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Připravujeme: 

22.11.2017 bude probíhat 
v prostorách hotelu Olšan-
ka konference Život jako 
každý jiný, která bude   
určena pro lidi se zdravot-
ním postižením se zaměře-
ním na osoby s postižením 
mentálním. 

Konference bude bezbariéro-
vá a bude prezentována ve 
snadno srozumitelném jazyce. 

Více informací zde. 

Dětství a dospívání  

Eva pochází ze sedmičlenné rodiny. 
Matka i otec byli alkoholici. Po narození 
byla odložena do kojeneckého ústavu, 
na dva roky pak byla navrácena do péče 
vlastní matky. Po násilné smrti otce ve 
dvou letech byla znovu odebrána 
z rodiny a umístěna s ostatními 
sourozenci do dětských domovů. Později 
byla přeřazena do SOS vesničky. Pobyt 
v mnohočetné  rodině však nezvládla. 
Od dětství trpěla úzkostmi a pocity 
pronásledování. Byla v péči dětských 
psychologů, užívala léky na spaní 
a zklidnění. Střety se sourozenci 
a nábožensky založenou  matkou – 
pěstounkou vyústily v 16 letech v pobyt 
v nápravném zařízení pro nezletilé. Toto 
zařízení jí po dosažení 18 let zajistilo 
pobyt v Praze na ubytovně. 
K samostatnému bydlení   však Evě 
chyběly zkušenosti i dovednosti a Praha 
pro ni byla příliš hektickým místem. Brzy 
se ocitla na ulici, kde se jí po čase ujala 
organizace, kterou Eva popisuje jako 
náboženskou sektu. Pomohla jí zajistit 
ubytování, současně se však podle Evy 
podílela na rozvoji jejích náboženských 
bludů a duševní  nemoci.    

Vznik a průběh nemoci  

První schizofrenní projev zažila Eva 
právě ve svých 18 letech, kdy jí hlasy 
přikazovaly „společensky neúnosné 
chování“. Svoji první hospitalizaci 
absolvovala v psychiatrické nemocnici 
Bohnice. Po propuštění začala studovat 
gymnázium a studium úspěšně 
dokončila. Život v Čechách jí ale připadal 
bezvýchodný. Nemohla najít stálé 
zaměstnání, bydlela v nedůstojných  
provizorních prostorách. Krátce před 
sametovou revolucí tedy emigrovala bez 
znalosti němčiny do Německa. Poznala 
zde svého přítele, se kterým měla syna.  

 

 

V Německu žila a příležitostně pracovala 
čtyři roky. Pak se s přítelem rozhodli pro 
návrat do Čech.  Přítel se později 
odstěhoval, přenechal jí byt, ale na syna 
neplatil výživné. Eva, která se o syna 
starala, se stále snažila bezúspěšně najít 
práci. Podle vlastních slov byla na vše 
sama, nikdo se o ni nezajímal, nikdo ji 
nijak nepodporoval a trpěla silnými 
pocity osamělosti. V této době se 
dostala do finančních obtíží a opět se 
navázala na církevní organizaci. V roce 
2001 prodělala nedobrovolnou 
hospitalizaci, tentokrát v léčebně 
Kosmonosy. Od její poslední 
hospitalizace  uplynulo 19 let a po celou 
dobu nebyla v péči žádného psychiatra, 
neléčila se. Nedobrovolná hospitalizace 
se v příštím roce opakovala. 
V psychotické atace prožívala druhou 
světovou  válku a život v koncentračních 
táborech. Věřila tomu, že má 
telepatické schopnosti a že naši zemi 
navštívili mimozemšťané. Trpěla 
náboženskými bludy, stigmaty na rukou 
a nohou, zrakovými a čichovými  
halucinacemi.  

 Spolupráce s Fokusem v Liberci  

První kontakt s občanským sdružením 
Fokus navázala  v roce 2002  po druhé 
hospitalizaci.  V tomto období ještě stále 
nerozuměla tomu, co se s ní děje. 
Náboženská zjevení, která často 
prožívala, nedávala do souvislosti 
s nemocí. Stále jí dělalo problémy 
uchopit reálný svět. Dále přetrvávaly 
deprese, úzkosti a paranoidní stavy. V té 
době jí Fokus nabídl skupinovou 
psychoterapii. Docházela na sezení, kde 
se seznamovala a konfrontovala 
s problémy jiných  klientů. Další rok 
docházela k psychologovi a na 
psychoterapeutická sezení. Postupně si   
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začala uvědomovat, že i ostatní 
nemocní prožívají podobné stavy, že 
její obtíže jsou projevem nemoci. 
V roce 2003 zažádala ve 
Fokusu o místo v rehabilitační 
keramické dílně, práce ji však nebavila. 
Objevily se u ní problémy s ranním 
vstáváním, dodržováním přestávek, 
pracovním výkonem. V této době jí byl 
přidělen plný invalidní důchod, který jí 
zajistil alespoň základní finanční 
jistotu. Z  Fokusu tedy odešla a rok 
byla doma. Podle vlastních slov doma 
pouze „spala a tloustla“.  Po roce 
znovu vyhledala Fokus s prosbou 
o informace týkající se  změny 
ambulantního psychiatra. Ke 
stávajícímu psychiatrovi ztratila 
důvěru a Fokus jí pomohl změnu 
lékaře zprostředkovat. Pozitivní 
zkušenost, kterou s Fokusem udělala, ji 
dovedla k nové žádosti o chráněné 
pracovní místo. Tentokrát však 
nastoupila na místo úklidové. Eva  
oceňuje, že se zde naučila 
samostatnému pracovnímu výkonu 
a práci bez dohledu terapeuta.  
Samostatná práce jí vyhovovala 
mnohem více, než práce v chráněné 
dílně. Na základě prokázané 
schopnosti pracovat samostatně, 
iniciativně a spolehlivě, dostala Eva od 
Fokusu nabídku vést nově založený 
svépomocný volnočasový klub. 
Postupně se učila řešit spory vznikající 
mezi návštěvníky klubu, plánovat 
jednotlivá setkání, vytvářet pravidla. 
Jako empatický člověk, který sám 
prošel duševní nemocí, se postupně 
vyrovnávala s potřebou získat nadhled 
nad situací klientů a se svojí vlastní 
zkušeností, která jí ve vytváření 
nadhledu někdy bránila.  Po více jak 
ročním  úspěšném vedení klubu  Eva 
dostala nabídku pracovat pro Fokus na 
částečný úvazek jako terénní 
pracovník - nejprve v oblasti 
doprovodů klientů.  Nabídku přijala, 
prošla rekvalifikačním kurzem, 
postupně se stala součástí 
rehabilitačního týmu Fokusu. Udělala 
další důležitý krok ve svém profesním 
i  osobnostním rozvoji. Do budoucnosti 
Eva plánuje další vzdělávání na  vyšší 
odborné škole v oboru sociální práce. 
Velkou předností Evy je její schopnost 
pracovat se svojí vlastní nemocí 
a překonávat problémy. I když se 

občas cítí fyzicky nebo psychicky hůř, 
její dlouhodobé pracovní neschopnosti 
nijak nevybočují z průměru  
zaměstnanců Fokusu.  Snaží se zátěž 
dávkovat, odhadnout své síly 
a  skloubit svou práci s nároky péče 
o  syna a domácnost. 

 

Závěrem kazuistiky je nutno zmínit, 
co se naučil Fokus z Evina příběhu: 

 Verdikty odborníků je nutno při 
naší práci chápat jako určitá 
vodítka, ale nikoliv jako 
rozhodující ukazatele 
budoucnosti klienta. (Například 
psychologické posudky Evu 
klasifikovaly jako člověka 
s nadprůměrnou inteligencí, ale 
jiný posudek také jako člověka 
s inteligencí podprůměrnou 
a  defektní osobností) 

 Překonat naše vnitřní bariéry 
a  předsudky v okamžiku, kdy se 
z klienta stane kolega, není vždy 
tak snadné a samozřejmé, jak 
jsme si mysleli. 

 Nikdo nezmůže nic, pokud 
člověk s duševní nemocí 
nechce, nebojuje a nenalezne  
motivaci. 

 Přátelské prostředí, víra ve 
schopnosti a důvěra jsou 
rozhodujícím činitelem pro 
úspěch. 

 

FOKUS Liberec o.p.s. je nestátní 
nezisková organizace, která vznikla 
v roce 1993. Od počátku svého 
působení poskytuje komunitní sociální 
služby výhradně lidem s chronickým  

 

duševním onemocněním a na 
chráněných pracovních místech 
zaměstnává osoby se zdravotním 
postižením. Mezi nejbližší 
spolupracující organizace patří 
zejména zdravotnické služby - 
psychiatrické nemocnice Horní 
Beřkovice a Kosmonosy a psychiatrické 
oddělení liberecké nemocnice.  

Služby jsou poskytovány v rámci ORP 
Liberec, Česká Lípa, Nový Bor,  
Jablonec nad Nisou. Od roku 2017 se 
působnost Fokusu Liberec rozšířila i na 
Tanvaldsko a do Frýdlantského 
výběžku. Každý rok poskytuje Fokus 
Liberec služby více než dvěma stovkám 
klientů. K chráněným pracovištím patří 
dvě chráněné kavárny, řemeslná dílna 
a další pracovní místa (např. recepce, 
úklid, údržba, administrativa, 
kuchařka, propagace aj.) určená 
přednostně lidem s duševním 
onemocněním, ale i lidem s jiným 
zdravotním handicapem. Na těchto 
místech je zaměstnáno více než 30 
osob  se zdravotním postižením.     

Nejbližším cílem FOKUSU Liberec je 
vytvoření multidisciplinárních 
terénních týmů (sociální pracovník, 
zdravotní – psychiatrická sestra, peer 
konzultant, psychiatr, psycholog) 
a zlepšení dostupnosti služeb i pro 
duševně nemocné, žijící v odlehlých 
částech libereckého kraje.  

              (Jana Horáková, Fokus Liberec) 

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  
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V současné době  poskytuje FOKUS 

Liberec terénní služby Sociální    

rehabilitace a Podpora samostatné-

ho bydlení, pobytovou službu  Chrá-

něné bydlení a ambulantní službu 

Sociálně terapeutické dílny.  
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„Potěšilo by mě, kdybychom mohli na zemi žít bez 

obav,“ 

říká v rozhovoru peer konzultant Zdeněk Heřt ze společnosti Bona, o.p.s. 

Pan Zdeněk je vystudovaný ekonom 
se zálibami v hudbě, ručním opraco-
vání dřeva a práci s lidmi. V životě si 
prošel několika nepříjemnými obdo-
bími, spojenými s různými onemoc-
něními a ztrátami v rodině, což mu 
poskytlo možnost přemýšlet o smyslu 
života již v 16 letech. Narodil se 
v Lounech, žil na různých místech    
a v současnosti se usadil na dohled 
bohnické kostelní věže a střechy Ná-
rodního ústavu duševního zdraví.  

V současnosti pracuje jako peer kon-
zultant, lektor a manažer volného 
času pro společnosti BONA o.p.s., 
Nadace BONA a CRPDZ. Rozvíjí portál 
www.peerconsult.cz a podílí se mra-
venčí prací na reformě psychiatrické 
péče.  

Jste peer konsultant pro lidi s dušev-

ním onemocněním, co to vlastně 

znamená?  

Jako peer konzultant pracuji asi dva 

a půl roku a jedná se především 

o práci s lidmi s duševním onemocně-

ním na základě přímé vlastní prožité 

zkušenosti. Pro práci používám pří-

běhy ze svého života a ze života svých 

kolegů, kamarádů peer konzultantů. 

K práci také patří pomoc s realizací 

snů, přání, tužeb klientů a vedení 

k nalezení sama sebe a seberealizace 

pomocí spolupráce na výtvorech, 

malbách, ale především rozpohybo-

vání těla. „Ve zdravém těle, zdravý 

duch!“ Moderně se tomu říká dopro-

vod po cestě zotavení. 

Jak jste se k této práci dostal? 

Pracoval jsem na různých pozicích 

neodpovídajících mé kvalifikaci. 

V drogerii, ve skladu, v callcentru. 

Poté mi moje lékařka doporučila, 

abych si našel něco vhodnějšího, zá-

bavnějšího, toho, co mě bude naplňo-

vat na kratší úvazek. Poslechl jsem ji 

a  při hledání takové práce zabrousil 

na inzerát, který doslova hledal člově-

ka se zkušeností s psychotickým one-

mocněním, který chce pracovat 

s lidmi, tedy jim pomáhat k zotavení. 

Sliboval, že mě vyškolí a že budu rov-

noprávným členem týmu. Skoro vů-

bec jsem nevěděl, do čeho jdu. Při 

výběrovém řízení jsem, dle mého 

názoru vyhořel. Cítil jsem se hrozně, 

potil se, jako by mě něco trhalo na 

tisíce kousků. Pak se třásl 14 dní 

o výsledek v tréninkové kavárně, kam 

jsem chodil pracovat a kde to na mě 

bylo někdy příliš silné „kafe“.  Když 

jsem dostal zprávu, že mě vybrali, 

skákal jsem radostí do stropu. 

V jakých situacích lidem s duševním 

onemocněním pomáháte? Co je nej-

častějším problémem, který s Vámi 

chtějí řešit? 

Nejvíce lidem pomáhám asi s živo-

tem, smířením se s nemocí a pocho-

pením, co to znamená psychické one-

mocnění. Pak také s překonáváním 

úzkostí, ranní únavy, utkvělých před-

stav, s hlasy, halucinacemi a pomá-

hám s přesvědčením, že se dá i s těž-

kou psychickou nemocí žít kvalitním, 

uspokojujícím, nebo spokojeným ži-

votem. Že není všem dnům konec, že 

se s tím dá něco dělat. Pro začátek je 

důležité rozhodnutí. Pak odhodlání. 

A  poté vytrvání. 

Co pomáhá Vám jako peer konsul-

tantovi zvládat tuto nelehkou práci? 

Mám pocit, že jsou to sami klienti. 

Jsou to oni, kdo mi pomáhá pokračo-

vat. Dokud nebudou všichni zdraví. 

Určitě mi také moc pomáhají kolego-

vé peeři, se kterými si dodáváme ku-

ráž a naději navzájem. Nejvíce pociťu-

ji prospěšné nové zahraniční vztahy, 

které jsem díky peerské práci navázal. 

Především s kolegy z Holandska, kde 

jsou o trochu napřed a tedy lze čer-

pat zkušenosti a utvrzovat se ve 

smyslu práce. Skvělá byla i stáž v Lon-

dýně na Škole zotavení. Je to jeden 

z  posledních trendů péče o psychické 

zdraví ve světě. V Londýně fungují 

tato vzdělávací zařízení asi pět let. 

A co Vám ji naopak ztěžuje? Dá se 

s  tím něco dělat? 

Stěžuje mi ji má nemoc, která se stále 

ještě několikrát denně ozve, a musím 

s ní bojovat. Pak bych řekl, že je to 

komplikovanost financování sociál-

ních služeb. Hodně by nám prospělo, 

kdyby mohly firmy alokovat část 

svých daní přímo konkrétní organiza-

ci. Tuším, že v zahraničí je možné 

takto financovat církve, a protože 

v Čechách je nábožensky založeno 

snad jen 20 % lidí, tak bych takto do-

volil financovat všechny obecně pro-

spěšné společnosti. 

Co byste doporučil lidem pracujícím 

v sociální oblasti, aby byla jejich 

podpora lidí s duševním onemocně-

ním účinná?  

Především aby si uvědomili, že je ži-

vot přivedl do určitého prostředí, 

mezi určité lidi, kteří jim mají pomoci 

něco v jejich životech pochopit, nau-

čit se, změnit. Obě strany se mají 

něčemu naučit a především si vyjít 

vstříc. Neustálé boje a donucování 

jsou jen ztrátou času. Potěšilo by mě, 

kdybychom mohli na zemi žít bez 

obav. 

   (Zdeněk Heřt, Bona, o.p.s.) 
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Z P R A V O D A J   
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Potřeba změny přístupu 

Od roku 2009 se v České republice ve 

větším měřítku prosazuje trend trans-

formace pobytových sociálních služeb 

pro lidi s mentálním postižením na tzv. 

komunitní služby poskytované 

v prostředí, které se co nejvíce blíží ži-

votním podmínkám běžné populace. 

Zřizovatelé mohou v souvislosti se změ-

nami v zařízení dosáhnout i na investiční 

dotace. Možná právě díky propojení 

s investicemi vzniká dojem, že transfor-

mace pobytového zařízení je především 

technická záležitost. Řeší se výstavba 

nových vhodnějších objektů, pronájem 

nebo nákup bytů v běžné zástavbě. Do 

nich se stěhují klienti z původního zaří-

zení. Technická stránka procesu změny 

je určitě důležitá a vyžaduje hodně úsilí. 

Vedení ústavu řadu otázek řeší poprvé. 

Na kultivaci postojů vlastních a personá-

lu nezbývá čas ani energie. To může být 

rizikové. Přestěhování do nových objek-

tů je věc hmatatelná a viditelná. Snadno 

může vzniknout dojem, že tím je proces 

změn ukončen. Do nových objektů se 

však nezřídka přenášejí i ústavní prvky a 

postoje. Máme sice za sebou první krok, 

ale nejsme ani v půli cesty…  

Jsou-li technické změny obtížné, je změ-

na přístupu mnohem náročnější. Navíc 

přichází – na rozdíl od technických změn 

- pozvolna. Projekty zaměřené na trans-

formaci sice zahrnují i vzdělávání perso-

nálu, ale změna přístupu není otázkou 

pouhého absolvování, ale spíše zásad-

ním přehodnocením osobního postoje 

každého zaměstnance, včetně pracovní-

ků ve vedení zařízení. Předpokládá to 

i určitou dávku osobní odvahy. Do jisté 

míry to totiž může znamenat jít navzdo-

ry. Většinová společnost je spíše nasta-

vena k tomu, chovat se k lidem 

s nějakým znevýhodněním paternalistic-

ky a toho, kdo se odlišuje, vyčlenit. 

S otázkou známých, proč se „zahazovat“ 

se zdlouhavým osamostatňová-

ním takových lidí – a může jít o vězně, 

uživatele drog, stejně jako o lidi 

s duševním onemocněním nebo mentál-

ním postižením, když máme po ruce 

jednodušší řešení, se setkal určitě každý 

z nás. Je lehké podlehnout a plnit 

„společenskou zakázku“. V prostředí 

ústavu je obvyklé uvažovat o klientech 

nikoli jako o individualitách, ale spíše 

jako o kolektivním objektu, hledět na ně 

jako na ty, kdo vyžadují velkou míru 

pomoci, než na ty, kteří mají před sebou 

nějakou životní perspektivu. To vytváří 

silný tlak na formování postojů zaměst-

nanců. 

Recovery jako jedna z cest 

Cest ke změně přístupu se nabízí celá 

řada. Někdy lze s úspěchem sáhnout 

i mimo oblast sociální práce a inspirovat 

se například psychoterapií orientovanou 

na člověka, případně čerpat z přístupů, 

které jsou využívány u jiných skupin lidí, 

než se kterými pracujeme. Rád bych 

v krátkosti představil přístup Recovery, 

který se používá zejména při práci 

s lidmi s duševním onemocněním, ale 

své uplatnění nalézá i u jiných skupin. 

O tomto přístupu se hovoří od začátku 

devadesátých let v USA. Postupně pak 

nalézá uplatnění v Evropě, zejména 

v Irsku a Nizozemí. Přístup Recovery ruší 

zažitý vztah klienta a pracovníka, který 

je expertem na situaci a nabízí jasné 

řešení, na skutečně partnerský vztah. Je 

posílena iniciativa klienta, je to on, kdo 

hledá a skutečně spolurozhoduje, jak 

má být podpořen. Podle Marca Raginse, 

který spolu Williamem Anthonym for-

muloval zásady Recovery, má uplatňo-

vání přístupu čtyři fáze: poskytnutí na-

děje, zplnomocnění, přijetí zodpověd-

nosti a nalezení smysluplné životní role. 

Podívejme se stručně na každou z nich. 

Poskytnutí naděje 

Poskytnutí naděje v přístupu Recovery 

nespočívá v pouhé větě „Bude líp!“, 

neukotvené v životní realitě. Poskytnutí 

naděje je otevřením životní perspektivy 

vycházející z reálných možností člověka. 

Bez perspektiv člověk rezignuje, ztrácí 

vědomí vlastní hodnoty a snadno se 

stane pouze tím, kdo je závislý na pomo-

ci z vnějšku. Příkladem reálné perspekti-

vy může být přestěhování do vlastního 

bytu, nalezení zaměstnání, nebo okruhu 

lidí se společnými zájmy.  

Zplnomocnění 

Na termín zplnomocnění se v sociálních 

službách často odkazujeme. Ve skuteč-

nosti však může mít velmi různý vý-

znam. Často se díváme na člověka, který 

si říká o nějakou formu podpory přede-

vším skrze to, s čím má problém. To je 

věc, kterou je třeba řešit. To však může 

zastírat skutečnost, že vedle toho tento 

člověk má i silné stránky, které lze akti-

vovat. Mít nějaký handicap neznamená 

být úplně ztracený. V tradičním přístupu 

je pomáhající pracovník v roli experta, 

který často podlehne pokušení zabývat 

se více problémem, než člověkem sa-

motným. Při zplnomocnění je kladen 

důraz na aktivizaci spolupráce na řešení 

problému a na posilování prostředků, 

kterými je schopen si pomoci sám. S tím 

souvisí, že člověk dostane dostatečné 

informace o cestách, jak svou situaci 

zlepšit a zároveň skutečnou možnost 

volby. 

Převzetí zodpovědnosti za sebe 

Je-li člověk zplnomocněn, může převzít 

zodpovědnost za svůj život. S tím se pojí 

i vystavení rizikům. Ne člověka ochraňo-

Inspirace pro změnu přístupu v sociální práci:  

Recovery – zotavení 
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vat, ale důvěřovat mu a aktivně 

s možností rizik pracovat prostřednic-

tvím protikrizových plánů.  

Nalezení smysluplné životní role 

Handicap – ať je to duševní onemocnění 

nebo mentální postižení může člověka 

vyloučit z řady životních rolí, nebo mu 

jejich naplňování zásadně komplikovat. 

Jedním z principů přístupu Recovery je 

názor, že každý člověk má na světě své 

místo. To nachází ve čtyřech oblastech: 

práce, láska a sex, rodina a spiritualita. 

Může nastat situace, kdy nalezení nebo 

obnovení smysluplné role v některé 

z oblastí nemusí být zcela jednoduché. 

Pak je třeba využít schopností nalézt 

třeba místo v jiné oblasti a uvědomit si 

svou sebehodnotu (například nemohu 

vykonávat práci, kterou jsem dělal, ale 

mohu být dobrým partnerem, souse-

dem, …). Podstatné je, aby člověk byl 

součástí místní komunity. To může být 

cestou jak k nalezení jeho vlastní hodno-

ty, tak pro změnu pohledu ostatních na 

člověka s handicapem. 

Závěr  

Na první přečtení nám může být přístup 

Recovery jasný a ne příliš inovativní. 

Máme přece individuální plánování, do 

kterého zapojujeme klienta, sestavuje-

me protikrizové plány. Je však otázkou, 

nakolik přitom neopouštíme bezpečnou 

roli experta, nakolik jsme v důsledku my 

ti „mocní“ a klient pouze v roli 

„bezmocného“. Přístup Recovery tyto 

stereotypy převrací.  Navíc předpokládá, 

že pracovník naději pro klienta a jeho 

vlastním schopnostem ke změně uvěří. 

Domnívám se, že základní linie změn ve 

službách pro lidi s mentálním postižením 

 jde tímto směrem. Bez radikální změny 

přístupu, kterou Recovery nabízí, nepře-

kročíme hranice ústavu, i kdyby byly 

technické podmínky sebelepší.   

          (Jiří Mach, MPSV) 
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V měsíci září se uskutečnily dva meto-

dické dny na téma Odstraňování bariér 

v životě lidí s duševním onemocněním. 

První se konal v Praze dne 14. září 2017 

v Praze a druhý, obdobný, dne 19. září 

2017 v Olomouci. 

Metodických dnů se účastnilo celkem 

74 účastníků a to převážně z řad pra-

covníků okresních správ sociálního za-

bezpečení, ale i dalších úřadů. 

Během metodického dne se účastníci 

měli možnost seznámit s problematikou 

duševního onemocnění od různých 

řečníků z praxe.  

 

Seznámili se s projevy a průběhem ně-

kterých duševních onemocnění. Dozvě-

děli se o vedlejších účincích léků. Po-

znali, s jakými bariérami se osoby 

s duševním onemocněním nejčastěji 

setkávají a to s důrazem na překážky při 

jednání na nejrůznějších úřadech. Mlu-

vilo se o zásadách správné komunikace. 

Účastníci se dozvěděli například i to, že 

komunikace by měla „užitečná, respek-

tující a krásná“ a dále, jak je možné 

s člověkem komunikovat, aby domluva 

byla jasná a stručná. Důraz byl kladen 

i na zásady „poslouchat klienta, vnímá-

ní aktuální kondice klienta a respekt ke 

klientovi“. Na metodickém dni si mohli 

účastníci poslechnout i zkušenost člově-

ka, do jehož života duševní onemocnění 

zasáhlo a měli možnost s ním o kon-

krétních otázkách diskutovat. 

Čas byl věnován i finanční situaci osob 

a  informacím o tom, jak podporovat 

život lidí v přirozeném prostředí. 

 

Z důvodu velkého zájmu o přednesené 

téma, zvažujeme uspořádání třetího 

metodického dne. Případní zájemci se 

mohou hlásit na adrese:  

transformace@mpsv.cz.  

V České republice se přístup Recove-

ry postupně uplatňuje zejména při 

podpoře lidí s duševním onemocně-

ním. Pro další vzdělávání v něm lze 

využít odborných textů, kurzů a stáží 

v organizacích: 

Ledovec: 

http://www.ledovec.cz/ 

 

Fokus Praha:  

http://www.fokustvs-vzdelavani.cz/ 

 

Centrum pro rozvoj péče o duševní 

zdraví:  

http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-

institut/platforma-care/  

 

Metodické dny 

mailto:transformace@mpsv.cz
http://www.ledovec.cz/
http://www.fokustvs-vzdelavani.cz/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/platforma-care/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/platforma-care/
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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 

prostředí. 

 

MPSV realizuje prostřednictvím Národního centra 

podpory transformace sociálních služeb projekt 

s  názvem 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  

 

Na Poříčním právu 1 

128 01 Praha 2 

 

transformace@mpsv.cz 

Nabídka stáží 
Projekt Život jako každý jiný nabízí odborným pracovníkům možnost absolvovat stáž u poskytovatele sociálních služeb 

a v dalších organizacích a institucích. Stáže mohou být v délce jednoho až dvou dnů, pro jednoho až dva pracovníky 

z vysílající organizace. 

Cílem stáží může být například seznámení s procesem transformace a komunitními službami, komunikace s obcí, 

spolupráce s opatrovníkem a rodinou, zapojování člověka s postižením do rozhodování o něm apod. 

Pracovníci projektu na základě Vašeho zájmu, osloví vhodnou organizaci a domluví s ní podmínky stáže a odměnu 

organizaci přijímající stážistu, která bude hrazena z projektu. Mzdu stážisty a jeho cestovní náklady hradí jeho 

zaměstnavatel. Pracovníci projektu nemohou předem zaručit, že stáž proběhne ve vybrané organizaci. 

Zájemci o zajištění stáže se mohou průběžně hlásit na e-mail: transformace@mpsv.cz 

Následně budete osloveni s žádostí o doplnění podrobností, které budou pro dojednání stáže zapotřebí. Mimo jiné by 

mělo být jasné, co od stáže očekáváte, co je Vaším cílem. Po vykonání stáže napíše stážista zprávu o získaných 

informacích a naplnění očekávání. Stáže mohou probíhat po celé České republice, jejich počet je omezen. 

 

Pracovnice projektu absolvovaly stáž v organizaci Bona, o.p.s., v chráněném bydlení Kocourkov. Díky velké ochotě 

pracovníků organizace i samotných obyvatel chráněného bydlení, měly pracovnice možnost stát se na den součástí 

pobytové sociální služby a získat spoustu cenných informací o fungování služby, ale i o problematice života s duševním 

onemocněním.  

Staňte se spoluautory našeho Zpravodaje.  

Nápady na články, rozhovory, informace nebo již hotový příspěvek zasílejte na adresu: transformace@mpsv.cz 
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