
 
Srdečně Vás zveme na 

Cyklus diskuzních setkání poskytovatelů sociálních služeb  

v procesu transformace III. 
 

Termíny:  4. 2. - 5. 2. 2020, 4. 3. – 5. 3. 2020, 30. 3. – 31. 3. 2020, 19. 5. – 20. 5. 2020   

Čas:   1. den 10.00 – 16.00 hodin 

                  2. den 9.00 – 15.00 hodin 

Místo:    Praha, bude upřesněno  

Určeno 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. Zdravotnické výkony v pobytových sociálních službách (4. 2. – 5. 2. 2020) 

Téma se bude týkat zdravotních úkonů v pobytových sociálních službách, podle Zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a dalších legislativních předpisů v oblasti zdravotní péče poskytované 

klientům pobytových sociálních služeb. Diskuze se bude týkat například roztříštěností právní úpravy 

týkající se sociálně-zdravotního pomezí a dvojího výkladu, který se týká různých protichůdných 

vyjádření ze strany centrálních orgánů státní správy, pojišťoven a lékařů.  Dále možnosti využití 

alternativ v oblasti zdravotní péče, a to především v zařízeních, kde je zákonem stanovena povinnost 

zajištění zdravotnického personálu.  Informovanost poskytovatelů sociálních i zdravotnických služeb 

při zajištění zdravotní péče klientům v komunitě, případně možným nedostatečným zajištěním 

zdravotní péče jako například fyzioterapie, zubní lékař apod.  Dále aplikace léčebné terapie např. 

podávání léků per os nezdravotnickým personálem. Samostatnost uživatelů (oprávnění) při podávání 

léků per os. apod.  

 

 

2.  Partnerské vztahy a výchova k rodičovství u osob s mentálním postižením (4. 3. – 5. 3. 2020) 

Diskuzní setkání se bude zabývat tématem výchovy k rodičovství a partnerskými vztahy, a to především 

u osob s mentálním postižením, které žijí v pobytových sociálních službách. Téma bude řešeno 

v kontextu transformace, kdy dochází ke koedukaci některých pobytových služeb, a tím pádem k větší 

pravděpodobnosti partnerských vztahů mezi klienty a klientkami v rámci zařízení, a mimo něj. V rámci 

diskuze bude řešeno, jak poskytovatelé na partnerské vztahy nahlíží, jak vznik partnerských vztahů 

klientům umožňují, jak jsou řešeny některé rizikové situace, které se mohou v rámci partnerských 



 
vztahů vyskytnout. Stěžejní částí tématu diskuzního setkání bude výchova k rodičovství, která bude 

pojímána v kontextu s osvětou klientů, jak k rodičovství přistupovat, které rizikové situace mohou 

vznikat, konkrétní pomoc, která může být v rámci pobytové služby a v rámci návazných služeb 

potencionálním rodičům, zejména budoucí matce s mentálním handicapem poskytnuta, jak řešit 

rizikové situace spojené například s neplánovaným rodičovstvím u klientů, jak emočně vyhrocené 

situace optimálně řešit apod. 

 

 

 

3. Komunikační bariéry osob se zdravotním postižením při přechodu do komunitních služeb 

(30. 3. – 31. 3. 2020) 

Diskuzní setkání se bude zabývat komunikačními bariérami osob s mentálním, kombinovaným 

postižením, případně s poruchami řeči při přechodu do komunitních služeb a v rámci komunity. Řešeno 

bude například, jestli jsou lidem poskytovány informace v easy to read, jak probíhá komunikace s lidmi 

s handicapem na úřadech, u lékařů a v rámci dalších veřejných institucí a ve veřejných službách, nebo 

v rámci komunity. V rámci tématu bude diskutováno, jaké jsou možnosti alternativních komunikačních 

prostředků a jejich využití, vůle běžné společnosti porozumět lidem s handicapem, zásady komunikace 

s osobami s mentálním/kombinovaným postižením a jejich propagace se zaměřením na úřady, veřejné 

služby a veřejnost. Dále bude téma řešeno se zaměřením na trénink a cvičení komunikačních a 

logopedických dovedností v rámci sociálních služeb. Diskuze se bude zabývat zkušenostmi 

poskytovatelů v oblasti komunikace klientů se svým okolím.  

 

 

   

4. Diskuze poskytovatelů sociálních služeb o průběhu transformačního procesu spojená s 

celkovým zhodnocením v návaznosti na budoucí vývoj sociálních služeb (19. 5.  - 20. 5. 2020) 

Diskuzní setkání bude pojato jako zamyšlení poskytovatelů sociálních služeb nad transformačním 

procesem sociálních služeb. Na diskuzi budou řešeny úspěchy a neúspěchy transformačního procesu 

s ohledem a s důrazem na budoucí vývoj. Diskutovány mohou být například chyby, kterých se mohou 

organizace v aktuálním procesu transformace vyvarovat, návrhy na změnu v systémových řešeních 

v oblasti transformačního procesu. Vyzdvihnuto může být i to, jaká témata jsou v procesu 

transformace a v souvislosti s lidmi s postižením nejaktuálnější a měla by přijmout prvořadé změny 

v systému legislativních změn a jiných opatření.  

 

Přihlašování:  

Preferujeme přihlašování účastníků na celý cyklus diskuzních setkání.   

Diskuzní setkání na jednotlivá témata jsou koncipována jako dvoudenní akce. 



 
V případě Vašeho zájmu se můžete obracet na Mgr. Pavlu Řehořovou – email: 

pavla.rehorova@mpsv.cz, a to do 22. 1. 2020 

 

Organizační informace:  

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

V rámci dvoudenních akcí bude zajištěno ubytování ve dvoulůžkových pokojích.  

Během akce bude zajištěno drobné 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. 
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