Na závěr celého tohoto projektu byla publikována brožurka 
s názvem Rozpouštíme bariéry, ve které jsou uvedeny různé 

Děkujeme, pokračujeme
Tradiční divadelní a hudební festival na 
Střeleckém ostrově. Tentokrát spojený s vydáním 
CD s originálními písněmi vytvořenými 
přímo pro Asistenci. Výtěžek ze vstupného 
i sponzorských darů byl kompletně použit na 
financování služeb pro klienty Asistence. Na Střeleckém ostrově jsme 
představili projekt Dvacet portrétů Asistence, který pro nás nafotografovala 
Kristýna Svobodová.

1995—2015 
20 let Asistence pro lidi s postižením

Poslání:
Obecně prospěšná společnost Asistence rozpouští vnitřní a vnější 
bariéry v životě lidí s postižením.
Cíle:

Zajistit klientům, aby mohli dělat běžné činnosti, které by dělali, • 
nebýt jejich postižení.
Pomáhat žít aktivním životem při zapojování se do společnosti • 
v oblastech vzdělání, zaměstnání, kultury, sportu apod.
Zprostředkovat kontakt s vrstevníky, s lidmi se kterými si mohou • 
být vzájemně užiteční.
Být oporou ve snižování míry potřeby našich služeb.• 
Vytvářet ve společnosti prostředí přátelské k lidem s postižením. • 

Cílová skupina:
Osoby s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 
64 let, kteří využívají službu na území Prahy a které v důsledku  
svého postižení potřebují pomoc druhé osoby.

Principy, zásady:
Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.• 
Respektujeme právo být odlišný a dělat chyby.• 
Spolupracujeme s každým člověkem podle toho, co potřebuje  • 
a pokládá za důležité.
Vycházíme z možností a dovedností každého člověka.• 
U každého člověka klademe důraz na přijímání vlastní • 
zodpovědnosti.
Podporujeme rozvoj co největší možné samostatnosti • 
a soběstačnosti každého člověka
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