
 

Každá změna ve společnosti 

vyžaduje spolupráci mnoha 

lidí, jak mimo jiné ukázaly 

předchozí transformační 

projekty Ministerstva práce 

a sociálních věcí. Kraje 

a obce jsou nositeli těchto 

změn, tím, kdo může na 

svém území významně ovliv-

nit život lidí a jeho kvalitu. 

Právě proto je projekt Život 

jako každý jiný zaměřený 

také na kraje a obce. Před-

stavuje jeden z prostředků, 

jak pomoci vytvořit jejich 

obyvatelům se zdravotním 

postižením podmínky pro 

„obyčejný“ život,  srovnatel-

ný s jejich zdravými spolu-

občany.   

Co konkrétně tedy mohou 

kraje a obce očekávat?  

Jakmile projeví zájem o pro-

jekt a chuť zlepšit tak pod-

mínky života lidí se zdravot-

ním postižením na svém úze-

mí, mohou si jeho zástupci 

domluvit setkání s pracov-

níkem Národního centra 

podpory transformace soci-

álních služeb Ministerstva 

práce a sociálních věcí (dále 

jen Národního centra). Při 

něm zjišťují, jaké rezervy má 

kraj či obec ve vztahu 

k lidem se zdravotním posti-

žením a následně vybírají 

nejvhodnější prostředky, jak 

dosáhnout zlepšení. Pracov-

nice Národního centra s nimi 

domluví, jakou podporu je 

možné využít z projektu Ži-

vot jako každý jiný, případně 

pomohou nasměrovat pra-

covníky obce či kraje na jiné 

metodické nebo finanční 

zdroje.  

Účastí v projektu se kraj či 
obec nestává jeho partne-
rem a není zapotřebí, aby se 
zavázali k další úzké spolu-
práci, byť je ze strany Národ-
ního centra vítána. 

Mezi nástroje projektu patří 
např. jednorázové i dlouho-
dobé konzultace na témata, 
která zrovna kraj či obec řeší.  

Pořádají se také semináře 
pro zájemce z kraje a obce, 
opatrovníky, pracovníky po-
skytovatelů sociálních slu-
žeb, kteří procházejí proce-
sem transformace či do něj 
chtějí vstoupit, dále pro pe-
čující osoby, pracovníky nezi-
skových organizací, osoby se 
zdravotním postižením a  je-
jich rodiče, nově i soudce, 
lékaře a další. 

(pokračování na str. 2) 
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Bližší informace str. 6 

„Vize přívětivějšího města je úkolem 

zodpovědného vedení,“ 
říká v rozhovoru místostarosta Kolína Tomáš Růžička 

Kolín je prvním městem, 

které mělo zájem využít 

podpory z projektu Minis-

terstva práce a sociálních 

věcí Život jako každý jiný.  

S  Tomášem Růžičkou 

jsme hovořili o motivaci 

vedení města, jeho plánech 

a  možné další spolupráci. 

(pokračování na str. 3) 
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Projekt „Život jako kaž-

dý jiný“ pomáhá obcím 

zlepšit podmínky pro 

handicapované 

(pokračování ze str. 1) 

Přínosy projektu posuzují i lidé se 
zdravotním postižením 

V projektu jsou rovněž nabízeny stáže 
v komunitních službách, krajích, obcích 
apod. Jako lektoři a konzultanti působí 
lidé, kteří jsou odborníci na danou 
problematiku a mají s ní zkušenosti. 
Osloveni budou ale i sami lidé se zdra-
votním postižením, protože jen oni 
mohou v mnoha případech dát jasnou 
zpětnou vazbu a objasnit i to, jaký má 
podpora poskytovaná v přirozeném 
prostředí skutečný dopad na lidi, kte-
rých se týká.  

Konzultace a vzdělávání se zaměřují na 
všechna témata, která souvisejí 
s životem lidí se zdravotním postiže-
ním v přirozeném prostředí. Kraje 
a obce se tak mohou např. věnovat 
propojení procesů střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb 
a transformace, vytváření sítě sociál-
ních služeb poskytovaných v komunitě, 
transformačním záměrům a plánům 

a jejich souladu s Kritérii sociálních 
služeb komunitního charakteru. Zamě-
řují se rovněž na téma bariér, se který-
mi se potýkají lidé se zdravotním posti-
žením, ať už se jedná o bariéry 
v komunikaci nebo fyzické, a  to včetně 
řešení konkrétních kazuistik. Dalšími již 
nyní poptávanými oblastmi je opatrov-
nictví, jeho hranice a kompetence opa-
trovníka. 

Pro široké pole zájemců jsou určeny 
metodické dny či diskusní setkání, a to 

vždy na konkrétní ožehavá témata.  

Kraje a obce jsou nyní postupně oslo-
vovány a domlouvají se konkrétní za-
kázky. Projekt je ale stále otevřený pro 
další zájemce, kteří usilují o to, aby se 
lidé se zdravotním postižením nemu-
seli stěhovat ze svých domovů. Národ-
ní centrum podpory transformace so-
ciálních služeb se těší na spolupráci, 
Vaše dotazy můžete směrovat na         
e-mail transformace@mpsv.cz. 

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  

Oddělení koncepce sociálních služeb 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
uspořádalo 8. 2. 2017 kulatý stůl 
k tématu stravování v sociálních služ-
bách, na kterém se sešli diskutující 
z organizací poskytujících sociální služ-
bu chráněné bydlení a odborní pra-
covníci tohoto ministerstva. Jednalo 
se zejména o možnostech zajištění 
stravy v chráněném bydlení, jeho fi-
nancování a účtování. Cílem setkání 
bylo podělit se o zkušenosti z praxe 
v konfrontaci se současnou legislati-
vou a na základě získaných poznatků 
vydat sjednocující metodické stanovis-
ko ministerstva, které by pomohlo 
i dalším organizacím ujasnit si správný 
postup v této oblasti.  

 „Velmi si cením přítomnosti odborní-
ků z praxe, kteří nastavují podmínky 

služeb a tím ovlivňují přímo životy lidí 
s postižením,“ zhodnotil Jan Vrbický, 
vedoucí oddělení koncepce sociálních 
služeb. „Ministerstvu záleží na tom, 
aby jeho stanoviska vycházela právě 
ze zkušeností sociálních služeb a jejich 
uživatelů,“ dodal. 

Závěrem byly shrnuty oblasti, ke kte-
rým bude vypracováno metodické 
stanovisko. Diskutující poskytovatelé 
sociálních služeb by uvítali přesněj-
ší úpravu ustanovení  týkajícího se 
právě úhrady za poskytnutí stravy ne-
bo pomoci při zajištění stravy uvede-
ného ve vyhlášce k zákonu o sociálních 
službách (505/2006 Sb.), které jim činí 
v praxi výkladové problémy. 

„Jsem moc ráda, že jsem se mohla 
kulatého stolu zúčastnit, protože to 

teď v naší organizaci aktuálně řešíme,“ 
říká Libuše Šimíčková z Domova NaNo-
vo. „Vyhláška by se měla přizpůsobit 
tomu, jak to lidé v pobytových služ-
bách mají teď. Za 10 let působnosti 
zákona o sociálních službách se praxe 
posunula dál. Je potřeba, aby služba 
vedla k rozvoji lidí, kteří ji využívají, 
a  já si myslím, že individualita při stra-
vování k jejich rozvoji rozhodně vede,“ 
doplnila její kolegyně Radmila Zbran-
ková. 

Toto doporučení k projednávané pro-

blematice bude v následujícím období 

uveřejněno na stránkách ministerstva. 

To také otevře další témata na podob-

ných kulatých stolech, kam budou 

i nadále přizýváni lidé z praxe. 

Stravování v sociálních službách 

Některá témata možné podpory obcí a krajů: 

Propojení procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a trans-
formace 

Vytváření sítě sociálních služeb poskytovaných v komunitě 

Transformační záměry a plány a jejich soulad s Kritérii sociálních služeb komu-
nitního charakteru 

Pravomoci a povinnosti opatrovníků   

Dostupnost úřadu lidem se zdravotním postižením 

Jak zohlednit právo lidí s postižením na sexualitu 

Alternativní a augmentativní komunikace  

Tvorba informací ve zjednodušené formě (“easy to read“) 

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením  

Přístupy k lidem s poruchami autistického spektra  

Jak pracovat s lidmi s duševním onemocněním 

mailto:transformace@mpsv.cz
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Opatrovnictví, a to nejen vykonávané 
obcemi, je nelehkou záležitostí. 
V současné době je dané téma hodně 
diskutováno, neboť přináší pro opa-
trovníky nové výzvy, jak situaci řešit 
dobře. Aktivita, kterou jsme využili, je 
jednou z prvních aktivit, které 
s realizátory projektu Ministerstva 
práce a sociálních věcí domlouváme. 
Cílovou skupinou nejsou pouze opa-
trovníci. Školení se zúčastnilo více jak 
30 občanů vykonávajících veřejné opa-
trovnictví nebo osob s nimi spolupra-
cujících (například pracovníci domovů 
pro osoby se zdravotním postižením, 
domovů se zvláštním režimem, osobní 
asistence, pečovatelské služby, odleh-
čovací služby, místní nemocnice, zá-
stupci zřizovatele). Sám za sebe musím 
říci, že školení bylo připraveno oprav-
du dobře a obsahově dokázalo odpo-
vědět na mnohé dotazy opatrovníků 
z  praxe.  

  (ilustrační foto) 

 
Další plánovanou a veřejně avizovanou 
aktivitou je poradenství nebo jiná for-
ma pomoci při řešení výkonu opatrov-
níků z okruhu blízkých dané osobě, 
kteří se v současné legislativě nevyzna-
jí. Tuto poradenskou či informační 
činnost využijeme i pro veřejné opa-
trovníky, kteří působí na našem měst-
ském úřadě. V současné době se do-
mlouváme s pracovníky projektu na 
konkrétnějším zaměření dané podpo-

ry, aby byla zprostředkována co ne-
jefektivněji. Aktivity projektu průběž-
ně prezentujeme v našem místním 
periodiku a máme již zpětnou vazbu, 
což pocitově vnímám jako velké plus. 
 
Víme, že se u Vás chystá rekonstruk-
ce nádraží. Za zmínku jistě stojí, že 
myslíte i na občany s postižením. 
Můžete nám říci, co plánujete? 

V rámci investice, kterou připravuje-
me, máme zájem právě s podporou 
projektu najít a zaplatit odborníky, 
kteří v další fázi přípravy rekonstruk-
ce vyhodnotí plánovaná opatření. 
Nechceme opomenout ani maličkosti 
stran pomoci pro široké spektrum 
osob se zdravotním postižením, osob 
se zrakovým a mentálním postiže-
ním. Orientační pomůcky budou pří-
větivější, měly by pomáhat a ne být 
pouze na okrasu či k odškrtnutí něja-
ké splněné kolonky.   

Uvítali byste podporu projektu Život 
jako každý jiný i do budoucna? 

S využíváním podpory jsme teprve 
začali a snad mohu prozradit, že by-
chom ji chtěli využít po celou dobu 
realizace projektu, a to v co nejširší 
míře. Každý týden se setkáme při své 
činnosti s potřebou další podpory pro 
osoby se zdravotním postižením, ať 
již v podobě nového nápadu nebo 
zvýšení edukace právě v zajištění 
podpory pro tyto občany. V současné 
době zpracováváme informativní 
leták pro postup stížností v rámci 
sociálních služeb, který bychom chtě-
li v rámci projektu nechat převést do 
alternativních a augmentativních 
forem komunikace; konkrétně nejdří-
ve do „easy to read“ a piktogramové 
formy. Věřím, že to vše stihneme. 

 

 

„Vize přívětivějšího 

města je úkolem zodpo-

vědného vedení,“ 

říká v rozhovoru mís-

tostarosta Kolína To-

máš Růžička 
(pokračování ze str. 1) 

Čím Vás zaujal právě projekt Život 
jako každý jiný, že jste se rozhodli jej 
využít? 

Projekt nás oslovil z pohledu možnosti 
využít jeho aktivity nejen pro občany 
přímo našeho města Kolína, ale i pro 
celé Kolínsko, které zahrnuje více jak 
60 obcí s 80 tisíci obyvateli. Osobám 
se zdravotním postižením, ať již napří-
klad se zrakovým, tělesným, duševním 
nebo jiným postižením, je právě 
v dnešní době potřeba věnovat velkou 
pozornost. Vize přívětivějšího města, 
například v rámci výkonu veřejného 
opatrovnictví, komunikace, přístupu 
k informacím, je úkolem zodpovědné-
ho vedení.  

Další výhodu projektu vidím přímo 
v jeho nastavení, konkrétně v bez-
platnosti jednotlivých aktivit, možnos-
ti reagovat na problematiku vznikající 
v průběhu realizace projektu a bez 
potřeby administrace jakékoli žádosti 
o podporu.  

Tyto skutečnosti tak mají přesah do 
snížení finančních prostředků našeho 
města právě v této oblasti. 

 

Ve Vašem městě se již na podzim 
loňského roku konal seminář na té-
ma opatrovnictví, který byl realizo-
ván i díky projektu Život jako každý 
jiný. Je to jediná aktivita pro opatrov-
níky, nebo mohou očekávat ještě 
další podporu? 

Nabídka stáží 
Na základě zkušeností z minulých projektů Vám doporučujeme zařadit mezi způsoby získávání informací a dobré praxe 
stáže v jiných zařízeních. Stáže mohou být zaměřeny na různé oblasti, ve kterých máte potřebu se dále vzdělávat. 

Pokud byste si nevěděli rady s vyhledáváním vhodné stáže pro Vás nebo potřebujete pomoci se zajištěním stáže, můžete 
se obrátit na Danu Černostovou (dana.cernostova@mpsv.cz). 
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Chtěl bych Vám představit jeden ty-
pický příběh člověka, který využívá 
službu podpora samostatného bydle-
ní. Oblastní charita Česká Kamenice ji 
poskytuje v Ústí nad Labem duševně 
nemocným lidem žijícím zpravidla na 
hranici bezdomovství. Na rozdíl od 
obdobných služeb pro lidi 
s mentálním postižením, kde zájemci 
o službu přicházejí z ústavů, případně 
z rodin, do ústecké podpory samo-
statného bydlení se dostávají lidé 
nejčastěji z psychiatrické nemocnice 
nebo z azylových domů. Příběhy kli-
entů za čtyři roky fungování služby 
jsou praktickým důkazem, že koncep-
ty typu „Housing first“ (bydlení pře-
devším) a sociální bydlení jsou nejen 
funkční a smysluplné, ale i ekonomic-
ky výhodné. 

 

„Beznadějný“ případ 

Když jsem paní Pavlu na jaře roku 
2013 poprvé potkal ještě jako klient-
ku terénního programu jiné organiza-
ce, patřila mezi ty, u kterých nikdo 
nevěděl, co dál. Bylo jí 53 let, po obrně 
chodila o berlích, po ztrátě manžela 
trpěla těžkými depresemi. Významnou 
roli v jejím životním příběhu hrála 
i několikaletá drogová kariéra. V době, 
kdy jsem ji poznal, již několik let absti-
novala jak od pervitinu, tak od alkoho-
lu. Kvůli ztrátě bytu žila po ubytov-
nách. Její příjem tvořil invalidní dů-
chod a příspěvek na péči. Vedle terén-
ního programu a jím zprostředkované 
potravinové pomoci příležitostně vyu-
žívala služeb sociálního kurátora. 
V souvislosti s těžkými depresemi byla 
Pavla přibližně dvakrát do roka hospi-
talizována v psychiatrické léčebně. 
Pobyt vždy trval zhruba jeden až dva 
měsíce. Na jeho konci vždy terénní 
pracovníci s Pavlou řešili otázku bydle-
ní. Pokaždé se jednalo o některou 
z ubytoven v okolí. Azylový dům ji pro 
údajnou náročnost a kvůli zkušenos-
tem z minulosti odmítal přijmout. Na-
víc málokterý azylový dům by byl 
schopen naplnit podmínku bezbariéro-
vosti, která byla pro Pavlu důležitá. 

Pavla se tak několik let pohybovala 
mezi léčebnou a ubytovnami. Na kaž-

dé ubytovně se opakoval podobný 
příběh – vždy se našel někdo 
z osazenstva, který jí nabídl, že se 
o ni postará. Skončilo to tím, že Pav-
la byla po čase bez peněz. Kvůli no-
vému zklamání a nedůslednému 
dodržování léčebného režimu u ní 
znovu propukly deprese. Následova-
la hospitalizace, po níž se bludný 
kruh roztáčel znovu. Někteří kolego-
vé z terénního programu 
v bezradnosti navrhovali nikam ne-
vedoucí řešení jako omezení své-
právnosti nebo umístění Pavly do 
ústavu. Ani k jednomu naštěstí ne-
došlo. Pomoc ze strany terénního 
programu spočívala převážně 
v řešení krizových situací a příleži-
tostně v distribuci potravinových 
darů. Získání nájemního bytu nepři-
cházelo v úvahu. Město, ve kterém 
Pavla žila, disponuje jen několika 
málo byty. Přiděluje je podle vlast-
ních pravidel, kterým člověk označe-
ný jako „sociální případ“ nevyhovuje. 
„Sociální dům“ s poměrně vysokými 
náklady na bydlení stojí na okraji 
města bez veřejné dopravy, což je 
pro člověka pohybujícího se o berlích 
– i v případě, že by mu byl byt přidě-
len – nepřijatelné řešení.  

   

Nový začátek 

V březnu 2014, několik měsíců po 
mém odchodu z terénního progra-
mu, se mi bývalí kolegové ozvali. Šlo 
o Pavlu. Byla opět hospitalizovaná 
v léčebně. Protože se blížilo její pro-

puštění, bylo třeba najít nové bydlení. 
S kolegy z terénního programu jsme 
se shodli na tom, že se pokusíme Pa-
vle nabídnout možnost získání nájem-
ního bytu v Ústí a podporu naší sociál-
ní služby. Věděli jsme, že překážkou 
bude zejména stěhování do jiného 
města, ale mnoho jiných variant ne-
zbývalo. Léčebna navíc tlačila na to, 
aby Pavla odešla co nejdříve. První 
setkání s Pavlou skončilo téměř ne-
zdarem. Pavla se v žádném případě 
nechtěla stěhovat do jiného města. 
K tomu se přidaly obavy, že po tolika 
letech nezvládne žít v bytě a udržet si 
ho. Měla strach, že bude na všechno 
sama. Opakovala argumenty – neu-
mím vařit, mám malé příjmy, nikoho 
tam neznám. Naštěstí si k jedné 
z terénních pracovnic vybudovala 
blízký vztah. Její ujištění, že bude na-
dále s Pavlou v kontaktu a příslib, že 
Pavle pomůžeme s návratem, pokud 
se nebude v novém bydlení cítit dob-
ře, rozhodlo, že Pavla přistoupila na 
náš návrh. Byt se zařídil během tří 
týdnů. Kolegové z terénního progra-
mu přivezli Pavlu na prohlídku bytu. 
Garsonka se jí líbila, opadla i část 
obav. Díky tomu, že firma vlastnící 
velkou část nájemních bytů v Ústí 
odpouští lidem s důchodem placení 
kaucí, bylo získání bytu pro Pavlu reál-
né. Protože Pavla měla jen pár pytlů 
osobních věcí, které stěhovala po 
ubytovnách, bylo třeba vybavit byt 
základním nábytkem. To se díky da-
rům podařilo. Nastěhování zdrželo 
čekání na zapojení elektřiny. Jelikož 
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Bydlení jako cesta k lidské důstojnosti 

Něco o službě Podpora samostatného bydlení v Ústí n. Labem 

Oblastní charita Česká Kamenice poskytuje od roku 2013 v Ústí nad Labem 
službu podpora samostatného bydlení. Služba vznikla v souvislosti s tím, že 
někteří z uživatelů domova se zvláštním režimem, který má charita v České 
Kamenici, se rozhodli odejít do vlastního bydlení do Ústí nad Labem. Důvo-
dem rozhodnutí bylo to, že v Ústí měli přirozené vazby, ale také to, že v  něm 
jsou za poměrně přijatelných podmínek dostupné nájemní byty.  

Přechod do bytů nebyl možný bez podpory. Protože se v Ústí nenašla služba 
ochotná uživatele převzít, zaregistrovala si charita službu podpora samostat-
ného bydlení s působností v Ústí nad Labem. Služba se postupně vyvíjela. 
Dnes kromě Ústí působí i v České Kamenici. Původně byla určena jen pro ně-
kolik málo uživatelů, nyní poskytuje podporu dvaceti pěti lidem. Cílovou sku-
pinou jsou lidé s dlouhodobým duševním onemocněním, zpravidla 
v kombinaci se závislostí na návykových látkách.  
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jednání s léčebnou o prodloužení 
hospitalizace nebylo úspěšné, byl 
domluven krátkodobý pobyt Pavly 
v azylovém domě. Neustále jsme mu-
seli Pavlu ujišťovat, že naše domluvy 
stále platí a že vše dobře dopadne. Po 
krátkém čase se Pavla nastěhovala do 
zařízeného bytu. 

 

Běžný život 

Po nastěhování následovala domluva 
prvních kroků – pomoc 
s hospodařením, vyřízení věcí na úřa-
dech, nalezení potřebné zdravotní 
péče a pomoc se zajištěním stravy. 
I přesto, že jsme se s Pavlou znali 
z předchozí služby, bylo vytváření 
důvěry poměrně náročné. Velkou 
pomocí bylo, že Pavla si krátce po 
nastěhování našla partnera. Ten je 
také uživatelem podpory samostat-
ného bydlení. Je třeba podotknout, 
že jsme s kolegy jejich vztah vnímali 
s jistými obavami, aby se neopakoval 
starý známý model (navázání důvěr-
ného vztahu – ztráta peněz – zklamá-
ní a deprese).  Tentokrát měla Pavla 
štěstí a partnerský vztah se pro ni 
ukázal jako klíčový. První dva měsíce 
života v bytě byly i přes pravidelný 
kontakt s pracovníky služby velice 
podobné začátkům na ubytovnách. 
Zpětně je třeba přiznat, že jsme pod-
cenili podporu Pavly při užívání léků. 
Pavla je prakticky – kromě léků proti 
bolesti – vysadila. Následovalo pro-
hloubení úzkostných stavů a depresí, 
které i přes zájem partnera nebyly 
zvladatelné. Jediným řešením byla 
několikatýdenní hospitalizace – nyní 
ale nikoli v léčebně, ale na psychiat-
rickém oddělení nemocnice. Tato 
událost sehrála podstatnou roli pro 
získání vzájemné důvěry. Důležité 
bylo, že jsme Pavlu doprovázeli při 
převozu do nemocnice, pomáhaly jí i 
pravidelné návštěvy pracovníků služ-
by na oddělení. Pavla měla pocit, že 
selhala. Bála se, že kvůli tomu s ní 
ukončíme spolupráci a přijde o byt. 
Opakovaně jsme ji ujišťovali, že tomu 
tak není, že takové věci se mohou 
v životě přihodit a důležité je začít 
znovu. Významnou úlohu sehrál part-
ner, který i přesto, že jejich známost 
trvala teprve pár týdnů, za Pavlou do 

nemocnice docházel skoro denně. Ve 
spolupráci s námi se snažil její byt 
vylepšit, aby se Pavla vrátila do hezké-
ho. Když měla povoleny vycházky, 
pravidelně ji na nich doprovázel. Díky 
tomu Pavla poprvé po letech neod-
cházela z hospitalizace na ubytovnu, 
ale vracela se domů.  

(ilustrační foto) 

Po propuštění byla oběma partnerům 
z naší strany poskytována především 
psychická podpora a pomoc při vyři-
zování běžných záležitostí. Míra pod-
pory postupně klesala. Vyjádřeno 
v číslech, v počátečním půlroce se 
jednalo o 12 – 20 hodin podpory mě-
síčně, pak se míra podpory dlouhou 
dobu pohybovala mezi jednou až pěti 
hodinami měsíčně. 

Jsem přesvědčen, že na změnu stavu 
neměla zásadní vliv ani tak sociální 
služba, jako spíše pocit soukromí, při-
rozené obnovení starých návyků, 
a zejména funkční partnerský vztah. 
Bez přispění sociální služby se Pavle 
podařilo obnovit rodinné vztahy. Spo-
lu s partnerem po mnoha letech na-
vštívila své příbuzné. Zhruba po roce 
jsme díky minimální podpoře uvažo-
vali o tom, že by poskytování služby 
oběma partnerům mohlo být ukonče-
no. K tomu nakonec nedošlo. Oba 
partneři se shodli na tom, že potřebují 
mít pocit, že za nimi v obtížných život-
ních situacích někdo stojí. 

V posledním půlroce v souvislosti se 
zhoršením zdravotního stavu počet 
hodin podpory opět narůstá, zejména 
kvůli doprovodu k lékařům. Spolu 
s Pavlou a jejím partnerem hledáme 
možnosti pomoci, které by Pavle 
umožnily zůstat v bytě. Zatím to ale 
není akutní, jedná se spíše o plány pro 
jistotu. 

 

Pohled zpátky 

Nebylo mým záměrem napsat tkli-
vý příběh s happy endem. Jsou 
případy, kdy jsme s klientem nena-
lezli společnou řeč a spolupráci 
ukončili. Jsem přesvědčen, že soci-
ální služba v případě Pavly sehrála 
spíše roli iniciátora změn. Podstat-
ná část změn v jejím životě souvisí 
podle mého názoru se získáním 
pocitu soukromí a z funkčního 
partnerského vztahu. Proto bych 
byl s prezentací příběhu Pavly jako 
úspěchu sociální služby velmi opa-
trný. I když se nabízí otázka, zda 
úspěchem sociální služby není prá-
vě toto. Nikoli mít řešení na všech-
ny situace a o vše se postarat, ale 
spíše podporovat člověka ke změ-
ně a dát prostor přirozenému běhu 
věcí. To ale není zdaleka tak snad-
né, jak se zdá. Znamená to rezigno-
vat na onu moc v pomoci. 
Z pomahačů se stát průvodci. Mož-
ná právě proto je tento příběh dů-
ležitý. Ukazuje, jak málo někdy 
stačí ze strany sociální služby. Je 
potvrzením toho, že podstatou 
sociální služby není „opečovat“ 
klienta ve všem a ochránit ho ode 
všech rizik za každou cenu. U Pavly 
byla klíčovou zkušenost, jak se pra-
covníci služby zachovali v krizové 
situaci. Podstatný byl pocit důvěry 
a ponechání prostoru, aby se věci 
mohly vyvíjet přirozeně. Pavla po-
stupně získala sebedůvěru 
a většinu změn udělala sama nebo 
s pomocí partnera. 

Jen málo životních situací má pou-
ze jediné řešení. I u Pavly můžeme 
uvažovat o tom, jaké by byly jiné 
cesty. Reálně se nabízí sociální 
služba ústavního typu, o které před 
lety kolegové z terénního progra-
mu uvažovali, případně „nulová 
varianta“ – tedy nekonečné puto-
vání mezi psychiatrickou léčebnou 
a ubytovnami. Obě možnosti jsou 
nejen ekonomicky náročnější, ale 
zejména nemají mnoho společné-
ho s lidskou důstojností. 

Jiří Mach 
bývalý vedoucí střediska 
Oblastní charity Česká Kamenice 
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V rámci projektu „Život jako každý jiný“ Vás srdečně zveme na metodický den 

 

Dostupnost - odstraňování bariér  

(informačních i architektonických) přirozeného života  

lidí se zdravotním postižením 

 
Termín: 30. března 2017  

Místo:  Olomouc – místo bude upřesněno 

 

 

Určeno pro pracovníky krajů, obcí, jejich úřadů, ÚP ČR, ČSSZ a OSSZ a dále pro osoby či organizace 
spolupracující s těmito úřady (organizace podporující osoby se zdravotním postižením, lidé se zdra-
votním postižením, apod.). Žádáme, aby se tito spolupracovníci nepřihlašovali na metodický den sa-
mostatně, ale skrze úřad, se kterým spolupracují. 

 

Program setkání bude zaměřen na problematiku přístupnosti z pohledu Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením, využití formy snadného čtení, bezbariérovost, její definici, legislativu a praxi 
z pohledu různých cílových skupin, program mobility a možnosti jeho financování a roli sociálních slu-
žeb v odstraňování bariér. 

 

Přihlašování:  

V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím formulář na adrese https://goo.gl/forms/
Y4GoRr51mMq6wuoy2, a to do 22. března 2017. Zástupce organizací a osoby se zdravotním postiže-
ním, kteří spolupracují s výše uvedenými úřady, žádáme, aby nevyplňovali samostatný přihlašovací 
formulář, ale aby je na metodický den přihlásil daný spolupracující úřad. Děkujeme za pochopení. 

 

Organizační informace:  

Během setkání nebude zajištěno občerstvení. 

V případě dotazů se můžete obracet na e-mail transformace@mpsv.cz.  

 

https://goo.gl/forms/Y4GoRr51mMq6wuoy2
https://goo.gl/forms/Y4GoRr51mMq6wuoy2
mailto:transformace@mpsv.cz


Reforma psychiatrické péče z pohledu sociálních služeb - 

Centra duševního zdraví 

Strategie rozvoje psychiatrické 
péče schválená ministrem zdra-
votnictví v roce 2013 počítá 
s postupným zavedením nového 
pilíře poskytování služeb lidem 
s duševním onemocněním. Po-
stupně by mělo vzniknout celkem 
sto center duševního zdraví, aby 
bylo rovnoměrně pokryto území 
České republiky moderní sítí am-
bulantních a terénních služeb. 
Základem centra duševního zdraví 
je tým, který je schopen poskyto-
vat zdravotní i sociální služby pod-
le příslušné legislativy. 

V roce 2016 byl ve Věstníku Minis-
terstva zdravotnictví zveřejněn 
Standard péče poskytované 
v Centrech duševního zdraví (CDZ). 
Kapacitně tento standard definuje 
pro sociální část CDZ devět sociál-
ních pracovníků na 100 tisíc obyva-
tel, přičemž sedm těchto pracovní-
ků je považováno za nutné mi-
nimum. 

Zatímco zdravotní část CDZ bude 
třeba vybudovat s využitím kapacit 
psychiatrických nemocnic fakticky 
od začátku, sociální část je již 
v rámci ČR zčásti zajištěna existují-
cími službami, a to ze 30 procent 
oproti normativu a z 50 procent 
oproti tzv. nepodkročitelnému 
standardu. Většina existujících so-
ciálních služeb, které lze považovat 
za základ pro CDZ, je registrována 
podle §70 zákona o sociálních služ-
bách, tedy jako služba sociální re-
habilitace. 

S přihlédnutím k rychlému vzniku 
prvních 30 CDZ do roku 2020 se 
jeví jako důležité kvalifikovaně po-
psat sociální část týmu – zásady 
práce, kompetence pracovníků 
i typologii základních činností 
v souladu s platnou legislativou. 
Z tohoto důvodu vznikl ve spolu-
práci s odborníky na péči o osoby 
s duševním onemocněním v roce 
2016 doporučený postup pro po-
skytovatele sociálních služeb 
v rámci CDZ. 

Za nejpřijatelnější způsob poskyto-

vání sociálních služeb v současném 
systému byla vyhodnocena varianta 
zajištění všech služeb sociální části 
CDZ v rámci jednoho druhu registro-
vané služby. Jako nejvhodnější se pro 
tento účel jeví právě služba §70 soci-
ální rehabilitace. Pro potřeby CDZ 
mohou být využity základní činnosti 
poskytované formou terénní 
a ambulantní. Lůžková část CDZ musí 
mít podle Standardu péče poskytova-
né v Centrech duševního zdraví po-
vahu zdravotní služby. 

Centrum duševního zdraví je službou 
určenou osobám se závažným dušev-
ním onemocněním nebo osobám, 
které se nacházejí v nepříznivé soci-
ální situaci a u kterých existuje riziko 
rozvoje tohoto onemocnění. Jelikož 
péče o duševně nemocné je velice 
náročná, v rámci komplexní péče 
mohou být podpořeni nejen duševně 
nemocní klienti, ale i jejich rodinní 
příslušníci či blízcí. 

 

Základem je mezioborová spoluprá-
ce 

Výchozím principem péče o osoby 
s  duševním onemocněním je práce 
v  multidisciplinárním týmu. Víceobo-
rový přístup v péči o duševně nemoc-
né je již od sedmdesátých let dvacá-
tého století standardem. Vícečetné 
potřeby lidí s chronickým průběhem 
onemocnění s výraznými sociálními 
dopady může efektivně naplnit pou-
ze dobře koordinovaný tým složený 
z pracovníků různých profesí. Tento 
přístup se ve světě uplatnil ve služ-
bách typu ACT (asertivní komunitní 
léčba), ICM (intenzivní case ma-
nagement), AOT (asertivní tým).  Pro 
zajištění efektivní péče a podpory 
pro osoby se závažným duševním 
onemocněním je nutné věnovat po-
zornost i organizačním aspektům 
fungování těchto týmů.  

 

Z tohoto pohledu je klíčové:  

1. Zajistit dobré propojení zdravotní 
a sociální části týmu. 

2. Mít účinný systém přidělení kom-
petencí a odpovědnosti v rámci tý-
mu i navenek (zde se osvědčil sys-
tém case managementu). 

3. Zajistit kompatibilitu zdravotních 
a sociálních intervencí týmu kvůli 
vzájemné zastupitelnosti a kontinuitě 
práce s klientem. 

      (ilustrační foto) 

 

Základem Centra duševního zdraví 
je vždy multidisciplinární tým, který 
tvoří kromě psychiatra a psychologa 
především sociální pracovníci/
pracovníci v sociálních službách spo-
lu s psychiatrickými sestrami. Sociál-
ní pracovníci a psychiatrické sestry 
tedy logicky musejí být kompetentní 
v takzvaných klíčových dovednos-
tech. Jedná se o první kontakt s kli-
entem, individuální práci metodou 
psychosociální či psychiatrické reha-
bilitace, schopnost zastávat roli case 
managera v rámci týmu a kompe-
tence při zvládání naléhavých situací 
včetně zhoršení zdravotního stavu 
a systematickou práci s rodinným 
prostředím.  

  

Zásadní význam case managemen-
tu 

Zásadní význam case managementu 
v sociální práci popisuje Probostová 
(in Matoušek & Kodymová, Sociální 
práce v praxi: specifika různých cílo-
vých skupin a práce s nimi, 2005).  

 

(pokračování na str. 8) 
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Reforma psychiatrické 

péče z pohledu sociál-

ních služeb - Centra du-

ševního zdraví 

(pokračování ze str. 7) 

Mezi základní prvky case ma-
nagementu patří (Stuchlík, 2001):  

• přehled o potřebách 
a  schopnostech klientů,  

• plánování péče,  

• uskutečňování plánu – za pomoci 
klienta a jeho vlastního sociálního 
okolí,  

• monitorování a zaznamenávání 
dosaženého či naopak nedosaženého 
pokroku,  

• vyhodnocování práce a výsledků 
společně se všemi, kteří se na práci 
s klientem podílejí.  

Tyto prvky jsou v souladu s principy 
dobré praxe individuálního plánování 
podle zákona 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách.  

   (ilustrační foto) 

Vztah case managementu k řízení 
celého systému služeb se zde stává 
realizační fází systémového plánu 
služeb a obsahuje tytéž kroky jako 
systémový plánovací proces, ovšem 
na úrovni péče o individuálního kli-
enta (Stuchlík, 2001).  

Systém case managementu reaguje 
na zásadní problémy, které jsou spo-
jeny s poskytováním služeb závažně 
duševně nemocným. Case manager 
je zprostředkovatelem služeb, ví ko-
ho kontaktovat, zpřehledňuje tak 
systém. Case manager je se svými 
klienty v dlouhodobém kontaktu, 
a proto je schopen zajistit kontinuitu 
služeb, které klient využívá. Zároveň 

je schopen (díky dlouhodobému kon-
taktu a mapování potřeb) pro klienta 
zajistit komplexnost služeb tak, aby 
klient využíval všechny služby, které 
jsou dostupné a jsou pro něj přínosné 
a zbytečně nečerpal služby, které ne-
potřebuje. Individuální prací s klien-
tem je case manager schopen kliento-
vi zajistit i individuální přístup při plá-
nování a využívání služeb. Case mana-
žer se také velmi dobře orientuje 
v rodinné situaci klienta a podporuje 
fungování celého rodinného systému.  

Výhody, které case management při-
náší, by se daly shrnout do následují-
cích bodů: 

• Dostupnost  

• Kontinuita  

• Koordinace  

• Přizpůsobivost  

• Výkonnost – efektivita  

Mezi hlavní zásady case managemen-
tu patří:  

Zaměření na zdravé stránky klienta 
více než na psychopatologii  

Diagnóza může být stigmatizujícím 
prvkem, který nic nevypovídá o klien-
tových potřebách, o jeho zkušenos-
tech a cílech do budoucna.  

Podstatný je vztah klienta a case ma-
nagera  

Vztah by měl být na partnerské úrov-
ni. K této úrovni je třeba se dopraco-
vat, neboť pracovník vstupuje do vzta-
hu zákonitě v roli silnějšího. Vztahu 
také významně pomáhá jeho dlouho-
dobost, kdy se vytváří prostor pro oba 
účastníky. Poznat se tak mohou nejen 
jako poskytovatel služeb a klient, ale 
i jako lidé.  

Intervence jsou založeny na klientově 
rozhodnutí  

Profesionál by měl respektovat klien-
tova rozhodnutí. Měl by je respekto-
vat i v případě, že je považuje za ris-
kantní pro klienta. Měla by existovat 
jasná dohoda s klientem o situacích, 
kdy pracovník klientovo rozhodnutí 
respektovat nebude (např. v situacích, 
kdy si klient chce ublížit nebo ohrožu-
je své okolí).  

(ilustrační foto) 

Asertivita intervencí  

Pracovník by měl klientovi nabízet 
služby asertivně, měl by mít přehled 
o jeho potřebách, měl by znát klien-
tovo sociální okolí, kontaktovat kli-
enta v jeho přirozeném prostředí, 
aby byl schopen reflektovat případná 
skrytá rizika, která klient nemusí 
„vidět“, a poté o nich s klientem ho-
vořit, nabízet mu službu, která by 
pomohla klientovi tuto situaci řešit.  

I lidé s dlouhodobým a závažným 
duševním onemocněním se mohou 
měnit, učit, zlepšovat, a je třeba je 
v  tom podporovat  

Pracovník by měl vycházet ze silných 
stránek (schopností, dovedností), 
které klient má, respektive které mu 
zůstaly zachovány. Tento princip 
orientovaný na zotavení (recovery) 
je v současných službách péče o du-
ševní zdraví nepostradatelný. 

Využívají se nejen tradiční služby, 
ale především zdroje komunity  

Společenství, ve kterém klient žije, je 
zdroj, nikoliv překážka. Case ma-
nagement vychází z předpokladu, že 
pokud je klientovi v komunitě do-
stupný zdroj, který je schopen satu-
rovat jeho potřeby, je to lepším řeše-
ním, než využití profesionálních slu-
žeb. Např. proč by měl klient trávit 
svůj volný čas v centru denních akti-
vit, pokud je členem sportovního 
oddílu, kde je spokojen, chodí do 
knihovny a má přátele, se kterými je 
schopen vyrazit do kavárny.  

Podpora zotavení rodinného pro-
středí  

Většina intervencí by měla být po-
skytována tak, aby vedla nejen 
k  zotavení samotného klienta, ale 



i zlepšení celého rodinného systému. 
Pokud dojde k nastartování změn 
uvnitř rodiny, např. změny postojů či 
komunikace, je větší šance, že rodina 
podpoří i změny vedoucí k zotavení 
nemocného člena rodiny.  

 

Multidisciplinární tým je tedy efektiv-
ním nástrojem poskytování péče, 
umožňuje předávání zkušeností 
a kontinuitu práce. Týmové porady 
umožňují flexibilně koordinovat čin-
nosti jednotlivých profesí v zájmu 
klienta a spolu s ním plánovat postup 
spolupráce.  

 

Peer pracovník je nepostradatelnou 
součástí týmu 

Nezastupitelnou roli v multidiscipli-
nárním týmu má "peer" pracovník, 
což je člověk, který sám zažil zkuše-
nost pacienta, prošel procesem 
úzdravy a má dovednosti tuto zkuše-
nost předávat a pozitivně využívat při 
komunikaci s klienty. Vlastní zkuše-
nost s duševním onemocněním včet-
ně zkušenosti klienta různých forem 
péče o duševní zdraví a hledání vlast-
ní cesty k zotavení je jedinečná zku-

šenost, kterou není možno získat žád-
ným “profesionálním" tréninkem. 
Proto je podpora “peer” pracovníků 
důležitou součástí pomoci klientům 
k úzdravě. 

Pohled člověka, který má vlastní zku-
šenost s duševním onemocněním, je 
důležitá i v nastavení „recovery orien-
tovaného“ přístupu týmu. V každém 
případě jejich klíčová role je jednak 
v   tom, že dávají týmu zpětnou vazbu 
z pohledu uživatelů služeb, jednak 
jsou specificky zapojováni do práce 
s  pacienty. Čerpáním ze své osobní 
zkušenosti podporují klienty v hledání 
jejich osobní cesty k zotavení. V situa-
ci krize mohou být někdy jediným 
členem týmu, kterému se podaří na-
vázat s  pacientem kontakt, bezpečný 
vztah. Jde o neformální a asertivní 
formu práce s  pacienty, včetně jejich 
vyhledávání např. v nemocnicích. 

Z hlediska sociálních služeb jsou pod-
mínky provozu CDZ (včetně financová-
ní - ať již v rámci pilotního projektu 
podporovaného finančními prostředky 
z evropských fondů, tak následné fi-
nancování v rámci dotačního řízení 
MPSV) jasně dané. Bez propojení soci-
ální a zdravotní složky se ani reforma 
psychiatrické péče neobejde. Do roku 

2022 se počítá s přesunem části péče 
z velkých léčeben, kterých je v České 
republice 22, do komunitních CDZ, 
která by měla tvořit jakýsi mezičlánek 
mezi ambulantní a lůžkovou psychiat-
rickou péčí. Centra s odborným perso-
nálem by měla být připravena bez če-
kání pomoci pacientům, kteří mají 
nějaký problém.  

 

 

 (ilustrační foto) 

Vedle toho se pracuje na dalších pilí-
řích reformy, jako humanizace léče-
ben, kampaň pro destigmatizaci osob 
s duševním postižením, programy pro 
školy nebo spolupráce s neziskovými 
organizacemi.  

Klára Vítková Rulíková, MPSV   

MPSV připravuje novou kolovou výzvu 

financovanou z Operačního programu 

Zaměstnanost č. 66 „Podpora procesu 

transformace pobytových služeb a 

podpora služeb komunitního typu 

vzniklých po transformaci“, která se 

zaměřuje na podporu tohoto procesu 

u služeb pro lidi se zdravotním posti-

žením. Využít ji mohou jak zařízení, 

která se chtějí transformovat, tak 

v některých případech i obce nebo 

nestátní neziskové organizace. Před-

pokládaný den vyhlášení je 20. 3. 

2017. 

K této nově vyhlášené výzvě je otevře-

no diskusní fórum, které slouží 

k pokládání dotazů, výměně informací 

a nalezení potřebných dokumentů, 

včetně návodu pro aktivitu A zaměře-

nou na přípravu transformačního plá-

nu k vysvětlení podmínky snížení 50 % 

kapacity služby při transformaci dané-

ho zařízení.  

 Klub pro žadatele naleznete na strán-

ce https://www.esfcr.cz/vyzva-c-66. 

A co se podporuje? 

U aktivity A je podporován proces 

přípravy transformace pobytové služ-

by sociální péče. Povinným výstupem 

projektu je také zhodnotit, jak je na-

staven proces transformace, a to    

prostřednictvím dotazníku Znaky 

a vodítka procesu deinstitucionalizace 

(http://www.trass.cz/wp-

content/uploads/2016/02/hodnoceni-

dle-znaku-a-voditek-DI_zarizeni-a-

zrizovatele.docx).  

U aktivity B je podporována imple-

mentace transformačního plánu a 

praktické realizace transformačního 

procesu zařízení.  

U aktivity C je podpořena nově regis-

trovaná služba, která vznikla jako vý-

sledek transformačního procesu poby-

tové služby sociální péče. Základním 

předpokladem je, aby vznik nově re-

gistrované sociální služby splňoval 

kritérium sociální služby komunitního 

charakteru 

(http://www.trass.cz/index.php/doku

menty/kriteria-transformace/). 

Další výzva na podporu deinstitucionalizace 

https://www.esfcr.cz/vyzva-c-66
http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/hodnoceni-dle-znaku-a-voditek-DI_zarizeni-a-zrizovatele.docx
http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/hodnoceni-dle-znaku-a-voditek-DI_zarizeni-a-zrizovatele.docx
http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/hodnoceni-dle-znaku-a-voditek-DI_zarizeni-a-zrizovatele.docx
http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/hodnoceni-dle-znaku-a-voditek-DI_zarizeni-a-zrizovatele.docx
http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/kriteria-transformace/
http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/kriteria-transformace/
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    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 

Budeme rádi, když se stanete spoluautory našeho Zpravodaje.  
Nápady na články, rozhovory, informace nebo již hotový příspěvek zasílejte, prosíme, členům realizačního týmu pro-
jektu nebo na adresu transformace@mpsv.cz 

Krátké informace závěrem 

 Na našem webu www.trass.cz jsou umístěny texty 

ve snadném čtení, týkající se například zaměstnání 

a bydlení, ale také voleb a občanských práv osob 

se zdravotním postižením, zdraví apod. Můžete se 

podívat na formulář OSPOD od společnosti Lumos. 

V současné době máme tyto články převzaty pře-

vážně od Společnosti pro osoby s mentálním postiže-

ním, ale do budoucna bychom rádi vydávali vlastní 

texty s užitečnými informacemi. 

 

 

 Chtěli bychom Vás upozornit,  že se blíží ukončení 

příjmu žádostí ve výzvě na investiční podporu  

z IROP. Výzva č. 49 bude ukončena  31. 5. 2017. Bliž-

ší informace naleznete na www.strukturalni-

fondy.cz/irop. 

 Dne 8. 2. 2017 byla vládě předložena velká novela 

zákona o sociálních službách, která by měla přinést 

řadu změn ve prospěch potřebných lidí. Jejím hlav-

ním cílem je, aby poskytované sociální služby lépe 

odpovídaly potřebám klientů. 

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

