
POTŘEBUJETE MÍT POSTARÁNO O SVÉ BLÍZKÉ, 
ABYSTE MOHLI CHODIT DO PRÁCE NEBO MÍT 
ČAS PRO SEBE?
Akce roku 2013/2014 „První Měsíc Asistence Zdarma“! *)

KOMU POMÁHAJÍ ASISTENTI SPOLEČNOSTI FOSA?
Lidem s mentálním postižením z Prahy a okolí od 16 let výše, i s těžkým stupněm 
postižení,  i v kombinaci s jiným typem postižení, i s obtížemi v chování.

S JAKOU PÉČÍ VÁM POMOHOU?
Při osobní hygieně, s oblékáním, svlékáním, se stravováním, při cestování,při vyřizování 
věcí u lékaře, na úřadě a v jiných institucích, při trávení volného času ve společnosti, 
v přírodě i jinde, při pracovních činnostech, při nakupování a zajištění chodu domácnosti 
a v dalších oblastech.

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS?
•	 Společnost Fosa poskytuje osobní asistenci od roku 2004.
•	 Jsme tu pro Vás 24 hodin denně po celý rok – o víkendech i svátcích.
•	 Bezpečnost Vašich blízkých je naší prioritou.
•	 Naši osobní asistenti splňují požadovanou zákonnou kvalifikaci.
•	 Při jejich výběru klademe důraz na jejich citlivý přístup a  příjemné a vstřícné 

vystupování.
•	 S asistentem se seznámíte předem, budete mít na něj spojení.
•	 Při dojednávání asistence přijedeme za Vámi.
•	 Cena 1 hodiny asistence u nás je pouze 90 Kč. Nic dalšího neplatíte.
•	 Asistenci si můžete bezplatně vyzkoušet.
•	 Asistence je možná ihned. Počet hodin je neomezený.

JAK SI SLUŽBU DOJEDNAT?
Bližší informace Vám ochotně poskytne: 

Kristýna Šilleová
tel. 775 350 117
e-mail: silleova@fosaops.org
Web: www.fosaops.org



PŘÍBĚH MARTINA
Martin projevil zájem o službu „Osobní asistence Osa“ v posledním roce studia 
praktické školy. V té době mu bylo 20 let.
Konzultantovi řekl, že si přeje, aby mu na cestě ze školy pomáhal někdo jiný než jeho 
maminka. Maminka potřebovala začít chodit do práce. Martin se už nechtěl cítit jako 
malé dítě.
Zpočátku doprovázel Martina na cestách konzultant. Sledoval, jak si při cestování 
počíná. Zjistil, že pozná číslo tramvaje, že potřebuje pomoc při přecházení vozovky 
a při jízdě na eskalátorech. Domluvil se s Martinem a jeho maminkou, jak bude pomoc 
Martinovi vypadat, aby cesta byla bezpečná a Martin mohl být co nejvíce samostatný. 
Konzultant vybral vhodného asistenta a předal mu informace, jak nejlépe Martinovi 
pomáhat. Martina i jeho maminku s asistentem seznámil. Na cestě ze školy mu pak 
už pomáhal jen jeho asistent. Když byl asistent nemocný, zastoupil za něj jiný asistent.
Martin je rád, že je méně závislý na rodičích a že je více samostatný. Jeho maminka 
začala chodit do práce.
Po ukončení studia praktické školy si Martin nevěděl rady s tím, jak strávit běžný den. 
Konzultant zjišťoval, s čím má Martin zkušenosti, co si přeje, co umí. Ukázalo se, že 
Martin by rád chodil do práce. Konzultant zařídil, aby mu s tím v budoucnu pomáhala 
služba „podporované zaměstnávání“. Zatím mu asistenti pomáhají pravidelně 
nakupovat pro svou rodinu. Díky tomu si Martin uvědomuje svůj přínos pro ostatní.

*) Platí pro uživatele s uzavřenou smlouvou od začátku září 2013 do konce června 
2014. Asistence je poskytována zdarma po dobu 30 po sobě jdoucích dnů počínaje 
dnem první poskytnuté asistence.


