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ÚVOD 
 

Závěrečná konference projektu Transformace sociálních služeb se konala 16. června 2015 

ve městě Stod. Zde se nachází Centrum sociálních služeb Stod (dále jen CSS Stod), které 

prochází transformačním procesem a je zároveň zapojeno do projektu Ministerstva práce a 

sociálních věcí (MPSV). Část programu konference se konala právě v opuštěných ústavních 

prostorách CSS Stod, aby účastníci mohli vidět původní zázemí, kde lidé s postižením 

bydleli. V současné době již velká část klientů CSS Stod žije v přirozeném prostředí 

v komunitě. K datu konání konference zařízení nabízelo bydlení v komunitě pro 86 osob 

s postižením, do konce roku 2015 se tento počet ještě zvýší. Ideálním stavem by bylo 

celkové opuštění ústavní budovy a poskytování služby v přirozeném prostředí.  

Na konferenci odborníci představili dosavadní výsledky projektu Transformace sociálních 

služeb. Projekt je finančně podpořen prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. 

Hlavním cílem konference bylo rozpoutání diskuze nad tématy, která úzce souvisí 

s transformačním procesem v České republice. Odborné příspěvky byly doplněny o 

zahraniční postřehy v oblasti integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti (Velké 

Británie, Švédsko). 

Konferenci zahájila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která hovořila 

o potřebě projektů na podporu práv lidí se zdravotním postižením. „Díky transformačnímu 

procesu má mnoho lidí se zdravotním postižením, stejně jako každý z nás, možnost najít si 

práci a žít plnohodnotný život,“ uvedla ministryně Marksová.  

Na úvodní slovo ministryně navázal Zdeněk Honz, radní Plzeňského kraje pro oblast 

sociálních věcí, a představil transformační proces zařízení Centra sociálních služeb Stod, 

p. o., který začal v roce 2007. 
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Lidská práva a možnosti jejich naplňování (Pavel Ptáčník) 
(Změna v přístupu k lidem se zdravotním postižením z pohledu jejich práv a možnosti jejich 

naplňování) 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany je koordinačním, iniciativním a poradním 

orgánem vlády pro oblast práv osob se zdravotním postižením. Výbor ve své činnosti usiluje 

o vytváření rovnoprávných příležitostí pro lidi se zdravotním postižením ve všech důležitých 

oblastech života a vytváření podmínek pro jejich začlenění do společnosti. Mezi oblasti, které 

výbor považuje za prioritní, patří zejména vzdělávání, pracovní uplatnění, mobilita, ale také 

sociální zabezpečení a samozřejmě sociální služby. Pro zajištění podmínek nezávislého 

způsobu života a integraci člověka se zdravotním postižením jsou velice důležité právě 

sociální služby, a proto na ně výbor klade velký důraz.  

Výbor považuje několik dokumentů za zásadní pro zajištění podmínek přístupu lidí se 

zdravotním postižením ke svým právům.  

Prvním z nich je bezpochyby Úmluva o právech osob se zdravotním postižením1, kterou 

Česká republika ratifikovala v roce 2009. Úmluva neukládá žádná nová práva, pouze 

poukazuje na naplňování lidských práv z pohledu osob se zdravotním postižením. Za 

mimořádně důležité Úmluva pokládá zajištění přístupu k fyzickému, ekonomickému, 

sociálnímu a kulturnímu prostředí, ke vzdělávání, rehabilitaci, informacím a komunikaci. 

Výčet je velice široký a zahrnuje tak všechny oblasti života, které jsou pro zdravotně 

postiženého člověka důležité.  

K sociálním službám se nejvíce váže čl. 19 Úmluvy, který se týká nezávislého života a 

zapojení se do společnosti. Ukládá státu povinnost, aby nezávislost a samostatnost pro tyto 

lidi zajistil.  

Druhým důležitým dokumentem je Listina základních práv a svobod, která je součástí 

ústavního pořádku České republiky. Důležitý je zejména čl. 1, který charakterizuje, že člověk 

je svobodný a je si rovný v důstojnosti a právech a čl. 7 poukazující na nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí.  Důležitým je také čl. 10, který poukazuje na zachování lidské 

důstojnosti za každých okolností.  

Třetím dokumentem je Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období 2015–20202, který vláda schválila v květnu 2015. 

Národní plán vychází z Úmluvy. K důležitým článkům v Národním plánu jsou pak přiřazena 

jednotlivá opatření pro jednotlivé rezorty. Cíle a opatření zaměřená na sociální služby a 

způsoby nezávislého života jsou upraveny v kapitole 6. tohoto plánu. Zejména se jedná o 

témata umožňující osobám se zdravotním postižením žít co nejvíce samostatně ve svém 

přirozeném prostředí. Jedním z opatření je podporovat dále proces transformace sociálních 

služeb.  

Velkým úkolem je na legislativně – věcné úrovni zajistit ekonomickou vyváženost a stabilitu 

celého systému sociálních služeb. Další oblastí je rozvoj a vzdělávání pracovníků působících 

v systému sociálních služeb.  

V neposlední řadě dokumentem obhajující práva osob se zdravotním postižením je zákon o 

sociálních službách. Díky nové právní úpravě v této oblasti došlo k významnému posílení 

                                                 
1
 Dále jen Úmluva  

2
 Dále jen Národní plán  
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kompetencí zejména uživatelů sociálních služeb, které mohou více rozhodovat o rozsahu a 

formě poskytované péče. Postupně dochází k rozšiřování nabídky služeb podporujících 

setrvání klientů v domácím prostředí.  

Pavel Ptáčník upozornil na nutnost dořešení financování sociálních služeb, právního 

zakotvení financování pro všechny zúčastněné subjekty a dostupnosti a kvalitě sociálních 

služeb v jednotlivých krajích. 
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Projekt Transformace sociálních služeb (David Pospíšil) 

Projekt Transformace sociálních služeb je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí 

od ledna 2013 do prosince 2015. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu České republiky a je do něho zapojeno 40 zařízení3 z celé České 

republiky, vyjma Prahy. 

Projekt podporuje zařízení, kraje, obce, neziskové organizace a další poskytovatele 

sociálních služeb. Podpora probíhá formou vzdělávacích seminářů, domácích a zahraničních 

workshopů, supervizí, konzultací, expertních setkání, pravidelných setkání se zástupci krajů 

a poskytovatelů sociálních služeb, kulatých stolů. Mezi nejčastěji požadovaná témata, která 

si pracovníci zařízení chtějí vydiskutovat v rámci workshopů či pravidelných setkání, patří 

například Sexualita lidí s mentálním postižením, Svéprávnost a opatrovnictví, Práce s riziky 

transformace, Alternativní a augmentativní komunikace, Podporované rozhodování a mnohé 

další. Co se týče čerpání podpory jednotlivých zařízení, nejvíce podporu využívají zařízení 

ve Středočeském kraji a přímo řízené organizace Ministerstva práce a sociálních věcí .4  

Díky opakujícímu se problému zneužívání lidí s mentálním postižením v ústavních službách 

byl v rámci projektu uspořádán Národní kulatý stůl na toto téma, kde si příslušné instituce 

(Policie, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, další odborníci na 

danou problematiku) pojmenovaly daný problém, nastínily možné řešení této problematiky a 

dohodly se na další spolupráci.  

Součástí projektu je i vyhodnocení průběhu procesu transformace. Vyhodnocování je 

zajištěno skrze 3 základní sběry dat. Jedná se o malý sběr dat, který probíhá ve všech 40 

zapojených zařízeních. V rámci tohoto sběru se sleduje ústavní a neústavní kapacita služeb, 

počet uživatelů, přijetí a odchody uživatelů z ústavních typů služeb.  V průběhu let 

20115  (31. 12.) – 2015 (28. 2.) došlo u služby Domova pro osoby se zdravotním 

postižením (dále jen DOZP) k poklesu celkové kapacity ze 4036 na 3247 lůžek, tj. o 19,6 

%. Zatímco neústavní kapacita činila v roce 2011 2,8 % (113 lůžek), v roce 2015 tj. 8,3 % 

(268 lůžek). Naopak u služby Chráněné bydlení (dále jen CHB) došlo za sledované 

období k nárůstu celkové kapacity z původních 302 na 631 lůžek, tj. navýšení o 52 %. 

Pokud vezmeme všechny sledované služby dohromady (DOZP, CHB, Týdenní stacionář -TS 

a Domov se zvláštním režimem - DZR), činí služby neústavního typu 21,1 %.6 

Za dobu trvání projektu odešlo z celkového počtu 3404 uživatelů 4517 dospělých 

uživatelů z DOZP ústavního typu a přišlo do DOZP ústavního typu 236 uživatelů. 

Z celkového počtu 103 dětských uživatelů jich odešlo 228 z DOZP ústavního typu a 

přišlo do DOZP ústavního typu 7 uživatelů. Z výše uvedeného plyne, že do ústavních služeb 

jsou stále přijímáni noví uživatelé.9  

                                                 
3
 Seznam zapojených zařízení, viz str. 27.  

4
 Čerpání se odvíjí od počtu zařízení zapojených do projektu dle kraje. Blíže v příloze č. 1, str. 22. 

5
 Všechny sběry probíhaly již v předchozím projektu Podpora transformace sociálních služeb a plynule 

se v nich pokračuje v současném projektu. 
6
 Blíže v příloze č. 2, str. 23.  

7
 Z tohoto počtu odešlo 361 uživatelů do komunitní sociální služby, rodiny, vlastního bydlení a 97 

uživatelů do jiné ústavní služby. 
8
 Z tohoto počtu odešlo 7 uživatelů do komunitní sociální služby, rodiny či náhradní rodinné péče a 15 

uživatelů do jiné ústavní služby.   
9
 Vyjma Moravskoslezského a Karlovarského kraje, v jejichž strategických dokumentech je jasně 

stanovena podmínka nepřijímat nové klienty do původních ústavních budov transformujících se 
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Dále probíhá v 7 vybraných zařízeních10 zapojených do projektu velký sběr dat. V rámci něho 

se sledují údaje o poskytovaných druzích a kapacitě služeb, o uživatelích (např. pohlaví, věk, 

příspěvek na péči, nezbytná míra podpory, svéprávnost…) a personálním zabezpečení 

(pracovníci přímé a nepřímé péče). V rámci transformačního procesu dochází ke zvýšení 

počtu pracovníků v přímé péči (a tím ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb, 

individuálnímu přístupu ke klientům),  snižuje se počet pracovníků v provozu (kuchyň, 

prádelna, údržba i počet zdravotních sester). Vedle navýšení počtu pracovníků v přímé péči 

dochází i k nárůstu počtu vedoucích pracovníků na úrovni středního managementu.11  

Celkově je tedy počet pracovníků v nových službách vyšší, než byl v původní službě. 

Současně je realizována v 10 vybraných zařízeních12 zapojených do projektu u cca 200 

uživatelů evaluace nového stavu uživatelů.  

V rámci evaluace se sledují změny v životě uživatelů v procesu transformace, zejména pak 

z pohledu zapojení klienta do rozhodování ve vybraných oblastech života (např. bydlení, 

léčba, životospráva, volný čas, zaměstnání…). Díky evaluaci je zřejmé, že kvalita života lidí 

se jasně zvýšila, zejména v oblasti rozhodování klienta, nakládání s jeho vlastními finančními 

prostředky a při naplňování jeho práv. Evaluace mimo jiné ukazuje, že změna nespočívá 

pouze v přestěhování uživatele do komunitní služby, ale především ve změně přístupu a 

postojů pracovníků služby k samotným uživatelům.  

Sledovaná data plynule navazují na evaluaci předchozího projektu Podpora transformace 

sociálních služeb. Metodika k evaluaci doporučuje mapovat vybrané oblasti až 2 roky po 

přestěhování klienta do komunitních služeb. U vybraných zařízení se proto bude pokračovat 

v evaluaci i po skončení tohoto projektu.  

  

                                                                                                                                                         
zařízení.  
10

 Vyšší Hrádek, Nalžovický zámek, Centrum sociálních služeb Stod, Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Mařenice, Domov bez zámku, Zámek Nová Horka, Domov bez hranic Rumburk  
11

 Blíže v příloze č. 3, str. 24. 
12

 Vyšší Hrádek, Nalžovický zámek, Centrum sociálních služeb Stod, Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Mařenice, Domov bez zámku, Zámek Nová Horka, Domov bez hranic Rumburk, Domov 
Sluneční dvůr, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, Domov Pístina 
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Transformační proces v Karlovarském kraji – péče o osoby se zdravotním 
postižením (Stanislava Správková) 

Transformační proces v Karlovarském kraji začal probíhat od roku 2007, kdy byla schválena 

„Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb 

poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do 

společnosti“. Transformační proces se podařilo zahrnout i do strategických plánů, které 

schvaluje zastupitelstvo kraje a které jsou platné do roku 2017. Stanislava Správková 

představila proces malé transformace, jak v kraji nazývají vlastní iniciativy v této oblasti. 

V rámci toho nedocházelo k výstavbě domů, ale k získávání bytů, které byly upravovány dle 

potřeb uživatelů. V rámci malé transformace probíhaly v Karlovarském kraji tři individuální 

projekty, a to: „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a 

kvalitní z pohledu uživatele“ (2009-2011), „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních 

služeb v Karlovarském kraji“ (2011-2013) a „Prevence III“ (2014-2015).  

Do projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a 

kvalitní z pohledu uživatele, bylo zapojeno 216 uživatelů, u kterých byla zpracována analýza 

potřeb uživatelů. Došlo k podpoře klientů, kteří projevili zájem žít v CHB a PSB. V rámci 

tohoto projektu vznikla tzv. přechodová organizace13, jejíž pracovníci (asistenti přechodu) 

pomáhali vybraným klientům zvládnout přechod z DOZP do alternativních služeb. Skrze 

projekt se podařilo v kraji vybudovat síť doposud chybějících služeb, a to PSB, CHB, Sociální 

rehabilitace a DOZP.  

Návazné projekty Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji 

a Prevence III prohlubovaly započaté transformační kroky. Projekt Udržitelnost dostupnosti 

krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji se navíc věnoval otázce zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením.  V rámci individuálních projektů Karlovarského kraje za 

období 2011-2015 se podařilo zajistit přechod celkem 60 uživatelů a došlo k získání 32 

bytů.  

 

 

Transformační proces v Karlovarském kraji – zkušenosti zařízení Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Pata v Hazlově, příspěvková organizace14 
(Daniel Lindenberg) 

Daniel Lindenberg představil proces velké transformace DOZP Pata v Hazlově, p. o.15 

v Karlovarském kraji, takto v kraji nazývají proces transformace řízený MPSV. Ten 

odstartoval zpracováním transformačního plánu v roce 2010 a jeho následným schválením 

v červnu roku 2011. V letech 2011-2015 probíhala příprava klientů na přechod do 

komunitních služeb.  

Daniel Lindenberg hovořil o problémech při realizaci transformace zejména v oblasti 

komunikace. Komunikace probíhala na několika úrovních (krajské – napříč několika odbory, 

mezi příspěvkovými organizacemi, s externími subjekty – stavebními úřady, hygienickými 

stanicemi, projektanty, architekty, s veřejností a dalšími). Aby přenos informací byl co 

                                                 
13

 Přechodová organizace fungovala i v projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních 
služeb v Karlovarském kraji. V projektu Prevence III byla koordinace přechodu organizována 
pracovníky sociálního odboru Karlovarského kraje.  
14

 Dále jen DOZP Pata v Hazlově, p. o.  
15

 Původní kapacita 90 lůžek, k 16. 6. 2015 38 klientů v zařízení.  
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nejefektivnější, vznikla pozice krajského koordinátora pro komunikaci a vytvořily se menší 

týmy, zastoupené vedoucími jednotlivých odborů, řediteli příspěvkových organizací a 

náměstkem hejtmana, což usnadnilo předávání informací.   

Transformační plán měl být dokončen v červnu roku 2015, avšak kvůli dlouhým 

schvalovacím procesům při nabývání majetku či problémy s čerpáním finančních prostředků 

z Evropské unie byla dokončena pouze první etapa transformace.  

Zdržení transformačního procesu oproti původnímu plánu má negativní dopady nejen na 

ekonomiku stávající ústavní služby, ale i na celkovou motivovanost pracovníků a klientů. 

Zařízení se dále zapojilo do projektu „Podpora sociální služby chráněné bydlení - 

transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková 

organizace“, prostřednictvím kterého má možnost zvýšeného financování a většího 

personální obsazení. Stejně tak má možnost čerpat další aktivity jako například vzdělávání 

klientů, vybavení školících místností a dalších.  

V roce 2014 byla zřízena služba CHB „Pata“ v Aši pro 14 klientů, která je poskytována ve 4 

bytových jednotkách a 1 rodinném domku, došlo k dostavění a zrekonstruování rodinného 

domu v Krásné a rekonstrukci dalších bytových jednotek či pronájmu 7 bytů od města Cheb 

pro 15 klientů. V dalším programovém období budou postupně realizovány další kroky 

výstavby a rekonstrukce objektů.  
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Máme stejné možnosti? (Kristýna Opltová, Martin Chyba, Veronika Odvářková, 
mezinárodní organizace Lumos) - sdílení dětských zkušeností s životem 
v ústavním zařízení 

V rámci tohoto příspěvku se představili mladí sebeobhájci Martin a Kristýna. Oba žijí s 

mentálním postižením. Martin žije doma se svou rodinou a Kristýna v ústavu. Oba mají své 

zájmy. Rádi sportují nebo hrají na hudební nástroje. Jaká je ale skutečnost? 

Cílem příspěvku bylo nahlédnout na rozdílnou realitu životů děti žijících v rodině a v instituci. 

Příspěvek byl veden jako rozhovor mezi třemi sebeobhájci, který navázal na projekci 

krátkého animovaného filmu vytvořeného Martinem a Kristýnou v rámci spolupráce 

s organizací Lumos. Animace ukazuje jejich skutečné životy a zamýšlí se nad tím, že mají 

podobné zájmy, mají ale i podobné šance? Je jejich život stejný? Krátká animace si kladla za 

cíl informovat odborníky i veřejnost o rozdílech mezi nimi a o nezbytnosti poskytování 

stejných možností všem mladým lidem, bez rozdílu, kde žijí. 

Během samotného rozhovoru se diváci dostávali více pod povrch příběhu. Martin žijící ve 

své rodině si naplňuje své sny, tráví svůj volný čas, jak si přeje a je obklopen lidmi, kterým 

věří, kteří ho milují a dávají mu prostor a podporu, aby mohl dělat, co ho baví. 

Kristýna má své sny a přání a ví, co by chtěla dělat. Bohužel, život v instituci přináší omezení 

a s tím i spojená zklamání. Její život je závislý na čase pracovníků v přímé péči a blízký 

vztah má jen ke své spolubydlící.  Život Kristýny je reálnou ukázkou toho, co dětem a 

mladým lidem žijícím v ústavním zařízení brání trávit volný čas podle svých představ a 

navštěvovat volnočasové aktivity, které je opravdu baví. Je to především velký počet 

obyvatel zařízení a nedostatek personálu, s tím související omezená kapacita a možnost 

pečovatelů dávat dětem dostatečnou podporu a konečně také velká náročnost organizace 

kroužků mimo zařízení a zapojení dětí v běžné komunitě. 

Hlavním mottem celého příspěvku je: „každé dítě potřebuje rodinu, která mu umožní 

dělat to, o čem v ústavu jen sní.“ 

  

http://czech.wearelumos.org/node/185
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Systém osobního ombudsmana ve Švédsku (Maths Jesperson) 

Švédský systém Osobního ombudsmana se začal formovat v roce 1995, kdy ve Švédsku 

probíhala psychiatrická reforma. Jejím cílem bylo vyřešit některé z problémů, které s sebou 

přineslo velké uzavírání psychiatrických nemocnic. K němu docházelo průběžně od 70. let.  

Nemocnice pro duševně nemocné se nikdy neměly stát místem dlouhodobého pobytu, ale 

během let se to z nich bohužel stalo. Na jednom místě bylo koncentrováno obrovské 

množství lidí a jejich počet stále stoupal.   

V roce 1967 žilo v nemocnicích pro duševně nemocné 37 000 lidí s duševním onemocněním. 

To bylo alarmující číslo pro politickou garnituru a společnost, která si začala uvědomovat, že 

tento systém není funkční. Současně však sociální systém na velkou změnu nebyl připraven.  

Obce jako nositelé sociální péče začaly budovat nový sociální systém pro osoby s duševním 

onemocněním. V současné době to znamená, že lidé s duševním onemocněním žijí 

v komunitě, nikoliv izolovaně ve velkých budovách.  

Jedním z problémů, které s sebou psychiatrická reforma nesla, bylo nejasné vymezení 

kompetencí sociálních služeb a zdravotní péče. Právě reforma z roku 1995 měla jasně 

stanovit pravomoci těchto dvou agend v oblasti péče o duševně nemocné. 

Obce začaly vytvářet bydlení, rehabilitace, pomáhat lidem při hledání zaměstnání. Přesto 

podpora pro lidi s duševním onemocněním nefungovala tak, jak by měla. Parlamentní výbor 

začal pracovat na zcela novém systému – systém osobního ombudsmana.  

O tomto systému měli však pouze základní představu – osobní ombudsman měla být osoba, 

která bude podporovat lidi s mentálním postižením v tom, co oni sami potřebují a chtějí.  

Švédská vláda se proto rozhodla financovat 10 pilotních projektů na ověření fungování 

tohoto systému po dobu 3 let.  

Maths Jesperson ze švédské organizace PO-Skåne se podílel na jednom z 10 pilotních 

projektů. Tento projekt přinesl jasné výsledky a byl jediným elementem, který přinesl 

konkrétní pozitivní výsledky v celé psychiatrické reformě. Díky tomu v roce 2000 švédský 

parlament rozhodl o podpoře a rozvoji systému osobního ombudsmana.  

V současné době je ve Švédsku 310 osobních ombudsmanů, kteří podporují více než 6000 

klientů. 84 % ze všech obcí ve Švédku do svého sociálního systému zahrnuje i systém 

osobního ombudsmana. Od roku 2013 je pak systém osobního ombudsmana začleněn do 

systému sociálního zabezpečení.  

Studie ukázaly, že tento systém šetří vládě velké množství peněz. V průměru ušetří 80 000 

euro po dobu pěti let na asistenta.  

Obec si sama může vybrat, zda bude spolupracovat s nevládní neziskovou organizací, která 

systém osobního ombudsmana zajistí a zprostředkuje nebo zda si ho zajistí sama.  

 

Na jakých principech systém osobního ombudsmana funguje: 

 

 osobní ombudsman nemá smlouvu s žádnou zdravotní nebo sociální službou, 

s žádným příbuzným klienta 

 pracuje výhradně pro klienta (trvá však i několik měsíců než osobní ombudsman 

zjistí, co přesně klient chce a potřebuje) 
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 osoba vykonávající osobního ombudsmana nemá stanovenou pevnou pracovní dobu, 

ale musí být flexibilní a k dispozici klientovi tehdy, kdy on potřebuje  

 pracuje 40 hodin týdně, ale pracovní doba musí být uzpůsobena tomu, aby zde 

osobní ombudsman pro svého klienta byl, když on ho potřebuje, nepracuje 

v kanceláři, ale buď u sebe doma (na telefonu, internetu) nebo v terénu 

 mnoho klientů je velice nedůvěřivých, nepřátelských a podezřívavých, proto osobní 

ombudsman musí postupovat podle jasně stanovených kroků:  

1. navázat kontakt 

2. rozvíjet komunikaci 

3. vytvořit si vztah 

4. začít dialog 

5. dojednat zakázku o spolupráci (to nevyžaduje podepsání žádného 

dokumentu/smlouvy, stačí pouze, když klient vysloví své ANO s tím, že ho 

osobní ombudsman bude podporovat a pomáhat mu) 

 

Každý z těchto kroků může zabrat i několik měsíců.  

 

 osobnost osobního ombudsmana musí být schopna podporovat, obhajovat  

a zastávat klientova práva před jednotlivými autoritami nebo soudem 

 mnoho lidí, kteří jsou osobními ombudsmany, jsou buď sociální pracovníci, právníci 

nebo kvalifikované osoby v oboru 

 osobní ombudsman nevede o klientovi žádné záznamy, pokud ano, tak veškeré 

dokumenty o klientovi náleží právě jemu  
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Příspěvky z pracovních skupin 
 
 

Pracovní skupina: Lidé s duševním onemocněním v sociálních službách 

Vedoucí pracovní skupiny: Jiří Mach  

Pracovní skupina nejprve diskutovala o faktu, že řada zejména pobytových zařízení (domovy 

pro seniory) se a priori negativně vymezuje vůči lidem s dlouhodobým duševním 

onemocněním. Přitom řada zájemců o službu má svou duševní nemoc dobře 

kompenzovanou a problémem, který je aktuálně trápí, je nemožnost sebeobsluhy z důvodu 

věku nebo somatických zdravotních komplikací. Uvedený přístup zařízení je akceptován i 

jejich zřizovateli, což vede k umělému vytvoření poptávky po zařízeních typu domov pro 

duševně nemocné seniory apod. Tento přístup je rizikový, protože vede k segregaci různých 

cílových skupin majících stigma „problémoví jedinci“. 

Pracovní skupina se shodla na tom, že při individuálním přístupu je soužití lidí s duševním 

onemocněním ve výše uvedených službách možné. Individuální přístup by však měl být 

uplatňován ke všem klientům ve všech službách. Realita tomu často neodpovídá. 

Dále jsme si položili otázku, zda má práce s lidmi s duševním onemocněním nějaká zásadní 

specifika. Shodli jsme se na tom, že v zásadě platí obecné principy obsažené v přístupu 

orientovaném na člověka. Za potřebnou považujeme připravenost pomáhajícího pracovníka 

na možnost častějších zlomových výkyvů stavu klienta. 

Účastníci skupiny se seznámili s příběhem klienta, na kterém bylo demonstrováno obtížné 

přijetí skutečnosti vážné duševní nemoci, potřeba autonomie v protikladu k dodržování 

léčebného režimu, který může zásadně měnit kvalitu života (např. dlouhodobá nebo 

doživotní závislost na medikaci, vedlejší účinky medikace). Zároveň je však z příběhu zřejmá 

zásadní role rodiny a dalších blízkých osob klienta. Podstatné je, že za vhodné podpory ze 

strany blízkých osob a sociální služby klient podle svých slov žije plnohodnotný život. Z naší 

strany je důležitá skutečnost, že naše představy o plnohodnotném životě nejsou jediné 

správné a není možné jimi poměřovat kvalitu života ostatních lidí.  

 

Příběh klienta16  

„Drazí posluchači, teď vám povím několik zážitků z psychiatrie: 

Můj první kontakt s psychiatrií byl celkem drastický. Přibližně v pětadvaceti letech u mne 

propukly bludy a halucinace.  Měl jsem blud, že mě všichni chtějí zabít, měl jsem strach. 

Hlasy mi říkaly, že v blázinci mi budou dělat elektrošoky za živa, bál jsem se jít léčit. Nakonec 

mě máma s bráchou naložili do auta a odvezli do Dobřan. Paní doktorka na příjmu byla 

příjemná. Mně se samozřejmě dovnitř nechtělo. Seděl jsem před vrátnicí na schodech a 

nechtěl dovnitř. O chvíli později přišel zřízenec, a aniž by řekl slovo, nakopl mě plnou silou 

do boku a začal řvát -  ty sráči, vstaň a táhni dovnitř! V mém stavu, když přesně tohle mi 

říkaly moje halucinace, že to v blázinci bude takové, jsem se začal zuby nehty bránit. 

Nakonec jsem se podvolil. Odvedli mě na oddělení, kde mě ten samej dozorce zkroutil ruku 

za zády a řval na mě -  ty sráči, ty budeš poslouchat! Toť prvokontakt s blázincem. 

                                                 
16

 Klient připravil svůj příspěvek, který přednesl Jiří Mach. Klient nebyl na konferenci přítomen. 
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Dali mě na oddělení 13, kde je spojená kuřárna se záchody. Záchody byly bez prkýnek a 

dveří, žádné soukromí, nic. Další super věc na oddělení třináct je, že jsou spojení nemocní 

lidé, co nikdy nikomu nic neprovedli s lidmi, co mají nařízenou detenci například za vraždu. 

Hned jak jsem přišel na třináctku, mě svlékli do naha a šoupli na kobku. Super léčba, když 

máte blud, že vás chtějí zneškodnit. 

Opakem tohoto prvního zážitku byla druhá hospitalizace. V papírech už jsem v té době měl, 

že jsem klidnej pacient, tak mě naproti první hospitalizaci dali na klidové oddělení. Sociální 

zařízení bylo na každém pokoji zvlášť. Sestry byly klidné vstřícné, jako by to ani nebylo to 

samé zařízení. Ale i tady měly nastat problémy. Byl jsem zmatený, trpěl jsem bludy a občas 

se mi stalo, že jsem omylem vstoupil do jiného pokoje. Jeden dobrák, který trpěl poruchou 

osobnosti a neustále vyhledával konflikty, si stěžoval, že jsem mu dvakrát vstoupil na pokoj. 

Já jsem ale vždy, jak jsem zaregistroval, že nejsem u sebe, okamžitě vypadl. 

Byla vizita a pan doktor mi bez skrupulí řekl, “jdete na oddělení 2”. Zhrozil jsem se. Na 

dvojce nesmíte mít ani vlastni ošacení. Řekl jsem mu, že podepíšu revers a taky mu oznámil, 

že s pánem, který si stěžoval, mám konflikty neustále. Nakonec se za mě přimluvily sestřičky 

a nechaly mě na klidovém oddělení. 

Při třetí hospitalizaci jsem narazil na sedmdesátiletou primářku, která se zasazovala o 

zbavení mé svéprávnosti. Neustále říkala mámě, že nebudu schopen žít sám bez dozoru. 

Držela mě v blázinci 10 měsíců, ačkoli jsem jí na každé vizitě opakoval, že už žádné bludy 

ani hlasy nemám.  Nakonec se moje matka musela za mě zaručit, aby mě pustila. Holt stará 

škola - kdo má schízu, nemůže žít normálně. Po této hospitalizaci vystrašený z možnosti, že 

bych se už z blázince nemusel dostat, jsem začal opravdu vyšlapávat, brát léky, abstinovat, 

našel jsem si partnerku a téměř pět let fungoval v samostatné domácnosti.  

Po pěti letech, když už jsem bral pouze dvě tablety denně, jsem udělal snad největší chybu, 

co může duševně nemocnej člověk udělat - začal jsem věřit, že jsem zdravej a léky jsem 

vysadil. Pak následovaly tři hospitalizace za sebou. Tentokrát již v beřkárně. Tam je to 

mnohem důstojnější, žádné šílené teplákové soupravy, normálně vás nechají nosit civilní 

oblečení. Akorát co bylo na palici, bylo jednaní sester. Některé sestry se k pacientům chovají, 

jako kdyby jim bylo pět let -  vy moji miláčkové, vy moje čudličky, pojďte si vzít léčečky. Ale na 

druhou stranu - našly se i sestry, které si udělaly čas si s vámi promluvit a poradit.  

Nakonec musím říct, ať už byly zážitky jakékoli, do kupy jsem se dal vždycky, takže ty 

blázince smysl mají. Jen kdyby trocha důstojnosti přibyla v některých zařízeních.  

Nakonec, co mi pomohlo už mimo léčebnu vrátit se do normálního života. V první řadě to 

byla opravdu velká důvěra a podpora ze strany rodiny. Mamka, ať už to se mnou bylo 

jakékoli, stále věřila, že se dokážu vzchopit i navzdory tomu, že někteří doktoři už ji 

přesvědčovali, že normálního života schopen nebudu. Stále mi věřila, pomohla mi sehnat 

byt, dohlížela na to, abych bral léky a jak mohla, mě podporovala. To platí o celé mojí rodině. 

Nikdo mě nikdy neodepsal. 

Další osůbka, která mi dodala sílu, byla moje přítelkyně, která mi byla vždy oporou. Sehnali 

jsme si podnájem, aktivně sportovali, starali se sami o sebe. Vždy jsme si byli navzájem 

oporou. Je také nemocná, takže měla porozumění pro některé úzkostné či depresivní stavy a 

teď naposled, když se můj stav zhoršil, na mě nezanevřela a starala se, jak mohla. 

A v neposlední řadě mi velice pomohly sociální agentury. V první řadě asi vlídným slovem 

nebo možností někam zajít do kolektivu stejně nemocných lidí. Taky mi celkem pomáhala 
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arteterapie s profesionálním terapeutem. Dále hodně věcí jsem řešil na každotýdenním 

sezení s terapeutem, kterého mi zdarma poskytla agentura. Co ještě oceňuji, je pomoc s 

obíháním úřadů, např. občanky, různých příspěvků atd. Teď žiju plnohodnotný život. Mám 

pronajatý byt. Za pomoci charity jsem oběhal všechny resty, úřady a podobně. Velkou 

pomocí pro mě je, že můžu každý večer zavolat na pár minut svojí asistentce a setkávám se 

s ochotou a porozuměním.“  

 

Zapsal: Jiří Mach, 16. 6. 2015       
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Pracovní skupina: Přenášení ústavních prvků do komunitní služby a pohled 
uživatele na službu 

Vedoucí pracovní skupiny: Lukáš Spurný, Radmila Zbranková 

 
Lukáš Spurný představil organizaci Zámek Nová Horka p. o., která od roku 2008 prochází 

transformací a v roce 2014 prověřila externím auditem na identifikaci ústavních prvků nově 

vzniklé služby chráněného bydlení.  

Účastníci se shodli na tom, že ústavní prvky v nových službách jsou. 

Přenášejí je pracovníci, kteří pracovali v ústavním prostředí a v nové službě se nedokáží 

úplně odprosit od letitých zvyklostí. 

Jeden účastník popsal, jak s tím, aby pracovníci nepřenášeli ústavní zvyklosti do nových 

služeb, pracují v jejich organizaci: před přechodem jsou nastavená pravidla pro pracovníky, 

která svým způsobem vymezují soukromý prostor klientů a pracovní prostor zaměstnanců. 

Účastníci připustili, že jednou z možností, jak ústavní prvky identifikovat, je srovnání způsobu 

života lidí v pobytové sociální službě s normálním životem, ale je potřeba brát v úvahu, kdo 

sdílí domácnost - lidé, kteří jsou si blízcí (rodina) nebo spolubydlící ve formálním vztahu. 

Ústavní prvky si do nových služeb přinášejí i uživatelé - zvyklosti z dob v ústavu mohou být 

silně zakořeněné, přinášejí jim určitou jistotu a bezpečí.  

Jedná se např. o přesně naplánovaný den nebo obrázky, které usnadňují orientaci, nástěnky 

atp. Je třeba hlídat funkčnost těchto systémů - jestli jsou ještě potřebné, jestli jsou potřebné 

pro všechny obyvatele. Tady by měli pracovníci hlídat, jestli tyto podpůrné systémy mají svůj 

význam nebo jestli je to plošné opatření, které samo o sobě může být ústavním prvkem. 

Skupina se shodla na tom, že určité hranice (omezení) lidé mít musí, ale neměl by to být 

ohraničený prostor, ale cesta, kterou lidé jdou. 

Několik z účastníků sdělilo, že jejich organizace je na začátku transformačního procesu, 

jejich informace, jak transformovat, nejsou dostačující a v prostředí, kde nyní službu 

poskytují, ústavní prvky vnímají, ale neví, jak s nimi v současné době pracovat, ani jak 

předejít jejich přenosu do služeb, které se budou vytvářet. 

 

Zapsala: Radmila Zbranková, 16. 6. 2015 
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Pracovní skupina: Nastavení spolupráce mezi regionální a místní úrovní 
v procesu transformace 

Vedoucí pracovní skupiny: Antonín Urban – Gabriela Rajdusová 

 
Situace k řešení:  
Velkokapacitní zařízení prochází transformačním procesem, v rámci těchto změn má dojít ke 

vzniku nového pobytového zařízení (DOZP, CHB) na území jiné obce. Místní občané se 

bouří, sepisují petice a snaží se tento záměr zmařit. 

V rámci jednání skupiny jsme hledali přínosy/příležitosti a problémy/rizika popsané situace 

včetně návrhů, jak na ně reagovat, a to z pohledu kraje – obce – poskytovatele. To znamená, 

že jsme mapovali prostor vzájemné spolupráce v rámci této situace. 

 

Výstupy jednání pracovní skupiny: 
 
OBEC 

přínosy/příležitosti problémy/rizika 

starosta obce a zastupitelé by měli najít 
shodu a být „pevní“ v rozhodnutí o službě 

lidé v obci se obávají neznámého 

přínos společných akcí v obci obávají se i představitelé obce, kteří jsou 
voleni občany (nechtějí jít proti nim) 

vstřícnost obce vůči vzniku služby (např. 
formou výpůjčky objektu apod.) 

obavy plynoucí z financování služby (vznik 
není problém, ale následné financování 
provozu) 

zapojení budoucího poskytovatele, již při 
vzniku idey a všech dalších krocích při 
vzniku služby (spolupráce a řešení 
problémů) 

obavy ze společného soužití s osobami se 
zdravotním postižením (obavy ze vzniklých 
problémů) 

vznik služby přináší rozvoj obci obavy ze změny demografické struktury 
obce (např. vyšší počet osob s omezenou 
způsobilostí – souvisí s nároky na určitá 
pracovní místa apod.) 

vznik služby je i případnou nabídkou pro 
osoby se zdravotním postižením žijících v 
obci 

rozdílnost pohledu odborné veřejnosti a 
vedení obce (odborníci řeší směřování, 
filozofii, ale obec musí řešit i financování – 
nutno najít shodu) 

vznik služby souvisí s novými pracovními 
místy pro místní občany 

 

vznik služby souvisí s dalšími osobami, které 
budou mít v obci trvalý pobyt  

 

 
POSKYTOVATEL 

přínosy/příležitosti problémy/rizika 

vhodné je nabídnout zájemcům z obce 
navštívit obdobnou již provozovanou službu 

problematický je malý či žádný přenos 
informací ze strany obce, málo informací o 
proběhlých jednáních a představách o 
službě 

vhodné je využít dobré zkušenosti ze 
sousedství (kontakt již se stávajícím 
sousedem) 

v případě, že jsou místní občané výrazně 
proti, nutno zvážit, jak postupovat, aby 
nebylo zabráněno začlenění uživatelů služby 

být pro aktivní (psát články, informovat o 
dění, účastnit se akcí apod.) 

v případě, že v obci již obdobné soc. služby 
existují, zvážit vhodnost vzniku nové služby 
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poskytovatel by měl navázat spolupráci 
s dalšími subjekty v obci, otevřenost široké 
spolupráci (školy, fara, dobrovolníci apod.) 

 

zapojit se do komunitního plánování  

osvědčilo se zapojení uživatelů do místních 
spolků (myslivci, rybáři apod.), a to již před 
nastěhováním do služby 

 

před otevřením soc. služby uspořádat den 
otevřených dveří, který poskytne informace o 
způsobu zajištění péče, a dalších oblastech, 
které by mohly příchozí zajímat. (Vhodné 
doplnit drobným občerstvením a umožnit 
příjemné prostředí k diskuzi.) 

 

 
KRAJ 

přínosy/příležitosti problémy/rizika 

celkové řešení služeb v regionu musí řešit osoby, které „propadnou“ 
transformací a zůstávají v léčebnách či mimo 
sociální služby 

přínosem je systémový pojetí transformace 
(celkové v návaznostech)  

podpora dílčích jednání v návaznosti na 
problematiku 

garance v oblasti transformace a vzniku 
nových komunitních služeb 

 

zastřešení strategickými dokumenty  

medializace procesu  

pozitivní ovlivnění financování  

 
 
Zapsala: Gabriela Rajdusová, 16. 6. 2015 
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Pracovní skupina: Očima dětí:  Zapojení dětí do rozhodování v DOZP 

Vedoucí pracovní skupiny: Jindřich Racek, Zlatka Brůžková, Ingrid Hanzlíková,  

 

Naše priority: 

- Pojmenovat co děti potřebují od dospělých při zapojování do rozhodování 

- 1. Partnerský přístup a pocit důvěry 

- 2. Srozumitelné předávání informací 

- 3. Možnosti volby 

- 4. Síla rozhodování 

 

Ve skupině pracovalo společně asi 5 účastníků, kteří diskutovali na výše uvedená témata. 

Z diskusí vyplynulo: 

 

 

 Jak se rozhodujeme? 

- účastníci dostali zadání sepsat, kdy se během dne rozhodují oni sami a do druhého 

sloupce měli sepsat situace, kdy se rozhodují děti v ústavní péči  - výsledkem byl 

patrný nepoměr položek v daných sloupcích 

- děti by měly mít možnost se rozhodovat k co nejvíce věcem ve svém životě (např. 

Jakou barvu trička si oblečou, když jdou do obchodu – mohly by mít malý obnos 

peněz a rozhodnout si, kolik chtějí utratit) 

- pro děti s vyšší mírou podpory -  je potřeba mít více nástrojů, metod, které pomůžou 

pracovníkům v přímé péči dávat těmto dětem prostor vyjádřit se, co chtějí,- možnost 

volby by tak mohla být častěji nabízena 

 

- děti s vysokou mírou podpory mají uspokojovány základní potřeby, ale často pro 

nedostatek personálu není čas s nimi dělat další aktivity (bazální stimulace, 

arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie)  

 

 Partnerský přístup a pocit důvěry 

- účastníci měli nejprve za úkol každý za sebe vysvětlit pojem “Důvěra” , poté proběhlo 

několik prožitkových technik (viz. níže), vstupování do rolí, které měly napomoci 

účastníkům pracovní skupiny naladit se na probíraná témata 

- Technika zrcadlení -  intenzivní interakce – skrze kterou si mohli účastníci vyzkoušet, 

jak se zkusit přiblížit k dítěti s postižením, navázat první kontakt či posílit vzájemnou 

důvěru pracovníka a dítěte 

- Technika kdo tu velí – dala účastníkům prostor prožít jaké to je být v pozici autority a 

naopak jaké je to být v roli malého bezbranného dítěte 

 

- důvěra je nejdůležitější ve vztahu pracovník – dítě 

 

“Děti v rodinách zažívají pocit jistoty a důvěry ve vztahu se svými rodiči, ale například děti 

v dětských domovech? Pro ty je to těžší, jelikož se střídají pečovatelé ve směnách a děti 

nemají osobu, které by mohly plně důvěřovat, nebo když to potřebují, tak tam třeba 

zrovna ten dotyčný není.” (účastnice pracovní skupiny) 
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 Možnosti volby 

- začít postupně – umět si volit je dovednost, kterou lze naučit 

- dávat omezené možnosti výběru 

- poskytovat co nejvíce příležitostí k volbě 

 

 

 

 Síla rozhodování 

- vždy je třeba zvážit, jakou míru podpory dětem při rozhodování poskytujeme – zda je 

to stále podporované rozhodování či už rozhodujeme za ně 

- je velmi důležité se naučit nést i důsledky svého rozhodování a pochopit vzájemnou 

souvztažnost  

 

Zapsala: Zlatka Brůžková, 16. 6. 2015  

  



 

19/29 

 

Pracovní skupina: Pozitiva a negativa bydlení dětí v komunitě  

Vedoucí pracovní skupiny:  Hana Vitásková, Irena Pízová, Jana Kuglerová  

 

Pozitiva Negativa 

- Doma - rodina, menší prostředí zajišťuje větší 
srovnatelnost podmínek života dětí v běžné 
rodině  
Děti se tak zapojují do běžných domácích 
činností, drobné nákupy, pomoc při vaření, 
úklidu apod., menší počet zaměstnanců, kteří 
působí na výchovu dětí. 
 

- Připravuje se generace vrstevníků - děti 
z běžné populace nejsou obeznámeni s tím, 
kdo je člověk s mentálním postižením - bourají 
se tak předsudky o agresivitě a 
nepřizpůsobivosti lidí s mentálním postižením  
 

- Děti + děti, život mezi nimi – děti s mentálním 
postižením získávají kamarády z běžné 
populace - soužití od dětství 
 

- Společnost vnímá děti kladně - ze zkušeností 
vyplývá, že společnost daleko snadněji přijímá 
mezi sebe děti s mentálním postižením než 
dospělé osoby s mentálním postižením 
 

- Přirozené prostředí - děti nežijí ústavní život, 
jsou tak připraveni na život v menší skupině lidí 
– rodině. Daleko větší možnosti využití aktivit, 
jež nabízí obce: příměstský tábor, dětské hřiště, 
tělovýchovné jednoty, DDM, kino, divadlo atd. 

 
- Individuální přístup - nesrovnatelné 

s ústavem, hodně času věnováno vývoji 
uživatele po všech jeho stránkách 

 
- Používání WC - neuvěřitelně rychlý posun 

samostatnosti při odnaučení dětí z plenek 
 

- Sebeobsluha/oblékání - díky časovému 
prostoru a možnosti individuálního přístupu 
jsou děti schopny zvládat oblékání jen s malou 
dopomocí 
 

- Větší slovní zásoba - je zde více času na 
trénování slovní zásoby, dochází se pravidelně 
za logopedem, trénují společně všichni 
zaměstnanci, kteří si předávají informace 
v úzkém kruhu “jdou jedním směrem“ 
 

- Prestiž zaměstnanců, jak děti vypadají - 
zaměstnanci jsou hrdí na pochvaly veřejnosti, 
jak je o děti pečováno, funguje přirozená 

- Drahá služba? - v dlouhodobém 
výhledu se nejedná o drahou službu, 
individuální přístup a domácí 
prostředí připravuje dítě na přirozený 
přechod do „dospělého života“  
v chráněném či samostatném 
bydlení, tzn., že v konečném 
důsledku dochází nejen 
k zhodnocení finančně vynaložených 
prostředků, ale především 
k možnosti člověka se zdravotním 
postižením žít normálním způsobem 
života 

-  
- 8 PSS znamená 8x jiný přístup - 

jiné postupy /ranní hygiena, 
podávání snídaně, výprava do školy, 
úkoly, spánek… - velice nutné 
sjednotit pracovní postupy, určit 
povinnosti dětí, dodržování 
domluvených kontrolních systémů, 
odměny 

 
- Přístup k dětem - generační vidění, 

výchovné působení 
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motivace 
 

- Zdravotní péče intenzivnější - pobyt s dítětem 
v nemocnici, dětský lékař, zubní lékař, 
specialisté – větší prostor pro individuální 
přístup 

 

 
Zapsala: Mgr. Hana Vitásková, 16. 6. 2015   
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Pracovní skupina: Hospodaření s penězi 

Vedoucí pracovní skupiny: Ivan Semecký, Kateřina Drábková  

 
Úvod 
1. Představení 10-ti přítomných  

2. Témata -  navrácení způsobilosti, úhrady, platby, tok peněz CHB, úspora 

3. Od začátku bylo jasné, že ústředním tématem bude osobní rozpočet uživatelů – příjmy x 

výdaje = na všechna projednávaná témata bychom měli nahlížet z tohoto pohledu 

4. Pohled poskytovatele (PO) je jiný než Neziskových organizací  

Práce na tématech  
Osobní rozpočet  

 jako základ hospodaření s penězi 

 individuální podpora při práci s rozpočtem 

 dobrá praxe:  

o diskutovat s uživateli o penězích, co kolik stojí, atd. ukazovat příklady, obaly, 

obrázky apod. 

o vždy ukazovat na příkladech použití peněz, trénovat hodnotu, rozpoznávání mincí 

a bankovek 

o osvědčila se synchronizace toku peněz = náklad, následně platba a poté reálný 

zůstatek 

o začínat nákupem méně položek např. 2  

o pracovat s prioritami výdajů 

o každý by měl vědět „o všech“ svých penězích 

o pracovat s dlouhodobým rozpočtem a plánovat předpoklad výdajů 

 rozpočet zjednodušuje pracovníkům práci + uživatelům zpřehledňuje jejich finance 

Svéprávnost a riziko hospodaření s penězi 

 obavy opatrovníků, pracovníků 

 dobře nastavená individuální podpora – minimalizuje se riziko 

 možno využít „smlouvu o nápomoci“ – profesionální podpůrce (zkušenost Skoku do 

života) 

 dochází ke střetu mezi opatrovníkem, poskytovatelem a uživatelem = u uživatelů, kteří 

mají naspořeno, se ne vždy daří zajistit souhlas opatrovníka s použitím naspořených 

peněz 

Doporučení: věnovat se vzdělání opatrovníků  

Zajímavost: U lidí, kteří mají nízkou nebo žádnou částku schválenou soudem, s kterou 
mohou sami nakládat, je možné vytvořit tréninkové prostředí tím, že poskytovatel ve smlouvě 
stanoví stravné. 

Zapsal: Ivan Semecký, 16. 6. 2015 
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Přílohy 
Příloha č. 1 

Čerpání podpory z projektu dle krajů  
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4% 
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7% 
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11% 
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23/29 

 

Příloha č. 2 
 

Kapacita pobytových služeb u zařízení zapojených do projektu 
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Příloha č. 3 
 

Personální zabezpečení služeb u 7 vybraných zařízení zapojených 
do projektu 
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Příloha č. 4 

Konference  
Transformace sociálních služeb - příležitost 

k běžnému životu 
 

16. června 2015 
Stod - kulturní dům a Centrum sociálních služeb Stod 

 
Program konference 
8:30 - 9:30  Prezentace účastníků (kulturní dům Stod) 
9:30 - 9:50   Změny v přístupu k osobám se zdravotním postižením  

Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí (přivítání 
účastníků a přiblížení významu probíhajících změn v přístupu k lidem s 
postižením) 
Mgr. Zdeněk Honz, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí, 
zastupitel (přivítání za Plzeňský kraj)  
JUDr. Pavel Ptáčník, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (lidská 
práva a možnosti jejich naplňování) 

9:50 - 10:30 Transformace sociálních služeb v praxi  
Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce 
a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí (o projektu) 
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí Karlovarského 
kraje; Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Pata v Hazlově, p. o. - nastavení transformace v Karlovarském kraji - 
zkušenosti kraje i zařízení 

10:30 - 11:00 Přestávka  
11:00 - 12:00 Máme stejné možnosti?  

Kristýna Opltová, Martin Chyba, Lumos (sdílení dětských zkušeností s životem 
v ústavním zařízení)  
Katarina Bajin - Stone, Amanda Hill, Children´s with Disabilities Service 
(terénní práce s rodinou s dítětem s postižením v Anglii - Sheffield)  
Maths Jesperson, RSMH-Skåne (začlenění lidí s duševní poruchou po 
psychiatrické reformě ve Švédsku)  

12:00 - 13:30  Oběd, přechod do Centra sociálních služeb Stod 
13:30 - 15:00 Pracovní skupiny (souběžně) 

 práce s lidmi s poruchou autistického spektra v domově pro osoby se 

zdravotním postižením (DOZP) a v chráněném bydlení (CHB) 

 lidé s duševním onemocněním či poruchou v sociálních službách  

 přenášení ústavních prvků do komunitní služby a pohled uživatele na 

službu 

 regionální síť služeb pro ohrožené děti a mládež 

 očima dětí: zapojení dětí do rozhodování v DOZP 

 pozitiva a negativa bydlení dětí v komunitě 

Projekt Transformace sociálních služeb 
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 hospodaření s penězi v rámci domácnosti (CHB a DOZP) 

 nastavení spolupráce mezi regionální a místní úrovní v procesu 

transformace 

 

15:00 - 15:20  Přestávka, přechod do kulturního domu  
15:20 - 16:20 Prezentace výstupů z pracovních skupin  
16:20 - 16:30 Ukončení  

Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb  
. 
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Seznam zařízení 
 

Kraj Organizace 

Jihomoravský kraj 

Srdce v domě, p. o.  

Domov Horizont, p. o. 

Paprsek, p. o. 

Zelený dům pohody, p. o.  

Kraj Vysočina 

Domov bez zámku, p. o. 

Domov Jeřabina, p. o. 

Domov Kamélie Křižanov, p. o. 

Domov Háj, p. o. 

Denní a týdenní stacionář Jihlava 

Zlínský kraj  

Sociální služby Vsetín, p. o.  

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

Jihočeský kraj  Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 

Plzeňský kraj  Centrum sociálních služeb Stod, p. o.  

Liberecký kraj 

Mařenice, p. o. 

Domov Sluneční dvůr, p. o. 

Královéhradecký 
kraj  

Barevné domky Hajnice, p. o.  

Ústecký kraj  

DOZP Ústí nad Labem 

Domov bez hranic Rumburk, p. o.  

DOZP Brtníky, p. o. 

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.  - Liběšice  
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Středočeský kraj  

Vyšší Hrádek, p. s. s. 

Centrum u Bartoloměje, p. s. s. 

Nalžovický zámek, p. s. s. 

Rybka, p. s. s.  

Zahrada p. s. s. Kladno 

Domov Svatý Jan, p. s. s.  

Karlovarský kraj 

DOZP v Mariánské, p. o.  

DOZP "Pata" v Hazlově, p. o.  

Moravskoslezský 
kraj 

Harmonie, p. o. 

Zámek Nová Horka, p. o. 

Zámek Dolní Životice, p. o. 

Olomoucký kraj  

Vincentinum - poskytovatel soc. služeb Šternberk, p. o.  

Domov ADAM Dřevohostice, p. o.  

Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, p. o. – DOZP 
a Domov se zvláštním režimem 

Pardubický kraj Domov sociálních služeb Slatiňany  

Přímo řízené 

Centrum sociálních služeb Tloskov 

Centrum sociálních služeb Hrabyně 

Centrum pobytových a terénních služeb Zbůch 

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením  
v Brně-Chrlicích 

Centrum Kociánka  
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Seznam zkratek 

DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením 
DZR – Domov se zvláštním režimem   
CHB – Chráněné bydlení  
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí  
TS – Týdenní stacionář 

 


