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Praktické zkušenosti se změnou poskytování sociálních služeb – z instituce do běžného života 

PhDr. Jaroslava Filipová Domov na rozcestí Svitavy, p. o.  

V sociálních službách pracuje od roku 1989 na různých pozicích – zdravotnický pracovník, vychovatel, 

speciální pedagog. Má dlouholetou praxi v přímé práci s klienty s nejrůznějšími typy a stupni postižení 

v pobytových i terénních službách. Tato praxe se jí velmi zúročila především od roku 2007, kdy se stala 

ředitelkou Domova na rozcestí Svitavy.  Získané praktické zkušenosti, doplněné soustavným studiem 

problematiky, má příležitost velmi efektivně využít při řízení svěřené organizace. 

Příspěvek: 

V souvislosti s transformací sociálních služeb všichni známe termíny jako deinstitucionalizace, 

normalizace, integrace klienta do majoritní společnosti a jiné. Chtěla bych zde tyto složité termíny 

převést do srozumitelné řeči tak, jak se žijí v dennodenním životě.  

 

Domov na rozcestí Svitavy (dále jen DNR) je, nebo lépe řečeno bylo, typické institucionální zařízení, 

kde byly historicky poskytovány sociální služby. Snad již od roku 1870, kdy byl z milodarů bohatých 

svitavských občanů vybudován klášter, a v něm řádové sestry zajišťovaly péči o staré, nemocné 

a postižené. 

 

Novodobá historie zařízení se začala psát od roku 2004, a především po roce 2007, kdy vstoupil 

v platnost nový zákon o sociálních službách. Již v roce 2004 vzniklo ve Svitavách „detašované„ 

pracoviště ústavu v nově zrekonstruované vile, kde dodnes bydlí 13 klientů. Již tenkrát, dávno před 

novelou zákona a oficiálním statutem služby chráněné bydlení, žili klienti poměrně samostatně, sami 

si zajišťovali chod domácnosti a s tím spojené všechny aktivity – vaření, nákupy, úklid, praní prádla aj.  

Samozřejmě za pomoci a podpory pracovníků. 

 

Zlomový rok 2007 přinesl legislativní oporu pro změny v poskytování služeb, a protože jsme už měli 

zkušenosti s jinou alternativou, uvažovali jsme o rozšíření již oficiální služby chráněné bydlení. Nabízela 

se možnost vybudování nebo zakoupení dalšího samostatného domu, ale to byla otázka poměrně 

vysokých investičních nákladů. Jiná alternativa byla zamyslet se nad pronájmem bytů. Čas ukázal, 

že naše uvažování a směřování touto cestou je správné. 

 

Co bylo hlavním východiskem při jednání o pronájmu bytů? 

Základní hypotéza zněla – klienti budou žít, bydlet, pracovat a trávit volný čas tak, jako my všichni.  

Jak žijeme, bydlíme, pracujeme a trávíme volný čas my všichni? A odpověď přišla sama – bydlet 

v panelákovém bytě je přece zcela normální, a bydlí ták miliony našich spoluobčanů. Rovněž tak 

zajištění všech dalších potřeb je přece zcela běžné ve známé komunitě a ve známém sociálním 

prostředí. Toto poznání nás utvrdilo v tom, že tato cesta je možná trošku neznámá a nevyzkoušená, 

ale zcela přirozená a naplňuje všechny atributy myšlenky transformace. 

 

V roce 2008 jsme získali do pronájmu první dva byty. Začala zcela nová etapa ve fungování organizace, 

v uvažování zaměstnanců a v životě klientů. Postupně jsme se učili, jak v tomto novém systému 

pracovat. Jako první a zásadní hledisko bylo stanoveno zajištění bezpečnosti klientů. V bytech byl 

k dispozici pracovník 24 hodin denně. Klienti byli opakovaně seznamování s riziky a s povinnostmi, které 

tento nový – svobodný – styl života přinesl. Výhody byly všem klientům jasné od prvního dne. Denní 

režim zcela odpovídal běžnému životu nás všech. Klienti si sami vařili, nakupovali, uklízeli – vše 

s pomocí pracovníka.  
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Jak běžel čas, postupně jsme zjišťovali, že tento systém je zcela funkční a je možné a potřebné ho 

rozšířit. Ostatní klienti, kteří dále žili v instituci, začali intenzivně vnímat rozdíl ve způsobu života v bytě 

s jejich stávajícím a my jsme reflektovali jejich požadavky a přání ke změně.  

Proto jsme postupně pronajímali byty od dalších svitavských občanů a takto rozšířili službu na 

současných 9 bytů ve službě chráněné bydlení pro celkem 34 klientů. Dalších 13 klientů žije ve vile, 

takže z celkového počtu 115 klientů jich 48 využívá službu chráněné bydlení a 10 klientů službu podpora 

samostatného bydlení – v dalších třech zcela samostatných bytech. 

 

V oblasti personálního zajištění jsme sledovali velmi zajímavý vývoj, který korespondoval se získáváním 

samostatnosti a soběstačnosti klientů.  Jak jsme již zmínila, zpočátku byl pracovník ve službě pro 

všechny klienty 24 hodin. Postupně jsme zjistili, že někteří klienti vůbec nepotřebují pracovníka v noci, 

a v podstatě ani odpoledne. Proto jsme mohli podporu pracovníků zacílit přísně individuálně na konkrétní 

klienty. Jsou byty, kde je pracovník k dispozici pouze v ranní a večerní době, anebo jsou byty, kam 

pracovník dochází i v noci. Opět zdůrazňuji, že zajištění bezpečnosti klientů je na prvním místě. 

 

Možná stojí za zmínku postoj svitavské veřejnosti. I ten prošel poměrně složitým vývojem. Protože 

„charita“ ve Svitavách má hlubokou tradici, jsou klienti našeho zařízení zcela běžnou součástí města. 

Ovšem dosud žili v zařízení, za pomyslnou i skutečnou zdí. Najednou se stali přímými sousedy 

v paneláku. A to byla zcela nová situace, se kterou neměl nikdo zkušenosti. Pro nás to byla velká výzva 

vysvětlit sousedům, že naši klienti mohou takto bydlet, že budou slušní a spolehliví sousedé. Chápali 

jsme oprávněné obavy občanů, zda bude zajištěna bezpečnost, zda nehrozí riziko požáru, vytopení bytu 

a jiné. Pro zajištění těchto situací jsme učinili maximum, jak ve smyslu zajištění technických 

preventivních opatření, tak ve smyslu osobní odpovědnosti pracovníků a důkladného poučení klientů.  

Aktuálně můžu konstatovat, že vztahy se sousedy jsou buď velmi přátelské, nebo pasivní, lhostejné. 

Naprosto neregistrujeme negativní či nepřátelské postoje. 

 

Naší prioritou je, aby byli klienti zapojení do práce za finanční odměnu, která je pro ně samozřejmě velmi 

významná nejen z hlediska materiálního, ale především z  hlediska naplnění potřeby seberealizace. 

V současné době je zaměstnáno 19 klientů, aktuálně začínáme spolupráci s dvěma podnikateli 

a jednáme o možnosti  zaměstnání dalších klientů. 
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Vliv podpory na uživatele 

Bc. Zuzana Thürlová  Občanské sdružení JURTA, Agentura Osmý den, o. s. 

Společně s kolegy obou organizací dlouhodobě podporujeme lidi s různorodým zdravotním 

znevýhodněním při jejich cestě z ústavní či rodinné péče do běžného života. Poskytujeme několik 

sociálních služeb, jejichž cílem je uživatele naučit různým pracovním a sociálním dovednostem, podpořit 

je při získání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce a poskytnout podporu při samostatném 

bydlení v běžné komunitě.  

Příspěvek: 

Podpora je jediný nejefektivnější přístup, díky kterému se lidé učí novým věcem, zvyšují své dovednosti 

a kompetence, rozvíjí se a posouvají své hranice. 

 

Z těchto důvodů by podpora neměla být uplatňována jen v sociálních službách při práci s uživateli, 

ale měla by patřit do našeho každodenního života – jak v rodinném prostředí (např. směrem k našim 

dětem), tak v pracovním životě (podpora zaměstnanců).  

 

Je potřeba se ale naučit rozeznávat podporu od pomoci a umět aktivně a správně podporovat naše 

uživatele. Co je podpora a co pomoc?  

Podpora by se dala definovat jako přístup pracovníka, díky kterému se uživatel učí věci zvládat sám – 

sám si přijde na řešení dané situace, které pak uplatní v praxi.  

Pomoc – nerozvíjí uživatele, jasně mu říká, co má dělat či v krajním případě – pracovník udělá určitou 

činnost za uživatele, který by byl schopen ji zvládnout zcela sám či s právě s cílenou podporu.  

 

Pro lidi všeobecně (nevyjímaje naše uživatele) je mnohem jednoduší přijímat a žádat pomoc – je to 

pohodlnější a rychlejší. Často jsme dlouhodobě naučeni jen dostávat pomoc a pak změna, kdy se máme 

na činnostech podílet, je pro nás velká změna a chce to čas a trpělivost (obou stran), než budeme 

schopni přijmout podporu a vnímat její přínosy. Z praxe víme, že uplatňování pomoc v situacích, kdy je 

možné dát podporu, vede jen k zneschopnění uživatele a posilování jeho závislosti na dané službě. 

 

Cílená podpora není jen způsob, jak se učit novým dovednostem – např. oblékat se, pečovat o svůj 

pokoj či domácnost, nakupovat a vařit. Je to hlavně cesta, jak naučit naše uživatele se rozhodovat, znát 

důsledky svých rozhodnutí a činů, přijímat odpovědnost a povinnosti, což také patří k běžnému životu. 

 

Podporovat uživatele znamená často umožnit mu prožít i méně příjemný zážitek, který je ale do 

budoucna velmi cenným poučením (řízená míra rizika). Stejně jako pro nás tak i pro naše uživatele platí: 

Chybami se člověk učí!  

 

V praxi (nejenom naší) nás uživatelé často překvapili. Zvládli činnosti a situace, o kterých jsme si 

zpočátku mysleli, že jsou nad jejich možnosti. Často slýcháme: To nepůjde. To se nikdy nenaučí. 

A realita bývá pak však jiná. Z toho důvodu se snažme nehledat důvody/argumenty proč ta daná věc 

nejde, ale spíše přemýšlet, jak překonat tyto překážky, jak by se to dalo udělat a podpořit uživatele v jeho 

dalším rozvoji a cestou za samostatností! 

 

Na závěr bych ráda uvedla motto našich organizací, které máme mnohokrát ověřené v praxi:  

S počáteční podporou to jde! 

(je třeba jen vytrvat a vědět, oč usilujeme) 
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Pečující osoby 

Barbora Uhlířová Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. 

Pracuje ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o. s. (SPMP ČR) jako 

koordinátorka projektů. Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. S lidmi 

s mentálním postižením se setkává a pracuje od roku 1997. V minulosti pracovala v evropské asociaci 

lidí s mentálním postižením Inclusion Europe v Bruselu, v denním stacionáři Effeta Oblastní charity Brno, 

v Camphill community v Milton Keynes ve Velké Británii. V současnosti se zabývá tématikou pečujících 

osob o osoby s mentálním postižením a pracuje jako asistentka pracovní skupiny SPMP ČR Budoucnost 

a metodikou zpracovávání snadno srozumitelných informací pro lidi s mentálním postižením.  

Příspěvek: 

Pracovní skupina Budoucnost pracující v rámci Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením 

v ČR v rámci své činnosti vytvořila a zpracovala dotazníkové šetření týkající se potřeb pečujících rodičů 

v oblasti osamostatňování jejich děti s mentálním postižením od rodiny. Na základě těchto informací, 

které SPMP získalo v dotazníkovém šetření a v rozhovorech s pečujícími , byly popsány potřeby rodin a 

to jakou podporu tyto rodiny potřebují k tomu, aby mohly pečovat o své rodinné příslušníky s mentálním 

postižením. 

 

Národní centrum v roce 2012 zadalo SPMP v ČR zpracování analýzy situace pečujících osob o osoby se 

zdravotním postižením v ČR. Pro tuto Analýzu poskytlo Národní centrum podpory transformace 

sociálních služeb podklady a informace z pracovní skupiny Pečující osoby, která mapuje situaci 

pečujících osob v kontextu transformace v ČR a k tomu účelu zpracovala a zadala dotazník pro pečující 

osoby, dále shromáždila a zpracovala informace do dvou výstupů a doporučení. 

 

 

Děti na cestě z ústavů 

Mgr. Zlata Brůžková  Lumos 

Od roku 2004 se zabývala prací s lidmi a s dětmi s mentálním postižením v rámci organizace SPOLU – 

SPI v Olomouci.  Pracovala v oblasti podporovaného zaměstnávání a jako lektorka kurzů aktivního 

sociálního učení pro lidi s mentálním postižením. Dva roky působila ve vzdělávacím procesu žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami na běžné základní škole. V současnosti pracuje v organizaci Lumos 

jako lokální koordinátor aktivit pro děti a mladé lidi s mentálním postižením. V rámci svého působení se 

snaží o přípravnou aktivizaci a podporu dětí s mentálním postižením na plánované cestě z ústavů. 

Příspěvek: 

V mnoha evropských zemích zůstává život dětí s postižením v běžné společnosti stále velkou výzvou.  

Dle statistických údajů z roku 2011 žije v České republice 834 dětí s postižením v zařízeních ústavní 

péče. Potěšující zprávou pro nás je, že se počet dětí s postižením v ústavech snížil (v roce 2009 bylo 

evidováno 1063 dětí s postižením v ústavní péči). V procesu transformace pobytových služeb by právě 

děti měly zaujímat velmi významné místo a je třeba jim věnovat v tomto procesu zvláštní pozornost pro 

jejich snadnou zranitelnost. 

 

Vzhledem k častým negativním zkušenostem dětí s postižením při přesunech z jiných zařízení či z jiných 

oddělení v rámci jednoho zařízení, mohou být následné přechody těchto dětí bez přípravy velmi 

traumatizující. Obzvláště u dětí se složitějšími a náročnějšími potřebami je důležité věnovat přípravě na 

jakoukoliv změnu delší čas. Každé dítě je jedinečné, a proto je dobré vytvářet přípravný program 

přemístění na míru po vyhodnocení všech potřeb dítěte a po naplánování umístění. Do přípravných 

programů nezařazujeme pouze děti samotné, ale také pracovníky, pečovatele a další aktéry celého 

procesu.  
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Naším cílem by tedy mělo být, aby všechny děti byly skutečně zapojeny do rozhodování o svém 

budoucím životě. Úkolem pak zůstává právě jejich důsledná příprava na nový život za využití mnoha 

programů, technik, her či komunikačních metod. Mezi klíčové aktivity patří předávání informací 

srozumitelnou formou, povzbuzování k samostatnému rozhodování, vybírání si z možností a aktivity 

týkající se identity dítěte. 

 

Otázky do diskuze: 

 Jaké jsou vaše zkušenosti s dětmi na cestě z ústavů? 

 Proč je tak důležité děti připravit? 

 Jaké mohou být obavy dětí ohledně přemístění? 

 Jaké jsou obavy pracovníků, rodičů při přemisťování dětí? 

 Zamyslete se nad některými obtížemi, kterým mohou děti čelit při přechodu do nového dětského 

domova rodinného typu. 

 V jakých oblastech je třeba děti podporovat a rozvíjet pro život v komunitě? 

 Jakou podporu může tým poskytnout v prvních týdnech nového umístění? 

 S čím jsou při přemisťování dětí nejčastější potíže? 

 Jaký je rozdíl v přípravě dětí a přípravě dospělých? 

 

 

Lidé s postižením a veřejnost 

Mgr. Zuzana Durajová Liga lidských práv 

Zuzana Durajová absolvovala magisterské studium práva na Masarykově univerzitě, momentálně 

pracuje v Lize lidských práv jako právnička v projektu „Nástroje zaměstnávání lidí se zdravotním 

postižením v době transformace sociálních služeb“ a v Centru advokacie duševně postižených na oblasti 

práv lidí s postižením. Je autorkou několika článků a publikací věnující se problematice způsobilosti 

k právním úkonům, zbavení osobní svobody v psychiatrických léčebnách a judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva v oblasti práv lidí s postižením. Pravidelně školí různé subjekty ohledně práv klientů 

v sociálních službách. 

Příspěvek: 

Sociální služby v České republice jsou postaveny na smluvním principu, tedy jejich poskytování musí 

předcházet dohoda mezi poskytovatelem sociálních služeb a klientem. V některých případech však 

legislativa umožňuje, aby byl člověk s postižením do ústavního zařízení umístěn proti své vůli, a to tehdy, 

když nemá reálnou nebo právní způsobilost k tomu, aby uzavřel smlouvu o poskytování sociálních 

služeb. V těchto případech jeho souhlas nahrazuje souhlas jiné osoby, opatrovníka, případně obecného 

úřadu. Tyto situace však nevylučují, že člověk nebude se svým umístěním souhlasit. Současný právní 

systém neumožňuje, aby se člověk svému nedobrovolnému umístění bránil, neexistuje soudní ani jiný 

přezkum zbavení osobní svobody v sociálních službách, ani nejsou stanoveny konkrétní podmínky pro 

takové umístění.  

 

Evropský soud pro lidská práva již několikrát zdůraznil, že i v sociálních službách může dojít ke zbavení 

osobní svobody, a to i v případě, že člověk není v ústavu uzamčen. Stačí, že on sám s pobytem 

v zařízení nesouhlasí a zaměstnanci zařízení nad ním vykonávají efektivní dohled. Komisař Rady Evropy 

pro lidská práva zdůraznil, že základem práva na život v komunitě je respekt ke svobodnému rozhodnutí 

o tom jak, a s kým chce člověk bydlet. Člověku s postižením musí být dostupná podpora v rozhodování, 

aby byl schopen se rozhodnout své rozhodnutí vyjádřit. I pokud je však podpora dostupná, můžou 
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existovat situace, kdy člověk svým rozhodnutím nevyužít sociální služby může být ohrožen na životě 

nebo zdraví. Případně, kdy vůbec není schopen svůj názor vyjádřit.  

 

Otázky do diskuze: 

 Je možné v ČR zbavit člověka osobní svobody v sociálních službách, nebo je to zcela v rozporu 

s jejich smluvní povahou?  

 Jak poměřovat ochranu života a zdraví člověka s postižením, případě zájmy jiných osob a právo 

na autonomii v rozhodování? 

 Kdo by měl rozhodovat v situacích, kdy člověk s postižením není vůbec schopen vyjádřit svůj 

názor? Je ingerence soudu zárukou nezávislosti, nebo naopak blízká osoba může lépe 

rozpoznat zájmy a přání tohoto člověka? 

 Jsou domovy se zvláštním režimem přípustné ve světle Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením? 

 

 

Lidé, kteří pečují o své blízké s postižením 

Hana Vlčková o. s. ZAHRADA 

Matka dospělého syna s těžkým mentálním postižením a mladší dcery bez postižení. Spoluzakladatelka 

o. s. ZAHRADA, které v průběhu období 2000-2004 vybudovalo pobytovou službu pro dospělé osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením, od roku 2007 registrovanou na sociální službu chráněné 

bydlení, a kde od r. 2009 působí v pozici ředitelka.  

Od roku 1997 se angažuje v o. s. SKOK, oborové platformě, která sdružuje nestátní neziskové 

organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti. Tato platforma se mj. dlouhodobě snaží 

o tvorbu systémových řešení budování sítí komunitních sociálních služeb pro život osob s postižením 

a onemocněním v přirozeném prostředí. 

Příspěvek: 

Jsem matkou 30letého syna s těžkým mentálním postižením, byla jsem dcerou, která se 2 roky starala o 

matku po těžkém ataku mrtvice. 

Od 90. let minulého století, při změně politického systému, bylo mnoho rodičů dětí s postižením 

připraveno se zapojit do systémové tvorby sociální politiky demokratického státu. Vedle profesionálních 

charitativních organizací – Diakonie ČCE, Charita, Naděje, Armáda spásy apod. - vznikaly desítky 

svépomocných organizací, v jejichž čele stáli rodiče dětí s postižením. Naší snahou bylo zviditelnit, 

že naše děti jsou kráceny na svých právech v oblasti vzdělávání, trávení volného času, možnosti 

pracovat – shrnuto, aby byly, a my s nimi, viditelnou součástí společnosti.  

Přes 20 let čerpáme ze zahraničních zkušeností, které jsme měli možnost vidět na vlastní oči nebo 

zprostředkovaně přes zahraniční hosty na různých konferencích, kteří s námi sdílejí nejen své postupy a 

metodiky práce s dětmi i dospělými s postižením, ale také nám přinášejí zásadní informace o tvorbě 

systémových nástrojů s podporou svých politických reprezentací.  

V průběhu doby se v mnoha případech naše svépomocné aktivity překlopily do veřejně prospěšných 

služeb. Mnozí z nás se např. stali poskytovateli sociálních služeb, prosazujeme komunitní služby, které 

by umožnily našim blízkým, kteří jsou na nás závislí, poznat prostředí mimo rodinu s dostupností 

vzdělávání, odborného vedení ve zvládání svého postižení. A nám, pečujícím, návrat do života, který žijí 

naši vrstevníci, kteří každodenně neřeší náročnou péči o blízkého člověka. 
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Naše aktivity jsou (bohužel) zatím dlouhodobé jednotlivé projekty, které ale potřebují systémové zázemí. 

Po 15 letech jsem se prostřednictvím pracovní skupiny Pečující potkala s maminkami a otci, kteří pečují 

o věkově mladší syny a dcery než je můj syn. A s hrůzou jsem si uvědomila, že problémy, které jsem 

řešila v 90. letech minulého století, se moc nezměnily – mimo velká města nejsou dostupné služby, které 

by pomohly v péči o naše blízké, neustále se řeší zařazení dětí s postižením do přirozeného školského 

prostředí atd., atd. 

K řešení dlouhodobé neutěšené situace potřebujeme politickou podporu a zásadní respekt politické 

reprezentace k plnění závazných právních dokumentů jako je Listina základních práv a svobod, 

Evropská sociální charta nebo významná mezinárodní Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením. Stát, i nižší samosprávné celky (kraje, obce), mají k dispozici mnoho analýz, rozborů a 

SWOT analýz, které by konečně měly využít v reálné budování udržitelných sítí podpůrných veřejných 

služeb, které by řešily postavení dětí a dospělých osob s postižením v přirozeném prostředí, a tím i 

postavení nás, pečujících.  

Vzkaz pro politickou reprezentaci: Jsme připraveni ke smysluplné spolupráci. 

 

Otázky do diskuze: 

 Jaké jsou nástroje ke zjišťování potřeb pečujících osob a osob na nich závislých? 

 V poslední době se diskutuje působnost lokálního koordinátora, který by individuálně pomáhal 

řešit a zajišťovat potřeby pečujících osob i osob na nich závislých. 

 Jaká by byla charakteristika koordinátora? Jak si představujete např. kontakt s rodinou? 

 Jaké máte zkušenosti se zapojováním do procesů komunitního plánování sociálních služeb na 

úrovni obce/města, mikroregionu, kraje? 

 Informovanost je jedním ze slabých míst v zajišťování služeb pro osoby se zdravotním 

postižením a jejich pečující. Jaké jsou vaše návrhy směřující ke změně? 

 

 

Život s podporou 

Lenka Skálová Rytmus o. s. 

Jitka Žofajová Rytmus o. s. 

Lenka Skálová pracuje v o. s. Rytmus od 1 9. 2010 v Lubech jako metodik služby Podpora 

samostatného bydlení. Dříve pracovala v DOZP pro ženy s mentálním postižením zařazeného do 

individuálního projektu Karlovarského kraje, transformace pobytových zařízení. Absolvovala kurz 

Plánování zaměřené na člověka. 

 

Jitka Žofajová bydlela v DOZP od svých 17 ti let. Nyní žije v městském bytě v paneláku v Lubech. Žila se 

svým přítelem, který se od Jitky téměř po roce odstěhoval. Pro Jitku bylo přestěhování z DOZP náročné. 

Potřebovala podporu hlavně v pochopení zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Využívá služby 

Podporované zaměstnávání, chtěla by pracovat. Dlouhodobé zaměstnání na otevřeném trhu práce se jí 

zatím nedaří najít. Absolvovala kurzy Hospodaření s penězi, Práce na PC. 

 

Jitka se učí žít samostatně, nakupovat, vařit si. Musí hospodařit s penězi, uklízet, starat se o domácnost, 

o svého kocoura. Naučila se samostatně cestovat. Vše zvládá s podporou osobní asistence. Jitka se učí 

zvládat situace, které samostatný život přináší. Má kontakt se svou matkou, která Jitku v osamostatnění 

podporuje. 
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Příspěvek: 

Podpora samostatného bydlení (PSB) je služba, 

která pomáhá bývalým obyvatelům domovů pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji žít 

běžným životem ve vlastním domově s využitím individualizované podpory. Poskytuje podporu pouze 

v nezbytné míře, na základě individuálního přístupu zaručeného využíváním plánování zaměřeného na 

člověka.  

 

Uživatelé služby jsou podporováni v samostatném rozhodování. Práce PSB vychází z toho, že lidé 

s postižením jsou rovnoprávnými občany a musí mít možnost svobodně rozhodovat o svém životě. 

 

PSB se snaží posílit vlastní schopnosti uživatelů služby rozhodovat se. Velkou roli v plánování služby 

hraje využití běžných zdrojů ve společnosti – PSB spolupracuje s úřady, městy a obcemi a naši klienti 

využívají veřejné kulturní a sportovní nabídky v místě bydliště, běžně dostupné veřejné služby apod. 

Poskytuje službu 18 uživatelům ve městech Luby, Cheb, Ostrov, Sokolov, Karlovy Vary. 

 

Otázky do diskuze: 

 Jak odpovědět  na argument příbuzných, opatrovníka …Chtěl bych, aby moje dcera  zůstala v ústavu, tam 

se o ní postarají a myslím že jí tam nic nechybí, má tam teplo ,vaří dobře, pracovat přece nemusí, když má 

důchod, je to pro ní bezpečnější… 

 V čem se pro člověka liší život v Dozp a v PSB ? 

 Jaké jsou největší překážky v přestěhování se do chráněného bydlení nebo bydlení s podporou? 

 

 

Zapojování uživatelů s tělesným postižením v transformaci 

Mgr. Milan Langer Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ 

Od dětství žiji s postižením, v pěti letech jsem nastoupil v Brně na Kociánku do mateřské školy a potom 

zde odchodil i základní školu. Při plánování co dál a vědomí, že mne musí živit hlava, jsem volil ze dvou 

tehdejších možností ekonomka v Košicích a gymnázium v Bratislavě geograficky bližší možnost. Domů 

jsem celou dobu jezdil jen na prázdniny a Vánoce, byl jsem zvyklý na kolektiv a měl jsem obavy z toho, 

že budu bývat doma sám. Chtěl jsem studovat dál, počítače existovaly jen jako ve filmu „Jáchyme, hoď 

ho do stroje“ na celý sál, proto se mi jevila jako jediná možnost studium jazyků, ačkoliv mě nebavily 

a lákala mě matematika a fyzika. 

 

Vysokou školu jsem absolvoval v Brně jako dálkový student, otec mě vozil jednou za dva až tři týdny na 

konzultace a zkoušky. Po státnicích jsem pracoval doma na překladech pro státní firmu Konferenční 

servis. I elektrický psací stroj jsem si musel půjčit z Národního výboru. Těšil jsem se každý rok na několik 

týdnů do lázní, do společnosti. Zde jsem potkal řadu přátel, s jejichž pomocí jsem se posouval 

k postupnému odchodu z péče rodičů, ale i svou budoucí ženu. 

 

Za ideální model považuji metodu peer counselling, neboli „když to dokáže stejně postižený kamarád, 

proč bych to nezvládl já“. Je dobré jít postupně od jednoduššího ke složitějšímu, věci „do světa“ na pár 

dní, později na týden a krok za krokem si zvykat na nový způsob života s možnostmi i riziky ve vlastních 

rukách. 
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Dnes pracuji v neziskové organizaci, která pomáhá postavit se na vlastní nohy dalším lidem 

s postižením. Trend vozíčkářů Olomouc nabízí ucelený řetězec služeb od poradenství a půjčovny 

pomůcek, přes sociální rehabilitaci a učení se novým dovednostem, osobní asistenci až po získání 

pracovního uplatnění v našem digitalizačním středisku a malém call centru. 

 

Snažím se být aktivní v odstraňování architektonických a psychologických bariér, zapojuji se do 

komunitního plánování v Olomouci i kraji, fušuji do politiky. 

 

Podobnost odchodu z ústavní péče a osamostatnění se z péče rodiny 

- odejít od péče rodičů je v mnohém podobné odchodu z ústavního zařízení 

- péče rodiny také často přechází v přepečovávání a v budování závislosti člověka s postižením, 

nekompetence člověka s postižením 

- jsou zde snahy o psychický nátlak (minule jsi se vrátil nemocný a my tě museli léčit) 

- máme rodiče rádi, a proto jim nechceme působit problémy – zaměstnanci se bojí, že ztratí 

zaměstnání 

- člověk s postižením má při odchodu z rodiny, ze sobě známého prostředí, stejné obavy, jestli to 

zvládne. Jen postupně se učí novým dovednostem – nakupování, vaření, péče o domácnost, 

organizace osobní asistence nebo jiné nezbytné péče okolo sebe 

 

Otázky do diskuze: 

 V čem si myslíte, že je podobnost při osamostatnění se z ústavní nebo rodinné péče? 

 V čem vidíte rozdíly mezi oběma situacemi? 

 Jaká očekávání má osoba s postižením před a V průběhu přechodu k samostatnému životu? 

 Jaké různé obavy mohou člověka s postižením přepadat? 

 Co může obavy zmírnit a uvést očekávání do reálných barev? 

 Jaké kroky a ve které etapě přechodu k samostatnému životu je třeba podniknout? 

 

 

Hodnocení uživatelů 

Herr Mag. Thomas Tröbinger Nueva Evaluationsassistent 

Frau Waltraud Agyby Nueva Evaluatorin 

 

Thomas Tröbinger získal magisterský titul ze Sociologie. Je spoluzakladatel společnosti Social Research 

Group, zabývá se realizacemi výzkumných projektů a osobní asistencí pro lidi s poruchami učení. 

 

Waltraud Agyby je Nueva hodnotitelkou od roku 2003, zabývá se Nueva prezentacemi pro partnery 

a další zainteresované organizace 

Workshop: 

Nueva je hodnotící metoda pro měření a popis kvality služeb pro osoby s poruchami učení 

a s postižením. Hlavní důraz je kladen na zjištění té kvality, s kterou se uživatelé služeb setkávají 

a kterou vnímají. Tímto přístupem orientovaným na výsledky Nueva doplňuje postupy a modely řízení 

kvality a nabízí zpětnou vazbu od uživatelů vhodnou pro vyhodnocení a další rozvoj poskytovaných 

služeb. Kvalita je definována z perspektivy uživatele. Uživatelé významně spolurozhodují o tom, 

co považují za kvalitu, a v rozhovorech nebo jako účastníci šetření poskytují informace o tom, jakou 

kvalitu služby vnímají. Za účelem soustavného dalšího rozvoje a přizpůsobování regionálním důrazům 

jsou pravidelně zváni jako experti zástupci úřadů a zúčastněných organizací. V pravidelných intervalech 
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stanovují standardy kvality prostřednictvím formulace realistických plánovaných hodnot podle kritérií 

Nueva u norem pro různé druhy služeb a potřeb uživatelů.  

 

Metodicky vychází Nueva z přístupu emancipačního a participačního akčního výzkumu
1
. Lidé 

s poruchami učení se aktivně účastní všech fází hodnocení. Podílejí se na vývoji, provádějí dotazování 

a pozorování, informují a prezentují výsledky. V souladu s pedagogickým principem normalizace a 

dalšího rozvoje podle Wolfensbergera
2
 mohou jakožto lidé s poruchami učení a s postižením zaujímat 

společensky uznávané role a začít mapovat a spolu ovlivňovat procesy poskytování služeb. Informace 

získané v rámci vyhodnocování se zpracovávají ve verzích pro snadné čtení
3 

a pomocí piktogramů. Tím 

získávají uživatelé snadný přístup k informacím, které jsou pro ně důležité.  

 

Z hlediska vědecké teorie vychází Nueva kromě známých pedagogických přístupů normalizace 

a valorizace sociální role, sebeurčení a empowermentu také z teorií pro tvorbu osobních služeb 

v sociální práci (zejména teoretické diskuse o pojmu uživatel a o otázce posilování uživatelů v procesu 

poskytování) a z teorií potřeb a motivace.  

 

                                                        
1
 Zarb 1992, Kiernann 1999 o rostoucím významu zapojení postižených do výzkumného procesu, „co worker“, in Kannonier Finster, 

Ziegler 2007 
2
 W. Wolfensberger 1986, Die Entwicklung des Normalisierungsgedankens in den USA und Kanada (vývoj myšlenky normalizace 

v USA a v Kanadě) 
3
 Podle norem kvality sítě pro snadný jazyk, k nalezení na www.capito.eu. 


