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Zápis z diskuzního setkání  

Téma: Setkání poskytovatelů sociálních služeb v procesu transformace 

Termín: 14. 2. 2019 

Rozsah: 9:30 – 15:00 hodin 

Místo konání: Skok do života o. p. s., Kejzlarova 1679, 500 12 Hradec Králové.  

 

Úvod: Bc. Mariana Štrajtová, MPSV a Skok do Života o. p. s.  

Představení organizací Skok do života,  o. p. s. a Chráněné bydlení Naplno z Centra sociálních služeb 

Jindřichův Hradec, včetně zkušeností s transformací. Představeny byly i principy práce s klienty 

 během každodenního života.  

Skok do života, o. p. s. 

Služba sociální rehabilitace:  

 Pracovník služby v rámci sociální rehabilitace je pro uživatele vzorem (tvoří podrobné metodiky 

práce s klientem) a pomáhá klientům dodržovat jednotlivé návyky. 

 Organizace přizpůsobuje své prostředí uživatelům, tak aby bylo přirozené a uživatelé v něm byli 

co nejvíce samostatní. 

 Pracovníci uživatele posouvají v činnostech dle jeho schopností.  

 Pracovníci zastávají k uživatelům jednotný přístup  

 Principy:  

- Princip rovnocenného přístupu = SE VŠEMI JEDNÁME STEJNĚ = Uživatel služeb je našim 

rovnocenným partnerem a podle toho s ním jednáme. 

- Princip přiměřené podpory (intervence) =  PODPORUJEME SAMOSTATNOST = Uživateli služeb 

poskytujeme nejnutnější podporu, která ho rozvíjí, nikoliv omezuje. 

- Princip individuálního přístupu = KAŽDÝ JSME JINÝ = ve Skoku do života neexistují uniformní 

kritéria pro práci s uživateli a jejich hodnocení. Vše se odvíjí od požadavků a potřeb 

jednotlivce. 

- Princip respektování práv, důstojnosti a potřeb každého člověka = MÁME SVÁ PRÁVA A TA SE 

NESMÍ PORUŠOVAT 

Princip aktivní účasti (participace) uživatelů služeb = DĚLÁME SPOLEČNÁ ROZHODNUTÍ = každý 

uživatel služeb je motivován tak, aby se v maximální možné míře podílel na veškerém dění ve Skoku 

do života. 

 Garantovaná nabídka:  

- jednou ročně se vyberou témata, která se pro domácnost jeví jako důležitá (každý měsíc se 

pracuje na jiné činnosti) v rámci nichž dochází k průběžnému vyhodnocování pokroků 

uživatele, 

- zároveň jsou klientům představována další témata z nabídky.  
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 Sada postupů: (vše je doprovázeno fotografiemi jednotlivých vytvořených postupů) 

- na vše má organizace sepsány postupy, krizové plány,  

- stanovuje se např. dohoda o úklidu a fungování domácnosti. 

Diskuze účastníků k tématu formou dotazů, například: 

Dotaz: Jak to udělat, aby byla dohoda úspěšná? Pokud není, tak co dělat? 

Odpověď: Problémy jsou ve chvíli, když se mění klienti. Standardně se přichází s dohodou, když se 

služba stěhuje. Do dohod se dávají minimálně vstupní kritéria (např.: v bytě neskladují plesnivé 

potraviny. V podpoře samostatného bydlení nelze standard vymoct. Pracovník může jen doporučit 

klientovi, že mu to může způsobit potíže (například pokud bude v bytě skladovat závadné potraviny, 

nebudou s ním vycházet sousedi, bude to tam smrdět, může dostat žloutenku). 

Dotaz: Jak dělat postupy?  

Odpověď: Na všechno jsou šablony, které se přizpůsobují pro danou domácnost. Pomáhá při 

dodržování stejného přístupu ke všem klientům od všech zaměstnanců a fluktuaci zaměstnanců i 

uživatelů.  

Chráněné bydlení Naplno (Bc. Martina Zemanová)  

- spolupráce na projektu s organizací Skok do Života, o. p. s., 

-  prezentována služba a její principy, metody a postupy práce s lidmi, kteří službu využívají.    

 Poskytujeme chráněné bydlení lidem s mentálním postižením (Chráněné bydlení Naplno je 

součástí Centra sociálních služeb v Jindřichově Hradci). 

 Pobytová služba se poskytuje formou běžného bydlení v komunitě v rodinných domech a 

bytech v běžné zástavbě od roku 2016.  

 Lidé mají blíže ke komunitě a k veřejným službám, které mohou běžně využívat (kadeřník, 

obchody, bazén atd.).  

 Lidé zvládají běžné každodenní úkony s pomocí pracovníků. 

 Organizace má zkušenost s „podpůrcovstvím“ a s hájením svéprávnosti u uživatelů. 

 V okolí Jindřichova Hradce je problém s nedostatkem kvalitních návazných služeb (chybí 

služba sociální rehabilitace).  

Principy: 

- středem služby je člověk a práce s ním, 

-dochází k zamezování přenosu ústavních prvků do běžného života. 

Metody: 

- uživatelé pracují pomocí obrázků, z toho vyplývá lepší komunikace (obrázky si sami vytváří), 

na základě této metody si vytváří vlastní zkušenost (to napomáhá lepšímu plnění povinností a 

snáze se orientují v tom, který pracovník je jim k dispozici), 
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- plánovací schůzky na jednotlivá témata (sny, přání uživatele) se dají realizovat obrázkovým 

zápisem, kvůli lepší orientaci uživatele v tématu, sestavení plánu, který zaměstnanec přijde 

na směnu – lepší orientace uživatele, 

- katalog s jídly – lepší orientace ve výběru uživatelů co budou chtít k jídlu (obrázková metoda 

používána zejména lidmi, kteří běžným způsobem nekomunikují), 

- oblasti jsou uvedeny na obrázcích (recepty, nákupní seznamy), 

- manuál na přípravu léků (uživatel si je vědom toho, které léky bere a dokáže si léky sám 

připravit)  - k dispozici je konkrétní metodický postup na braní léků pro konkrétní dům,   

- obrázkový přehled příjmů a výdajů a manuál na ukládání fotografií do počítače, manuály 

mají i zaměstnanci, aby věděli, co uživatelé dělají (nikoli obrázkové), 

- uživatelům jsou ukazovány přesné fotografie jednotlivých úkonů popořadě (u některých 

aktivit se na začátek umístí fotka výsledku), 

- pro lidi s vysokou mírou podpory je lepší vytýčit menší cíle,  

- pro uživatele je vhodné, aby věděl, v jakou hodinu se úkon dělá. 

 Vhodný je dostatek času a prostoru, důležitá je trpělivost.  

 

Diskuze účastníků k tématu formou dotazů.  

Dotaz: Kde se vám nejlépe poskytuje služba? 

Odpověď: V bytech v běžné zástavbě. Poskytovat službu v bytě je lepší kvůli menšímu počtu lidí a 

lepšímu nastavení služeb, mohou se poskytovat více individuálně. 

Dotaz: Kde všude ve službách jsou pracovníci? 

Odpověď: Všude je noční služba v dané lokalitě. 

Služba shání byty s klienty. Hledá je s nimi. Podpora samostatného bydlení je určená k naplňování 

potřeb klientů. Klienti co pracují na ½ úvazku potřebují 2-4 hodinou péči/pomoc. Potřebují další lidi, 

na které se mohou obrátit. Nemotivujeme k samostatnému bydlení. Potřebují něčí pomoc. Není 

běžné žít úplně sám. Snaží se o to, aby byli lidé „funkční celek“ a potřebovali co nejmenší podporu. 

Podporu samostatného bydlení poskytují jen v bytech, chráněné bydlení v domech. Pracovníci jsou 

vzorem. Například i pracovníci na nočních spí – dělají to co je normální aby šli příkladem. 

 

Odpolední workshopy 

 Práce s intimitou osob s mentálním postižením 

 Hospodaření s penězi 

 Péče o domácnost (vaření, sebeobsluha při hygieně) 

 Úklid 

1. Workshop Práce s intimitou osob s mentálním postižením 
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Seznámení účastníků se zkušenostmi s prací s intimitou v rámci organizace Skok do života, sdílení 

pozitivních i negativních zkušeností. Představení pomůcek vytvořených i zakoupených, které 

organizace při práci využívá, a které usnadňují pochopení jednotlivých témat z oblasti sexuality a 

vztahů. Byly uvedeny praktické postupy práce s intimitou.  

 

Několik doporučení pro práci s intimitou: 

 Prvním krokem je zavádění práce se sexualitou do organizace a pozitivní nastavení organizace 

v rámci celého procesu.  

 Osvěta není pro sociální služby povinná ani vymahatelná – je ale potřebná pro spokojený život 

klienta.  

 Pro práci se sexualitou by měla mít organizace nastavena základní pravidla. Například podpora 

vedení organizace, zajištění vzdělávání pracovníků, stanovit metody a postupy práce se 

sexualitou, informovanost uživatele služeb opatrovníky či rodinou, jakým způsobem organizace 

se sexualitou pracuje.  

 V organizaci působí odborník pro oblast sexuality, který by měl splňovat určitá kritéria. Dále 

práce se sexualitou může probíhat na bázi podporujícího přístupu, obecné sexuální osvěty, 

identifikace problému a zprostředkování nějaké návazné služby či kontaktu s odborníkem. 

 Dále je důležité prostředí, kde probíhá práce se sexualitou – záležitosti by měly být řešeny 

v důvěrném a klidném prostředí – podle organizace je ideální jedna místnost, kde se odehrávají 

běžné individuální schůzky – zde je třeba klást důraz na zamezení vyrušování během schůzky, 

klient se musí cítit v bezpečí a v klidu.  

 V prostoru pro intimitu jsou k dispozici všechny pomůcky (obrázky, DVD, modely těla nebo 

jeho částí atd.)  

 Důležitá je práce s rodinou, opatrovníky a pracovníky – nezbytnost ve chvíli, kdy jsou například 

potřeby v oblasti sexuality klienta přehlíženy či potlačovány a to ze strany pracovníků, rodiny 

atd. Důležité je udělat změny v prostředí uživatele či v přístupu k uživateli v zájmu řešení 

zakázky. 

  2.  Workshop hospodaření s penězi 

V rámci workshopu bylo představeno, jak lidé s mentálním postižením zvládají hospodařit s penězi. 

Práce a zacházení s penězi představuje pro osoby s mentálním postižením neobtížnější oblast života. 

Hospodaření s penězi představuje celou řadu schopností a dovedností. Podpora v oblasti 

hospodaření s penězi je lidem poskytována v závislosti na hloubce jejich postižení.   

 

Několik doporučení pro práci s tímto tématem: 

 Lidé se musí naučit peníze rozeznávat, pochopit hodnotu peněz, plánovat, orientovat se v čase a 

mít určitou míru ovládacích schopností.  

 Pro uživatele je důležité zavést přesná pravidla pro hospodaření, kterými se člověk učí 

hospodařit co nejvíce samostatně  určitou mírou podpory. Specializovaný pracovník v rámci 

organizace pro hospodaření je profesionálním podpůrcem, se kterým se klient schází jeden krát 
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za měsíc a tzv.  asistentem podpůrce, který je pracovníkem v přímé péči, který je s uživatelem 

v každodenním kontaktu.  

 Podpora klienta se může lišit v závislosti na tom, zda je člověk svéprávný, nebo je svéprávnosti 

zbaven na základě soudního rozhodnutí.  

 Základní princip podpory v hospodaření – právo na vlastní zkušenost a právo špatně se 

rozhodnout. Mantinely se liší opět v závislosti na tom, zda je klient svéprávný či nikoli. 

 Dají se využívat jednotlivé metody: 

- obálková metoda (hotovost  třízení do obálek),  

- uspořádání důležitých dokumentů do šanonu (uzavřených smluv, přehled majetku, plány 

hospodaření na jednotlivé měsíce, důležité dokumenty osobní povahy OP, cestovní pas, 

kartička pojištěnce apod.), 

- plán hospodaření (placení faktur, výběr hotovosti apod.), 

- podpůrce si vede tabulku poskytované podpory, která obsahuje např. (deník poskytované 

podpory, graf výdajů klienta, měsíční rozpočet klienta, plány hospodaření na jednotlivé 

měsíce, obsah a rozsah podpory, apod.), 

3. Workshop péče o domácnost (vaření, sebeobsluha při hygieně) 

V rámci workshopů byla představena praktická péče o domácnost, např. soubor praktických postupů 

a metod, jak se klienti učí o domácnost pečovat. Byly názorně přestaveny metody a postupy 

jednotlivých úkonů, např.: 

 bezpečné zacházení s elektrospotřebiči a jejich ovládání, 

 ukládání potřeb v domácnosti,  

 bezpečnost při vaření, 

 vhodné kompenzační pomůcky do kuchyně a koupelny,  

 vhodné umístění skříněk a zásuvek (v dolních částech místností). 

 

Dále byly předvedeny praktické postupy v oblasti vaření.  

4. Workshop úklid  

Představení postupů a pomůcek, např. typy úklidu:  

 úklidové postupy – zametání, vytírání vysávání, utírání prachu, vhodné mycí prostředky apod., 

 úklid společných prostor, 

 úklid pokoj, koupelen, kuchyní apod.  

Závěr 

Zástupci transformovaných služeb prezentovali, že vhodné nastavení jednotlivých metod, postupů, 

schémat a principů je základním prvkem a pomocníkem při běžných každodenních činnostech 

v domácnostech lidí s mentálním postižením. V rámci jednotlivých výstupů byl kladen důraz na právo 

člověka na špatné rozhodnutí, což je pro uživatele důležitou životní a nenahraditelnou zkušeností.   


