
 

 
 

 

 

 

 

Deinstitucionalizace sociálních služeb 

 

Zásadní změny pojetí a nabídky sociálních služeb poskytovaných lidem se zdravotním 

postižením přináší deinstitucionalizace sociálních služeb. Tedy takovou podobu sociálních 

služeb a jejich sítě, která umožní lidem s postižením žít životem, který je podobný tomu, jak žijí 

jejich vrstevníci. To znamená, že už by se lidé s postižením neměli stěhovat za službou – do 

nepřirozených internátních podmínek zámku nebo jiné velké budovy, ale naopak - služby by 

měly být dostupné v jejich přirozeném prostředí v blízkosti domova, rodiny a přátel.  

 

Aktuálně dochází k radikální proměně současných pobytových zařízení, z nichž některé již 

úplně opouští původní prostory a místo nich vznikají malé domácnosti chráněného bydlení a 

domovů pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionáře nebo sociálně terapeutické 

dílny. Lidé s postižením v nich budou žít s potřebnou podporou personálu, podle vlastních 

možností co nejvíce samostatně a podle svých představ.  

 

Transformace je jen jedním z kroků, jak změnit zavedený přístup k lidem s postižením, k jejich 

právům, možnostem a k jejich životu. Směřujeme k období, kdy uznáme, že každý člověk má 

mít šanci prožít plnohodnotný život, o kterém může rozhodovat on sám. Naší odpovědností je 

vytvářet takové podmínky, aby toho byl schopen bez ohledu na to, jaká omezení mu jeho 

zdravotní stav způsobuje, a zajímat se přitom, co lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny 

opravdu potřebují. 

 

V České republice je celkem 418 ústavních sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením. 

Žije v nich 16 017 lidí, z toho 1 045 dětí.
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1
 Analýzy ústavních zařízení v jednotlivých krajích ČR, viz www.trass.cz. Údaje platné ke konci roku 2011. 
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Počet ústavních služeb pro lidi se zdravotním postižením podle krajů 
 
 

Kraj 
Počet ústavních 

služeb 
Počet 

uživatelů 
Z toho dětí 

Jihočeský 24 1 017 41 

Plzeňský 22 1 527 121 

Královéhradecký 21 759 20 

Moravskoslezský 56 1 595 96 

Jihomoravský 35 1 514 130 

Středočeský 65 1 765 123 

Liberecký 23 412 62 

Karlovarský 16 623 36 

Vysočina 22 735 80 

Olomoucký 16 1 261 53 

Ústecký 50 1 826 134 

Zlínský 30 1 249 96 

Pardubický 24 1 010 53 

Praha 14 724 n/a 

Celkem 418 16 017 1 045 

 

 

Za dobu projektu Podpora transformace sociálních služeb odešlo z ústavního prostředí 544 lidí: 

 130 lidí se přestěhovalo z ústavů do rodinného prostředí nebo odešli do vlastního 

bydlení,  

 414 začalo využívat komunitní pobytové služby.   
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Právní postavení uživatelů služeb / lidí s postižením 

Přechod z ústavního prostředí do běžného života otevírá řadu nových témat, která v ústavu 

zůstávala v pozadí. Jedním z nich je právní postavení uživatelů ústavních sociálních služeb.  

 

Bývalo pravidlem člověka po přijetí do ústavní služby zbavit nebo omezit ve způsobilosti 

k právním úkonům. 

 

Zdroj: Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb z hlediska transformace sociálních 

služeb, MPSV, 2013 

 

 

Zdroj: Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb z hlediska transformace sociálních 

služeb, MPSV, 2013 
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Součástí transformace ústavní péče je také zlepšování právního postavení uživatelů služeb. Za 

dobu projektu Podpora transformace sociálních služeb bylo podáno 130 žádostí o navrácení 

způsobilosti k právním úkonům: 

 v 10 případech byla vrácena zcela,  

 ve 100 případech částečně. 

 

Projekt Podpora transformace sociálních služeb a opatrovnictví   

V projektu byly vytvořeny:  

Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb z hlediska 

transformace sociálních služeb 

 

Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech 

a při rozhodování 
http://trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=35816&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=ArticleDetail&pst=Artic

leDetail&p1=OID_INT_8443&p2=ShowDocInfo_BOOL_True&p3=RoundPanel_BOOL_True&acode=57735764  
 

Téma opatrovnictví bylo součástí řady konferencí a akcí, především pro lidi, kteří pečují o své 

blízké. 

 

Ministerstvo pokračuje v podpoře transformace 

Od ledna 2013 realizuje Odbor implementace fondů EU a Odbor sociálních služeb a sociální 

práce Ministerstva práce a sociálních věcí individuální projekt Transformace sociálních služeb, 

který je podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je 

financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Projekt vytváří na národní úrovni prostředí pro transformaci pobytových zařízení sociálních 

služeb na služby komunitní. Komunitní služby více podporují jejich uživatele, v tomto případně 

zejména lidi se zdravotním postižením, v zapojení se do společnosti a na trh práce. Aby bylo 

této změny dosaženo, je nutné zapojit řadu různých subjektů. Zároveň je neustále nutné 

pracovat s povědomím veřejnosti, aby byli lidé se zdravotním postižením opouštějící ústavy 

přijati do běžného společenství. 

Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení kompetencí lidí se zdravotním 

postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Podpoří poskytovatele sociálních služeb a 

další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním 

postižením, a také kraje a obce. Přínosem pro zřizovatele a zadavatele sociálních služeb je mj. 

pokračování ve sledování dat z probíhajícího procesu transformace a jejich další vyhodnocení a 

zároveň možnost čerpat podporu. 

Projektu se bude přímo účastnit cca 40 zařízení - poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou v 

procesu transformace nebo chtějí s transformací svých služeb začít. V jednotlivých aktivitách, 

které jsou nástroji podpory, se zároveň předpokládá zapojení dalších zařízení, která vyjádří 

zájem o problematiku transformace. 

Více na http://www.mpsv.cz/cs/14597.  

http://trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=35816&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=ArticleDetail&pst=ArticleDetail&p1=OID_INT_8443&p2=ShowDocInfo_BOOL_True&p3=RoundPanel_BOOL_True&acode=57735764
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