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Zápis z diskuzního setkání 

 

Téma: SEBEOBHÁJCI 

Termín: 6. 11. 2019 

Rozsah: 9:00 – 15:00 hodin 

Místo konání: hotel Green Garden Praha 

Úvod MPSV (P. Řehořová): 

- přivítání účastníků,  
- představení projektu Život jako každý jiný, 
- seznámení s průběhem setkání, 
- představení účastníků. 

 

Uvedení do problematiky: 

→ Mgr. Pavlína Mroczkowská  

→ Mgr. Veronika Juříčková 

 

 

1. Úvod 

Představení organizace SPMP ČR. 

 

2. Aktivity v SPMP se soustředí na 

-  svéprávnost,   

- vyhledávání služeb – např. na psychiatra nebo psychologa se specializací na lidi s mentálním 

postižením. 

- volnočasové aktivity,  

- dospívání a přechodovou fází (např. situaci dětí, které přestávají chodit do školy, nemají žádné 

aktivity, jsou s rodiči doma). 

  

3. Aktivita pro účastníky: co si představit pod sebeobhajováním 

- lidé s mentálním postižením se snaží mluvit sami za sebe, 

- podporovat se navzájem a prosazovat své zájmy,  

- vzájemná komunikace a pomoc,  

- umět si říct, co potřebuji, a jít za tím, podpora v tom, aby každý člověk byl schopen hájit si svá 

práva, měl přehled a nebál se svá práva prosadit,  

- autonomie, schopnost aktivně hájit svá lidská práva, rozhodování, jednání, pohyb, volba, víra,  

- klienti sami vyjadřují svá přání a potřeby, umí chránit a prosazovat svá práva a názory,  

- prosazovat své potřeby, sebepoznání, umění vyjednávání, mít svá práva a povinnosti,   



 

2 
 

- sebeobhájce obhajuje sám sebe,  

- lidé s mentálním postižením s podporou druhého člověka,  

- pomoc klientům obhajovat jejich práva, práva a nastiňovat určité situace, které mohou nastat 

a diskutovat o správném řešení, 

- lidé se učí říkat svůj názor, 

- svěřit se s problémem, který je trápí. 

 

4. Co je sebeobhajování 

- součást přípravy pro kvalitní život, 

- u lidí bez postižení „zdravé sebeprosazení“, tj. umět zformulovat svůj názor, být si vědom svých 

hranic, uvědomovat si konsekvence,  

- může být člověk s těžkým a hlubokým mentálním postižením? Ano, ale na úplně bazální úrovni, 

- nějakým způsobem člověk s těžkým postižením vyjadřuje nevoli a nesouhlas k tomu, co rád 

nemá, nadšení a souhlas s tím, co má rád,  

- pokud by ve skupině bylo více lidí s těžkým postižením, mělo by být sebeobhajování pojato 

spíše jako kurz.  

 

5. Modely sebeobhajování  

 Dvě základní roviny: 

a.  Individuální sebeobhajování 

- Člověk sám získává sebedůvěru, učí se nějakým způsobem vyjádřit svá přání a zároveň si je 

vědom svých limitů, a ví, že se má s někým poradit, nebo jeho rozhodnutím nastanou 

konsekvence, které je třeba domyslet (odchod ze zaměstnání, není na zaplacení účtů). 

 

b.  Skupinové sebeobhajování  

- Schází se a vyjadřuje názory skupina, reprezentuje nějakým způsobem společné zájmy; v rámci 

skupinové sebeobhajoby je z naší strany snaha dělat trošku takovou advokacii např. 

sebeobhájci byli v Parlamentu ČR. 

 

6.  Historie sebeobhajování 

- sebeobhajování vzniklo ve Švédsku,  

- základní myšlenkou bylo, aby se lidé s postižením učili podporovanému rozhodnutí a pochopili, 

co stojí za jejich životem, když se nějak rozhodnou, uvědomit důsledky, které z toho mohou 

vyplývat,  

- na počátku lidé s postižením žijící v ústavech začali zakládat různé volnočasové skupiny např. 

malovací kroužek, začala tak bazální rovina sebeohajování, jednalo se o lidi s lehkým 

mentálním postižením.  

 

7. Myšlenka sebeobhajování se rozšířila do 

- Kanady, Velké Británie, Severní Ameriky - zakladatel sebeobhajování: Gunnar Dybwat, 

- první konference sebeobhájců se uskutečnila v roce 1971 ve Velké Británii pod názvem People 

first. 
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8. V devadesátých letech se začalo sebeobhajování rozšiřovat do 

- České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. 

 

 

9. Sdružení sebeobhájců 

- vznikla dvě sdružení v Evropě a v USA, 

- organizace SPMP je členem EPSA (sídlo v Bruselu), 

- v rámci ESPA jsou konány konference pro lidi s mentálním postižením s názvem „Ne o nás bez 

nás“, 

- EPSA informuje organizaci SPMP o novinkách, 

- je možnost v rámci EPSA podat žádost o finanční prostředky. 

 

10.  Počátky sebeobhajování v Chorvatsku 

- vznik po 2. svět. válce, tzv. Hnutí ze spodu. 

 

11. Historie skupiny sebeobhájců 

- zpočátku se skupina sebeobhájců scházela jednou za měsíc,  

- skupinu zajímaly zahraniční aktivity, např. projekty se zahraničními aktivitami např. účast na 

konferencích. 

 

12. Konference  

- v rámci projektu o volbách, o podpoře lidí ve volebním právu. Přednáška probíhala v E-

Evropském parlamentu. 

 

13. Domácí aktivity 

- spolupráce s organizací RYTMUS Chrudim, 

- projekt se zaměřil například na spolupráci skupin sebeobhájců z jiných zemí. 

 

14. Velký den sebeobhájců 

- koná se jednou za rok, na mezinárodní den lidských práv 11. prosince,  

- navštěvují se skupiny sebeobhájců z různých měst,  

- témata jsou zaměřena např. na sexualitu nebo šikanu. 

 

15. Role asistenta ve skupině 

-  Stále se proměňuje, 

- snaha, podle složení skupiny podporovat skupinu pokaždé jinak, 

- pokud byli lidé ve skupině hodně aktivní a nepotřebovali tolik pomoc asistenta, tak asistentka 

do skupiny nezasahovala, 

- v případě změny členů ve skupině, např. přišlo hodně členů s poruchami autistického spektra, 

začali vznikat v rámci skupiny konflikty,  

- do vznikajících konfliktů by měl asistent začít více vstupovat a více skupinu strukturovat,  

- sebeobhájci z Německa konstatují, že asistent nemá do skupiny zasahovat vůbec, pouze na 

vyzvání členů skupiny sebeobájců, 

- sebeobhajování v České republice je podle anglického modelu, 
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- komunita na to v České republice není připravena na jednání s lidmi s mentálním postižením   

-  lidé z komunity vnímají dospělé osoby s mentálním postižením často jako děti a  

       automaticky jim tykají, 

- je těžké orientovat se v tématech a jejich volba ve skupině, 

- výběr témat by měl ležet hlavně na sebeobhájcích,  

- klienti by se tak měli učit zodpovědnost za skupinu a za její průběh,  

- lidé s mentálním postižením nejsou zvyklí si o svém životě sami rozhodovat. 

 

16. Zkušenosti s asistováním 

- hledání hranice, kam až asistent má zasahovat a kdy už jen pozorovat je velmi zajímavá a 

náročná práce, 

- asistent sebeobhájců byl jejich průvodcem,   

- celoživotní hledání – někdy asistent zasahuje moc, někdy nedostatečně.  

- obecné pravidlo – čím méně asistent zasahuje, tím lépe, 

- pro posun skupiny je lepší podpora asistenta, 

- někdy je to založeno na dobrém přátelství a dlouhodobém poznání, 

- smysl pro humor – umět se zasmát situacím, které jsou svým způsobem náročné,  

- důvěra a porozumění – na skupině jsou a byla pravidla, je důležité, aby pravidla respektoval 

asistent, 

- asistenti by neměli dominovat a mluvit za skupinu,  

- pomáhá podpora supervize s terapeutem, 

- supervize asistenta s psychoterapeutem je důležitá součást práce, pomáhá při hledání hranic,  

- prevence vyhoření, 

- rozpoznat, kdy se stáhnout, těžké odhadnout, někteří asistenti skupinu nechávají plynout, 

- je to především na té skupině a na lidech (měla by tam být zdravá míra). 

 

17. Skupina sebeobhájců v současnosti 

- Aktuálně skupinu sebeobhájců vede a podporuje paní Mgr. Juříčková, 

- Skupina sebeobhájců v Utrechtu v Nizozemí je diametrálně odlišná,  

- Každá skupina funguje jinak,   

- Primárně je dobré říct, proč obhájce chcete mít, jak má skupina fungovat a co to má komu 

přinést, 

- každý vede skupinu sebeobhájců jiným způsobem, 

- zasahuje asistent skupiny příliš, tak to už nejsou v podstatě sebeobhájci,  

- skupina v rámci SPMP se schází jednou týdně na 1,5 hodiny,  

- schází se v prostorách SPMP,   

- stále je vše stejné (není třeba ze strany členů aktivita k organizaci),   

- servis zajišťují pracovníci organizace (z důvodu dlouhodobého zvyku),  

- v případě zájmu sebeobhájců je možnost prostory změnit,  

- setkání má určitou strukturu – souvisí to s rolemi členů ve skupině. 

 

 

18.  Funkce ve skupině 

- jeden člen vítá (na začátku, když se všichni sejdou),  
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- členové skupiny si navzájem zavolají nebo zavolají asistentce, pokud se chtějí omluvit ze 

setkání, 

- dříve byla realizována role omlouvače a jeho zástupce (roli mohou zastoupit všichni členové), 

- funkce hlášení přestávek – někdo má na starosti sledování času, a v konkrétní čas máme pauzu,  

- funkce zavolání paní asistentky a funkce ukončení – probíhá shrnutí,  

- role si lidé ze skupiny vybírali sami nebo demokratickým hlasováním,  

- když není zájemce o roli, tak role v rámci skupiny není, 

- další role mohou být: ukončení setkání a pozvání na příště, zapisovatel apod. 

 

19. Průběh setkání skupiny 

- členové skupiny si připomínají, o čem skupina mluvila minule, případně k jakému závěru se 
v rámci tématu došlo   

- někdy potřeba návaznost,  
- členové skupiny vybírají další téma, o němž budou diskutovat příště,  
- téma navrhují sami sebeobhájci, může do toho trošku zasahovat asistent, záleží na povaze 

asistenta a skupiny, 
- současná paní asistentka skupiny sebeobhájců v rámci SMPM lidi nechává hovořit a dlouho 

nezasahuje, 
- demokraticky se hlasuje a volí téma 
- někdy musí se sebeobhájcům z pozice asistenta téma připomenout, jak se téma vybírá, (každý 

člen chce např. řešit to své téma a neposlouchá ostatní) 

- téma si připomínáme například formou otevřených otázek, aby si na to sebeobhájci sami přišli, 

souvisí to s rolí asistenta, tzn. „prodloužená ruka“ 

- nastavení pravidel skupiny, na jejichž základě skupina funguje 

- občas se mění preference pravidel (nastavovali se znovu) 

 

20. Pravidla 

- pravidla si volí skupina, přebírají se ta stará, a noví členové mohou přinést nové podněty,  

- pravidlem je např. neskákat si do řeči, neurážet se navzájem, nepoužívat sprostá slova… nejsou 

vynutitelná, 

- o příjmu nového člena do skupiny se hlasuje. 

Diskuze: 

- smysluplnější pro skupinu sebeobhájců je, když se scházejí lidé z terénu, v rámci západních 

zemí jsou skupiny daleko samostatnější, 

- v Nizozemí jsou lidé s postižením v ústavních zařízeních, v rámci nich jsou jim poskytovány 

veškeré služby, podpora v samostatnosti, zapojeni do rozhodovacího procesu uživatelské rady, 

- v ČR se řeší, co ovlivňuje život jednotlivce, 

- na západě se řeší, co ovlivňuje život všech lidí s postižením, 

- v rámci SPMP byl realizován pokus, aby skupina fungovala samostatně bez pomoci asistenta, 

- neujalo se to z několika důvodů, například členy skupiny to nebavilo, i když měli danou 

strukturu setkání a úkoly,  

- byla to určitá forma podpory a samostatnosti. Asistent na setkání členy skupiny usměrňuje a 

může včas zasáhnout, 

- supervize pro asistenty sebeobhájců (pomáhá proti syndromu vyhoření, nacházení sebereflexe 

a svých hranic), 



 

6 
 

- anonymní volby v rámci zařízení pomocí vybírání fotek (zástupci klientů – radní hájící práva 

klientů), 

- uživatelské audity fungující v rámci zařízení (rada uživatelů), 

- experimenty, které vedou k samostatnosti lidí s postižením, mohou vést k prokázání dynamiky 

skupiny, 

- opatrnost při obměně celé skupiny (lidé, kteří jsou noví, se dozví a pochytí informace od 

zkušenějších členů), 

- v SPMP hodně členů skupiny z rodin a z ambulantních služeb (stacionářů), 

- v rámci projektu SPMP byly realizovány se skupinou sebeobhájců (dvěma členy) prezentace 

v pobytových zařízeních na téma co jsou sebeobhájci, jak skupiny fungují, vznik skupin 

sebeobhájců apod., 

- šíření informací o skupinách sebeobháců mezi poskytovateli pobytových služeb pomocí letáčků 

a videí na konferencích,  

- záleží na cíli, pro který se skupina zakládá (např. v Anglii), 

- skupina zakládaná v rámci DOZP bude fungovat na jiných podkladech,  

- funkce by měli být odděleny, kvůli možné zaujatosti proti klientovi (v zařízení nemusí vždy jít),  

- v pobytové službě, která není ještě plně transformována a poskytuje ještě ústavní služby a 

zároveň klienti fungují ve skupině sebeobhájců, mohou vznikat určité konflikty a složité situace 

(služba na vlastní iniciativu a samostatnost klientů není dostatečně připravena), 

- otázkou je, zda je smysluplné a reálné setkání klientů se v rámci DOZP, když jsou stále spolu, 

- v organizaci poskytující pobytovou službu je snahou, aby odtržení klientů od zařízení, 

- lidé musí mít cíl a důvod se scházet, například zkvalitňování služby,   

- vybrat iniciativní a aktivní klienty, 

- podpora pracovníků pobytové služby, 

- dát klientům prostor a možnost k sebevyjádření, 

- vést klienty, aby uměli prosadit svůj názor, 

- učit klienty znát svá práva např. vyplývající z průkazu ZTP apod., 

- zakládat skupinu v rámci zařízení je protitransformační (snaha o integraci), 

- problém je s návaznými sociálními službami, kterých je nedostatek (např. osobní asistence), 

- nové sociální služby nakonec vznikají v rámci zařízení, což není cíl transformace, 

- na Královéhradecku dobrá spolupráce s neziskovými organizacemi, podařilo se po dohodě 

s nimi rozšířit služby v rámci nových lokalit (Podporované zaměstnávání, Podporované 

bydlení), 

- vliv možností regionů, 

- dobré je zakládat svépomocné skupiny na různá témata, 

- v rámci SPMP mají zařízení možnost získat veškeré informace, 

- často nebyla ochota některých zařízení dále spolupracovat, skupiny sebeobhájců v zařízeních 

zanikly,  

- některé fungují do dnes, 

- bylo by zajímavé celostátní setkání radních, skupiny by se mohly navzájem motivovat. 

 

Shrnutí a poděkování 

Závěr MPSV  


