
není soběstačný.“ Představ-
me si jakoukoliv životní 
situaci, kdy jsme my sami 
potřebovali pomoc někoho 
druhého – pomoci prořezat 
strom, naučit se uvařit svíč-
kovou, vybrat správné dů-
chodové připojištění nebo 
dobrého telefonního operá-
tora. Pokud mezi sebou 
porovnáme tyto naše po-
třeby, zjistíme, že každý 
z nás potřebuje pomoc 
v různých oblastech a také 
v různé míře.  
(pokračování na str. 2)    

Mýty se utvářejí tehdy, 

pokud nemáme s něčím 

zkušenost, kterou bychom 

si sami mohli rozumně 

vysvětlit nejasné věci ko-

lem nás. Někdy nám ani 

znalosti nepomohou od 

nesprávných představ. Je 

proto nutné uvědomit si, 

že nás může obklopovat 

mnoho polopravd, nad 

kterými bychom se měli 

zamyslet. Právě o boření 

mýtů vydala Evropská síť 

nezávislého života již před 

dvěma lety publikaci Myth 

Buster – Independent li-

ving. Mýty v ní uvedené 

jsou stále aktuální, proto 

jsem si dovolila některé ve 

zkratce přiblížit i vám čte-

nářům, a zároveň přidat 

komentáře plynoucí z vlast-

ní zkušenosti.  

1. mýtus: Žít nezávisle zna-

mená být soběstačný.  

Jak autoři uvádějí: „Nikdo 
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Úvodní slovo 

V našem novém čísle se 

budeme věnovat převážně 

mýtům a polopravdám, 

které vznikají v oblasti 

samostatného života 

a deinstitucionalizace. 

Všichni víme, jak je těžké 

vyvrátit „pravdu“ člověku, 

který je o ní skálopevně 

přesvědčen. Právě oblast 

deinstitucionalizace je 

jednou z oblastí, ve které 

se mýty těžko vyvrací. 

Bohužel i mezi pracovníky 

starajícími se o lidi 

s postižením se stále na-

jdou lidé, kteří v mýtech 

dodnes žijí. 

Články, které jsme pro Vás 

připravili, by mnohé mýty 

měly vyvrátit a my pevně 

doufáme, že se tak skuteč-

ně stane. 

Konference XIII. Hradecké dny sociální práce 

často podceňována a ne 
vždy dostatečně ceněna,“ 
zdůraznila ministryně práce 
a  sociálních věcí Michaela 
Marksová. 

Konference se již tradičně 
konala na půdě zdejší uni-
verzity za velké podpory 
rektora prof. Ing. Kamila 
Kuči, Ph.D. „Jsme rádi, že se 
konference, na 
kterou přijeli dis-
kutovat odborníci 
z celého světa, 
koná na půdě 
Univerzity Hradec 
Králové. Téma je 
nám blízké, neboť 
i na jedné 
z našich součás-
tí  - Ústavu sociál-
ní práce - se vzdě-

lávají budoucí odborníci 
v oborech sociální práce. 
Navíc, vzhledem k měnící se 
demografické křivce, bude 
potřeba kvalitních sociál-
ních pracovníků a sociálních 
projektů stále růst. A na to 
se musíme připravovat již 
dnes.“ 

(pokračování na straně 3) 

 Ve dnech 23. a 24.  září se 

konala mezinárodní konfe-

rence na téma Podpora 

člověka v jeho přirozeném 

prostředí.   

Zda a jak mohou žít lidé 
s různými handicapy 
v přirozeném prostředí, 
přijeli diskutovat odborníci 
z celého světa. Také Minis-
terstvo práce a sociálních 
věcí ČR představilo hned 
v několika diskutovaných 
oblastech vlastní teze 
a  záměry. 

„Pro nás je velmi důležité, 
že se o tomto tématu disku-
tuje i v akademických kru-
zích, protože práce sociál-
ních pracovníků je velmi 
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Bořiči mýtů 

(pokračování ze str. 1) 
 
2. mýtus: Nezávislý život není pro 

každého. 

Vždy budou zapotřebí instituce, které 

se budou specializovat na různé sku-

piny lidí s postižením a budou jim 

poskytovat péči či podporu 

v chráněném prostředí, které je ale 

zároveň izoluje od okolí. „Lidé se 

zdravotním postižením stále bojují 

o  své právo nebýt oddělováni a izolo-

váni, ale žít nezávisle ve společnosti.“1 

I lidé s velmi závažným postižením 

mohou žít v domácím prostředí, je to 

jen otázkou míry jejich podpory ze 

strany rodiny, přátel, sociálních a dal-

ších veřejných služeb, obce a státu. 

Každý má při poskytování pomoci 

svou roli – někdo nastavuje podmín-

ky, poskytuje finance, jiný pomoc 

a  podporu, u dalšího jde jen o to, aby 

uzpůsobil svoji nabídku i lidem 

s různým handicapem. Od někoho se 

očekává profesionální přístup, nemé-

ně důležitá je ale i přirozená pomoc a 

psychická podpora, kterou získáte jen 

od svých blízkých. 

3. mýtus: Lidé s postižením budou 

izolovaní a osamocení, když budou 

žít nezávisle. 

„Nezávislý život neznamená, že lidé 

musí žít na vlastní pěst, ale vyžaduje, 

aby měli možnost vybrat si, kde 

a  s kým chtějí žít.“1 Toto právo zaru-

čuje i Úmluva OSN o právech osob se 

zdravotním postižením v článku 19 

Nezávislý způsob života a zapojení do 

společnosti. Takže stejně jako mnoho 

mladých lidí dnes žije doma s rodiči až 

do doby, když už mladí vlastně nej-

sou, tak i lidé s postižením mohou žít 

s rodiči, mít spolubydlícího, kterého si 

vybrali, nebo žít sami, ale být 

v kontaktu se svými blízkými podle 

svých představ. 

 

4. mýtus: „Zajistit nezávislý život 

pro každého je příliš drahé.“1  

Toto je tvrzení, které nelze brát na 

lehkou váhu, protože významně 

ovlivňuje rozhodování na všech 

úrovních – na úřadech i u politiků, 

u široké veřejnosti i lidí blízkých 

člověku s postižením. Někdy tento 

argument mohou vznést i lidé 

s postižením sami. S tímto jsem se 

setkala například u seniorů, kteří mi 

odůvodňovali, proč jsou v domově 

pro seniory, byť nepotřebují ještě 

ani mnoho péče. A co na to autoři 

publikace? „Nezávislý život je lidské 

právo, proto nemůže být odmítnu-

to kvůli úsporám.“ Při různých dis-

kusích k nákladům se také často 

jako protiargument uvádí, že velké 

pobytové služby, které jsou nyní 

(někdy) levnější, neumožňují člově-

ku kvalitní život. Zajišťují mu sice 

základní životní potřeby, ale jejich 

nastavení a uspokojování je omeze-

no nabídkou služby, jejím umístě-

ním, počtem pracovníků a dalšími 

faktory nezávislými na potřebách 

a  přáních člověka s postižením. 

Zmíním zde i další mýty uvedené 

v publikaci: „nezávislého života lze 

dosáhnout stavěním skupinových 

domovů a denních pečovatelských 

center pro osoby s postižením“, 

„nezávislý život přináší mnoho rizik, 

a proto je lepší pečovat o lidi 

s postižením v ústavní péči“, 

„podpora nezávislého života není 

vhodná pro děti s postižením“ 

a „není možná kontrola kvality pod-

mínek podpory nezávislého života“.  

S argumentací, proč se jedná o mýty 

a ne o skutečnost, si jistě poradíte 

sami, případně ji můžete nalézt 

ve zmíněné publikaci.  Každý může 

zvážit, jak bude brát tyto mýty vážně 

a jak se to odrazí v jeho přístupu 

k lidem s postižením, seniorům nebo 

i jiným skupinám obyvatel, kteří po-

třebují nějakou tu podporu či pomoc 

navíc. Pokud se vžijeme do jejich 

situace a pokud si uvědomíme, že 

ani naše zdraví není věčné, pak se 

nám možná bude ještě více zamlou-

vat koncept nezávislého života 

a  budeme ho snadněji prosazovat 

i  vůči dalším lidem. 

Mgr. Ivana Příhonská, 

MPSV 

 

1 ENIL: Myth Buster – Independent 

living, 2014; volně přeloženo autor-

kou článku              

Z P R A V O D A J   

N Á R O D N Í H O  C E N T R A  P O D P O R Y  
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ku Schőnwald. V roce 2007 jsme se 
zapojili do pilotního projektu MPSV ČR 
Transformace sociálních služeb. Kola 
událostí se roztočila v roce 2008, kdy 
spadl dřevomorkou poškozený strop 
zámku. Situace si vyžádala evakuaci 
hlavní zámecké budovy. Po všech pro-
vizoriích, ubytovnách a pronájmech 
jsme se postupně přesunuli do dvanác-
ti nových či zrekonstruovaných domů. 
Poslední domácnost klienti zabydleli 
v únoru 2015. V podstatě osm let žije 
naše organizace transformací. Proto si 
o problematice troufáme hovořit. Ni-
koliv z teoretického hlediska, ale nahlí-
žíme na téma očima praxe, očima 
“dělníků transformace“.   

Mýtus č. 1: Transformace je drahá.  

Snad nejčastěji slýchaný argument. 
O  jaká data se opíráme? Existují vů-
bec? 

Po transformaci narůstá počet pracov-
níků organizace. Mění se zejména 
struktura zaměstnanců. Přibývá pra-
covníků přímé péče, zanikají pozice 
pomocných provozů (mizí uklízečky, 
pradleny, švadleny, kuchařky, údržbáři 
a zahradníci). 

Pro naše výpočty pracujeme s daty 
služeb DOZP a CHB, které obsáhly ka-
pacitu předchozího ÚSP. Nezapočítává-
me odlehčovací službu, sociálně tera-

peutickou dílnu a denní stacionář, 
které poskytují služby dříve neexistu-
jící, a to i klientům žijícím v rodinách.   

Mezi lety 2007 (poslední rok na zám-
ku) a 2015 vzrostly náklady organiza-
ce o 23 %. Kolik z toho však tvoří ná-
růst platů, navýšení cen energií, po-
travin a dalších základních vstupů, ke 
kterým by došlo bez ohledu na trans-
formaci? Zeptali jsme se tří dalších 
příspěvkových organizací obdobné 
velikosti a stejné cílové skupiny, 
ovšem bez transformace, jaký mají 
nárůst nákladů ve stejném časovém 
úseku. Jednalo se o 12 – 40% nárůst 
nákladů. Transformace tedy zvýšila 
cenu maximálně o 11 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pokračování na str. 4) 

O transformaci se říká ledacos. Často 
se pravdy mění v polopravdy a ústním 
podáním si každý trochu přidá a na 
konci už se nese světem úplná báje. 
Nebo mýtus. A není v něm přece skry-
ta trocha pravdy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov bez zámku Náměšť nad Osla-
vou je první plně transformovanou 
příspěvkovou organizací Kraje Vysoči-
na. Poskytujeme dospělým osobám 
s mentálním postižením službu Do-
mov pro osoby se zdravotním postiže-
ním (DOZP), chráněné bydlení (CHB), 
denní stacionář, odlehčovací službu a 
sociálně terapeutickou dílnu celkem 
v šesti lokalitách Vysočiny.   

Dříve se jmenoval Ústav sociální péče 
(ÚSP) Jinošov a sídlil v loveckém zám-

Sedm mýtů transformace versus praxe  

Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou 

V rámci sekce s názvem Význam rodiny 

v rámci péče o člověka se zdravotním 

postižením v přirozeném sociálním 

prostředí se výborně propojily příspěv-

ky z praxe zabývající se péčí o lidi se 

zdravotním postižením a seniory 

s  příspěvky akademicky orientovaný-

mi. Na základě těchto příspěvků vznik-

la diskuze na téma, jak zlepšit postave-

ní lidí, kteří o své blízké pečují nefor-

málně. Ze závěrů sekce vyplynula po-

třebnost posílení role terénní sociální 

práce. 

Zajímavá témata byla diskutována 

v  sekci Podpora samostatného roz-

hodování, na jejímž konci se účastníci 

shodli, že podporu lze uskutečňovat 

bez ohledu na věk, pohlaví či postiže-

ní daného člověka. 

Z konference XIII. Hradecké dny soci-

ální práce pro Vás připravujeme 

sborník s názvem Podpora člověka 

v jeho přirozeném prostředí, jehož 

elektronická verze bude zveřejněna 

začátkem roku 2017 na stránkách  

http://hradeckednysp.usp-uhk.cz/.  

Konference XIII.  

Hradecké dny sociální 

práce 
(pokračování ze str. 1) 

Účast byla mimořádně vysoká, přijelo 

377  domácích i zahraničních účastní-

ků a významných hostů.  

Přednášky probíhaly ve dvanácti sek-

cích. Věnovaly se sociální práci, vzdě-

lávání a kvalifikaci sociálních pracovní-

ků, filozofickým východiskům trans-

formace  služeb a mnoha dalším ob-

lastem. 

http://hradeckednysp.usp-uhk.cz/
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Sedm mýtů transforma-

ce versus praxe Domova 

bez zámku Náměšť nad 

Oslavou 

(pokračování ze str. 3) 

Mýtus č. 2: Jsou to malé ústavy 

Tady prrr…, protože to by se krásně 
mohlo stát. Kdyby se jen vystavěly 
domky a nic víc. Změníte-li kulisy, 
z Rusalky se Aida nestane. Jako na-
prosto klíčovou vnímáme změnu para-
digmatu, mění se systém práce s lidmi 
s hendikepem. Je to takové to neucho-
pitelné nic, které když chybí, tak to 
poznáte. 

A jedno velké POZOR pro všechny po-
skytovatele transformované péče, 
včetně nás samotných. Ústavní prvky 
je třeba neustále reflektovat, protože 
se rády objevují jako houby po dešti 
i  tam, kde byste je nečekali. Ale dá se 
to uhlídat.  

Mýtus č. 3: Transformace není pro lidi 
s vysokou mírou podpory 

Hojně rozšířený názor: „Tak přestěhuj-
te ty šikovné a ty ležící nechte tak, 
však ani nevnímají, kde jsou.“  Chyba 
lávky a největší překvapení plynoucí 
z transformace ÚSP Jinošov.  

Ukázalo se, že největší pokroky po 
přestěhování udělali právě uživatelé 
s vysokou mírou podpory. Větší, než si 
kdo z personálu troufl předvídat. Jako-
by si ti s nižší mírou podpory dokázali 
urvat své místo na slunci už v tom vel-
kém kolektivním zařízení. Kdežto na ty 
ostatní se dostalo až v prostředí ma-
lých domácností. Brzdou pro transfor-
maci lidí s vysokou mírou podpory 
nejsou reálně vlivy etické, logistické či 
jiné. Otázkou zůstávají pouze vlivy 
ekonomické. Přiznejme si to.  

Mýtus č. 4:  Transformace není pro 
staré. 

Tady máme hodně co vyprávět. Prů-
měrný věk klientů Domova bez zámku 
je 57 let. Třetinu osazenstva tvoří star-
ší 65 let, nejstarší klient oslaví 84. na-
rozeniny. Po důkladné přípravě pře-
sun zvládli všichni dobře. To obvykle 
používané klišé, že starého psa novým 
kouskům nenaučíš a starý strom ne-

přesadíš, se v  praxi nepotvrdilo. 
Naši starší pánové si zvykli nadmíru 
dobře, jsou spokojení a neměnili by 
zpět. Váží si svého klidu a zejména 
soukromí.  

Mýtus č. 5: Po přestěhování do no-
vého bude hotovo 

Transformace je zdlouhavý, náročný 
a namáhavý proces. V našem zaříze-
ní i přes naléhavost situace trval 
sedm let. Není divu, že se zaměst-
nanci upínají ke dni stěhování jako 
ke konci veškerých trablů a potíží. 

Není tomu tak.  Přestěhováním to 
celé vlastně začíná. Zároveň však 
přibude pozitivních momentů, ra-
dosti klientů a neuvěřitelných pokro-
ků, které všem dodávají energii do 
další práce.  

Mýtus č. 6: Transformace přináší 
problémy s komunitou.  

Domov bez zámku doposud nemusel 
řešit žádné sousedské konflikty 
v lokalitách s novými domácnostmi. 
Pokud snad nějaké třenice vznikly, 
tak se vyřešily přirozeně, přes plot, 
jak to tak v životě bývá.  

Problémy s komunitou zaznamenaly 
mnohé organizace (i ta naše) při plá-
nování nových lokalit. Strach 
z neznámého se zdá být stále veliký 
a někteří obyvatelé se brání. Nechtě-
jí mezi sebou „ty postižené, blázny, 
agresory, devianty“ a kdovíkoho 
ještě. Tady pomůže jedině osvěta, 
trpělivé vysvětlování, představování 
dobré praxe a někdy holt nezbývá 
než jít o město dál. 

Mýtus č. 7: Není nic lepšího než 
transformované bydlení 

Nemá cenu vzhlížet k transformaci se 
zbožnou úctou. Transformaci je třeba 
vnímat jako přechodnou fázi, kdy mizí 
velkokapacitní zařízení, která nemo-
hou naplňovat základní listinu práv.  
Klient má mít možnost zvolit si formu 
péče. Zda chce žít v menším ústavu, 
v chráněném bydlení, sám s osobní 
asistencí či bez. Aktuálně není vytvo-
řena dostatečná síť ambulantních 
a  zejména terénních služeb, chybí 
finance na pokrytí osobní asistence 
a  také v kraji postrádáme službu pod-
porované bydlení. Zároveň pokulhává 
vzájemná prostupnost jednotlivých 
služeb.   

Mýtů je mnohem víc. Vybrali jsme 
magických sedm nejčastějších. A další 
možná ještě budou vznikat. Dokud je 
praxe nepotvrdí, či nevyvrátí. Chtěli 
jsme se s Vámi podělit o naši odžitou 
zkušenost. Možná to máte jinde jinak. 
Možná to budeme mít za pár let jinak 
i my. 

Důležité na závěr: Jakkoliv je proces 
transformace zdlouhavý a obtížný, 
stojí za to. To je však zkušenost velmi 
těžko přenositelná. Přijeďte se podí-
vat mezi naše klienty, možná pak uvě-
říte.  

Mgr. Hana Šeráková,  

ředitelka Domova bez zámku  
Náměšť nad Oslavou 

Z P R A V O D A J   

N Á R O D N Í H O  C E N T R A  P O D P O R Y  T R A N S F O R M A C E  

S O C I Á L N Í C H  S L U Ž E B  

Informace o službě 

Domov bez zámku Náměšť nad Osla-
vou (Kraj Vysočina) 

Mise organizace Sociální služby re-
spektující individualitu každého člo-
věka. 

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením (23 osob), chráněné byd-
lení (47 osob), odlehčovací služba (3 
osoby), denní stacionář (30 osob), 
sociálně terapeutická dílna. 

Služby jsou poskytovány v Náměšti 
nad Oslavou, Pucově, Hrotovicích, 
Velké Bíteši, Jaroměřici nad Rokyt-
nou, Okříškách. 

http://www.domovbezzamku.cz/  
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Jmenuji se Tomáš, je mi 39 let a od 

narození jsem kvadruplegik – mám 

postižení všech čtyř končetin v dů-

sledku dětské mozkové obrny. Od 

začátku svého života jsem žil v úplné 

rodině – s oběma rodiči a sestrou 

bez handicapu. Doba mého dětství 

lidem s handicapem příliš nepřála.  

Sociální služby tenkrát příliš neexisto-

valy, takže veškerá péče v mém pří-

padě byla pouze a jen na rodině. Do 

ústavního zařízení jsem docházel 

pouze za vzděláním, jelikož možnost 

studovat s vrstevníky bez postižení v 

klasické škole tehdy nebyla. Jinak 

jsem žil doma, v domácím a láskypl-

ném prostředí. Vím, že má situace  je 

spíše výjimečná, každý v mém okolí 

takové štěstí neměl. 

Od 17 let žiji s pomocí osobní asisten-

ce. Hlavně díky této službě prožívám 

téměř běžný život jako každý jiný. 

Někteří lidé si myslí, že když je člověk 

s postižením závislý na fyzické pomo-

ci druhé osoby, potřebuje obléknout, 

zajistit osobní hygienu a další věci, 

které ostatní dělají sami a téměř ru-

tinním způsobem, nemůže za sebe 

svobodně rozhodovat a dělat věci "po 

svém".  

Ale proč bych nemohl?  Vystudoval 

jsem vysokou školu, pracuji, věnuji se 

svým zálibám. Někomu to připadá 

zvláštní. Mně ne. Jen často potřebuji 

pomoc svého asistenta, svých rukou a 

nohou, jak já říkám.  

Pravý domov je pouze jeden 

Na úřadech ještě dosti často mívají 

tendenci hovořit s mým doprovodem, 

nikoliv se mnou, protože v první chvíli 

mě snad považují za nesvéprávného. 

Záhy však pochopí, že asistent je pou-

ze má fyzická síla a o mých záležitos-

tech neví nic. 

Stále se řeší otázka, zda lidé s handi-

capem mají žít v ústavním zařízení, 

nebo doma. Za sebe říkám doma, 

samozřejmě pokud je to ze zdravotní-

ho i organizačního hlediska jen trochu 

možné, se zajištěním vhodné a účinné 

pomoci.  

Pro mě osobně to stoprocentně spl-

ňuje služba osobní asistence. Velmi 

mi vyhovuje i to, že si zatím sám 

Nedávno jsem viděla film o člověku 

s postižením. Přesto, že se jednalo o 

velmi vyumělkovaný produkt, téma 

bylo jasné: Je vhodné, aby i osoba 

s postižením mohla učinit rozhodnutí, 

které není v její prospěch? Má právo 

na špatné rozhodnutí, které by řádný 

hospodář neučinil? Anebo máme 

všem a vždy poskytovat ochranu „pro 

Omezení svéprávnosti jako stoprocentní ochrana? 

a svobodně mohu vybrat a vyškolit 

tým lidí, který se o mě stará. Nejra-

ději si totiž zajišťuji vše sám, nechci 

být součástí služby, kterou mi ně-

kdo organizuje, často bez mého 

vědomí, a jejíž průběh nemohu 

ovlivnit. Jsem již takový solitér. Ne 

každému však tento způsob vyho-

vuje. Proto se domnívám, že nejdů-

ležitější je individuální přístup ke 

každému a možnost volby i třeba 

nějaké vhodné nabídky nebo řek-

něme alternativy jednotlivých slu-

žeb.  

Každopádně by ústavní zařízení asi 

nemělo být první a jedinou mož-

ností. Domnívám se, že nové ná-

zvosloví „domovy pro seniory“ či 

„domovy pro osoby se zdravotním 

postižením“, ačkoliv se třeba snaží 

evokovat rodinné prostředí, ten 

pravý domov nahradit nedokáže. 

Proto děkuji všem svým lidem, 

kteří mi pomáhají žít úplně normál-

ní život a ten pravý domov se 

mnou tvoří. Můj život má prostě 

"barvy všecky".   

A co ten Váš? 

Mgr. Tomáš Lanc 

Můj „neobyčejně obyčejný“ život s osobní asistencí 

jejich dobro“, i kdyby to mělo být 

proti jejich vůli? 

Před časem jsem absolvovala poně-

kud zvláštním setkání. Místnost byla 

plná odborníků, mj. i právníků, vzdě-

laných osob, často s dlouholetou 

praxí. Aniž by to bylo v plánu, společ-

ná diskuze se stočila k tématu práv 

osob se zdravotním postižením, kon-

krétně k omezování svéprávnosti. 

„Já tomu prostě nevěřím,“ prohlá-

sila jedna z účastnic. „Nevěřím, že 

ty alternativy k omezení svépráv-

nosti, ta podpůrná opatření můžou 

někoho ochránit, a proto je raději 

vůbec nepoužívám.“  

(pokračování na str. 6) 
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Omezení svéprávnosti 

jako stoprocentní ochra-

na? 

(pokračování ze str. 5) 

Vzhledem k tomu, že to byla žena, která 

svým působením může ovlivnit mnohé, 

zůstala jsem tak trochu s otevřenou 

pusou. Nemáme snad mezinárodní zá-

vazky, které stanoví, že cílem má být 

zachování svéprávnosti a poskytnutí 

vhodné podpory? Nemáme rozsudky 

významných soudů o tom, jak je třeba 

s tímto omezením pracovat? Nemáme 

(konečně) v občanském zákoníku i jinde 

jasná pravidla o tom, že omezení své-

právnosti nemá být jedinou volbou? 

 

O strachu a odvaze při hledání 

řešení šitých na míru 
O pár týdnů později jsem se účastnila 

dalšího meetingu, tentokrát v jiném 

složení, tématem však byla také své-

právnost. „No, nějak bychom ty lidi 

ochránit měli…Aby nedošlo k nějakému 

tomu zneužívání… Asi by bylo dobré, 

kdyby tedy vůbec neměli právo dělat…“  

To, co padlo poté, mi připadalo stejně 

pravděpodobné, jako kdyby se řešilo 

nebezpečí, že lidé s mentálním postiže-

ním začnou ve velkém montovat raketo-

plány, lítat na Měsíc, a tím svět ohrožo-

vat. Proto by tedy bylo vhodnější jim do 

rozsudku napsat, že nemají právo ani 

stavět vesmírné lodi, ani stoupat ke 

hvězdám. A bylo by to tedy vyřešeno, 

ve  prospěch všech a v zájmu světového 

míru. 

Strach je nepochybně něco, co nás chrá-

ní. Může být ale také tím, co nás bloku-

je, abychom udělali další potřebný krok. 

Krok do neznáma, který je ale nezbytný 

pro další rozvoj. Přesto, že 

o svéprávnosti osob s postižením rozho-

dují (a nemyslím tím jen rozhodování 

soudu) lidé s velkými znalostmi a zkuše-

nosti, někdy jim brání jejich vlastní po-

hled na svět v tom, aby umožnili lidem 

s postižením žít skutečný život, i s riziky. 

Mnohdy se setkávám s názorem, že oso-

ba s duševní poruchou rovná se veliké 

nebezpečí.  

A to je třeba limitovat. Zakážou se jí 

tedy všechna právní jednání, čímž se vše 

„vyřeší“. Ale ono se to nevyřeší. Člověk 

se s riziky setkává denně a ta nejsou 

závislá na tom, co je uvedeno na papíře. 

Někdy se tedy ptám, proč raději nehle-

dáme způsoby, jak někoho podpořit? 

Najít správou formu tak, jak to člověk 

potřebuje, jak mu to vyhovuje, jak je to 

příhodné právě pro jeho situaci? To pla-

tí, myslím, pro všechny profese. Vydat 

zákaz je často to nejjednodušší řešení. 

Hledání nových, potřebných 

a efektivních cest, v praxi pak „řešení 

ušitých na míru“, je vždy náročnější. 

Nechceme ale my, kteří můžeme přímo 

či nepřímo ovlivňovat život osob 

s postižením, někdy zkusit tu druhou 

cestu? Výsledky mohou být velmi pří-

jemné…  

Mgr. Barbora Rittichová,  

právnička dlouhodobě se věnující tema-
tice práv osob se zdravotním postižením 

Z P R A V O D A J   

N Á R O D N Í H O  C E N T R A  P O D P O R Y  T R A N S F O R M A C E  

S O C I Á L N Í C H  S L U Ž E B  

 Jakou máte zkušenost s podporou při rozho-

dování? Využíváte i přirozené zdroje podpo-

ry - rodinu, přátele, sousedy? Jak zvětšujete 

okruh lidí, kteří mohou jako přirozené zdroje 

podpory fungovat? Napište na náš facebook 

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

 Zkušenosti s  využitím zdrojů přirozené pod-

pory najdete v publikaci Sociální služby a 

práce se zdroji přirozené podpory: kvalitativ-

ní studie tří komunitních služeb od Davida 

Kocmana. 

https://www.facebook.com/trass.cz
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/030/003895.pdf?seek=1475212423
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/030/003895.pdf?seek=1475212423
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/030/003895.pdf?seek=1475212423


Perlička na závěr 

Zdárný průběh konference 
XIII. Hradecké dny sociální práce 
potvrzuje i fakt, že byla vrácena 
všechna zapůjčená sluchátka. 

29. 9. Opatrovnictví aneb 

opatrovnictví, svéprávnost 

a alternativy k jejímu omezení – 

první seminář z projektu Život jako 

každý jiný určený pro obecní úřady 

a zejména veřejné opatrovníky 

iniciované Městským úřadem Kolín. 

 

První schůzky k domluvě možné 

podpory z projektu Život jako každý 

jiný proběhly už ve třech obcích 

(Kolín, Mělník, Příbram) a ve třech 

krajích (Královehradecký, Vysočina, 

Moravskoslezský). S dalšími, které 

projevily zájem, jsou schůzky již 

domluveny nebo je brzy oslovíme 

s nabídkou termínů. 

    www.trass.cz  

 

    https://www.facebook.com/ 

Národní centrum podpory transformace sociálních 

služeb je součástí Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Jeho úkolem je podpora a propagace transformace 

sociálních služeb a života lidí v jejich přirozeném pro-

středí. 

 

MPSV realizuje prostřednictvím Národního centra 

podpory transformace sociálních služeb projekt s ná-

zvem Život jako každý jiný. Jednou z aktivit projektu je 

i vydávání Zpravodaje.  

 

Projekt Život jako každý jiný je podpořen z Operačního 

programu Zaměstnanost, který je financován 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky. 

MPSV ČR 

Na Poříčním právu 1 

128 01 Praha 2 

 

transformace@mpsv.cz 

Stalo se... 

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

