
Srdečně Vás zveme na  

Cyklus diskuzních setkání poskytovatelů sociálních služeb  

v procesu transformace I. 
 

Termíny: 15. 5. 2019, 29. 5. 2019, 18. 9. 2019  

Čas:        9.30 – 15.00 hodin 

Místo:      Praha, bude upřesněno  

Určeno pro: pro poskytovatele pobytových sociálních služeb v procesu transformace 

 

Předmětem cyklu diskuzních setkání budou témata související s procesem transformace pobytových 

sociálních služeb. Každé setkání bude zaměřeno na jiné téma. Tématem bude provázet odborník na 

danou problematiku, následovat bude diskuze účastníků.  

Témata: 

1. Podpora při rozhodování (15. 5. 2019) 

Diskutovat budeme o podpoře při rozhodování u lidí s mentálním postižením. Zaměříme 

se například na téma role podpůrců, jaké metody a nástroje podpůrci využívají a v jakých 

oblastech mohou člověku pomoci. Dále budeme mluvit o oblastech, ve kterých by se měl 

podporovaný člověk orientovat. Prostor bude pro sdílení zkušeností s institutem 

podůrcovství, co o institutu podpůrcovství říká česká právní úprava apod.   

2. Opatrovnictví (29. 5. 2019) 

V diskuzi budou rozvinuty vztahy mezi opatrovníkem a opatrovaným člověkem, co v této 

oblasti přinesla nová právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jakým 

směrem se posunula na rozdíl od staré právní úpravy. Dále jak je opatrovnictví z pohledu 

poskytovatelů pobytových sociálních služeb vnímáno, vymezení role opatrovníka a role 

sociální služby, kompetence opatrovníka a opatrovance atd. Dále se diskuze zaměří 

například na rozhodnutí, která by měl učinit výhradně člověk s postižením, přílišné 

omezování lidí s mentálním postižením v jejich osobních rozhodutích apod. 

3. Práce s rodinou/opatrovníkem klienta pobytové sociální služby v transformaci (18. 9. 

2019) 

V diskuzi půjde o práci s rodinou a opatrovníky lidí s mentálním postižením, kteří žijí 

v pobytových sociálních službách. Diskuze se bude soustředit na zajištění kontaktu 

s rodinnými příslušníky a opatrovníky uživatele, zprostředkování zájmu o kontakt 

uživatelů s jejich rodinami a opatrovníky, dále bude řešeno zachování nejlepšího zájmu 

člověka a možnosti služby při podezření na ohrožení nejlepšího zájmu člověka 

s postižením ze strany opatrovníka či rodiny. Dálší oblast diskuze bude souviset například 

s osobním rozhodnutím uživatele a případnými zásahy opatrovníka či rodiny do osobních 

rozhodnutí, které má uživatel právo učinit sám.   



Přihlašování: 

Preferujeme přihlašování účastníků na celý cyklus diskuzních setkání. 

V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím formulář zde, a to do 15. 4. 2019. 

 

Organizační informace:  

Na jednotlivá témata v rámci cyklu diskuzních setkání bude přihlášeným účastníkům zaslán program.  

Další témata v cyklu diskuzních setkání budou probíhat v říjnu a v listopadu 2019 a v lednu a v únoru 
2020. Na tyto akce budete včas upozorněni.  

Během setkání nebude zajištěno občerstvení. 

 

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

 

Těšíme se na setkání s Vámi,  

tým projektu Život jako každý jiný www.trass.cz.  

https://docs.google.com/forms/d/1CF9qX2v6c0M2kI50oz-Ae95hy9m-_8TcL82kDYTNiEs/edit
mailto:transformace@mpsv.cz
http://www.trass.cz/

