
 

Asistence POHODA                                          

Těžké slovo: Asistence POHODA 

 

Komu pomáhá asistentka nebo asistent POHODY 

      

Když chcete žít jako ostatní a 

potřebujete pomoc druhé osoby, 

může vám pomáhat asistent nebo asistentka z POHODY. 

Příklad: 

Člověk s potížemi v učení potřebuje pomoc, 

když chce porozumět důležitým věcem. 

Například když potřebuje porozumět textu, 

zajistí asistent text upravený pro snadné čtení 

a pomůže s vysvětlením. 

Když se člověk pohybuje s vozíkem, 

využije dlouhodobou pomoc druhé osoby.  

Například přesunout se na vozík, 

nebo s vozíkem do autobusu.       

Službu osobní asistence zažívá dospělý člověk, 

když potřebuje pomoc druhé osoby. 



 

S čím bude pomáhat asistent POHODY 

  

Pracovnice s vámi bude mluvit na schůzce. 

Můžete se sejít v POHODĚ nebo u vás doma. 

Můžete pozvat také  maminku nebo kamaráda.  

Pracovnice se zeptá, 

co potřebujete 

a co si přejete. 

Když se chcete umět postarat sám o sebe, 

například umýt se, obléct, učesat a najíst, 

asistent vám to může ukázat  

a vy si vyzkoušíte různé věci sám. 

Když potřebujete poradit 

a chcete si říct o pomoc, 

asistent vám pomůže. 

A zažijete nové věci. 

    

Asistent vás může doprovodit,  

například na hřiště nebo k lékaři. 



Taky do kina, do divadla nebo nakoupit. 

Co umíte, budete dělat sám. 

Asistent vám pomůže s tím, 

co byste dělal sám, kdybyste mohl. 

 

Odlehčovací služba 

Těžké slovo: odlehčovací služba 

      

Asistent uleví Vaší mamince, bratrovi nebo jiné blízké osobě, 

když potřebují nabrat nové síly a odpočinout si, 

jít na nákup nebo do práce. 

Asistent vám zatím bude pomáhat. 

Můžete dělat s jeho pomocí různé důležité věci. 

Například přesunout se z postele na vozík, 

obléct se, najíst se nebo jet na procházku.  

Bude vám pomáhat a mít radost s vámi, 

když se vám podaří zkoušet různé věci sám. 

Těžké slovo pro to je odlehčovací služba. 

 

 

 



 

Komerční asistence 

Těžké slovo: komerční asistence 

 

Když chcete žít podobně jako dřív, 

a potřebuje pomoc druhého člověka, 

asistent vám pomůže, 

například postarat se o sebe,  

obléknout se nebo najíst. 

Doprovodí vás na nákup, 

nebo si spolu můžete povídat. 

Asistent vám pomůže s tím, 

co byste dělal sám, kdybyste mohl. 

Co umíte, budete dělat dál sám. 

Těžké slovo pro to je komerční asistence  

a stojí peníze.  

Podívejte se do ceníku, 

nebo můžete požádat o pomoc asistenta. 

 

 



 

Užitečná slova k zapamatování/slovníček 

 

Společnost POHODA 

V POHODĚ pracují asistenti a odborní pracovníci. 

Budou vám pomáhat, 

když budete potřebovat pomoc.  

  

Například:  

Když potřebujete pomoc druhé osoby 

a přejete si   

bydlet spolu s dalšími lidmi, 

můžete bydlet v chráněném bydlení. 

 

                

Když potřebujete pomoc druhé osoby 

a chcete dělat zajímavé věci, 

například péct koláče 

nebo navlékat korále, 



můžete chodit do denní ho stacionáře. 

 

Asistence POHODA 

     

A když potřebujete pomoc druhé osoby doma, 

například přesunout se na vozík, 

připravit a uvařit jídlo, 

nebo nakoupit, 

přijde za vámi domů asistent z Asistence POHODA. 

Když chcete umět něco nového, 

můžete se to učit s asistentem. 

Těžké slovo pro to všechno  

je Společnost POHODA. 

 

 


