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SPOLEČNOST A PEČUJÍCÍ OSOBY
 

 Role pečujících osob



KDO, CO, KDY, JAK?



PŘÍKLAD ZAPOJENÍ PEČUJÍCÍCH 
OSOB

RODIČE JAKO PARTNEŘI

Výstup účastníků kurzu 

občanského sdružení Rytmus

JAK SE  STÁT OBHÁJCEM 

PRÁV LIDÍ S POSTIŽENÍM
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Úřad práce Lékař 
pediatr

Rodič a jeho 
dítě

SPC, 
PPP

Škola 
běžnáŠkola 

speciální

Posudkový 
lékař

Odborní 
lékaři

Poskytovatelé 
sociálních služeb 
(asistence atd)

Státní 
sociální 
podpora

Obec – 
sociální 
odbor 

Krajský 
úřad

Neziskové 
organizace

Obec – 
školský 
odbor

Ombudsman Internet

Média, tv

Raná 
péče

Terapie, 
rehabilitace

Lázně

Stacionář

Rodičo
vské 

skupiny

Celostátní 
organizace

Legislativa

Dobrovolníci



 14.2.2013  

PŘÍKLADY SITUACÍ
Narození dítěte se zdravotním 

postižením
Vzdělávání – rodič v pasti

Celoživotní vzdělávání
Mimo systém?!

Dospělost



NAPŘÍČ HANDICAPY A VĚKEM

Pečujeme o naše děti s handicapem

Jednáme s lékaři, úředníky, školami, neziskovými 
organizacemi, poskytovateli sociálních služeb 

Jsme příjemci sociálních dávek

Oceňujeme současný systém sociálních služeb a 
máme návrhy na zkvalitnění jeho fungování



Rodiče jako partneři?
• Co je nám společné?
• Co nabízíme?
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Koordinátor a rodič jsou partneři

Úřad práce 

Lékař 
pediatr

Rodič a jeho 
dítě

SPC, 
PPP

Škola 
běžná

Škola 
speciální

Posudkový 
lékař

Odborní 
lékaři

Poskytovatelé 
sociálních služeb 
(asistence atd)

Státní 
sociální 
podpora

Obec – 
sociální 
odbor 

Krajský 
úřad

Neziskové 
organizace

Obec – 
školský 
odbor

Ombudsman

Internet

Raná 
péče

Terapie, 
rehabilitace

Lázně

Stacionář

Rodičo
vské 

skupiny

Celostátní 
organizace

LegislativaDobrovolníci

KOORDINÁTOR



 Koordinátor péče           
–informuje rodinu, člověka s 

handicapempracovník na nejbližším 
správním celku

–soustředí a předává podklady
–provází rodinu dítěte s handicapem / 

dospělého s handicapem
–soustředí informace potřebné pro 

relevantní dlouhodobé plánování



Přínos zavedení koordinátora péče
• Včasnou a důstojnou pomoc tady a teď
• Úsporu času všech zainteresovaných
• Důstojnost  a respekt lidem s handicapem
• Důstojnost a respekt jejich rodinám
• Zasíťování osob
• Relevantní podklady pro plánování na 

jednotlivých úrovních
• Jistotu 
• Dosažitelnost
• Život v komunitě s individuální podporou šitou na 

míru
…



Význam koordinátora péče v praxi
• Toleranci
• Prevenci exluze
• Setrvání v přirozeném prostředí
• Prevenci institucionalizace
• Ektivní využití finančních prostředků na všech 

úrovních
• Úzké propojení zainteresovaných oblastí a jejich 

spolupráci na všech úrovních
• Úsporu času, práce, financí
• Odstranění duplicitních až xplicitních agend
• Vzájemný respekt



Výzva
Nabízíme zkušenost s realitou každodeního 
života s postižením v jeho nejrůznějších 
oblastech a fázích.
Bez reálného náhledu na praktický dopad 
opatření, vyhlášky, zákona...se společnost 
nevyhne chybám, nedostatkům, které přináší  
v reálném žiotě komplikace, jejichž náprava 
bývá finančně náročná.



RODIČE JAKO PARTNEŘI!

Nabízíme efektivní systémové řešení, které si 
neklade nárok na úplnost.
Má být námětem k úvahám, diskusím, 
jednáním, hledáním a nacházením.
Jsme připraveni k diskusi a  spolupráci.
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Děkujeme Vám za pozornost.



Děkuji Vám za pozornost.

    Milena Němcová 
    nemcova.milena@seznam.cz
    608 467 128 

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
3P Consulting, s. r. o.
Římská 12, Praha 2
Součást individuálního projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb.

www.trass.cz

www.facebook.com/trass.cz 

http://www.trass.cz/
http://www.facebook.com/trass.cz
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