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Zápis z diskuzního setkání  
Téma: Zapojení osob se zdravotním postižením žijících v komunitní pobytové sociální službě do 
běžné komunity 

Termín: 20. 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 diskuze.  

 

Jak účastníci vnímají pojmy transformace a zapojení do komunity? 

Transformace:  

- deinstitucionalizace, 

- opustili jsme domov, 

- registrace nové služby (CHB) – více odpovídají potřebám klientům, 

- je rozdíl v chápání pojmů u příspěvkových organizací a neziskových organizací, 

- změna myšlení, pochopení toho, že není normální žít v instituci, 

- dobrodružství a výzva, 

- hledat cestu, transformace nikdy neskončí, přestěhování je první krok, není běžné žít 

v instituci. 

 

Zapojení do komunity: 

- pomoc člověku využívat příležitosti, 

- pro každého klienta je to něco jiného, 

- nelze budovat neformální vztahy – ty musí vzniknout „samy“, 

- práce s veřejností, aby klienty přijala – společnost asi není ještě připravená, 

- pomoc s orientací v běžném prostředí, 

- zapojení klientů, aby byli užiteční většinové společnosti, např. pomoc sousedce s nákupem, 

apod. 

Přechodová fáze/ přípravná fáze 

Proč je přípravná fáze důležitá (pro pracovníky a klienty): 

- obavy pracovníků – přípravná fáze odbourává obavy všech aktérů, 

- fáze přípravné doby: 1. shoda se zřizovatelem, 2. začneme připravovat tým – o něco dříve než 

klienty (pracovníci záměr transformace musí znát před klienty, když je mají připravovat, 

potřeba odstranit strachy a obavy),  
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- nenechat pracovníky v nejistotě, ale předávat informace,  

- seznámit pracovníky s vizí, 

- přestěhování neznamená, že se klienti naučí dělat věci nově – pracovníci jim v tom musí 

pomoc, 

- T je změna myšlení, 

- přizpůsobení trvá déle pracovníkům než klientům, 

- klienti chápou změnu lépe až v průběhu realizace stavby – mít pro ně něco hmatatelného. 

 

Co nepodcenit u pracovníků: 

- průběžné informování, 

- ukázat, jaké to bude, 

 

Jak připravovat pracovníky na změnu (zkušenosti účastníků):  

o (nanečisto) na 14 dní pronajali rodinný dům a dvě pracovnice s 5ti klienty dvakrát na 

týden jeli bydlet – dát praktickou zkušenost, 

o „cvičné bydlení“ – klienti si vaří, perou, učí se si chystat léky, apod., 

o reálná příprava, 

o stáže, 

o nabrat nové pracovníky, nezatížené tím, co bylo v ústavu, 

o říct pracovníkům, že bude probíhat změna a že ne každému bude vyhovovat, ale 

dostanete podporu „toto nás bude čekat, nabídneme vám podporu, ale je možné, že 

ne všem to bude vyhovovat“ – i jeden člověk, který se neztotožní, může ovlivnit celý 

tým i klienty, 

o velmi důležitá je komunikace s pracovníky, je i otázka, zda se komunikující strany 

navzájem slyší, 

o zeptat se pracovníků na důvod, proč nechtějí přejít do transformované služby, 

o obava ze změny u pracovníků, již dopředu budovat tým, 

o zjistit, kteří pracovníci si vyhovují a kteří ne, 

o posílat zaměstnance skupinově na stáž, 

o funkčně nastavená supervize, 

o možnost střídat zaměstnance, není ale jednoznačné – obměna je dobrá – vstoupí 

nový člověk, vidí jiné věci, jiný úhel pohledu, klient může reagovat mnohem lépe na 

jiného pracovníka.  

Práce se zaměstnanci je někdy mnohem intenzivnější po změně, jedná se o neustálý proces. 

 

Na co si dát pozor při práci s pracovníky: 

- Podle čeho si vyberete, kam na stáž? V kraji tři transformované organizace – tak do nich. 

Není ale jisté, zda tam pracují dobře. Neziskovky jsou pro krajské příspěvkové organizace 

„neviditelné“.  

- Stáž se vybírá dle zkušeností.  

- Špatně zvolené místo stáže může napáchat škodu. Záleží i na cílové skupině, aby byla stejná. 

- Pracovníci chodí na stáže do příspěvkových organizací, do NNO, ne. 

- Záleží i na lokalitě, zda byt či dům, apod. záleží i na tom, zda mají navazující služby.  
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 „Vstupní vzdělávání“ – dát pracovníkům před stěhováním, interní vzdělání – vymezení kompetencí, 

vysvětlit, jak se změní provoz služby. 

Příprava klientů 

- Jezdit na stavby, zkoušet reálně nakupovat, vařit, co nejvíce je zapojovat. 

- Pro některé klienty spíše demotivující – „v takové ruině budu bydlet“? 

- Klienti si vybírali barvu pokoje, uklízeli po malování. 

- Návštěva lokality byla spojená s jídlem - sem budeme chodit do cukrárny, do kostela, do 

hospody, sraz se sousedy – děláme „opékačku“ .  

- Lze klientům ukázat i ruinu, ale plus něco dalšího – např. udělat opékání, ukázat jim plány, 

atd. 

- Záleží i na tom, jak to klientům předám, zda skepticky nebo nadšeně – pracovník musí být 

ztotožněný a „namotivovaný“. 

- Práce s klienty před odchodem, s rodinnými příslušníky a opatrovníky. 

- Rodina někdy nedovolí, plaší klienta. 

- Zapojit klienty co nejvíce, např. i hrabat listí na pozemku, kde se ještě staví. 

- Při návštěvách komunity, si i komunita zvyká. 

- Petice, .. lidé se bojí 

- Co si neodborná veřejnost představí? Agresivní člověk, hlučný, slintá, neupravený – bojí se, 

nemají zkušenost 

- Záleží na tom, jak to společnosti předat. 

- Změna slov: ne člověk s mentálním postižením – neříkat diagnózy, cílové skupiny. 

- Klienti si přinesli ústav sebou. 

- Zkušenost komunity!! 

- Skupinové domácnosti – mají zaděláno na konflikty, hodně času se pak řeší právě konflikty – 

je dobré mít co nejvíce samostatné jednotky – byt pro jednoho klienta – přestanou konflikty, 

když to jde, je to nejlepší řešení, ale vstupují do hry finance. 

- Je to i o rozhodnutí zřizovatele. 

 

Na co si dát pozor: v přípravné fázi jezdit na stáže., uklidnit klienty, dobře naplánovat první den 

s klienty – první období mít naplánované, záleží, který den, je přestěhování, apod. 

- Jak nastavit přípravnou fázi, na základě jednání s jednotlivci – zkusit udělat jeden den, 

víkendový pobyt, týdenní pobyt, atd.. .jedná se stále o přípravnou fázi. 

- Pracovníci by neměli tolik vstupovat do „vztahů“ mezi klienty. 

- Pravidla spolubydlení  

- Mít protokol sexuality, kde ještě mohou pracovníci zasahovat, kdy už ne. Velmi mnoho věcí si 

dokáží klienti porovnat mezi sebou  

- Někdy pracovník vidí příliš mnoho rizik. 

- V jednoduchosti je někdy krása. 

- Dilema těhotenství, děti, ochrana apod. 

- Doporučení: Omezit pojmy „domovní řád“, „Směrnice“ .. nástěnky apod. schránka důvěry 

- Pravidla soužití, když to nebude klapat, nemůžu se ze dne na den odstěhovat. 
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- Klientům někdy chybí schopnost komunikace – mezi klienty navzájem – umět se domluvit 

spolu, aby komunikaci nemusel řídit pracovník. 

- Je to proces – učit se přebírat odpovědnost, podpora X pomoc. Na webových stránkách 

www.trass.cz – příklady, jaký je rozdíl podpora x pomoc – jsou tam i konkrétní věty – naučit 

se nově formulovat věty + trpělivost  - přenášení odpovědnosti na klienty, naučit se 

rozpoznat, jak větu formulovat – aktivovat do akce. (http://www.trass.cz/wp-

content/uploads/2016/02/podpora-uzivatelu-sluzeb.pdf , str. 30) 

Na stránkách www.trass.cz najdete mnoho přínosných dokumentů – doporučení – i pod 

záložkou analýzy jsou praktické a přínosné informace, které se zaměřují na podporu lidí i 

pracovníků při procesu změny. 

- Interakce mezi klienty je mnohdy těžká. 

- Komunita v bytě – není rodina. 

- Není to rodina, ale spolubydlení, potřebují se scházet a řešit problémy. 

- Obecná pravidla, i rodina si vytváří pravidla, pravidla si domlouvají klienti spolu. 

- I někteří klienti potřebují zvýšenou pozornost při adaptaci. 

- Skupina někdy může maskovat nedostatky někoho jiného, někdy jeden kompenzuje za 

druhého (úklid, apod.) – nemusí se to vůbec projevit nebo až po oddělení klientů. 

- Někdy klienti mají rozdělené úkoly podle toho, že každý musí všechno a někdy, že činnost 

dělá ten, komu to jde nejlépe. 

 

Začlenění do komunity 

- Využívat veřejné zdroje. 

- Potřeba partnerství, přátelství, samota, jak vyplnit volný čas. 

- Jak navést lidi, aby začali trávit volný čas – vždy ho měli organizovaný. 

- Klienti dopoledne do práce a dopoledne seděli u stolu, maximálně u TV. 

- Nabídky ze strany personálu byly (hokej, koupání, …), ale ti co chodí do práce a ve 2 přijdou 

tak už nechtějí, chtějí např. kávu, tv, fb … pracovníci nenutí, ale nabízí, občas se někdo chytí, 

oni sami nechtějí nic. 

- Každý člověk to má jinak – někdo si chce prostě lehnout na gauč. 

- Co je myšleno „volným časem“ – po práci, po povinnostech? Pak lidé, kteří nechodí do 

zaměstnání, u nich je volný čas, co? – „díra mezi povinnostmi“  

- Někomu stačí říct, jsou vánoční trhy jdeme tam, chcete se přidat.. když se jim pořád něco 

nabízí, tak je to přestane bavit. 

- Kdo se chce zapojit a kdo ne.. máme potřebu naplnit jejich duši ☺ 

- Je potřeba vyvážit nabídku. 

- Ale často lidé, kteří přijdou do CHB – jsou neznalí věcí, které mohou dělat. 

- Viz zkušenost z Holandska - k CHB budují i komunitní centrum, kde mají klienti možnost trávit 

volný čas – klienti pak nejsou chytlaví na špatné vlivy, nejsou zneužívaní, apod. 

- Učit klienty, aby si info o dění v místě získávali sami a jít třeba na akci člověk sám. 

- Vyhledá např. jeden klient a předá info ostatním klientům 

- Naučit klienty, kde info vyhledávat. 

- Každý má své zájmy. 

- Jednou jdou např. pracovníci s klienty, pak již sami ... nebo lze začít např. chodit s klientem 

do sboru a pak se stáhnout – velká část klientů – být doma, projít se, návštěva, někdo je sám 

a vyhovuje mu to .. ohromné téma s velkým vývojem. 

http://www.trass.cz/
http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/podpora-uzivatelu-sluzeb.pdf
http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/podpora-uzivatelu-sluzeb.pdf
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- Není jednoduchý návod, ale zeptat se člověka, jak to chce mít. 

- Někdo má samotu rád nebo chce být jen s jedním člověkem. 

- Je to i o pracovníkovi – pokud jsem aktivní – budu to vnášet mezi klienty, pokud jsem 

neaktivní .. tak je pro mě v pohodě, že klient nechce nic dělat, nepřenášet naše představy o 

jejich volném životě. 

- Jestliže vypálím všechny možnosti a klient stále odmítá.. musím dát zpětnou vazbu, že když 

něco chci, tak za tím musím jít. 

- Jak pracovat se samotou, je mi smutno, chtěl bych mít kamaráda, jdou po pyramidě potřeb 

výš. 

- Popostrkávat klienty do kontaktu, kde by mohla vzniknout vazba. 

- Jinak reaguje velké město, panelák, vesnice. 

- Mít připravené argumenty i pro pracovníky připraveno, aby je to nezaskočilo – na stížnosti 

souseda. 

- Bohaté vztahy – realistické to není, záleží i na aktivitě a schopnostech klienta 

- Vztahy se často navazují se sociální skupinou přiměřenou, což jsou např. bezdomovci 

- Komunitní centra a zneužití – i přesto si téměř každý klient „namele“ – udělá špatnou 

zkušenost (ztratí občanský průkaz, utratí peníze..), budou se jim dít věci, které nejsou 

příjemné 

- Klientela v bytech stárne – bude se měnit i trávení volného času. 

 

Zaměstnání 

- Do jaké míry má např. pracovnice v CHB hledat klientovi zaměstnání? 

- Je to otázka strategie organizace, buď to dělá, nebo tlačí na zřizovatele – spolupráce 

s úřadem práce. 

- Obava, jak udržet mlčenlivost u klientů? 

- Někdy je chráněný trh těžší než volný. 

- Naučit se strategii vyjednávání se zaměstnavatelem. 

- Možnost oslovit nějakou organizaci, zda by nechtěla expandovat do místa poskytování 

služby. 

- Sehnat pro klienta místo – je otázka vyjednávání, lze se to naučit. 

- Mít třeba pracovníka na zaměstnání zvlášť – oddělit ho od bydlení. 

- Praktické zkoušky v novém zaměstnání (nezávazné pro klienta i zaměstnavatele) – je to i 

jeden z argumentů, na které klient slyší. 

 

Příprava je základ úspěchu 

Zjistit, co je problém v domácnosti – co ho spouští 

Jít do hloubky po spouštěči (napadená pracovnice kvůli cigaretám apod. – agresivní projevy 

propojeny s cigaretami, apod.). 

Najít co agresi u klienta spouští. 

Ne si říct, že „on je prostě agresor“. 

Mít nastaven nástroj podpory pracovníků 

- Porada, supervize 
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- Někdy je potřeba přijít z pozice moci 

- Zkusit se na podívat na klienta z jiného pohledu 

- Klientská supervize – řešeno klientské téma 

- Jakou roli má pracovník ve většinové společnosti – on je ten, který ukazuje většinové 

společnosti, jak se k lidem chovat .. většinová společnost to tak přijímá. 

- Být klidným podporovatelem v pozadí. 

- I když si pracovník s klientem tyká, na veřejnosti mluvit o paní Novákové ne o Marušce. 

- Uvědomit si, že učíme veřejnost venku, tak zároveň kdy přebírám za klienty více než je 

potřeba, tak na to klienty zvykám. 

- Když děláme věci za klienta – podporujeme jeho pohodlí, ale i ho připravujeme o úspěch a 

bereme možnost zažít vztahy s okolím. 

- Je velmi snadné nechat se opečovávat. 

- Je dobré pro pracovníky si zažít roli klienta – praktické cvičení, nechat si zažít pomoc X 

podpora. 

Rozvíjíme klienty, ale musíme i neustále rozvíjet a motivovat pracovníky! 

Mít sebereflexi a zaměřit na to kontroly. 

Pro pracovníky – zkusit si být v ústavu – prožitek 

 

Závěrečné slovo (P. Řehořová) 

 


