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Zápis z diskuzního setkání  
Téma: Intimní vztahy a sexualita uživatelů v pobytových sociálních službách  

Termín: 16. 1. 2019 

Rozsah: 10:00-14:00 hodin 

Místo konání: Na Maninách 7, Praha 7, zasedací místnost MPSV 5. patro 

 

Úvod MPSV (Martina Čápová, Pavla Řehořová): 
- přivítání účastníků,  
- představení projektu Život jako každý jiný, 
- seznámení s průběhem setkání, 
- představení účastníků diskuze. 

 
Diskuze k okruhům (viz příloha) 
a. možnosti partnerského soužití uživatelů v sociálních službách, zájem uživatelů o partnerské 
soužití 

- možnosti pro klienty jsou, ale klienti je příliš nevyužívají. 
 

Problémové situace: 
- jen určitá část klientů dokáže navázat bližší kontakt s druhým člověkem a jen malá část 

z těchto klientů „se sobě navzájem líbí“, v pobytové sociální službě nemá člověk na výběr, 
tváře, které nejsou známé, ho odmítají, je těžké hledat vhodné partnery, klienti se znají a 
mnohdy touží po někom mimo službu, možná cesta seznamky, souvisí i s obtížným 
přemístěním klientů z domku na domek (u transformované služby), přesun jednoho klienta 
znamená přesun někoho dalšího, opatrovníci se změnou musí souhlasit a pokud opatrovník 
nechce změnu, služba často jeho rozhodnutí nemůže změnit, 

- ve službě žije pár, otázka je, jak by se řešilo, kdyby se klienti rozešli, kde by pak bydleli,  
- příklad ze služby – klienti v obdobném případě nějakou dobu žili ve třech, 
- příklad z transformované služby - všichni klienti žijí v běžném prostředí, 21 domácností ve 14 

objektech, většinou domy ve vlastnictví zřizovatele, se stěhováním musí souhlasit opatrovník 
klienta, pokud má klient smlouvu na jednolůžkový pokoj, tak ho dobrovolně neopustí, ve 
službě měli partnerské soužití, pak došlo k rozchodu, dnes ani jeden z nich službu nevyužívá, 
jen službu osobní asistence. Když se klienti dlouhodobě znají, tak se sobě nelíbí, chtějí 
někoho jiného. Zalíbení našli, když jeden byl nově příchozí do služby, nyní na začátku vztahu, 
až budou chtít spolu bydlet, služba bude mít problém, protože kapacita je naplněna, služba 
nemá volný dvoulůžkový pokoj.  

ZÁSADNÍ JE PROSTOR SLUŽBY 
 

Problémové situace: 
- klient by chtěl mít vztah, ale opatrovník si to nepřeje, 
- opatrovník v tomto případě jedná, proti zájmu klienta. 
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Návrh řešení:  
→ nabídnout kurz pro rodiče, tedy opatrovníky (velká část opatrovníků nemá zájem), 
→ osobní schůzky s rodiči, 
 → důležité je osobní jednání, překonat strachy rodičů. 
 

Problémové situace: 
- pokud si klient najde partnera mimo službu, nelze, aby spolu žili v sociální službě,  
- když spolu klienti vyrůstají, vnímají se sourozeneckým pohledem a zájem o bližší vztah mezi 

nimi není a v rámci dorovnávání majoritní společnosti, preferují partnera, který postižení 
nemá, zároveň se tím zvyšuje riziko zneužití, 

- někteří klienti si dávají inzeráty, které jsou často bez odezvy – klienti jsou tím zraňováni. 
 

Návrh řešení:  
→ Důraz na sexuální výchovu.  
Někteří klienti se mohou některých aktivit jen obávat, nemusí to být nezájem o intimitu, ale strach. 
Například někteří klienti mohou mí pocit, že při masturbaci dělají něco zakázaného X jiní se naopak 
mohou myslet, že mohou kdykoli a kdekoli → a i zde je důležitá sexuální výchova. 
→ Zlepšovat informovanost klientů, jak vypadá a funguje tělo, poznat své tělo skrze dotyk, mírnit 
strach, který klienty může brzdit ve využívání jejich možností.  
→ Umožnit v sociální službě prostor pro intimitu. 
→ V některých případech je kontraproduktivní, když opatrovníkem je rodič, protože v řadě věcí může 
vidět problém.  
Pozn.: možná, kdyby nebylo možné, aby pár klientů žil v sociální službě společně, měli by klienti větší 
zájem o běžnou společnost, větší zájem o dění venku/ mimo službu. Klienti, bez opatrovníka, nemají 
problém si partnera najít. Žijí spolu, berou se, apod. 
 
b. rozdíly mezi transformovanou a ústavní službou v oblasti partnerského života klientů 
V nových domech (služby komunitního typu) mají klienti více soukromí, ale někteří např. žijí na 
vesnici, kde je těžké partnera najít. 
 
Příklady: 
Příklad DOZP - převažují lidí s hlubokou mentální retardací, méně než polovina klientů by byla 
schopna vztahu, klienti se ale v rámci služby spíše hádají, vznikají milostné 3 až 4úhelníky, 
nedostatečný výběr partnerů. 
Příklad CHB - není zde 24h. služba, je na klientech, když je např. někdo na ulici osloví, jsou ale 
mnohem více manipulovatelní, ohrožení, je to nebezpečné, je riziko i v navázání vztahu, když osoba 
nebude mít čistý úmysl. Někdo pochybný by neměl v domácnosti přespávat.  
 
Diskuze: 

- klienty brzdíme – nenecháme-li je vstoupit do rizika, 
- člověk, který není uživatel sociální služby a přespával by v ní, by využíval sociální službu, 
- jedná se o kontroverzní téma, kde je míra přiměřeného rizika,  
- služba a bezpečí domácnosti, ke které budou pracovníci služby voláni – může to ohrozit i další 

členy domácnosti, 
- chráníme klienta před špatným rozhodnutím, 
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- otázka přiměřeného rizika je důležitá, 
- je rozdíl, co dělá klient venku na vycházkách a když je doma, protože to využívá sociální 

službu a tam musí dodržovat smlouvu, 
- nejdůležitější je podpora pracovníků, kteří jsou stále „na cestě“. Pracovníky je potřeba stále 

vzdělávat. Je potřeba klientům riziko dopřát,  
- svoboda s sebou nese rizika, lidé jsou pak šťastnější, 
- špatná zkušenost je velmi ku prospěchu, klienti pak „vyrostou“, 
- je dobré mluvit o tom, že hledání partnera je proces. 

 
c. rozdíly mezi jednotlivými druhy sociálních služeb, například mezi DOZP a chráněným 
bydlením v oblasti partnerského života a sexuality uživatelů 
Diskuze: 

- mít místo na prožívání intimity, např. v denních stacionářích? 
- do denního stacionáře chodí klienti za určitou aktivitou, patří mezi ně sexualita? Do denního 

stacionáře chodí klienti podobně jako jiný člověk do zaměstnání, nebo do školy.  
- zkušenost: v jisté organizaci (kavárna) mají i místnost pro intimitu klientů → je to benefit, 

možná dobrá praxe, dobrá prevence problémového chování, 
- může být jiná situace klienta, který má naplněnou sexualitu a který ne, 
- transformace přispěla k většímu soukromí klientů, ke zvýšení jejich intimity,  
- existují však stále organizace, které sexualitu neumožňují, protože například materiál 

PROTOKOL SEXUALITY není závazným dokumentem MPSV. 
Doporučení:   

 Bylo by dobré, mít téma intimity/ sexuality, jako součást standardů. 

 MPSV ustanovit protokol sexuality jako povinný dokument. 

 Vydat doporučený postup k otázce sexuality klientů sociálních služeb. 

 MPSV dávat doporučení nebo hodnocení služby, že organizace splňuje určité požadavky na 
oblast sexuality → „známka kvality“ – „věnujeme se sexualitě klientů“ 

Názory: postoj organizace, která je zaměřena „křesťansky“, nemusí vždy umožňovat naplnění práv 
klientů v oblasti sexuality, v některém zařízení, stále zůstávají postoje, že při projevech sexuality 
klientů by se měly klientům podávat léky na zklidnění. 

 
d. možnosti pobytových sociálních služeb pro seznámení uživatelů i mimo zařízení 
Existuje například Seznamka, klienti využívají facebooku, obecně internet jako výkonnou a levnou 
aktivizaci. Ale pracovnice ve službách mnohdy facebook neovládají příliš dobře a počítače ve službách 
jsou primárně pro administrativu. Do budoucna to bude cesta. Přibližuje to i klienty k rodině. 
Existují např. i speciální taneční. 
Někteří klienti ale nemají o tento typ akcí a způsob seznamování zájem. Někdy mají klienti pocit, že 
by seznámení mělo přijít samo od sebe, že pro to nemusí nic udělat. Ústavy řadu kompetencí 
klientům vzali, souvisí s „přepečováváním“ klientů. 

 
e. zajištění informovanosti uživatelů v oblasti partnerských vztahů a sexuality  
Příklady: 
Děje se obvykle jen zakázkou, na domluvě klienta s klíčovým pracovníkem, důvěrníkem, existuje rada 
uživatelů – jsou to volení členové, předpokládá se, že by zájem klientů předali dál, ale možná ve 
skupinkách by to bylo dobré. 
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Pro klienty výhodnější, řešit tyto otázky individuálně s tím, s kým si rozumí, klienti přichází za někým, 
koho si sami vyberou. V některých službách nechtějí řešit přes konkrétního pracovníka, který by si 
například s klientem nerozuměl. 
Řešení je jednoznačně nejvýhodnější řešit individuálně, nebo dle sympatií. Dále se pak intimní 
informace k dalším pracovníkům nedostanou. S klientem řeší i sexuální asistenci.  
Některé služby mají vydefinováno, co by klienti v oblasti sexuality měli znát.  
Někteří věřící pracovníci neunesli, např. že za klientem chodí sexuální asistentka. 
Je to tedy v tuto chvíli na poskytovatelích sociálních služeb, jak budeme a v čem klienty seznamovat. 
Není seznam věcí, které by klienti měli znát. 
 
dotaz: Co by službě na začátku pomohlo? - Člověk s postižením má žít normálně, včetně sexuality. 
Pak jsme se zarazili, když přišli pracovníci s tím, že s klienty takto mluvit nechtějí, neumíme. Kdyby 
pracovníci nedali impuls, asi by to neřešili.  
Dnes už přichází pracovníci, kteří o profesi vědí mnohem více a mají např. chuť dělat sexuálního 
konzultanta. 
Na otázku, co vše by měli klienti znát – naráží to na to, že průměrný pracovník v sociálních službách 
nečte. Je dobré, pracovníkovi poskytnou text krátký a s obrázky. Dokumenty musí být stručné a jasné 
(4 stránky již jsou asi za hranicí). 
Míra toho, co by měli klienti v této oblasti znát, záleží i na postižení klientů. 
 
Seznam toho, co mají klienti, v oblasti sexuality, znát by mohl být „kotvou“ co s klienty probírat, o 
čem se bavit.  
 
Důležitá je možnost ocenění pracovníka, který zastává funkci sexuálního konzultanta. 
 
Příklad ze služby - od zavedení poradenství došlo k pozitivní změně. Došlo i k velkému uklidnění např. 
problémového klienta, který dnes řeší svou sexuální tenzi v soukromí. Klienti se otevírají 
konzultantovi a již další odborníky nepotřebují, např. psychiatrii. Je důležité mít pracovníky, kteří to 
chtějí dělat, ne je do toho nutit.  

 
f. využití terapií, které klientům pomohou v oblasti realizace partnerského života a v přístupu 
k sexualitě 
Nejlepší terapie je pomoc, rada od člověka, kterému klient věří. Klient nehledá primárně odbornou 
pomoc, ale spíše důvěrného člověka.  

 
g. význam protokolů sexuality jednotlivých sociálních služeb, jejich obsah   
Každá organizace má svůj protokol sexuality, některé protokol mají jako samostatný dokument, jinde 
zahrnuto v jiných dokumentech, některé organizace nemají nic, zaleží i na typu sociální služby a pro 
jaké je klienty. Některé organizace mohou mít tuto oblast ošetřenu v etickém kodexu či v jiné vnitřní 
dokumentaci.  
 
Příklad: se zaměstnanci řeší organizace tuto problematiku již u vstupu nového pracovníka do 
zaměstnání, neměl by tak nastoupit nikdo, kdo by se základním přístupem organizace k sexualitě měl 
zásadní problém. 
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Protokol sexuality by měl být živý dokument. 
 
JE OTÁZKA, ZDA BY SE ZAŘÍZENÍ NEMĚLA TOMUTO TÉMATU VĚNOVAT POVINNĚ 

ano: zahrnout i do vzdělávání pracovníků 
V některých službách je to opravdu problém.  

 
h. vzdělávání uživatelů v oblasti rizik souvisejících se sexuálním a partnerským životem, jaké 
informace se podávají v oblasti sexuálního zneužívání, případně formy podpory v těchto situacích 

Diskuze: 
- řešeno v rámci rizikových situací, 
- v některých službách se s klienty o zneužívání mluví, 
- v některých službách používají pomůcky pro výuku, 
- v některých službách se řeší ex post, klienti ale nějaké povědomí mají, klíčová je důvěra, aby 

klient mohl za někým jít,  
- je důležité, aby klient získal informaci, že určitý typ jednání je špatný, je potřeba informace 

klientům opakovat, 
-  pozice sexuálního konzultanta, je klientům ku prospěchu tím, že tito pracovníci jsou 

připraveni o tomto tématu mluvit, je cítit bezpečné prostředí, respekt ke sdělovaným 
informacím,  

- klienti nejsou ohroženi jen zvenku, ale i uvnitř služby, „asistentské mistrovství ve slovní 
podpoře“, 

- v tomto transformace určitě hodně pomohla, po transformaci má personál větší přehled, 
pracovníci mají více času na klienty, pracovníci mají o klientech více informací, v ústavním 
režimu spousta věcí není vidět. 
 

ch. způsob informování opatrovníků a rodinných příslušníků o partnerských vztazích uživatelů 
- např. depistáž (rozeslat leták opatrovníkům), kurzy pro pečující (pedagogové, rodiče, 

opatrovníci),  
- veřejní opatrovníci jsou často neznalí sociálních služeb, mají pocit, že se klienti mají 

přepečovávat – bylo by vhodné udělat pro ně kurzy, 
- v některých službách přinesla transformace dobrou spolupráci s veřejnými opatrovníky, 
- pro opatrovníky je důležité zůstat neutrální.  

 
i. přístup zařízení k právu partnerů založit rodinu, mít a vychovávat děti, jak je toto právo 
v pobytových službách umožňováno, případně jak je záležitost řešena, případně jaké druhy pomoci 
a podpory jsou uživatelům v této oblasti nabízeny 

- obecně v některých zařízeních nelze, 
- služba pro rodiny, kdy mentální retardaci má rodič je cca jedna v ČR. 

 
j. využití pomoci odborníků v oblasti partnerských vztahů a sexuality klientů 

-  v rámci vzdělávání zaměstnanců,  
- když jsou sexuální konzultanti, odpadá někdy potřeba spolupráce se sexuology, obecně se 

setkáváme s tím, že sexuologové doporučují využití sexuální asistentky, 
- patří sem i supervize, pracovníky mnohdy ani nenapadne, že oblast sexuality spadá do 

supervize,  
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- intimní pracovník – jak ho dobře začlenit do týmu, jaké by měl mít vzdělání? Měl by to být 
sociální pracovník či pracovník pro krizovou intervenci?  

- např. někdo, kdo se zabývá prevencí, řešením krizových situací, 
- je důležitý „blízký“ vztah ke klientovi, resp. k člověkovi,  
- ptát se konzultantů, co by ke svému fungování potřebovali, jaké vzdělání.  

 
Závěr: 

- protokol sexuality jako povinný dokument pro pobytové sociální služby, 
- povinné řešení partnerských vztahů, intimita a sexuality klientů v pobytových sociálních 

službách, 
- vypracovat a zveřejnit okruh znalostí, které by měli klienti o sexualitě znát, např. formou 

pracovní skupiny při projektu ŽJKJ. 
 

 
 
 
 


