
AP 2012, Komentáře asistentů 
 

počet asistentů celoročních, pravidelných: 20,  
počet asistentů občasných, nepravidelných: 5,  

počet rodin: 12,  
počet dětí:15,  
počet dnů asistence v rodinách: 259,  

počet hodin asistencí: 1394 
 

Hodnocení asistence 
V roce 2012 

Hodnocení rodiny/dítěte Náplň asistence 

Marta   

Bylo příjemné, že L. 
tráví čas užitečně. 
Bohužel od léta o zpěv 

neprojevila zájem, 
užívá si osamostatnění 

od rodičů, mám dojem, 
že asistence na čas 
končí. 

 Trénování nové trasy, asistence 
při zpěvu, cvičení nových písní, 
asistence při sborovém zpěvu, 

doprovod na sbor.vystoupení, 
Nácvik nových písní 

 

Dorotka, Darina   

Jsem ráda, že vše už 
zvládám sama, bez 
pomoci a rady, že si 

s B. rozumíme a máme 
si o čem povídat. 

K Š. jezdím ráda, vždy se těším. 
Nemám pocit, že jedu „pracovat“, ale 
spíš je to pro mě návštěva u 

kamarádky. 

Seznámení, učení se úkolům 
v sebeobsluze, procházka, 
společný nákup, povídání, 

společenské hry, společná účast 
na pobytu pro rodiny, pomoc při 

sebeobsluze. 

Veronika   

P. je výborný plavec, 
sportovec, také prý 

tanečník a má moc rád 
hudbu. Co se týká 

mluvení, dělá podle 
mého pokroky. 

Poznala jsem trochu víc především 
maminku H., je to úžasný člověk, plný 

energie, kreativity a pozitivního 
myšlení. Tahle kombinace má skvělý 

vliv na P. výchovu a jeho prospěch. 
Na P. je také vidět jak maminku 
zbožňuje. Moc ráda s nimi trávím čas, 

i když to není tak často jak bych 
chtěla. Plánuji tam docházet do té 

doby, dokud si to bude rodina přát a 
mně to moje situace dovolí. 

Seznámení, plavání, doprovod na 
logopedii, tréning logopedie, učení 

 

Veronika   

Vše bez problému a 

snad k oboustranné 
spokojenosti (mé a i 

rodiny). 

Bezproblémové vztahy s rodiči i H. 

samotnou. Čím déle se známe, tím 
příjemnější a snad i přínosnější jsou 

moje asistence u H. 

Strukturované úkoly, relaxace, 

hry, krmení, procházka, relaxace,  

Dominika   

L. je beruška  milá a 
hodná holka, jen 

škoda, že kvůli jejímu 
stěhování do nového 

domova byly asistence 
dočasně přerušeny, ale 
od příštího týdne zase 

začínáme, snad 
s úspěchem  

Maminka M. by si zasloužila medaili za 
trpělivost a Nobelovku za laskavost  

L. má ale naprosto úžasnou rodinu, 
která pro ni dělá co může.   

 Asistence u Lindy skončili se školním 
rokem. L. se s přicházejícím létem 
hodně zhoršovala, měla deprese a 

vůči rodině byla fyzicky agresivní. 
samostatný život mimo rodinu, tak jí 

rodiče umožnili přechod do 
celotýdenního stacionáře. 

Čtení v knihovně, divadlo, 
flétnička, procházka, hudebně 

dramatický kroužek, hry v parku, 
vyzvedávání z kroužku kuželek, ze 

stacionáři, L. má hudbu moc ráda, 
taky ráda chodí do knihovny, 
miluje listování časopisy, má 

úzkostné stavy, kdy se zavírá na 
záchodě, jsou čím dál častější.  



Marie   

  Seznámení s rodinou a M., 

povídání a hraní si, modelování, 
vystřihování a lepení, poznávání a 

zapamatování číslic, kreslení, 
vystřihování a lepení, procházka 

 

Aneta a Petr   

 Chtěla jsem ještě informovat o 
návštěvě našeho asistenta P. s A. 

Návštěva byla velice příjemná, H. měl 
velkou radost a už se těší na další 
setkání. Bylo to velice přínosné, Petr s 

Anetou měli pro H. připravený 
program a celý pobyt u nás se mu 

věnovali. Jsem moc ráda, že sdružení 
Mirabilis toto finančně podporuje. 

Plavání v bazénu, výlet pěšmo i 
kolmo, oslava osmnáctin.  Měli 

jsme v plánu výlety na rozhlednu 
a do bazénu, ale první nám 
překazilo počasí a druhý H. 

chřipka. Tak jsme zvolili plán B a 
jeli do cukrárny v K., opékali 

buřty, šli se projít na výlet do 
okolí Č., vyráběli H. oblíbené 
pexeso a hráli, zpívali a blbli :-) 

 

Tereza a Maruška   

Asistence probíhala 
pokaždé bez problémů. 

Vzhledem k tomu, že 
známe rodinu již delší 
dobu,spolupráce 

funguje dobře.  
 

Maminka je naprosto skvělý a 
pozitivní člověk. Obě s ní vycházíme 

velmi dobře. Komunikace s ní je 
naprosto bezproblémová.  
Máme jen trochu pocit, že nás při 

asistencích, v obavě o naše pohodlí, 
nevyužívá naplno. Cítíme, že bychom 

se často mohly ještě více zapojit. 
Vzhledem k našim dobrým vztahům, 

už se však jedná jen o pohlídání si 
dobré komunikace, neboť s Ivanou se 
dá o všem mluvit a stačí ji jen 

upozornit, že jsme zde hlavně proto, 
aby si odpočinula. 

Asistence při běžných denních 
činnostech, hygiena, sebeobsluha, 

doprovod na výletě- dendrologická 
zahrada, návštěva hřbitova, 
samostatný doprovod na výletě- 

Vyšehrad, účast na programových 
aktivitách, tvorba a realizace 

programu. 

Pavlína   

  čtení knih, návštěva cukrárny 

skládání puzzlů, práce na zahradě 
procházka po lese,příprava dřeva 

na oheň, opékání buřtů,krmení 
krav a ovcí, nákup potravin, sběr 
hub 

Adéla   

Prima Výborné, jen problémy s komunikací u 
L 

Celovíkendový program pro M., 
jeho maminku a sestru, návštěva 

ZOO, bludiště na Petříně, 
bohoslužeb, dětského hřiště, 
večer filmy, spoustu legrace 

Telefonáty, maily, smsky, občas 
návštěva kavárny s L., návštěva 

A. v J.U., procházky (projížďky) 
po Vyšehradě, pravidelné 
návštěvy Ta kavárny 

Petra, Iveta, Markéta   

U D. je to pořád stejně 
skvělé. Z časových - 

Jsou skvělí, nemám co dodat. Vyzvednutí D. na hlídání, odjezd 
na oběd domů a poté výlet, který 



pracovních důvodů 
nemohu k Žáčkům 

jezdit tak často, jak 
bych si přála, ale i tak 
mě každá návštěva u 

nich ohromně baví 

jsme celý proseděli u auta, 
protože D. odmítal kamkoli jít. 

Druhý den jsme byli na koních, 
procházkou v R. a u prarodičů. 
Snědli jsme něco málo sušenek a 

těšili se na udělaný koláč od 
maminky. 

 
 
 
 

 


