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Můžete se v něm dočíst o stereo-

typech přetrvávajících v myšlení  

zdravých lidí, najdete zde skuteč-

ný příběh člověka a také infor-

mace o tom, co vlastně znamená 

překlad do jednoduchého čtení. 

Postoj společnosti je pro člověka 

důležitý 

Sociální znevýhodnění člověka je jedním 

z určujících vlivů, jak je ve společnosti 

přijímán.  Přijetí či odmítání člověka 

nebo skupiny lidí projevované postoji 

společnosti není jen vnitřní intelektuální 

záležitostí.  Naopak postoj společnosti 

vymezuje dotyčnému určité místo ve 

společnosti, staví ho do role, kterou by 

měl podle očekávání hrát, podílí se na 

vymezení hranic, ve kterých se může 

pohybovat. Každé překročení hranic je 

náročným procesem. Ten má dvě 

roviny. Osobní, chceme-li – vnitřní, ve 

které jde o překonání vlastních limitů 

a  návyků, podívat se na sebe v nové 

perspektivě.  

Druhá rovina je společenská, ve které 

jde o překonání konceptů toho, kam 

patřím a jaká je moje role. U některých 

typů znevýhodnění je přijetí ze strany 

společnosti bezproblémové 

a  vystoupení z role může být snazší, 

některá znevýhodnění však staví na 

cestě ke změně téměř nepřekonatelné 

překážky. 

Přijetí člověka společností závisí na 

typu znevýhodnění 

Lidé se sociálním znevýhodněním jsou 

ve společnosti přijímáni velmi rozdílně. 

Jednou z věcí mající vliv na přijetí je 

názor, zda si člověk způsobil 

znevýhodnění sám, či nikoliv. Tento 

názor je utvářen velmi laicky a zpravidla 

nemá vazbu ke konkrétním osobním 

příběhům. Příkladem takového 

znevýhodnění může být bezdomovství 

nebo užívání drog. Přijetí lidí s těmito 

problémy, ale i služeb zaměřených na 

jejich podporu - je ve společnosti 

výrazně negativní. Přisuzuje se jim role 

těch, kteří si své problémy z velké části 

zapříčinili sami, a to navzdory tomu, že 

problém je vyústěním mnoha příčin 

dědičností, duševními potížemi počínaje 

a prožitím nějakého zásadního osobního 

zvratu konče.  

Na druhém pólu z hlediska přijetí ze 

strany společnosti jsou lidé s nemocí 

nebo postižením. Společnost je nestaví 

do role těch, kteří by si své 

znevýhodnění zapříčinili sami. Naopak 

nemoc nebo postižení může pro člověka 

přinášet určité výhody. Těmi může být 

zvýšená tolerance, ohledy, sympatie. 

Zároveň je však člověk tlačen do role 

„postiženého“. Je třeba, aby uznal, že 

jeho stav je negativní a aby se snažil – 

zpravidla za pomoci druhých - o jeho 

nápravu. To mu předurčuje roli pacienta 

nebo klienta, ze které bývá obtížné 

vystoupit.  

I v přijetí lidí s nemocí nebo s postižením 

jsou ve společnosti významné rozdíly. 

Sociologické výzkumy ukazují, že nejlépe 

jsou přijímáni lidé s tělesným postižením 

(nepřijímá je méně než 20 % populace). 

Naopak nejhůře jsou přijímáni lidé 

s mentálním postižením, které nepřijímá 

více než polovina populace.  

Za obsah Zpravodaje zodpovídá 

realizační tým projektu  

„Život jako každý jiný“.  
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Historické a kulturní souvislosti  

Příčiny tohoto postoje jsou velmi 

široké. Podíváme-li se do historie, 

můžeme vysledovat dvě linie. Jednou 

je selekce a izolace. Společnost se 

snaží člověka výrazně vybočujícího 

z normy zbavit, nebo ho vyloučit ze 

svého středu. Tuto linii lze sledovat od 

starověku, přes asyla (předchůdci 

ústavů) v době osvícenství, po 

současnou ústavní péči. Kořeny tohoto 

postoje jsou různorodé. Patří mezi ně 

idealizace dokonalosti a krásy, 

přesvědčení, že postižení souvisí 

s předchozím proviněním vlastním, 

nebo předků, případně zaměření 

společnosti na výkon, které může mít 

rozměr ideologie. 

Druhou linií, která se určitě týká pouze 

malé skupiny lidí s handicapem, je 

přisouzení zvláštní role člověku se 

závažnými duševními potížemi nebo 

mentálním postižením (při pohledu do 

historie spojuji úvahy o obou 

skupinách, protože jejich diagnostické 

rozlišení je poměrně pozdní). Již od 

starověku se takovému člověku 

přisuzuje role vědoucího, toho, který 

je citlivější na jisté věci, nebo 

zpřítomňuje principy dávno zasuté. 

V náboženském světě může jít o roli 

věštce, proroka, nebo šamana.  

Z literatury známe Dostojevského 

postavu knížete Lva Myškina. Ze 

současnosti lze v  této linii 

připomenout dvojici lidí s mentálním 

postižením v  seriálu Nemocnice 

Království dánského režiséra Larse von 

Triera. 

Vytváření stereotypu 

Obě zmíněné linie jsou popsány 

v literatuře.  Ačkoli žijeme v sekulární 

společnosti a uvedené postoje byly 

vytvářeny v kontextu náboženství, 

velmi silně v nás přežívají dodnes. 

První linii lze označit jako projev 

bezradnosti při odpovědi, jak naložit 

s mentálním postižením. Situaci 

člověka s tímto handicapem si 

neumíme dostatečně představit. 

Tělesné postižení je pro nás daleko 

snáze uchopitelnější. Situaci si umíme 

do jisté míry i nasimulovat. Obdobně 

je tomu se smyslovým postižením. 

Samozřejmě, to, co bylo řečeno, platí 

jen do jisté míry. Jsme schopni si 

představit spíše aktuální stav. 

Důsledky jako sociální izolace 

neslyšícího člověka jsou ale často 

mimo svět našich představ.  

Vedle stereotypů prvoplánově 

negativních jsou podstatné stereotypy 

v postojích vůči lidem s mentálním 

handicapem různé formy 

paternalistických postojů. Se snahou 

pomáhat nutně souvisí vsazení člověka 

s handicapem automaticky do role 

klienta, nebo pacienta. Snaha pomoci 

může být vnímána výlučně jako projev 

společenské solidarity a altruismu. 

Tyto linie jsou v ní bezesporu 

přítomny. S ohledem na to, co bylo 

řečeno, nelze přitom pominout linii 

strachu. To, čeho se bojíme, 

potřebujeme mít alespoň nějakým 

způsobem pod kontrolou. Snaha 

pomáhat se k tomu nabízí jako cesta. 

Člověk v roli pacienta nebo klienta je 

v moci experta, je mu podřízen. 

Nemusíme mít obavy z čehosi 

tajemného, protože v tomto konceptu 

to máme „pod kontrolou, máme to 

zvládnuté“.  

Nedávno jsme byli svědky odporu ke 

stěhování lidí s mentálním postižením 

z ústavu do bytů. Psaly se petice, 

nesouhlas byl projevován na sociálních 

sítích. Před několika měsíci vzbudil 

rozruch případ, kdy několik lidí 

s mentálním postižením uznal soud 

jako svéprávné. V článku „Jsou jako 

velké děti, ale pro soud jsou svéprávní. 

Usnadnil si tím práci“, zveřejněném 

22. května 2017 na portálu iDNES.cz 

bylo vypočítáváno, v čem všem je jim 

nutno pomoci, před jakými situacemi 

je třeba je chránit. Co je motivem? 

Altruismus? Dobrá vůle? Nebo obava, 

že cosi neuchopitelného se dostane 

mimo kontrolu? Strach z překročení 

vlastních hranic, z  toho, že by se 

mohlo ukázat, že plnohodnotný život 

vypadá i jinak než je běžné u většinové 

populace? Diskuse pod článkem 

nahrává spíše dvěma posledním 

důvodům.  

Změny ve způsobech podpory lidí 

s postižením přinášejí změny postojů 

Při změnách konceptu služeb pro lidi 

s mentálním postižením pracujeme na 

změně přístupu s lidmi v pomáhajících 

profesích, s lidmi, kteří služby užívají 

a  jejich blízkými. Snažíme se v duchu 

přístupu Recovery najít pro každého 

novou perspektivu. Kultivujeme tím 

však pouze malou část společnosti.     

Překročit vlastní předsudky 

a  stereotypy je pro velkou část 

společnosti je těžké. Pohybujeme se 

často na hranici možností a máme 

pocity marnosti. Klasické prostředky 

zpravidla nemají očekávaný výsledek. 

  (Jiří Mach, MPSV) 

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  

Životní situace mentálního postižení 

nebo duševní nemoci je pro nás zce-

la neuchopitelná. Představit si, že 

jsem dospělý člověk s  jistým život-

ním příběhem, potřebami a zkuše-

nostmi a přitom mám určitá zásadní 

omezení v duševní oblasti, je pro nás 

prakticky nemožné. Toho, co je pro 

nás neuchopitelné, se bojíme. Ve 

strachu si naprosto přirozeně vytvá-

říme obrany. Jednou z funkčních 

obran může být stereotyp. 

Naší perspektivou však může být, že 

díky změnám přístupu se rodí dobré 

zkušenosti na úrovni místních 

komunit. A ty mají moc i silně 

zakořeněné stereotypy narušovat. 
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Konference Život jako každý jiný 

Jak jsme vás informovali v předcho-
zím čísle Zpravodaje, dne 22. 11. 
2017 jsme pořádali v pražském hote-
lu Olšanka konferenci Život jako kaž-
dý jiný. Konference byla určena pře-
vážně lidem s mentálním postižením 
a zúčastnilo se jí 128 osob. Spolu 
s námi na ní spolupracovali pracovníci 
ze Společnosti pro podporu lidí 
s mentálním postižením, z.s. a z orga-
nizace Rytmus, o.p.s., díky jejichž 
podpoře byla konference prezentová-
na ve snadno srozumitelném jazyce. 

V úvodní části promluvil k účastníkům 
vedoucí oddělení koncepce sociálních 
služeb MPSV Mgr. Jan Vrbický. Dále 
odpovídal na dotazy účastníků ohled-
ně sociálních služeb a zároveň vyzval 
účastníky k vznášení podnětů či vzka-
zů směrem k MPSV. 

Pokračovali jsme blokem pěti 
workshopů. Každý ze zúčastněných 
měl možnost si vybrat dva workshopy 
z pěti nabízených možností. Jeden 
z  workshopů absolvovali účastníci 
v dopoledním bloku a druhý v odpo-
ledním. Výběr byl možný z těchto 
témat: Co je to práce, Jak trávím vol-
ný čas, Jak hospodařím s penězi, Jak 
se rozhoduji a Jak zvládnu život bez 
ústavu. Témata představují nejčastěj-
ší problémy, se kterými se potkávají 
lidé se zdravotním postižením na ces-
tě k samostatnosti.  

Každý workshop byl veden odborní-
kem na dané téma spolu s lektorem 
s postižením. Součástí každého 
workshopu byla diskuze. Tím, že se 
na workshopech setkali lidé s postiže-
ním z různých institucí a rodin, mohli 
si navzájem předat svoje zkušenosti 
ohledně řešení jednotlivých problé-
mů, se kterými se setkávají. 

Účastníky workshopů nejvíce zaujala 
témata Jak hospodařím s penězi a Co  

je to práce. Na workshopu Co je to 
práce se dozvěděli např., jak má prá-
ce vypadat a za jakých podmínek je 
prováděna. Lektoři účastníky sezná-
mili s postupem registrace na Úřadu 
práce a s pravidly pobírání invalidního 
důchodu. Na co všechno mají nárok 
a  co je potřeba pro jeho získání udě-
lat. 

Na závěr workshopu bylo účastníkům 
připomenuto, že si mohou vybrat, 
zda chtějí pracovat na chráněném 
nebo volném pracovním trhu. Na 
workshopu Jak hospodařím s penězi  

se s účastníky lektoři podělili o svoji 
vlastní zkušenost s touto problemati-
kou. Zdůraznili zúčastněným, že kaž-
dý má právo rozhodovat o svých fi-
nancích, a pokud potřebuje pomoci 
s hospodařením, měl by se obrátit na 
někoho ze svých blízkých. Účastníci 
všech workshopů měli možnost podě-
lit se s ostatními o svoje zkušenosti. 

Na závěr konference jednotliví lektoři 
přednesli informace o tom, jak probí-
hal workshop, jehož byli lektory 
a doporučení závěrem. Zazněly tak 
některé vzkazy pro MPSV. Například: 
„potřebujeme práci“, „chceme být 
v práci lépe ohodnoceni“, „sociální 
šetření při posuzování nároku na pří-
spěvek na péči by mělo být důklad-
nější“. 

Součástí konference byla výstava 
obrazů Ateliéru radostné tvorby, kte-
rou představili zástupci ateliéru. Ate-
liér je určen umělcům, jejichž chápání 
světa a komunikace s okolím jsou 
jiné. Většinovou společností jsou 
umělci ateliéru, dle slov zástupců 
ateliéru, označováni za hendikepova-
né.  

Věříme, že si všichni zúčastnění od-
nesli s sebou domů hodně zajímavých 
informací, sdílených zkušeností, dob-
rých nápadů a inspirace do každoden-
ního života.  

   (tým projektu Život jako každý jiný) 
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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  

V letech 2010 – 2012 se Společnost 

pro podporu lidí s mentálním postiže-

ním, z.s. zúčastnila mezinárodního 

projektu Cesty II., jehož koordináto-

rem byla asociace Inclusion Europe – 

evropská zastřešující organizace lidí 

s mentálním postižením. V tomto me-

zinárodním projektu jsme získali pravi-

dla a metodiku pro vytváření snadno 

srozumitelných informací a přizpůsobi-

li je našim potřebám, kulturnímu kon-

textu a jazyku. 

Od roku 2012 se zabýváme tvorbou 

a  propagací snadno srozumitelných 

informací a  školením, jak tyto infor-

mace tvořit. Specializujeme se pře-

vážně na informace pro lidi 

s mentálním postižením. Náš přístup 

se vyvinul v propracovanou metodiku 

„jak na to“. Zároveň s tím jsme si uvě-

domili několik důležitých věcí, které 

součástí metodiky nejsou. 

1. Nejdůležitější rozhodnutí se děje na 

začátku. Je to rozhodnutí, jaké infor-

mace lidé s mentálním postižením po-

třebují, v jaké formě a jak detailně.  

Stojí oprav-

du za to 

k tomuto 

rozhodování 

lidi 

s postižením 

přizvat. 

 

 

Zde bych pro ilustraci chtěla vzpome-

nout jeden workshop v zařízení sociál-

ních služeb, kam přišli pracovníci 

s představou, co ze své dokumentace 

by do snadného textu chtěli převést. 

Půl dne přemýšleli nad převáděním zá-

sad poskytování sociální služby do 

snadno – srozumitelného textu, aby 

posléze zjistili, že to jejich klienty, kteří 

dorazili na druhou část workshopu, vů-

bec nezajímá a nechápou, proč by to 

měli číst.   

2. To, že vytvoříme snadno srozumi-

telné informace, ještě neznamená, že 

se tyto informace k lidem s postižením 

dostanou a budou je schopni pro sebe 

využít.  

Víme, že naše brožury o sexu a lásce 

často neprojdou přes bariéru pečují-

cích. Pro ně jsou brožury příliš explicit-

ní a obsah natolik detailní, že si nedo-

vedou představit, jak by mohly jejich 

dospělé děti s postižením něco takové-

ho číst a brožury jim nedají.  

3. Snadno srozumitelné informace 

jsou jen součástí mozaiky, které říká-

me přístupnost. Přístupné potřebují 

být nejen informace. Potřebujeme, 

aby všude byli „přístupní lidé“, kteří 

jsou připraveni komunikovat s lidmi 

s postižením jako s rovnocennými 

partnery. Bez nich jsou snadno srozu-

mitelné informace bezcenné.  

Mám moc hezkou zkušenost z jednoho 

domova pro seniory, kde si sociální 

pracovnice s velkou dávkou empatie 

vytvořila přístupné dokumenty na zá-

kladě své znalosti klientů a ukazovala 

mi, jak s těmito dokumenty nové klien-

ty seznamuje. Byl v tom respekt a ote-

vřenost k těmto lidem, snaha o to, 

opravdu jim dodat informace, které 

potřebují a které zvládnou. 

 

Zpracovávat snadno srozumitelné in-

formace pro různé skupiny lidí 

s různými komunikačními bariérami 

dává velký smysl. Jako všechny meto-

dy je ale potřeba je chápat v širokém 

kontextu, aplikovat je tam, kde jsou 

žádány a informovat se u lidí pro které 

je tvoříme, co přesně potřebují. Snad-

no srozumitelné texty nejsou ani začá-

tek ani konec dlouhé cesty, kterou 

v  komunikaci s lidmi s postižením mu-

síme vykonat.  

(Mgr. Barbora Uhlířová, SPMP ČR, z.s.)  

Snadno srozumitelné informace – postřehy z praxe 

Letáky ve snadném čtení! 

Na našich webových  stránkách na-

jdete letáky ve snadném čtení, kte-

ré si jednoduše můžete stáhnout či 

vytisknout pro Vaši potřebu. 

http://www.trass.cz/index.php/sn

adne-cteni/ 
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Splněný sen (ne)obyčejného mládence 

Josef má zdravotní postižení. Osudem 

mu bylo dáno, že bude od svého dět-

ství vyrůstat v Ústavu sociální péče. 

O  rodiče přišel a jeho jedinými blízký-

mi se stali zaměstnanci ústavu a další 

početní spolubydlící.  Jeho touhou ale 

bylo bydlet sám v nějakém městě. Říká 

se, že když po něčem opravdu moc 

toužíte, že se kola osudu otáčejí tím 

směrem a vaše touha se vyplní, pocho-

pitelně za vašeho přispění. A staly se 

dvě zásadní změny. Jednou změnou 

bylo to, že v roce 2006 vstoupil 

v platnost nový zákon o sociálních služ-

bách, který definoval službu podpora 

samostatného bydlení. A druhou okol-

ností bylo to, že se Josef přestěhoval 

do zařízení Domov ve Svatém Janu, 

kde našel naslouchající personál. 

A  nejen naslouchající, ale i akceschop-

ný. Společně připravili plán postup-

ných kroků, jehož realizací se naplnil 

sen jednoho mládence.  

Dnes bydlí Josef sám v Sedlčanech 

v pronajatém bytě. Byt má zařízený 

podle svých představ. Má květiny, 

o  které se pečlivě stará, alba 

s fotografiemi lidí ke kterým má blízký 

vztah, momentky z dovolené. Nábytek 

si pořídil z uspořených peněz. Byt je 

útulný, čistý a dýchá z něj osobitost. 

Když přijdete k Josefovi na návštěvu, 

uvaří vám čaj nebo kávu a rád si s vámi 

popovídá. Má stálý pracovní poměr na 

několik hodin týdně v obchodním kom-

plexu jako správce úklidu. Ale hledá si 

i  další příležitostnou práci, nejen pro 

přivýdělek, ale protože chce být užiteč-

ný a práce ho baví. Na obědy chodí do 

nedalekého Domova pro seniory.  

Josef využívá službu podpora samo-

statného bydlení. Má svého klíčového 

pracovníka, na kterého se může kdyko-

liv obrátit, když si s něčím neví rady 

a  který za ním pravidelně, zpravidla 

jednou za měsíc, dochází. Protože ne-

má vlastní rodinu, je rád, když ho na 

Štědrý den a Silvestra pozvou do Do-

mova Svatý Jan, kde má své blízké lidi, 

jak sám označuje zaměstnance.  Žije 

svůj život jako každý jiný mladý muž 

v jeho věku se všemi radostmi i sta-

rostmi, rozhoduje se sám za sebe se 

všemi důsledky, které z toho vyplývají. 

Ve volném čase jezdí na kole za kama-

rádem nebo za známými, kterým ně-

kdy pomáhá třeba pracovat na zahra-

dě nebo jim umyje okna. Má počítač, 

kde hraje hry, na internetu používá 

sociální sítě. V televizi nejraději sleduje 

seriály a někdy navštíví i své známé 

u  záchranné služby či u hasičů.  

A to je celý příběh jednoho „(ne)

obyčejného“ člověka, který především 

díky podpoře zaměstnanců Domova 

Svatý Jan může žít plnohodnotný život. 

Domov Svatý Jan prochází procesem 

transformace sociálních služeb a vedle 

pobytové služby poskytuje i službu 

podpora samostatného bydlení. Umož-

nil řadě svých klientů odejít z pobytové 

služby  Domova do jejich vlastních 

bytů, kde již řadu let žijí v podstatě 

nezávisle a využívají pouze terénní 

službu.   

Příběh „Josefa“ je příkladem dobré 

praxe v poskytování sociálních služeb 

a  dokládá, že s odpovídající podporou 

je jednou z možných cest řešení pro 

uživatele sociálních služeb.  

 

Transformace sociálních služeb nezna-

mená, že se klienti z velké budovy pře-

stěhují do nově postavených bytových 

jednotek, ale jedná se o změnu celého 

systému v poskytování sociálních slu-

žeb. Jde především o poskytnutí pod-

pory člověku tak, aby mohl žít život 

jako ostatní jeho vrstevníci.  

           (Ivana Pučková, MPSV) 

V Úmluvě o právech osob se zdravot-

ním postižením státy, které jsou 

smluvními stranami úmluvy a mezi 

které patří i Česká republika, uznávají 

rovné právo všech osob se zdravot-

ním postižením žít v rámci společen-

ství, s možnostmi volby na rovno-

právném základě s ostatními.  



    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 

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 ČR 

Na Poříčním právu 1 

128 01 Praha 2 

 

transformace@mpsv.cz 

 

Staňte se spoluautory našeho Zpravodaje.  

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

Databáze odborníků  

Na začátku roku 2018 byla na webových stránkách projektu otevřena databáze odborníků, která bude sloužit 

především krajům, obcím a poskytovatelům sociálních služeb ke kontaktování odborníků pro oblast transformace 

sociálních služeb a dalších příbuzných témat.  

Aktuálně zveme lektory, konzultanty a další zájemce o uveřejnění v databázi, k zasílání potřebných údajů. Další 

informace jsou k nalezení na webových stránkách projektu www.trass.cz. 

Do budoucna bude možné odborníky vyhledat podle místa jejich působení i dle témat, kterým se věnují. Dále 

připravujeme možnost uvádět zkušenosti s odborníky v praxi. 

Odborníky z databáze může zájemce oslovit nezávisle na projektu Život jako každý jiný, ale po dobu trvání projektu lze 

některé vzdělávací či konzultační akce financovat z prostředků projektu. Pokud máte o podobnou spolupráci zájem, 

kontaktujte nás prosím na e-mailu transformace@mpsv.cz 

Věříme, že databáze splní očekávání a bude užitečným pomocníkem. 
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