
OSOBNÍ ASISTENCE – dotaz  

Myslíte si, že byste mohli osobní asistenci někdy potřebovat a využívat? Kdyby 

tu byla možnost využití asistenční služby, využili byste ji? Právě teď nás zajímá 

váš názor.  

Prosím zakroužkujte, případně i doplňte vaši odpověď a lístek s odpovědí 

odevzdejte kterékoliv pracovnici pečovatelské služby, nebo vhoďte do schránky 

u kanceláře pečovatelské služby na Nábřeží 1314.   

 Osobní asistenci bych využil/a už i teď, chybí mi tato možnost 

 Osobní asistenci bych možná v budoucnu využil/a 

 Osobní asistenci určitě nebudu využívat 

Vyjádřete svůj názor písemně: ….................................................................... 

…...................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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