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Anotace
Diplomová práce se zabývá kvalitou života osob s mentální retardací v kontextu
transformace sociálních služeb. První část se zaměřuje na teoretický základ, kde definuji
pojem mentální retardace a věnuji se důležitým aspektům s ní spojené jako např. práva
osob s mentální retardací, mýty o lidech s mentální retardací či integrací. Další součástí
teoretické části jsou sociální služby, které charakterizuji a rozděluji na jednotlivé druhy.
Služba chráněné bydlení, historie ústavní péče a kvalita života jsou téma, které se nachází
v další kapitole. Následující kapitola se podrobně zabývá transformací sociálních služeb,
ve které jsou zmíněné i pojmy jako institucionalizace a deinstitucionalizace. Zahrnuje i
průběh a rizika transformace přímo z praxe. Druhá část uvádí šetření, které se zaměřuje na
to, jak klienti vnímají přechod z ústavního zařízení do chráněného bydlení vzhledem
k jejich kvalitě života.
Klíčová slova: Osoby s mentální retardací, transformace sociálních služeb, sociální
služby, chráněné bydlení, standardy kvality sociální služby, kvalita života, ústavní péče.

Annotation
Thesis is focused on persons with mental retardation and their quality of life in
context of Social Services transformation. Theoretical part defines term mental*
retardation* and deals with connected aspects as are rights, myths and integration of
mentally retarded persons. This part contains chapter about Social Services types, their
description and characteristic; followed by chapter about supported housing, institutional
care history and quality of life; and chapter about Social Services transformation, touching
terms institutionalization* and deinstitutionalization*, process and risk of transformation in
praxis. Second part is practical survey focused on transition of clients from institutional
care to supported housing considering quality of life.
Key Words: Mentally retarded persons, Social Services transformation, Social
Services, supported housing, Social Services quality standards, quality of life, institutional
care.
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Seznam zkratek
CNS

Centrální nervová soustava

ČR

Česká republika

DOZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením

HMR

Hluboká mentální retardace

CHB

Chráněné bydlení

IQ

Inteligenční kvocient

LMR

Lehká mentální retardace

MKN-10

Mezinárodní klasifikace nemocí

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MR

Mentální retardace

p.s.s.

Poskytovatel sociálních služeb

STMR

Středně těžká mentální retardace

WHO

Světová zdravotnická organizace

Úvod
Transformace sociálních služeb je posledních pár let velmi aktuální a diskutované
téma. Veřejnost, ale i odborníci vedou diskuze o tom, zda je to cesta k lepšímu životu. Zda
i osoby s mentálním postižením zvládnou jiný život, než za zdmi ústavu. Jelikož v jednom
ústavu sociální péče pracovala má matka, měla jsem možnost osoby s mentálním
postižením poznat již v dětství. Nejspíše z toho důvodu jsem se této cílové skupině
rozhodla věnovat i v dalších životních etapách. Díky této zkušenosti jsem měla možnost
poznat život tradičně ústavní, z dob minulých a sledovat nastávající pomalé změny vedoucí
k transformaci sociálních služeb přímo v praxi, v organizaci sídlící na Sedlčansku.
Když v Nalžovickém zámku p.s.s, kde jsem měla možnost dlouhá léta plnit si
školní praxi a následně se tam nechat zaměstnat, začala probíhat transformace sociálních
služeb, kladla jsme si otázku, jak asi celý proces klienti vnímají. Zda je transformace
sociálních služeb opravdu krok k lepšímu. Přemýšlela jsem nad tím, jak stěhování a nové
žití působí na myšlení klientů. Jak celou změnu vnímají a zda jsou naplněny jejich přání a
sny. Proto, když jsem se rozhodovala, jaké si vyberu téma diplomové práce, proces
transformace sociálních služeb byl jasnou volbou. Po několika letech jsem měla možnost
vrátit se zpět do organizace a s pomocí rozhovorů zjistit, jaký život mají klienti v současné
době. Společně jsme zavzpomínali na dobu, kdy byly na zámku ústavní prvky, jaká byla
příprava na životní změnu, na stěhování, až po současné trávení volného času v kavárnách
či možnosti vlastního rozhodování.
Cílem mé práce není reprezentativní vědecký výzkum, mé šetření má ilustrativní
charakter, přesto si myslím, že může přinést řadu podmětů. Výsledek šetření vychází ze
získaných zkušeností a názorů respondentů. Cílem mé práce je stručně popsat proces,
historii, vývoj a rizika transformace sociálních služeb v České republice. Zároveň se ale
zaměřit i na organizaci Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb, ve kterém
transformace probíhá od roku 2013. Cílem mé práce je zjistit, jak uživatelé sociální služby
chráněného bydlení vnímají význam této služby, vzhledem k jejich kvalitě života. V rámci
kvality života přihlédnout do okruhu hodnot – soukromí a samostatnost, vlastní
rozhodování, možnost volby, pracovní uplatnění a využívání veřejných služeb. K dílčím
cílům mé práce patří teoretický základ zabývající se tématy mentální retardace, sociální
služby, ústavní péče.
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Motto:

"Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být
uznán a milován takový, jaký je.“

Sestra Michele Pascale Duriezová
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1. Mentální retardace
Jelikož je má diplomová práce zaměřená na osoby s mentálním postižením,
rozhodla jsem se tomuto pojmu věnovat pozornost hned v první kapitole. Domnívám se, že
tak jako je důležité uvést charakteristiku pojmu, je důležité zmínit se i o životních a
sociálních rolích osob s mentální retardací.

S tím i spojené mýty, které se v naší

společnosti bohužel stále vyskytují. Zároveň jsem chtěla do své práce zahrnout i informace
o právech, jejichž uplatňování je důležité pro všechny osoby, bez rozdílu věku, pohlaví, či
zdravotního stavu.

1.1. Charakteristika mentální retardace
Vágnerová udává (2004), že se v populaci vyskytují asi 3% lidí s mentálním
postižením. Nejčastěji se jedná o lehký stupeň mentálního postižení, kterým trpí 70%
všech takto postižených lidí. Chlapci i dívky bývají postižení v přibližně stejné míře.
V úvodní kapitole bych se nejprve ráda věnovala vymezení pojmu „mentální
retardace“, často označované také jako „mentální postižení“, přičemž druhý termín
většinou pojímá i „demenci“, kterou Slowík (2010) označuje jako stav charakteristický
snižováním již rozvinutých mentálních schopností člověka, poškození mozku a jeho
funkcí. Často vzniká jako důsledek úrazu nebo závažného onemocnění.
Oproti tomu „mentální retardaci“ definuje Vágnerová (str. 289, 2004) jako
souhrnné označení vrozeného postižení rozumových schopností, které se projeví
neschopností porozumět svému okolí a v požadované míře se mu přizpůsobit. Ještě
podrobnější definici potom nabízejí Valenta a Říčan (s 14, 2003): „Mentální retardaci lze
definovat jako vývojovou duševní poruchu se sníženou inteligencí demonstrující se
především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností s
prenatální, perinatální i postnatální etiologií.“
Je potřeba si uvědomit, že mentální retardace je vrozená – dítě se od počátku svého
života nevyvíjí standardním způsobem. Jedná se o trvalý stav, přestože je v závislosti na
etiologii a kvalitě stimulace možné dosáhnout určitého zlepšení.
Termín mentální retardace se začal používat v širším měřítku až po konferenci
WHO v Miláně1959 a pozvolna nahradil celou řadu relevantních pojmů. V České
republice se oficiálně používá termín mentální retardace od 1. 1. 1994 v souladu s novou
verzí Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revizí, zpracovanou Světovou zdravotnickou
organizací v Ženevě. V literatuře se můžeme setkat s pojmy oligofrenie, slabomyslnost,
10

mentální retardace, mentální defekt, zaostalost duševního vývoje, mentální subnormalita
atd.

1.1.1.

Specifika osob s mentální retardací

Vágnerová (2004) specifikuje osoby s mentální retardací tím, že nejsou schopné
porozumět svému okolí a v určité míře se mu přizpůsobit. Tito jedinci nedosáhnou na
odpovídající stupeň intelektového vývoje (méně než 70% normy) i v případě, že byli
odpovídajícím způsobem výchovně stimulováni. Mezi hlavní znaky mentální retardace
patří nedostatečný rozvoj myšlení a řeči, omezená schopnost učení a z toho vyplývající
obtížnější adaptace na běžné životní podmínky. Mezi další časté znaky mentální retardace
patří omezenější zvídavost a preference podnětového stereotypu, neschopnost nadhledu,
snížená kritičnost a vyšší sugestibilita. Myšlení osob s mentálním postižením je
stereotypní, rigidní a často setrvává na určitém způsobu řešení. Objevují se poruchy řeči.
Mají omezenou schopnost se učit, bývají zvýšeně dráždiví, mívají sklon k afektivním
reakcím.
Příčinou vzniku mentální retardace je nerušení centrální nervové soustavy.
Mentální retardace může být geneticky podmíněna. V tomto případě je jejím základem
porucha struktury nebo funkce genetického aparátu. Takových odchylek existuje velmi
mnoho, často jde o syndrom, jehož jedním příznakem je právě mentální retardace.
Teratogenní faktory – mohou negativně ovlivnit prenatální vývoj jedince a mohou
být příčinou vzniku MR (Vágnerová, 2004. s. 291). Tyto faktory působí prostřednictvím
organismu matky, který je primárním prostředím plodu. Mohou to být:
-

faktory fyzikální – nedostatek kyslíků, ionizující záření, poškození dítěte při
porodu

-

faktory chemické – léky, alkohol, drogy

-

faktory biologické – virové a mikrobiální (virus zarděnek)

Postnatální poškození mozku (Vágnerová, 2004. s. 292) v raném věku dané
zánětlivým onemocněním, úrazem, otravou. Do této kategorie lze zařazovat pouze
postižení vzniklá přibližně do 1,5 – 2 let.
Pokud je příčinou vývojového opoždění nedostatečná a nepřiměřená výchova, nelze
mluvit o mentální retardaci. Takový handicap není vrozený ani trvalý. Mohli bychom jej
definovat spíše jako sociální poškození vývoje rozumových schopností (dříve
pseudooligofrenie). Příčinou není poškození CNS, ale nedostatek přiměřených podnětů.
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1.1.2.

Klasifikace osob s mentální retardací

Vágnerová (s 301, 302) se drží rozdělení jednotlivých stupňů mentální retardace
podle mezinárodní klasifikace MKN-10.
-

F70 lehká MR – 50-70 IQ

-

F71 středně těžká MR – 35-49 IQ

-

F72 těžká mentální retardace – 20-34 IQ

-

F73 hluboká MR – 0-19 IQ

Lehká mentální retardace – lidé s LMR respektují základní pravidla, nejsou ale
schopni myslet abstraktně. Myšlení i řeč jsou konkrétní. Jejich verbální projev je
jednodušší, používají kratší věty, objevují se nepřesnosti sémantického i syntaktického
charakteru. Ani jejich výslovnost nebývá zcela bezchybná. V dospělosti mohou dosáhnout
určité samostatnosti, jsou pracovně začlenitelní, potřebují pouze dohled a oporu.
Středně těžká mentální retardace – myšlení lidí se STMR nerespektuje vždy
pravidla logiky. Verbální projev bývá chudý, agramatický a špatně artikulovaný. Učení je
limitováno na mechanické podmiňování, k zafixování čehokoli je nutné četné opakování.
Jsou schopni osvojit si základní sebeobslužné dovednosti. Jsou schopni vykonávat
jednoduché pracovní úkony, pokud se nevyžaduje přesnost a rychlost. Potřebují trvalý
dohled.
Těžká mentální retardace – chápou jen základní souvislosti a vztahy. Omezení je
zřejmé i v oblasti řeči, naučí se nanejvýš jen několik špatně artikulovaných slovních
výrazů, které navíc používají nepřesně. Někdy nemluví vůbec. Jejich učení je limitováno a
vyžaduje dlouhodobé úsilí, i pak zvládnou pouze základní úkony sebeobsluhy a plnění
několika pokynů. Často jde o kombinované postižení, mnozí z nich mají postiženou
motoriku, trpí epilepsií. Jsou závislí na péči jiných osob.
Hluboká mentální retardace – ve většině případů jde o kombinované postižení.
Poznávací schopnosti se téměř nerozvíjejí, lidé s HMR jsou maximálně schopni reagovat
na známé a neznáme podněty a reagovat na ně libostí či nelibostí. Nevytvoří se asi základy
řeči. Jsou komplexně závislí na péči jiných lidí, obvykle bývají umisťováni do domovů pro
osoby se zdravotním postižením.
-

F48 jiná mentální retardace

-

F79 nespecifikovaná mentální retardace
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Jiná mentální retardace - Slowík (2010) obohacuje klasické rozdělené ještě o tuto
mentální retardaci dle WHO F48 – do této kategorie zařizuji jedince, u nichž je stanovení
stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod zvláště nesnadné nebo – pro
přidružené senzorické či somatické postižení – u nevidomých, neslyšících nebo
nemluvících jedinců – dokonce nemožné. Totéž platí u osob s těžkými poruchami chování,
s autismem či u těžce tělesně postižených osob.
Nespecifikovaná mentální retardace – dle Renotiérové (2006) do této kategorie
patří jedinci, u kterých je sice mentální retardace prokazatelná, ale pro nedostatek
informací nelze jedince zařadit do některé u výše uvedených kategorií.

1.2. Životní a sociální role člověka s mentální retardací
Dospívající lidé často řeší otázky, týkající se jejich profesí, partnerské a rodičovské
role. Stejně tak tyto otázky řeší osoby s mentálním postižením, u nich je ovšem dosažení
těchto rolí značně komplikované a vyžaduje vysokou míru podpory. U těchto lidí se totiž
často objevuje horší rodinné zázemí, pokud vůbec nějaké mají. Navíc mívají často nižší
vzdělání a jejich míra samostatnosti je také omezena. To jsou důvody, které bohužel
predikují tyto jedince k větší nezaměstnanosti a ohrožují je na trhu práce (Vágnerová,
2008).
Naštěstí existují programy, které napomáhají začlenění osob s mentálním
postižením na běžná pracoviště a otevřený trh práce. Jedná se o program podporovaného
zaměstnání ve spolupráci s programem tranzit. Cílem tranzitního programu je vyzkoušet si
práci v běžném prostředí formou individuálních praxí, zvýšit si svou samostatnost a v
neposlední řadě připravit žáky posledních ročníků speciálních škol na přijetí do pracovního
procesu. (Pančocha, Procházková, Sayoud, Solárová. 2013).
Lečbych (2008) upozorňuje na nutnost zapojení jak samotného mentálně
postiženého, tak i jeho blízkých osob a profesionálů, kteří se na trhu práce orientují –
teprve potom je možné úspěšně začleňovat mentálně postižené na trhu práce. Osoby, které
mají těžší stupeň postižení, či mají kombinované vady, mohou využívat program
chráněného zaměstnávání. Tato povolání jsou uzpůsobena jejich potřebám a často probíhá
v klidnějším a méně stresujícím pracovním prostředí – výkon práce probíhá v menších
kolektivech a za pomoci asistentů. Pracovní zařazení u mladých lidí s mentálním
postižením je vnímáno jako mimořádně důležité, protože jim umožňuje získat pracovní
zkušenosti, upevňovat si pracovní návyky a smysl pro povinnost, dochází k rozvoji
osobních kompetencí a samostatnosti. Kromě všech těchto důležitých oblastí života
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napomáhá pracovní zařazení s další neméně důležitou věcí – pomáhá rozvíjet a udržovat
sociální kontakty – napomáhá tedy jeho socializaci.
Jednou z možností pracovního uplatnění jsou sociálně-terapeutické díly, jejichž
účelem je právě zdokonalování pracovních návyků a dovedností, a to prostřednictvím
sociální terapie. Hlavní důraz se zde klade především na sebeobslužné činnosti a také na
smysluplné využití samotného dne. Schopnosti a dovednosti mohou lidé rozvíjet i v
tréninkových kavárnách, které fungují často jako běžné kavárny pro širokou veřejnost.
Slouží však právě k poskytování sociální rehabilitace postiženým lidem. Kavárny
připravují osoby s mentálním postižením na vstup na běžný trh práce a slouží k rozvoji
sociálních dovedností, stejně jako k rozvoji komunikace a myšlení. (Pančocha, K.,
Procházková, L., Sayoud Solárová, K. 2013)
Vyvrcholení sociálních vztahů v životě každého člověka (a tedy i člověka s
mentálním postižením) jsou partnerské vztahy. V nich však musejí lidé postižením
překonat celou řadu specifických problémů. Ty souvisí na straně jedné s představami o
partnerství a vnímání role rodiny ve vlastním životě, na straně druhé jsou potom reálné
možnosti těchto lidí partnerské vztahy navazovat a realizovat. Možnosti setkávání u
mladých postižených lidí jsou značně omezené (Vágnerová, M. Hadj-Moussová, Z. Štech,
S. 1999).
Vágnerová (2008) upozorňuje na skutečnost, že někdy nemusí mít člověk s
mentálním postižením příležitost a možnost navázat kontakt s potenciálním partnerem,
který by byl na podobné mentální úrovni jako on sám a měl i stejné potřeby. V některých
případech se u těchto osob partnerství nevytváří vůbec, což může být způsobenou
naprostou fixací na členy rodiny, nejčastěji na matku. Pokud se však i přes tyto těžkosti
podaří osobám s mentální retardací najít vhodného partnera nebo blízkou osobu, přispívá
to k větší životní spokojenosti a zvyšuje se pocit vlastní hodnoty člověka. Lečbych (2008)
uvádí, že tato možnost je u osob s mentálním postižením velmi nízká, neboť často žijí v
homogenních zařízeních nebo v uzavřených rodinách. Proto by tito lidé měli mít možnost
samostatného bydlení, například v rámci chráněného bydlení. Jako hlavní argument se jeví
to, že rodičům, kteří se o své postižené děti starají, ubývá sil a obávají se budoucnosti a
toho, kdo se o jejich děti bude starat, až toho oni nebudou schopni. Dnes už víme, že lidé s
mentálním postižením potřebují zejména podporu a pomoc při osvojování role dospělého
člověka – souvisí to především s poradenstvím a asistencí, a to zejména při řešení otázek
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bydlení, práce, trávení volného času a odpoutání od rodičů (Pančocha, K., Procházková, L.,
Sayoud Solárová, K. 2013)
Neméně závažnou oblastí života osob s mentálním postižením je naplnění jejich
rodičovské role. To závisí převážně na jejich svéprávnosti, zdravotním stavu, dědičnosti a
také na vhodných předpokladech, a schopnostech odhadnout své možnosti. (Pančocha, K.,
Procházková, L., Sayoud Solárová, K. 2013). Literatura často poukazuje na negativní
aspekty, které výchova postiženým jedincem dítěti přináší. Často se hovoří o tom, že rodič
s mentálním postižením nedokáže dítě dostatečně stimulovat (Lečbych, 2008).
Lečbych dále upozorňuje nutnost vzdělání a tréninku rodičů dětí s mentálním
postižením a také účast na intervenčních programech, které napomáhají rozvoji a stimulaci
dítěte. Mezi preventivní faktory, které zabraňují negativním jevům ve výchově, patří život
v manželském svazku, stabilní sociální zázemí, péče o méně dětí (v ideálním případě o
jedno), denní podpora dobře fungující dospělé nepostižené osoby – např. prarodiče nebo
jiní příbuzní, podpora v oblasti sociálních služeb a fakt, že rodiče nežili institucionálním
způsobem života. Jednotlivá období dospělého věku jsou spojena s vytvářením určitých
životních rolí. U osob s mentálním postižením jsou kritéria dospělosti stejná jako u osob
intaktních, avšak s tím rozdílem, že osoby s postižením mají obtíže při jejich naplňování.
Důležitou úlohu v životě člověka s mentálním postižením představuje socializační proces,
který usiluje o jeho začlenění do společnosti.

1.2.1.

Mýty o lidech s mentální retardací

Lidé s mentálním postižením bývají velkým zdrojem mýtů. Domníváme se, že
většina populace je toho názoru, že osoby s mentálním postižením jsou tzv. „věčné děti“.
(Šiška, 2005, str. 16) Často se stává, že majoritní společnost zaměňuje věk fyzický s věkem
mentálním. V praxi se setkáváme s infantilním, někdy až familiérním přístupem okolí k
osobám s mentálním postižením. I dospělým lidem je často tykáno, mluvíme s nimi jako s
malými dětmi. Lidé s mentálním postižením si však zaslouží takové reakce okolí, které
jsou přiměřené jejich fyzickému věku a to bez ohledu na stupeň jejich postižení.
Sexualita lidí s mentálním postižením (a nejen s ním) je další velmi diskutované
téma, které je opředeno mnoha mýty. Společnost se často domnívám, že lidé s mentální
retardací nemají sexuální tužby a potřeby. To samozřejmě není pravda. V posledních deseti
letech se postoj k sexualitě osob s postižením mění. Zmínky o této problematice najdeme v
odborné literatuře (Valenta, Müller, 2007). Důležité je zaměřit se především na pojetí
sexuality a rodinné výchovy uživatelů služeb s mentálním postižením a o prevenci
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sexuálního zneužívání osob s mentálním postižením. Jednou z téměř neprobádaných
dimenzí sexuální problematiky osob se zdravotním postižením (tedy i s mentálním
postižením) je facilitovaný sex, který se pořád ještě plně nedostal do povědomí veřejnosti.
Jedná se o sex, který je zprostředkovaný osobní asistentkou nebo asistentem. I zde je velký
prostor pro celou řadu mýtů a polopravd.
Často se také setkáváme s názorem veřejnosti, že mentální retardace a demence je
totéž. Rozdíl mezi těmito dvěma stavy jsme si definovali již v předchozí kapitole. Také
dochází k záměně mentální retardace a duševního onemocnění. Lidé se mentálně
postižených osob často bojí, straní se jich. Pohled na ně jim není příjemný. Tento stav
pramení z neznalosti problematiky mentálního postižení. K osvětě a šíření pozitivního
přístupu k lidem s mentální retardací napomáhají například i takové akce, jako je
každoročně pořádaný filmový festival Mental Power Prague Film Festival, který je velmi
oblíbený i mezi širší veřejností.
O lidech s mentálním postižením často slýcháme to, že nemohou být platnými
členy společnosti – nejsou schopni pracovat a samostatně žít. O vyvrácení tohoto mýtu se
starají především lidé, kteří umožňují a pomáhají lidem s mentální retardací pracovat v
rámci chráněných dílen, a kteří se zasloužili a denně se podílejí na tom, že tyto osoby
mohou opouštět brány domovů pro osoby se zdravotním postižením a nacházet domov v
chráněném bydlení.

1.3. Práva osob s mentální retardací
Po staletí se v nejrůznějších kulturách a různými způsoby porušovala lidská
důstojnost a ignoroval lidský život. Mnoho lidí si myslelo, že některé osoby jsou
méněcenné a proto se mohou zneužívat, či diskriminovat. Myšlenka vytvořit společná
pravidla pro všechny lidi bez rozdílů se objevila teprve před několika stovkami lety. V 18.
století byla ústavou USA přijata deklarace státu Virginie, ve kterém stálo, že všechny
osoby od narození jsou si rovni. Jelikož je ale každá lidská bytost jedinečná, zdálo se
nevhodné používat sousloví „být si všichni rovni“. Proto se ustanovilo, že bude vhodnější,
když budou lidé rovnoprávní, budou si rovni před zákonem. První světová válka ukázala,
že je potřeba mezinárodního dokumentu, který by nás chránil. Něco, co přinese mír a
bezpečí. Proto se 28. dubna 1919 sešly v Paříži vítězné mocnosti a podepsaly Pakt
Společnosti národů. Tato dohoda měla zabránit ozbrojeným konfliktům a zároveň se v ní
podepsané mocnosti zavazovaly, že si v případě útoku navzájem pomohou. Bohužel
dohoda nedokázala zabránit další světové válce. Jelikož Pakt Společnosti národů byl
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formulován pouze jako obecné doporučení, uspořádala se další sešlost, kde se podepsalo
51 států, které se zavazovaly k mezinárodnímu míru a 26. června 1945 podepsali Chartu
Organizace spojených národů. OSN okamžitě reaguje na hrůzy druhé světové války a
během tří let vzniká vzácný dokument o lidských právech, na jejichž uplatňování má nárok
každý na tomto světě. Dokument byl nazván Všeobecná deklarace lidských práv a 10.
prosince roku 1948 ho v Paříži přečetla Eleonor Rooseveltová. (Pipeková, 2014)
V 60. letech 20. století vzniká Evropská liga společností mentálně handicapovaných
poté, co se ozvou rodiče dětí s mentálním postižením. Liga má hájit zájmy mentálně
postižených bez ohledu na rasu, národnost či náboženské přesvědčení. V roce 1961 je
přijata Evropská sociální charta, která se jako jediná zmiňuje o právech pro osoby s
mentální retardaci a opírá se o představu, že osoby s postižením potřebují pomoc a péči od
lidí bez postižení. Tato myšlenka je však následně kritizována přímo členy hnutí
postižených v západní Evropě. Ti si myslí, že dokument vychází z představy, že osoby s
mentální retardací nejsou schopné žít samostatně a nezávisle. Dochází tedy ke dvěma
střetům názorů, s pohledem na péči, pomoc a zajištěním potřeb. V prosinci 1971 je
Valným shromážděním OSN přijata Deklarace práv mentálně postižených osob a zároveň
vzniká hnutí sebeobhájců, jehož členy jsou právě osoby s mentální retardací. Sebeobhájci
tak mají možnost hájit své zájmy a být součástí důležitých rozhodnutí. (Švarcová, 2011)
Osoby s mentální retardací mají stejná práva jako kdokoliv jiný. Díky rovnému
uplatňování práv můžeme nejen uspokojovat základní materiální a duchovní potřeby, ale i
rozvíjet své dovednosti a schopnosti. Respektování lidských práv a svobod zajišťuje
spravedlivé uspořádání každé společnosti. V současné době je i důležitým dokumentem
zákon č. 108/ 2006 o sociálních službách Sb., který rozšířil kompetence a práva uživatelů
sociálních služeb. (Švarcová, 2011) Jeho nedílnou součástí je vyhláška č.505/2006 Sb.
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Deklarace práv mentálně postižených osob obsahuje:
-

Právo na zdravotní péči

-

Právo na ekonomické zabezpečení a možnost pracovat, pokud mu to jeho
zdravotní stav umožňuje

-

Právo žít v rodině nebo u opatrovníka. V případě žití v zařízení by měly být
podmínky života velmi podobné normálnímu žití v rodině.

-

Právo na kvalifikovaného opatrovníka, který bude jednat v jeho zájmu.

-

Právo nebýt vykořisťován, ponižován či týrán.
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-

V případě, že lidé s MR jejich míra postižení nedovolí využívat souhrn práv
a má-li dojít k omezení svéprávnosti, musí tyto rozhodnutí učinit pouze
kvalifikovaní znalci. (Švarcová, 2011)

1.3.1.

Integrace osob s mentální retardací

Dá se říci, že obecně můžeme integraci chápat jako začlenění do společnosti. Bližší
definici nám udává například Hájková (s. 21, 2006) „Integrace bývá definována jako
oboustranný psychosociální proces sbližování minority znevýhodněných a majority
intaktních.“ Oproti ní, definuje Pipeková (s. 302, 2006) integraci velmi krátce jako
„Program začlenění jedince mezi zdravou populaci.
Důležitým předpokladem je, aby se osoby s mentálním postižením vyskytovaly
v běžném prostředí, obchodech, restauracích či hromadných dopravních prostředcích.
Některá místa mohou navštěvovat nejen jako zákazníci, ale mohou tam i pracovat.
Využívání všech služeb může vést ke zvýšení jejich samostatnosti a může se považovat za
první krok v integraci. Pouhá přítomnost osob s tímto handicapem mezi osoby bez
postižení nestačí, proto je důležité, aby lidé s mentální retardací co nejvíce rozvíjeli své
schopnosti a dovednosti a tak se lépe začlenili. Takto se rozvíjet mají možnost i
v zaměstnání, proto je důležité, aby klienti možné práce byli podporováni při hledání
zaměstnání. Osvětové působení na většinovou společnost, informovanost o MR a o
potřebné pomoci je další důležitá součást k integraci. Jde o to, aby veřejnost změnila
pohled na tyto osoby a brala je jako spoluobčany, se kterými se dá normálně žít a
komunikovat. (Matoušek 2005)
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2. Sociální služby
„Zákon o sociálních službách je založen na modelu podpory. Sociální služba je v
zákoně definována jako soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění. Sociální začlenění spočívá v tom, že člověk má příležitosti a možnosti
plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a žít způsobem,
který je ve společnosti považován za běžný. Každý má právo na poskytování služeb sociální
péče v nejméně omezujícím prostředí.“ (Čebišová, Chábová a další, 2013, s. 8)
V této kapitole bych se ráda věnovala sociálním službám, jelikož jsou důležitou
součástí mé práce. Nejprve se zaměřím na charakteristiku a rozdělení sociálních služeb
z obecného hlediska. Dále vypíšu sociální služby, které jsou určené osobám s mentálním
postižením. V krátkosti uvedu rozdíl mezi zřizovatelem a poskytovatelem sociálních
služeb. V závěru druhé kapitoly přiblížím standardy sociálních služeb, které zajišťují
úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb, neboť jejich smyslem je stanovení
závazné normy pro kvalitní péči.

2.1. Charakteristika sociálních služeb
Matoušek ve svých knihách uvádí hned několik definic. „Sociální služby jsou
poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života,
případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit, nebo společnost chránit před
riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. Sociální služby proto zohledňují jak osobu uživatele,
tak jeho rodinu, skupiny, do nichž patří, případně zájmy širšího společenství.“ (Matoušek,
2007, s. 9) Pochopit sociální služby můžeme ale i pomocí jedné jednoduché věty, kterou
Matoušek zmiňuje ve své další knize: „Jde o služby občanům, kteří se pro svůj zdravotní
stav nebo věk mohou jen stěží bránit případné šikaně a zlým úmyslům.“ (Matoušek, 2007,
s. 178)
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách upravuje podmínky poskytování
sociálních služeb pro osoby v nepříznivé situaci. Tyto služby jsou poskytovány
jednotlivcům, rodinám, ale i skupinám. Jedná se především o seniory, osoby se zdravotním
postižením, rodiny a občany, kteří žijí na okraji společnosti. Obce a kraje, nestátní
neziskové organizace a fyzické osoby, v neposlední řadě i Ministerstvo práce a sociálních
věcí jsou poskytovateli sociálních služeb. Mezi hlavní cíle sociálních služeb patří
zachování lidské důstojnosti a soběstačnosti, pohled na jedinečnost potřeb každé osoby a
poskytování služeb v nejvyšší kvalitě a zájmu klienta. (MPSV)
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Sociální služba je poskytovaná formou ambulantní, pobytovou a terénní. Každá má
svá specifika. V případě, že je služba poskytována ambulantně, musí se klient dostavit do
zařízení, součástí této služby není ubytování. Terénní služba se poskytuje v přirozeném
prostředí klienta. Poslední forma je pobytová služba, u které jde především o poskytnutí
ubytování v zařízeních sociálních služeb. Této konkrétní formě se budu podrobněji věnovat
v podkapitole níže. Při poskytování sociálních služeb jsou jasně daná základní činnosti,
která musí být dodržována.(Zákon č. 108/2006 Sb.)
-

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní
hygieně, při zajištění chodu domácnosti, při uplatňování práv

-

Poskytnutí stravy, ubytování či přenocování, základního sociálního
poradenství

-

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Mezi které může spadat
sociálně terapeutické činnosti.

-

Telefonická krizová pomoc

-

Podpora činností vedoucí k sociálnímu začlenění a soběstačnosti, nácvik
dovedností, vytváření pracovních návyků

2.1.1.
-

Rozdělení sociálních služeb

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách rozděluje sociální službu na tři
základní druhy:

-

Sociální poradenství

-

Sociální péče

-

Sociální prevence

Sociální poradenství se rozděluje na základní a odborné. Základní sociální
poradenství se řadí mezi základní činnosti, které musí nabízet každá sociální služba.
Přináší důležité informace, které napomáhají k řešení nepříznivé sociální situace. Odborné
sociální poradenství je zaměřené na konkrétní potřeby jednotlivých okruhů sociálních
skupin osob. Poradenství se poskytuje např. v poradnách pro osoby se zdravotním
postižením, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro oběti trestné činnosti,
poradnách pro seniory a mnoho dalších. I tyto služby poskytují základní činnosti, o kterých
jsem se zmiňovala v podkapitole výše.
Služby sociální péče podporují fyzickou a psychickou soběstačnost každé osoby,
tak aby se podpořilo žití v přirozeném prostředí. Tato služba usiluje hlavně o to, aby se
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každá lidská bytost zapojila do běžného života společnosti. Zajišťuje důstojné prostředí a
zacházení s klientem. Mezi služby sociální péče patří:
-

Osobní asistence

-

Pečovatelská služba

-

Tísňová péče

-

Průvodcovské a předčitatelské služby

-

Podpora samostatného bydlení

-

Odlehčovací služby

-

Centra denních služeb

-

Denní stacionáře

-

Týdenní stacionáře

-

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

-

Domovy pro seniory

-

Domovy se zvláštním režimem

-

Chráněné bydlení

-

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální prevence se snaží zabránit sociálnímu vyloučení všech osob, které jsou
tímto jevem ohroženy. Mezi takové situace patří špatné životní návyky a způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, ale i situace, které nazýváme jako krizové. Cílem této
služby je především pomáhat jednotlivcům či skupinám překonat nepříznivou sociální
situaci, zároveň tak ochránit i společnost před vznikem a šířením nežádoucích
společenských jevů. Mezi služby sociální prevence patři:
-

Raná péče

-

Telefonická krizová pomoc

-

Tlumočnické služby

-

Azylové domy

-

Domy na půl cesty

-

Kontaktní centra

-

Krizová pomoc

-

Intervenční centra

-

Nízkoprahová denní centra

-

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

-

Noclehárny
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-

Služby následné péče

-

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

-

Sociálně terapeutické dílny

-

Terapeutické komunity

-

Terénní programy

-

Sociální rehabilitace

2.2. Pobytové služby
Pobytové služby můžeme znát také pod pojmem stacionární péče, rezidenční
služby, institucionální péče či sociální služby spojené s ubytováním. Zákon o sociálních
službách jasně definuje pobytovou službu jako službu, která je spojená s ubytováním
v zařízeních sociálních služeb a jako taková lze rozdělit na služby prevence a péče.
(Horecký in Kalvach, Čeledová, Holmerová, Jirák, Zavázalová, Wija, 2011)
Má práce se zaměřuje pouze na osoby s mentálním postižením, proto se budu
věnovat především pobytovým službám, které jsou odrážkou na prvním a posledním místě.
Na tomto místě to bude velmi stručná zmínka, jelikož se těmto pojmům budu věnovat více
v dalších kapitolách. Proces transformace a deinstitucializace se týká především těchto
služeb:
-

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

-

Domovy pro seniory

-

Domovy se zvláštním režimem

-

Chráněné bydlení

Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny právě pro osoby, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu. Jejich stav, vyžaduje neustálou
pomoc jiné fyzické osoby.
Chráněné bydlení je určené pro osoby se zdravotním nebo chronickým postižením,
včetně duševního onemocnění. Tento handicap přináší sníženou soběstačnost, proto je
potřeba pomoc od jiné fyzické osoby.

2.3. Sociální služby pro osoby s mentální retardací
Sociální služby vhodné pro osoby s mentálním postižením uvádí zákon č. 108/2006
Sb. o sociálních službách.
-

Osobní asistence
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-

Sociální rehabilitace


Podporované zaměstnávání

-

Sociálně terapeutické dílny

-

Chráněné bydlení

-

Podpora samostatného bydlení

-

Denní stacionář

-

Týdenní stacionář

-

Domovy pro osoby se zdravotními problémy

-

Raná péče

Osobní asistence je placená služba. Asistent navštěvuje klienta v jeho přirozeném
prostředí a je mu k dispozici při zvládání každodenních povinností a nácviku
samostatnosti. Od doprovázení kamkoliv, až po zajišťování základních životních potřeb.
Sociální rehabilitace je placená služba. Její charakter spočívá v tom, že podporuje
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti občanů. Nácvikem posiluje
specifické schopnosti a dovednosti vedoucí k podpoře samostatného života. Jedná se např.
o přípravu stravy, hygienické návyky či hospodaření s penězi. Zároveň se s touto službou
pojí služba podporované zaměstnávání, které se snaží pomoci lidem s mentálním
postižením najít si práci na otevřeném trhu práce. Tato pomoc spočívá v krocích, které se
při hledání zaměstnání normálně pojí. Od psaní životopisu, základů práce s počítačem,
udržení si zaměstnání až po konkrétní práci. Můžeme se setkat s pojmy jako tranzitní
programy nebo tréninkové kavárny, které slouží k tomu, aby si klient zkusit práci v praxi.
Sociálně terapeutické dílny jsou služby pro osoby s handicapem, které nemohou
pracovat na běžném pracovním ani na chráněném místě. V dílně každý pracuje dle svých
dovedností, ale především možností, svým možným tempem. Zároveň si osvojují pracovní
dobu, ale i dochvilnost, a umění komunikace. Jsou to často textilní dílny, keramický dílny,
výtvarné dílny, dřevodílny, atd. Služba není placená.
Chráněné bydlení je specifické tím, že se bydlí v menších obytných jednotkách,
jako jsou byty nebo rodinné domy, které se nenacházejí za zdmi areálu, ale patří
poskytovateli sociálních služeb. Více o chráněném bydlení v kapitole 3.
Podpora samostatného bydlení je placená služba. Je velmi podobná chráněnému
bydlení, liší se pouze v tom, že osoba žije ve svém vlastním či pronajatém bytě či době.
Služba mu poskytne potřebnou asistenci.
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Denní stacionáře jsou placená služba. Tato služba umožňuje pravidelné setkání
osob s handicapem za podpory vedení asistentů během dne, kteří mají možnost seznámit se
s jiným, než domácím prostředí. V denním stacionáři se uživatelé schází většinou pouze ve
všední dny, tzn. že tato služba není pobytová. To vede k rozvoji vzájemné komunikaci,
procvičování samostatnosti, smysluplnému trávení volného času a možnosti průpravy na
pracovní návyky.
Týdenní stacionáře jsou placenou službou a na rozdíl od denních stacionářů se
vyznačují tím, že je to služba pobytová. Klienti jsou zde ubytováni ve všední dny, na
víkendy, či svátky jezdí domů k rodině. Součástí pobytu je nácvik dovedností spojený
s přípravou na život a rozvoj péče o domácnost.
Domovy pro osoby se zdravotními problémy jsou placená služba, která se
poskytuje celoročně, bez ohledu na víkendy či svátky. Jedná se o kompletní zabezpečení
klientů v oblasti ubytování, stravy, hygieně, zprostředkování kontaktu se společností,
aktivizační činnosti, obhajování práv a zájmů klienta, atd. Dříve nesly název ústav sociální
péče, kde byl velký počet klientů a tak se těžko přihlíželo na individualitu každého jedince.
Ačkoliv jde stále o život ústavní, je v dnešní době, kdy v mnoha zařízeních probíhá
transformace sociálních služeb, snaha zprostředkovat klientům přirozený rodinný život.
Raná péče je neplacená služba, která je pro rodiny, jejich dítě je zdravotně
postižené a nepřevyšuje věkovou hranici 7 let. Pracovníci podporují rodinu a vývoj dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby. Radí rodičům, jak s dítětem pracovat a jak ho
rozvíjet pomocí výchovnou, aktivizační a vzdělávací činností.
Najdou se zde ale i služby, které jsou vhodné pro osoby pečující.
-

Poradenství

-

Odlehčovací služba

Poradenství (podrobněji výše)
Odlehčovací služba je pro osoby, které pečují v domácím prostředí o osoby se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení.
Tudíž se tato služba poskytuje osobám pečujícím, ne osobám s handicapem, aby i pečující
osoba měla možnost si odpočinout. Služba se poskytuje za úhradu.

2.3.1.

Zřizovatelé a poskytovatelé sociálních služeb

Matoušek (2007) ve své knize uvádí, že zřizovatelé poskytující sociální služby
mohou být v České Republice obce, kraje a stát. Zároveň mohou být zřizovateli i nestátní
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neziskové organizace včetně církevních, také soukromé a právnické osoby. Zejména
obecní úřady obcí a krajské úřady působí při zajišťování sociálních služeb. Kraje mohou
zřizovat sociální služby v rámci své samostatné působnosti za stejných podmínek jako
obce, buď ve formě svých organizačních služeb, nebo jako příspěvkové organizace.
Zřizovatel je zodpovědný za práci poskytovatele. Kraj dává dotace poskytovatelům
sociálních služeb.
V České republice se postupně vyvíjelo, kdo může poskytovat sociální služby. Bylo
běžné, že nebyly nikde sjednoceny a představeny jednotné nároky na činnosti
poskytovatelů sociálních služeb, například: specializovanost zaměstnanců, vybavenost
zařízení aj. (Matoušek, Koldinská, 2007) Na základě Zákona o sociálních službách musí
být již každý poskytovatel sociálních služeb v České republice registrován. To znamená,
splňovat několik podmínek registrace. Smyslem je především chránit práva a zájmy lidí,
kteří jsou z různých důvodů oslabeni. Registr poskytovatelů sociálních služeb najdeme na
webové stránce iregistr.mpsv.cz. Setkáme se ale i s pojmem uživatel, to je člověk, který
sociální služby využívá.
Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této
činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od
1.1.2007. Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci či asistenti sociální
péče, kteří pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není
poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních
služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma nebo ubytovna).
(Registr poskytovatelů sociálních služeb,
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=76086E8BDACBB857C44D3949D
26041D9.node1?SUBSESSION_ID=1525258917466_1, cit. 10. 5. 2018)

2.4. Standardy kvality sociálních služeb
„Standardy kvality sociálních služeb (dále jen standardy) doporučované MPSV od
roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007., Znění kritérií Standardů je
obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č.
108/2006

Sb.,

o

sociálních

službách,

v

platném

znění.“

(MPSV,

https://www.mpsv.cz/cs/5963, cit. 10. 5. 2018)
Ministerstvo práce a sociálních věcí České Republiky zveřejnilo v roce 2002
metodický materiál „Standardy kvality sociálních služeb“, ve snaze zvýšit úroveň
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sociálních služeb. Tento materiál vychází z koncepce naplňování základních lidských práv
a svobod, tak jak jsou představeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod, které
jsou ukotveny v právních dokumentech ČR. Standardy jsou důležitou pomůckou pro
poskytovatele sociálních služeb. Znázorňují komplex požadavků, jejichž prostřednictvím
ministerstvo práce a sociálních věcí vymezuje úroveň kvality, kterou musí poskytovatel
služby splňovat, a to tím, že vytvoří požadované dokumenty a doloží jejich plnění.
Samotná kvalita poskytovaných služeb se průběžně ověřuje a hodnotí. Zároveň se mění
cíle, prostředky a způsoby, ke kterým organizace s klientem směřuje na základě
individuality každého jedince a postupného vývoje schopností a dovedností uživatelů.
Tento soubor požadavků má celkem 15 standardů, ty jsou rozděleny na tři základní
kategorie – procedurální, personální a provozní. (Pipeková, J., Vítková, M., 2014)
-

Oblast procesní
1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
2. Ochrana práv osob
3. Jednání se zájemcem o sociální službu
4. Smlouva o poskytování sociální služby
5. Individuální plánování průběhu sociální služby
6. Dokumentace o poskytování sociální služby
7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

-

Oblast personální
9. Personální a organizační zajištění sociální služby
10. Profesní rozvoj zaměstnanců

-

Oblast provozní
11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
12. Informovanost o poskytované sociální službě
13. Prostředí a podmínky
14. Nouzové a havarijní situace
15. Zvyšování kvality sociální služby
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Příručka pro uživatele, kterou vydalo MPSV stručně a jednoduše popisuje každý
standard.
Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb: Poskytovatel musí
nabízenou službu jasně popsat, je povinen informovat o tom, pro koho je služba určená,
kdy a kde lze službu čerpat, s jakým cílem službu poskytuje a za jakých podmínek. Tento
soubor prohlášení písemně zveřejňuje a musí ho plnit.
Standard č. 2. Ochrana práv osob: Poskytovatel se zavazuje, že bude hájit a
podporovat práva uživatele služby. Zároveň se zavazuje k předcházení situacím, která by
vedla k porušení práv klienta nebo ke střetu zájmů uživatele se zaměstnancem.
Standard č. 3. Jednání se zájemcem o sociální službu: Tento standard pojednává o
tom, že poskytovatel musí podávat informace o službě srozumitelně. Musí s vámi probrat
vaše požadavky, očekávání a osobní cíle. V případě, že vás poskytovatel odmítne, je
povinen vám odůvodnit, proč se k takovému kroku rozhodl.
Standard č. 4. Smlouva o poskytování sociální služby: Smlouva je závazný akt
dvou rovnoprávných stran. Smlouva se uzavírá při dohodě společných podmínek, kterým
všichni zúčastnění rozumí.
Standard č. 5. Individuální plánování průběhu sociální služby: Individuální
plánování je důležitou součástí v poskytování služeb. Klient společně s pracovníkem si
stanoví dosažitelný cíl, který je reálný splnit dle svých možností. Postupně se společnou
snahou snaží uživatel cíl splnit. V případě nevýhodných podmínek se dá cíl upravit nebo
změnit. Požadavkem tohoto standardu je skutečnost, že poskytovatel společně s osobou
bude pravidelně hodnotit naplňování osobních cílů.
Standard č. 6. Dokumentace o poskytování sociální služby: Dokumentace, která je
o osobních údajích uživatele vedena, musí být pro něho volně dostupná. Zároveň může
obsahovat pouze informace nezbytně nutné pro bezpečné, odborné a kvalitní poskytování
služeb.
Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby: Každý
uživatel služby má právo bezpečně a anonymně podat stížnost, s tím že jeho stížnosti bude
věnovaná pozornost.
Standard č. 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje:
Poskytovatel by měl uživatelům služby vytvářet možnosti sdílet váš čas s rodinou, přáteli
či známými. Měl by zprostředkovat v případě zájmu klienta i služby jiných organizací.
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Samozřejmostí je možnost využívat služby typu kadeřnictví, obchody, pošta, restaurace,
kavárny a další.
Standard č. 9. Personální a organizační zajištění sociální služby: Poskytovatel musí
ve své organizaci zajistit vzdělané, proškolené a kompetentní zaměstnance, kteří budou
přesně znát své povinnosti vůči klientům a organizaci.
Standard č. 10. Profesní rozvoj zaměstnanců: Poskytovatel by měl umožnit svým
pracovníkům pracovní růst a zároveň je podporovat v celoživotním vzdělávání.
Standard č. 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby:
Poskytovatel určuje dobu a místo, kde uživatel může službu využít.
Standard č. 12. Informovanost o poskytované sociální službě: Poskytovatel by měl
jasně a srozumitelně informovat o své službě, které se dostanou k veřejnosti pomocí novin,
internetu, nástěnek v zařízení, atp.
Standard č. 13. Prostředí a podmínky: Poskytovatel musí zajistit důstojné prostředí.
Standard č. 14. Nouzové a havarijní situace: Poskytovatel musí mít vypracované
plánky postupy v případě nepředvídatelných situací, jako jsou např. požár, náhlá zdravotní
komplikace uživatele či personálu, atd. S plánem postupu musí být seznámeni klienti i
zaměstnanci organizace.
Standard č. 15. Zvyšování kvality sociální služby: Poskytovatel by měl od uživatelů
služby zjišťovat, zda a jak jsou nejen se službou, ale i se svými cíly, spokojení. Zapojit do
hodnocení a rozvoje služby by měl i své zaměstnance.
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3. Osobnost poznamenaná ústavním životem
„Tak a tady máme na levém pokoji dvacet holek, vedle na pravém jich je patnáct.“
Pamatuji si dodnes tuto větu, kterou mi říkala moje matka, když mě prováděla po svém
novém pracovišti. Nastoupila do ústavu sociální péče jako ošetřovatelka, já tehdy byla
malá holka. Je to již 18 let, co jsem v zámeckém prostředí stála poprvé a seznamovala se
s osobami, které byly jiné než já a mí rodiče, jiné, než lidé, které jsem znala. Prostředí také
vypadalo jinak. Stála jsem v budově zámku, ale nevypadalo to tam, jako v ostatních
zámcích, které byly hezky nazdobené. Všude byly velké místnosti a každá z nich, měla
svůj princip. Vybavuji si ty velké pokoje, na kterých se spalo. Připadala jsem si jako
v nemocnici. Železná lůžka s bílým povlakem byla postavena těsně vedle sebe. Výjimečně
stála na poličce fotka s rodinnými příslušníky, jinak byly všude holé, bíle vymalované zdi a
pouze bílá barva. A pak si pamatuji ještě jeden pokoj, který nebyl kapacitně tak bohatý,
spaly tam pouze tři klientky. Přesto tam každý chodil nerad, i já se bála pouze tam
nahlédnout. Důvod byl v tom, že chovanci, jak se v té době říkalo, byli uvězněni v klecích,
z důvodu agresivního chování.
Byla zde společná místnost, zvaná hala, kde musely všechny ženy společně trávit
celý den. V případě pěkného počasí se s velkými obtížemi sešly schody a dělala se kolečka
v areálu předzámčí. „Chytněte se za ruce a udělejte alespoň tři kolečka.“ říkaly s oblibou
„tety“. Každý den vypadal na chlup stejně. Budíček, společná sprcha, snídaně, léky,
svačina, sezení na hale, oběd, léky, polední spánek, svačina, káva, kolečka na vzduchu,
večeře, léky, postupné ukládání ke spánku. A takto stereotypně život vypadal před
několika desítkami lety v téměř všech ústavech sociální péče.
„Takhle to funguje, všem to vyhovuje, ty holky stejně nevědí, co chtějí, tak proč to
dělat jinak.“ Chovanci i zaměstnanci byli na tento režim zvyklí a neměli potřebu cokoliv
měnit. Všem to vyhovovalo. Klientky neznaly život za zdmi, „ven“ se koukly často jen
v případě, že jely k lékaři. Neexistovalo, že by si klientka chtěla zajet např. ke kadeřnici.
Služba typu kadeřnictví či pedikúra byla poskytovaná v ústavu. V domluvený den
kadeřnice přijela a ostříhala všechny klientky během odpoledne. Tak to bylo i s ostatními
služby podobného typu.
Dodnes si já s mým bratrem i otcem vybavujeme, jaké to bylo pro klientky
povyražení, když jsme přijeli za matkou na návštěvu, nebo ji vyzvednout. Většinou se
k nám seběhly a chtěly si popovídat, přitulit se nebo nám předat obrázek namalovaný jejich
rukou, s přáním, že jim také něco namalujeme. Vydrželo mi to několik let, měnit si s nimi
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obrázky. Díky několikaletému vztahu s mnoha ženami, kterým jsem si obohatila život,
jsem mohla sledovat vývoj tohoto typu zařízení. S mým rozhodnutím studovat obor
spojený se sociální činností jsem ústav navštěvovala i potom, co má matka odešla z této
organizace. Plnila jsem si zde školní praxe a následně se zde nechala i zaměstnat. Díky
tomuto kontaktu, jsem měla možnost osobně se podílet na životě žen žijících za zdmi
ústavu. Měla jsem možnost být u spousty změn v péči, přístupu, či u zrodu transformace
v tomto zařízení.

3.1. Historie ústavní péče
V Evropě začala vznikat institucionální základna péče o lidi s mentálním
postižením v 19. století, konkrétně v roce 1816, kde byl Gothardem Geggenmoosem
založen ústav pro kretény v rakouském Halleinu u Salzburgu. Ve Švýcarsku založil lékař
Jakub Guggenbuhl v roce 1841 Léčebnu s výchovným ústavem pro lidi s kretenismem. Od
roku 1882 potom existoval soukromý ústav pro slabomyslné v Biccetre u Paříže, na jehož
založení měl zásluhu Guillaume Ferrus. Ani jedna z těchto institucí však nebyla dlouho v
chodu. V českých zemích byl první stav založen v roce 1871 v Praze, jeho zřizovatelem
byl Spolek paní sv. Anny a prvním ředitelem se stal Karel Slavoj Amerling. Původně byl
nazýván ústavem idiotů Heptata, v roce 1989 byl jeho název změněn na Erenstinum.
(volně podle Černé a kol. 2015)
Na Amerlinga navazuje Karel Herfort, který v ústavu prosazuje individuální přístup
k chovancům, prohlubuje jejich výuku a zavádí chorobopisy vycházející z vědeckých
diagnostických metod. Byl blízkým spolupracovníkem Josefa Zemana, s jehož jménem je
spojen zákon o pomocných školách z roku 1929, který vřadil pomocné školy do školského
systému a mimojiné řešil povinnou školní docházku slabomyslných. (Valenta, Muller,
2009).
Titzl (2000) uvádí další teoretiky a praktiky v oblasti speciální pedagogiky v
českých zemích, jejichž činnost považuje za veliký přínos. Byli to zejména František Čáda
– zakladatel Sdružení pro výzkum dítěte, Jan Mauer (jeho významné dílo Duševně úchylné
děti) a Otokar Chlup se spisem Výzkum duševních projevů u dětí méně schopných.
Dvacáté století bylo vyhlášeno „stoletím dítěte“a tato tendence se odrazila i ve
speciální pedagogice, což je doloženo i třemi českými sjezdy pro péči o slabomyslné a
školství pomocné uspořádanými v letech 1909, 1911 a 1913. (Valenta, Muller, 2009)
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Největšího rozmachu pak dosáhla česká nápravná pedagogika v době první
republiky, o čemž svědčí dochované protokoly sjezdů pro výzkum dítěte konaných v letech
1922 – 1933. (Titzl, 2000)
Samotné instituce, ústavy, procházely řadou změn ve vývoji i pojetí. Podoba
ústavů, kterou měly za první republiky, byla na velmi vysoké úrovni. Ústavy byly vedeny
odborníky, zdůrazňovala se nutnost komplexnosti služeb, byly otevřeny veřejnosti a
samotné označení „ústav“ nemělo pejorativní zabarvení, jako je tomu dnes. Po
komunistickém převratu byly ústavy deformovány. Došlo ke zrušení spolků, které ústavy
zřizovaly a provozovaly a zařízení byla předána státu. Vedení se tak ujímali nekompetentní
úředníci, financování bylo nedostatečné a bez vazby na úroveň péče. Ústavy se staly
uzavřenými, často došlo k jejich stěhování mimo obce. Služby se redukovaly na nezbytné
minimum. Život v ústavech se pro jejich obyvatele stal velmi často nedůstojným.
Odborníci začali skutečnost, že v ústavech žijí lidé, kteří by byli schopní se o sebe s menší
nebo větší pomocí postarat i mimo ústavy kritizovat až po dvaceti letech, široké veřejnosti
to trvalo ještě dalších dvacet let. (Pičman 2004).
V roce 1981 připravil kolektiv autorů obsáhlou Metodiku výchovné práce v
ústavech sociální péče, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Byla ovšem jen
pro úřední potřebu a tudíž neprodejná. Mimo jiné se v ní dočteme, že značnou část
mentálně retardované mládeže je nutné vychovávat ve zvláštních ústavních zařízeních.
Tato metodika kladla důraz na sblížení ústavní výchovy s mimoústavním životem. Je podle
ní potřeba, aby se výchovná práce co nejvíce přibližovala podmínkám normálního života a
běžné životní praxi.
I přestože bylo odborníky poukazováno na to, že dlouhodobým pobytem v
ústavním zařízení je každá osoba deprimována, sociálně izolována a může se u ní projevit
syndrom ústavní závislost, jiné možnosti v této době neexistovaly.
Po roce 1989 se vývoj postojů společnosti vůči ústavům sociální péče značně
měnil. Ještě o deset let dříve převažoval názor, že člověk s mentálním postižením patří do
ústavu (Švarcová 2000).
Plány na úplné zrušení jsou prozatím velmi nezodpovědné. Je potřeba si i přes
všechna negativa, která s sebou nese ústavní život uvědomit, že ústavní zařízení nejsou ani
v dnešní době přežitkem. Nahradí chybějící prostředí, bez něhož se určití lidé neobejdou.
Pokud by tato zařízení neexistovala, bezesporu by to ovlivnilo kvalitu jejich životů –
někteří z nich by v běžném prostředí nemohli přežít (Matoušek, 1995).
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Transformace velkých ústavů sociálně péče v modernější formy trvalé péče však
naráží na nedostatek financí k jejich přetransformování. Je nutné řešit především kvalitu
poskytované péče.
V současné době se objevuje trend deinstitucionalizace, který jde ruku v ruce se
vznikem chráněného bydlení.

3.2. Chráněné bydlení
Vývoj společnosti po roce 1989 v České republice přinesl také změnu pohledu na
osoby s postižením. Začaly vznikat nové služby, jejichž základním posláním bylo umožnit
lidem s postižením v co největší možné míře žít život srovnatelný s životem majoritní
společnosti. Proto došlo po roce 1989 k nevyhnutelné transformaci stávající ústavní péče.
Oproti západním zemím však u nás k procesu deinstitucionalizace dochází se zpožděním
několika desítek let. Nositeli tohoto procesu se potom staly především nově vznikající
neziskové organizace, velmi často zakládané rodiči dětí se zdravotním postižením. První
chráněná bydlení v České republice se začínají prosazovat v 90. letech 20. století (pro
srovnání – v západní Evropě a Americe vzniká tento koncept již po 2. světové válce). V
současné době se tedy jedná o jednu z nejmodernějších forem poskytování sociálních
služeb. Jsou alternativou pro klienty, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat v ústavní péči ani
se svou rodinou. (Pipeková, 2014)

3.2.1.

Charakteristika chráněného bydlení

Chráněné bydlení je charakterizováno jako „bydlení v bytě, který je v běžné
zástavbě a patří poskytovateli sociální služby. Bydlí v něm jeden nebo více klientů, kteří se
podle svých možností podílejí na vedení své domácnosti. Klienti jsou v pravidelném
kontaktu s pracovníky sociální agentury. Služby jsou klientovi podle individuální potřeby
poskytovány sociálním pracovníkem, pečovatelem nebo asistentem. Chráněné bydlení je
vhodné pro klienty trvale postižené nebo dlouhodobě nemocné, kteří potřebují
terapeutickou podporu, ale jejichž stav nevyžaduje ústavní pobyt s plným zaopatřením.“
(Pipeková, Vítková a kol. s. 205, 2014)
Zákon 108/2006 Sb. vymezuje v § 51 chráněné bydlení jako službu pobytovou,
která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Může mít formu skupinového nebo individuálního bydlení. Mezi
základní činnosti této služby patří poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
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poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Ministerstvo práce a sociálních věcí potom uvádí, že chráněné bydlení je komplexní
residenční služba, která poskytuje klientům podle jejich individuálních potřeb takovou
podporu, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života. Klienty chráněného
bydlení mohou být lidé, kteří jsou v důsledku nemoci nebo postižení dlouhodobě či trvale
znevýhodnění. (Pipeková, 2014, s 205).

3.2.2.

Typy chráněného bydlení

Typy chráněného bydlení vznikaly dle možností zřizovatelů a požadavků klientů.
Chráněné bydlení v rámci služeb ústavu sociální péče vycházela z ústavní péče a
představovala určitou formu deinstitucionalizace a humanizace sociální péče. Jednotky
chráněného bydlení byly zpravidla vybudovány v areálu ústavu (u nás k vidění například v
Domově pro osoby se zdravotním postižením Háj u Duchcova). Přestože měli klienti dále
stanoven strukturovaný denní režim a náplň činností, bylo jim zajištěno větší soukromí a
důstojnější podmínky pro bydlení. Ve stejném období začaly vznikat další formy
chráněného bydlení – domovy rodinného typu, které vznikaly v činžovních domech, které
využívali několik na sobě nezávislých bytů. Domov se skládal z několika bytových
jednotek, každý byt měl svého asistenta a 3 – 4 klienty. (Pipeková, 2014)
Chráněné byty vznikaly v klasické bytové zástavbě většinou městského typu.
Obytnou jednotkou byly klasické byty, přičemž počet obyvatel se pohyboval od jednoho
do pěti, v závislosti na velikosti bytu. Další formou chráněného bydlení bylo nezávislé
bydlení se supervizí, které bylo vhodné pro zcela sebeoblužně samostatné klienty. Každý z
nich měl vlastní byt a služeb asistenta využíval jen při řešení složitých situací.(Pipeková,
2014)
Pipeková (2014, s 203) upozorňuje na výsledky mezinárodních studií, které
uvádějí, že formy skupinového chráněného bydlení přinášejí klientům užitek maximálně se
šesti místy.
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3.2.3.

Chráněné bydlení jako forma socializace

Ze samotné podstaty a definice chráněného bydlení jasně vyplývá, že se jedná o
formu bydlení, která ve velké míře podporuje právě socializaci osob s mentálním
postižením. Toto tvrzení mohu potvrdit osobní zkušeností z chráněného bydlení ve
Vysokém Chlumci na Sedlčansku. V nově zrekonstruovaném bytovém domě zde ve třech
bytech žije přibližně deset nájemníků s různým stupněm mentálního postižení. K dispozici
je jim nepřetržitě asistent, díky kterému zvládají nároky každodenního života. S jeho
dopomocí si nakupují, vaří, perou, starají se o úklid bytů i domu, pomáhají s péčí o zahradu
a v neposlední řadě se zapojují do života obce – asistent však klade vysoký důraz na
samostatnost každého z nich. Nutno říct, že tento konkrétní dům obývají klienti spolu se
zdravými nájemníky. Sedm bytů v domě mají v podnájmu rodiny s malými dětmi, lidé
produktivního i důchodového věku. S těmi všemi se tito lidé učí žít a fungovat. Bydlí zde i
moje kamarádka s téměř čtyřletým synem. Ten si klienty chráněného bydlení velmi oblíbil,
vzájemně se navštěvují, tráví spolu čas na rozlehlé zahradě před domem a někdy spolu
chodí i na společné procházky. Mentálně postižení se zapojují třeba také do společného
grilování obyvatel domu, jsou schopni s nimi bez problémů komunikovat a sdělovat jim
svoje pocity a dojmy. Toto soužití se jeví jako velice funkční, klienti se zlepšují v
sebeobslužných i sociálních návycích. Zlepšuje se jejich komunikace – je zde viditelný
progres ve všech oblastech jejich života, který se díky chráněnému bydlení přibližuje
běžnému životu tak, jak je to jen možné vzhledem k jejich postižení.
Na tyto skutečnosti upozorňuje i Černá (2015, s.182), která podotýká, že chráněné
bydlení také zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, terapeutické činnosti a
pomoc při prosazování sebe sama, svých práv a zájmů.

3.3. Kvalita života
„Kvalitní služba je vykonávaná kvalifikovanými pracovníky, poskytovaná
s přiměřeným technickým a dalším vybavením, poskytovaná přiměřeně stavu klienta, je
přínosem pro zdravotní stav či kvalitu života, je přijatelná z hlediska hodnotové a
emocionální rovnováhy, je řádně zdokumentovaná a zdůvodnitelná.“ (Karaffová, 2004 in
Mátl, Jabůrková, 2007)
Selikowitz (2005, s. 162) poukazuje na skutečnost, že děti i dospělí s mentálním
postižením byli dlouhou dobu uzavíráni do ústavů, umístěných zpravidla daleko od
majoritní společnosti. Rodiče, kteří své děti nechtěli umístit do velkých ústavních zařízení,
34

byli nuceni nechat si je doma a starat se o ně svépomocí. To na ně kladlo vysoké nároky.
Žili v neustále obavě z toho, co bude s jejich dětmi, pokud se jim něco stane.

3.3.1.

Podpora klienta při přechodu

Na přechod z institucionální výchovy do chráněného bydlení je potřeba klienta
řádně připravit. Jak jsem již uvedla v předchozích kapitolách, mentálně postižení lidé mají
velmi často rigidní myšlení a jakákoli změna je pro ně zátěží a stresuje je. To samozřejmě
platí u takto velké změny dvojnásob. Mnozí klienti nemají žádnou zkušenost s životem
mimo ústav – nebyli nikdy vychováváni v rodinách, jen špatně nebo vůbec si dokáží
představit, co všechno obnáší to, když někdo žije sám. Proto je potřeba s vybranými
klienty opakovaně a důsledně nacvičovat sebeobslužné činnosti, hygienické návyky a na
místě je také sociální výcvik.
Pipeková uvádí (2014, s 205) možnost potenciálních klientů chráněného bydlení se
jít do těchto bytů nejprve podívat, případně je jim umožněn zkušební pobyt. Spolu s
klientem je vypracován plán péče, klient se v maximální možné míře podílí na všech fázích
přijímacího procesu.
V některých případech se zřizují tzv. Domy na půl cesty, kde si lidé s mentálním
postižením mohou nacvičit dovednosti jako je praní, vaření nebo nakupování před tím, než
odejdou z ústavní péče do chráněného bydlení. (Selikowitz 2005)
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4. Charakteristika transformace sociálních služeb
Velmi diskutovaným tématem posledních let je právě transformace sociálních
služeb. Jednoduše řečeno - transformace sociálních služeb se zabývá především změnou
ústavního žití. Jde o to, aby lidé žijící v organizacích, které poskytují sociální služby, měli
možnost žít normální život. Každý si pod pojmem „normální život“ může představit něco
jiného. V tomto případě jde hlavně o to, aby klienti měli možnost důstojného bydlení
rodinného typu. Aby se přiblížili takovému životu, jako jejich vrstevníci. Hlavní snahou je
tedy začlenění do společnosti, možnost uplatnit se na pracovním trhu, možnost
samostatného rozhodování, možnost soukromí, možnost podívat se dál, než do areálu
ústavu.
Jak již napovídá můj název diplomové práce, transformace je právě to téma,
kterému se chci věnovat. V této kapitole uvedu veškeré důležité informace týkající se
transformace sociálních služeb. Vypíši nejenom charakteristiku, cíl a historii transformace,
ale i rizika, které k tak velkému procesu bohužel patří. Objasním i pojem deinstitualizace.
Díky mým zkušenostem s Nalžovickým zámkem, p.s.s. bych se i v této kapitole
ráda zmínila o této organizaci. A to především z důvodu, že v této organizaci transformace
sociálních služeb probíhá již od ledna roku 2013. Proto bude tato kapitola obohacena i o
zkušenosti

s transformací

přímo

z praxe.

Informace

o

probíhající

transformaci

v Nalžovickém zámku, p.s.s. mi poskytla přímo ředitelka Mgr. Lenka Mottlová. Bližší
informace uvedu v podkapitole níže a v další kapitole, která se zabývá výzkumnou částí.
Podkapitola je obohacena i o informace z webových stránek Nalžovického zámku, p.s.s.
Podkapitola, ve které se zmiňuji o riziku transformace, je zpracovaná dle
dokumentu sepsaného Národním centrem podpory transformace sociálních služeb.
Zároveň na tomto místě uvedu i rizika transformace přímo z praxe. Svůj negativní pohled a
špatné zkušenosti s transformací sociálních služeb mi poskytl člověk, který byl zaměstnán
v organizaci, která se zapojila do procesu transformace.

4.1. Pojem transformace
“Transformace sociálních služeb je souhrn procesů změny řízení, financování,
vzdělávání, místa a formy poskytování služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v
přirozeném prostředí člověka a snižování ústavních kapacit. V souvislosti se změnami
v konkrétních zařízeních sociálních služeb.” (http://www.trass.cz/index.php/transformace/,
cit. 29.5.2018)
36

Manuál transformace, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, uvádí další
důležité informace. Transformace sociálních služeb napomáhá k začlenění lidí s různým
handicapem do běžného života. S podporou mohou tito lidé žít v běžné domácnosti, z toho
vyplývá především potřeba péče o sebe a domácnost, tak jak to dělají všichni ostatní. Mají
možnost převzít za svůj život zodpovědnost. Nové bydlení jim dává i nové možnosti, jako
např. chodit ven s přáteli, pracovně se uplatnit, navštěvovat kulturní akce, řídit si svůj
volný čas. V každém případě se u daných lidí podporuje samostatnost.
S procesem transformace sociálních služeb se pojí i další důležitý pojem.
Individuální plánování je důležitou činností, která pomáhá klientům ujasnit si, co chtějí a
potřebují. Je velmi důležité u každého uživatele služby věnovat pozornost těmto otázkám.
Po jejich zodpovězení je důležitá spolupráce mezi zaměstnanci, klienty i organizací
poskytující sociální služby.
-

Jaké mám představy o svém životě a co je pro mě důležité?

-

Jak chci žít po odchodu z ústavu?

-

Jakou k tomu budu potřebovat podporu?

-

Jaké zdroje jsou k dispozici pro mou podporu?

-

Co a kdy je třeba změnit a kdo je za to zodpovědný?

Při plánovaném odchodu je důležité dát dohromady všechny detaily o
preferovaném životním stylu, rituálech a lidech, které má člověk rád. O důležitých místech,
předmětech a činnostech, které mají pro člověka význam. Všechny tyto do hloubky
promyšlené otázky jsou velmi důležité pro proces transformace. Smyslem je, aby se klient
změnou nepřipravil o činnosti, lidi či věci, které jsou mu blízké a naopak se musí vzít
v potaz i situace, které člověka dostávají do stresu. I na to je potřeba brát při plánování
zřetel.

4.2. Cíle transformace
“Jejím cílem je zajistit pro každého uživatele dané sociální služby ústavního
charakteru podporu dle jeho přání a potřeb takovým způsobem a v takovém prostředí,
které je běžné i pro ostatní lidi ve společnosti.”
(http://www.trass.cz/index.php/transformace/, cit. 28.5.2018)
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4.3. Průběh

a

plánování

transformace

v Nalžovickém

zámku,

poskytovatel sociálních služeb
Tato organizace byla zapojena do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
„Transformace sociálních služeb“, který byl podpořen v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního
fond a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu bylo podpořit procesy
transformace organizace a nastavit další směřování a strukturu služeb tak, aby odrážely
potřeby uživatelů, odpovídaly principům transformace a aby organizace byla připravena na
změny směřující k umožnění běžného života lidí s postižením v komunitě.
V rámci projektu byly podpořeny tyto klíčové aktivity:
-

konzultace a supervize

-

propagace transformace a deinstitucionalizace služeb

-

vzdělávání

-

vyhodnocení průběhu procesu transformace a jejich dopadů.

V průběhu projektu došlo v organizaci k těmto změnám:
-

snížení kapacity z 50 na 35 osob služby Domov pro osoby se zdravotním
postižením – 15 osob se z budovy zámku přestěhovalo do chráněného
bydlení (tří domácností v Příčovech a dvou domácností v Příbrami), 6 osob se z
budovy zámku přestěhovalo do domácnosti v Příbrami, kde je poskytována
služba domov pro osoby se zdravotním postižením

-

vyhodnocení míry podpory uživatelů

-

analýza sítě sociálních služeb

-

analýza poskytování služeb organizací Nalžovický zámek, p.s.s.

-

přípravě všech uživatelů na nové podmínky dle jejich potřeb a možností

-

podpoře změn uvnitř stávající organizace v řízení i realizaci poskytování služeb

-

podpoře rozhodování uživatelů – sebeobhájské skupiny

-

nastavení individuálních plánů uživatelů v souladu s jejich přáním a
stanoveným cílem

-

vytvoření transformačního týmu

-

finanční a personální analýza v procesu změny

-

vytvoření a stanovení komunikační strategie změn

38

Výstupem projektu je transformační plán, který byl schválen Radou Středočeského
kraje dne 21. 12. 2015.
Aktuálně k procesu transformace:
-

V organizaci proběhlo začátkem roku 2016 vyhodnocení nastavení poskytování
sociální služby v procesu transformace.

-

Od roku 2017 jsou činěny kroky k realizaci investičních záměrů k přeměně
sociálních služeb, ve spolupráci se zřizovatelem.

-

Je nastavována vize organizace do roku 2020.

Důležitou součástí procesu transformace pro tuto organizaci byl projekt „Dejme si
šanci“. Ten se snaží o osvětu mentálního postižení především u mladých lidí. A tak
skupina klientů využívajících služeb Nalžovic obráží základní a střední školy či gymnázia,
kde přednáší o svém životě. Úvod takové přednášky vypadá tak, že se pustí film, který
vypovídá o ústavním životě. Přibližuje divákům historii sociálních služeb před několika
lety, historii, která probíhala v téměř všech ústavech sociální péče. Zároveň video
poukazuje na život lidí bez handicapu, na život, který neprobíhá za zdmi ústavu. Po
zhlédnutí filmu následuje vyprávění o tom, jak se klientkám žije v současné době, o tom,
jak bydlí v chráněném bydlení, o tom, jaký kus cesty ušly. Vypráví o tom, jak se všechno
naučily a momentálně zvládají péči o svou osobu, umí si vyprat, vyžehlit, uvařit, uklidit.
Ve svém příběhu se zmiňují i o tom, jak chodí nakupovat, a že mohou používat svůj vlastní
mobilní telefon. Většina z nich měla šanci si najít zaměstnání, a tak vypráví o zkušenostech
z práce, o tom, jak si rozumí s kolegy. Chlubí se, jaké navštívily společenské akce.
Následuje diskuze, která je otevřená všem otázkám.
Druhá etapa tohoto projektu je návštěva sociálně terapeutických dílen, kde je
možnost podívat se, jak se klienti připravují na možné budoucí povolání. Zde se učí
dochvilnosti, slušnému chování, pracovnímu režimu. Je vysvětlen smysl zapojení osob
s mentálním postižením na trhu práce.
Poslední díl tohoto projektu je výstava fotek zdravotně postižených osob. Na
fotografiích jsou klienti, u kterých je vždy dodán slogan v podobě mýtu o
handicapovaných. Na takové fotografii pak můžeme vidět například klientku sedět u
počítače se slovy „… mysleli si, že to nikdy nedokážu…“ Nebo pána, který si sám vaří se
slovy „…mysleli si, že si sám nikdy neuvařím …“ Další fotografie zachycují mýty
v podobě „…mysleli si, že když jsem jiná, mohou mi tykat… “, „…mysleli si, že nemám
právo na soukromí a pohodu …“, „…mysleli si, že nemám právo na důstojný život…“
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Ředitelka Nalžovického zámku, Mgr. Lenka Mottlová o projektu říká: „Věříme, že
právě u takto mladých lidí, jakými jsou studenti škol, dokážeme probudit respekt, empatii,
ohleduplnost a hlavně poznání. Vážit si sám sebe, být vděčný za své zdraví a bytí. Věříme,
že pokud dnes potkají postiženého člověka, nebudou se odvracet a přijmou fakt, že tito lidé
si zaslouží žít mezi námi a ne v ústraní a izolaci. Čím více lidí bude zasvěceno, tím
bezpečnější pro osoby s jakýmkoliv postižením bude tento svět.“

4.4. Historie a současnost transformace v České Republice
Historii vzniku ústavů sociální péče a počátky transformace v ČR jsme si rozepsali
v předchozí kapitole. V této kapitole bych se ráda věnovala současnosti.
Dle webových stránek ministerstva práce a sociálních věcí se v návaznosti na
koncepční řešení kvality a dostupnosti sociálních služeb systematicky věnuje podpoře
procesu transformace služeb. Hlavní priority tohoto procesu byly vyjádřeny v dokumentu
Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních
služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění
uživatele do společnosti, který byl přijat 21. února 2007 usnesením vlády České republiky
č. 127. Tento materiál byl vypracován v souladu se strategickými materiály z oblasti
sociálních služeb v České republice, tj. Národním akčním plánem sociálního začleňování,
Bílou knihou v sociálních službách a především Zákonem o sociálních službách. Je
vytvořen v souladu s českým právním řádem a to zejména s Listinou základních práv a
svobod a je také v souladu s cíli Lisabonské strategie a Národním rozvojovým plánem.
Za nejpodstatnější body tohoto dokumentu lze považovat především podporu
procesu zkvalitňování životních podmínek obyvatelů stávajících pobytových zařízení
sociální péče, podporu poskytovatelé sociálních služeb, jejich zaměstnanců a dalších
subjektů, při změnách v institucionální péči a to zejména s poskytováním sociálních služeb
v souladu s individuálními potřebami uživatelů, podporu naplňování lidských práv
uživatelů pobytových služeb a jejich práva na plnohodnotný život srovnatelný s vrstevníky,
žijícími v přirozeném prostředí, vytvoření spolupráce mezi všemi aktéry procesu
transformace institucionální péče, zvýšení informovanosti o procesu změn v institucionální
péči pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
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4.4.1.

Národní centrum podpory transformace sociálních

služeb
Dne 1. listopadu 2010 zahájilo činnosti Národní centrum podpory sociálních
služeb. Toto centrum je součástí Ministerstva práce a sociálních věcí a systematicky se
věnuje podpoře procesu transformace a deinstitucionalizace služeb sociální péče.
Transformace přispívá k začlenění lidí s různým znevýhodněním do běžného života
společnosti. V centru všech změn je člověk, který potřebuje nějakou podporu či pomoc, je
podporována jeho samostatnost a využití jeho potenciálu, stejně tak je podporována i jeho
nezávislost na sociální službě, zapojení do běžného dění ve společnosti – tedy i využívání
běžných veřejných služeb, navazování formálních i neformálních vztahů, zapojování se do
veřejných aktivit od společenských akcí až po volby.
Ministerstvo práce a sociálních věcí působí v této oblasti od roku 2006, a to
různými nástroji. Jsou to zejména strategické dokumenty, projekty Ministerstva práce a
sociálních věcí, které podporují transformaci a institucionalizaci metodiky a to skrze
fungování Národního centra podpory transformace sociálních služeb, finanční podpora a
transformace a v neposlední řadě je to také zahraniční spolupráce, kdy Ministerstvo
oslovuje zahraniční partnery kvůli výměně zkušeností s procesem deinstitucionalizace.
Hlavní priority procesu transformace pobytových zařízení sociálních služeb byly
vyjádřeny v dokumentu „Koncepce podpora transformace pobytových sociálních služeb v
jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující
sociální začlenění uživatele do společnosti“, o kterém jsme už podrobněji hovořili.
Na podporu transformace sociálních služeb MPSV realizovalo projekt Podpora
transformace sociálních služeb, který pilotně ověřoval proces deinstitucionalizace. Do
projektu bylo zapojeno 32 nařízení z celé republiky. Na pilotní projekt, jenž byl ukončen
v roce 2013, plynule navázal projekt Transformace sociálních služeb, který skončil
v prosinci roku 2015. Projektu se účastnilo 40 zařízení z celé České republiky. Ve
vybraných zařízeních probíhaly vzdělávací programy, konzultace, supervize. Podporována
byla též samotná propagace procesu, která měla za cíl odborné i laické veřejnosti přiblížit
proces deinstitucionalizace pobytové péče a byla nezbytnou součástí daného procesu. Oba
dva projekty byly financovány z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Dalším projektem, navazujícím na dva předchozí je projekt Život jako každý jiný,
který MPSV připravilo na období 2016-2019. Projekt se více zaměří na podporu krajů a
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obcí a také na systémové změny. Nově také bude usilovat o větší změny na straně dalších
aktérů, kteří mají velký vliv na začleňování lidí s postižením do společnosti. Jedná se
například o lékaře, soudce, policisty a další osoby. Projekt Život jako každý jiný je
financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Celý

proces

zajišťuje

a

realizuje právě Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.

4.5. Rizika transformace
Transformace sociálních služeb je velmi složitý a z hlediska času také dlouhodobý
proces. Do tohoto procesu je zapojeno mnoho aktérů na různých úrovních. Proto je jasné,
že je realizace doprovází celá řada rizik. Ty mohou celý proces ztěžovat, zpomalovat nebo
i zastavit. Proto Ministerstvo práce a sociálních věci podpořilo vznik dokumentu „Rizika
procesu transformace a deinstitucionalizece a systém jejich řízení“. Součástí jsou tři body,
kterým se projekt věnuje.
-

Systém řízení rizik

-

Analýza rizik

-

Registr rizik

Tento dokument má učinit kroky vedoucí ke snižování vzniku rizik a eliminaci
jejich dopadů na proces transformace. Uskutečnění této aktivity bylo podpořeno Národním
centrem podpory transformace sociálních služeb, které k realizaci této aktivity sestavilo
pracovní skupinu sestavenou jak ze zástupů poskytovatelů zapojených do zmíněného
projektu, krajských úřadů, tak Ministerstva práce a sociálních věcí či jiných organizací a
institucí, ale i dalších odborníků zaměřujících se dlouhodobě na tuto oblast. Využití
managementu rizik by mělo docházet nejen k předcházení vzniku některých rizik, ale i
eliminaci jejich dopadu.
Systém řízení rizik seznamuje se správným užitím managementu rizik aktérům,
kteří se zapojí do transformace. Využitím managementu rizik dochází nejen k předcházení
vzniku některých rizik, ale také k účelnému využití zdrojů, které v systému existují.
Analýza rizik obsahuje informace o vzniku, obsahu a nedostatcích v Registru rizik.
Najdeme v něm i kvalitativní a kvantitativní analýzu rizik nalezených v Registru rizik.
Účelem je upozornit na nejrizikovější oblasti.
Registr rizik je soubor poznaných skutečných i možných rizik transformace.
Obsahuje jak rizika systémová, tak rizika vyplývající z praktických zkušeností
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s transformací zařízení zapojených do zmíněného projektu. Dále obsahuje popis příčin
jejich vzniku, důsledků jejich dopadu, způsobů jejich odstranění atd. Registr rizik je
klíčový pro řízení rizik transformace konkrétního ústavu.
http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/rizika-procesu-transformace/

4.5.1.

Překážky a chybné modely transformace v praxi

Jak již název napovídá, ne vždy se všechno daří. I u procesu transformace se může
vyskytnout nějaký problém. Problém v podobě chybného modelu či neprofesionálnímu
přístupu. Špatnou zkušenost při průběhu transformace má i osoba, která mi je blízká.
Osoba, která pracovala v organizaci, ve které transformace probíhala. Tato osoba si ale
přeje, aby zůstala v úplné anonymitě. Proto se držím neutrálního pojmu „osoba“ a nadále
ho budu používat. V osobní výpovědi jsem upravila pouze slovesa, ke kterým jsem přidala
lomítko. Pod tímto textem je tedy autentický pohled na transformaci sociálních služeb,
která z pohledu vypovídající osoby nebyla správě provedena.
Transformace sociálních služeb je bezesporu krok dopředu a umožňuje lidem s
postižením přiblížit svůj život životu, který žije většina z nás. Díky transformaci sociálních
služeb, integraci dětí s postižením do základních škol a díky snaze zapojit tyto osoby do
běžného zaměstnání, se mění postoj společnosti. Transformace sociálních služeb, převážně
domovů pro osoby se zdravotním postižením zapříčinila, že v dnešní době osoby s
postižením již nebydlí na okraji malých obcí v uzavřeném komplexu budov, ale stávají se
právoplatnými občany i větších měst využívající všech místních veřejných služeb. Lidé se
osob s postižením přestávají bát a učí se s nimi žít, jako jejich sousedé, kolegové v
zaměstnání, spolužáci ve škole, potkávají se při nakupování, v kavárně, v knihovně, na
společenských akcích.
Pro mnohé klienty sociálních služeb v transformaci byla tato změna pozitivní.
Avšak během své práce v sociálních službách jsem se setkal/a s několika případy, kdy byla
transformace vedena způsobem, který nebyl zrovna citlivý a zaměřený na samotné klienty
sociální služby. Transformace, která je vedena za účelem co největšího úspěchu, je
medializována a tak trochu byznys, nikdy nemůže být zaměřená na individualitu klientů.
Pokud je transformace cílená na výkon, je na samotné klienty vyvíjen nepřiměřený tlak.
Klienti se pak cítí být zodpovědní za případný neúspěch. Transformace by měla být v první
řadě plánovaná a klienti by měli být na tuto změnu dostatečně připraveni. To s sebou nese
nejen velký kus práce, ale i dostatek času. Dostatek času na přípravu a stejně tak i dostatek
času na adaptaci po přestěhování. Setkal/a jsem se s případem, kde se klienti přestěhovali
43

z ústavního typu domova pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení v
malé obci poblíž, následně do chráněného bydlení ve větším městě vzdáleném 30km a pak
do chráněného bydlení v tom samém městě pouze pár ulic dál. A to vše během necelých 4
let. Takže se stalo to, že klient z několika-lůžkového pokoje v DOZP, kde má několik
spolubydlících a 24 hodin denně k dispozici asistenta, stravu připravenou a donesenou, má
vypráno, uklizeno, o finance se mu starají pracovníci a nemá žádné zaměstnání, během
chvíle, v porovnání s tím kolik let žil v ústavním prostředí, bydlí zcela sám v bytě, kam
asistent přijde na několik málo minut denně. Musí si nakoupit, uvařit, vyprat, uklidit, chodí
denně do zaměstnání. Je až obdivuhodné, co všechno dokázali a jaký kus práce na sobě
udělali. Bohužel ne vždy se to obejde bez problémů. Velký tlak na úspěch způsobuje
psychické problémy, které mohou vyústit až v hospitalizaci v psychiatrické léčebně.
Zkušenosti mám i s několika případy zažívacích problémů, bolestí žlučníku či úniků do
jiných nemocí. Klienti se cítí osamělí, chybí jim společnost spolubydlících a pracovníků.
Často si neumí zorganizovat svůj volný čas, stává se potom, že volné chvíle a víkendy tráví
u televize, protože jim chybí asistent, který by jim pomohl naplánovat nějaký výlet,
procházku nebo společenskou akci a popřípadě je doprovodit. Důsledkem snižování
podpory je u klientů zvýšený pocit osamělosti, nemají si s kým povídat, s kým řešit své
pocity a trápení. Nemají s kým řešit problémy, a tak se stává, že malá potlačovaná trápení
se kumulují a časem přerostou ve zdravotní potíže. Hospitalizaci v psychiatrické léčebně
vnímají klienti jako své selhání v procesu transformace. Je takové „selhání“ vinou klienta
nebo zařízení, které dostatečně nepomohlo náročnou situaci zvládnout?
Dalším aspektem, nad kterým je třeba se ve vztahu k transformaci zamyslet, je
finanční stránka. Na chráněné bydlení se vztahují jiné podmínky než na domovy pro osoby
se zdravotním postižením. Domovy jsou tzv. chráněny § 73 zákona o sociálních službách,
kdežto na chráněné bydlení se toto nevztahuje. V případě, že má klient příjem pouze z
invalidního důchodu, protože ne všechny se podaří zaměstnat, může se stát, že po zaplacení
ubytování a stravy mu zůstane částka 1.000,- na celý měsíc, ze které si dále hradí léky,
hygienické a kosmetické potřeby, jízdné na autobus, kredit do mobilu, popřípadě pokud je
třeba oblečení, obuv, potřeby do domácnosti, výlety, společenské akce a také by každý
samozřejmě měl mít finance, které využije jen pro svou vlastní potřebu. Je reálné s takovou
měsíční částkou adekvátně vyžít? S příspěvkem na péči je to nějak podobně. V DOZP
náleží celý příspěvek na péči zařízení, které o osobu pečuje. Pracovník v DOZP je na
domácnosti 24 hodin denně bez ohledu na výši příspěvku. V chráněném bydlení se platí
100,-Kč za hodinu individuální péče. V případě, že má klient přiznaný pouze I. stupeň
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příspěvku na péči, znamená to 8 hodin měsíčně. Pokud bych to převedl/a na denní péči, tak
pracovník se může klientovi v CHB věnovat 15 minut denně. Je za 15 minut schopen
pracovník poskytnout plnohodnotnou péči? Neříkám, že tomu tak ve skutečnosti je, ale
můžeme se postupem času do této fáze také dostat. Finance jsou v sociálních službách
ožehavým tématem, a pokud by se našlo zařízení, které by toho chtělo využít? Může vše
dovést až do tohoto extrému. A snižování podpory, tím myslím krácení času stráveného s
klienty s sebou nese vždy i snižování jejich kvality života. Ti, co byli zvyklí mít asistenta u
sebe 24 hodin denně po většinu svého života, si nyní nevystačí s 15 minutami. Potřebují mít
někoho blízkého, s kým mohou promluvit, svěřit se, řešit s ním každodenní radosti a
starosti. Pokud nemají rodinu, tak je pracovník jejich nejbližším člověkem.
S jakýmkoliv postižením se pojí mnoho zdravotních problémů. Klienti pobytových
sociálních služeb potřebují zvýšenou zdravotní péči. V „ústavním“ typu zařízení je vždy k
dispozici zdravotní sestra, která podává léky, hlídá aktuální zdravotní stav všech klientů a
popřípadě může vykonávat ošetřovatelskou a základní zdravotní péči na základě
doporučení lékaře. V souvislosti s transformací došlo ke stěhování klientů do samostatných
rodinných domů, kde je klientům k dispozici pouze pracovník v sociálních službách. Tím
došlo k tomu, že na pracovníky jsou kladeny mnohem větší nároky. Pracovnice v sociálních
službách je nejen asistentka, kuchařka, pradlena, řidička ale i mimo jiné zdravotní sestra.
Je tedy nutné pracovníky pečlivě vybírat, a poté se o ně řádně starat, školit je a odměňovat,
protože jsou to oni, kdo jsou s klienty nejčastěji a jsou jim nejblíže. Sebelepší vedoucí
pracovník nezmůže nic, když bude mít kolem sebe nekvalitní tým pracovníků.
Často se také zamýšlím nad tím, do jaké míry je stěhování klientů jejich volbou.
Můžou se svobodně rozhodnout, zda se chtějí stěhovat z DOZP do CHB? Mohou se
rozhodnout, že se z jednoho CHB v malé obci přestěhují do CHB ve větším městě? Když si
představím situaci klienta s mentálním postižením, za kterým přijde někdo z vedení
pobytové sociální služby, které využívá a je na ni plně závislý, a nabídne mu možnost
přestěhování, do jaké míry to klient dokáže sám vyhodnotit? Do jaké míry může sociální
služba s klienty manipulovat dle svého záměru? Jakou šanci má klient stěhování
odmítnout? A pokud odmítne, bude ten co zklamal, ten co selhal v transformaci? Pokud se
stěhováním souhlasí, ale z nějakého důvod se pak bude muset vrátit? Bude ten, co selhal a
musel se vrátit zpátky do „ústavu“? Do jaké míry je to jeho vina, že neobstál v této situaci?
Byl na to dostatečně připravený? Měl dostatek času na adaptaci? Měl dostatečnou
podporu? Neselhalo tedy spíš zařízení? To jsou otázky, které mě v poslední době často
napadají. Jsou klienti, kteří se přestěhovali z „ústavu“ do CHB opravdu samostatní a
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mohou si žít život dle svého nebo jsou pouze uzavřeni v dalším „ústavu“, které je sice
menší, prostředí je krásnější a je tam sám, ale stejně mohou dělat jen to, co je žádoucí? A
co když to nezvládnou? Ve své práci se setkávám s mnoha příklady, dle mého názoru,
nevhodně vedené transformace. Stěhování z místa na místo, návraty zpátky, manipulace. Z
venku to vypadá krásně, mediálně propagované sny o tom, jak z pekla „ústavu“ dojít
prostřednictvím transformace k nádhernému životu. Uvnitř však není vše tak růžové. Je
mnoho věcí, nad kterými bychom se měli zamyslet a do budoucna to dělat jinak a lépe ve
vztahu k těmto lidem.
Z této výpovědi je jasně vidět, že ne všechny kroky jsou kroky kupředu a
k lepšímu. Veškerý průběh a rozhodování by mělo být promyšleno do hloubky a ze všech
stran. Tak, aby to především vyhovovalo klientovi a přihlíželo se na jeho individuální
schopnosti a potřeby. Nic by se nemělo uspěchat, a proto by měl být průběh klidný a
dostatečně připravený. Je zde i poukazováno na hranice, které si vedení musí jasně vytyčit.
Zda úspěchy, které jsou medializovány a nadhazovány slouží celé organizaci, klientům
nebo pouze pozici vedoucí osoby.

4.6. Vymezení pojmu institucionalizace a deinstitucionalizace
Je potřeba si uvědomit, že ještě v nedávné době bylo zcela běžné, že lidé s
postižením byli separováni od majoritní společnosti. Byli uzavíráni do ústavů sociální
péče, které byly nezřídka skryté za vysokými zdmi a postavené mimo hranice obcí a měst.
Docházelo k absolutní izolovanosti takto umístěných osob – jejich jediný kontakt se
světem často zajišťovali jen pracovníci ústavů, kteří velmi často neměli potřebné vzdělání
ani zkušenosti na to, aby tuto náročnou práci vykonávali. To vše se samozřejmě odráželo
na klientech samotných. Jen velmi málo rodičů si děti ponechalo v domácí péči a do ústavů
je často umisťovali na základě doporučení lékařů. Rodiče, kteří se rozhodli „postavit se“
zaběhlému systému a o své děti pečovat sami se setkávali s nepochopením a často i
odsouzením širšího okolí, ale i blízkých příbuzných a známých. Neměli žádnou nebo jen
velmi malou podporu a o své dítě museli pečovat svépomocí, bez odborných rad a
metodického vedení odborníků.
V předchozí kapitole jsme se podrobně věnovali vzniku institucionální péče u nás.
Nyní si přesně definujeme pojmy institucionalizace a deinstitucionalizace.
Černá (2015) upozorňuje na to, že období ústavní péče s sebou neslo řadu
negativních jevů. Na člověka s mentálním postižením bylo pohlíženo jako na pacienta,
typickým prostředím pro jeho život byl ústav. Organizaci služeb charakterizovala
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podřízenost pacienta, která vycházela z medicínského modelu péče. Plánovací proces péče
řídil odborník – zpravidla lékař. Tento model se však ukazuje jako velmi nebezpečný,
protože určuje mentálně postiženým cestu životem. S tímto modelem také souvisí termín
institucionalizace.
Institucionalizace v pojetí sociálních služeb a ústavů sociální péče je tedy v
podstatě označení trendu umísťování lidí do těchto ústavů (institucí) a vliv, který toto
umístění má na jejich vývoj a život.
Institucionalizace – „Stav či proces, kdy souhrn pravidel a souhrn očekávaných či
akceptovatelných vzorců chování se stává pro chod formalizované organizace
důležitější než orientace na individuální potřeby jednotlivců, pro něž byla
organizace původně zřízena. Organizace pak vytváří na členy společenství (jak uživatele,
tak zaměstnance) přímo či nepřímo tlak tak, aby se jejich potřeby podřizovali potřebám
řádu/ chodu organizace.“ (Kritéria transformace služeb sociální péče MPSV, online 28. 5.
2018)
Deinstitucionalizace je v České republice vnímaná jako proces, ve kterém dochází k
přechodu od ústavní péče o osoby se zdravotním postižením k péči poskytované v
přirozeném prostředí. (stránky MPSV). Černá (2015) však varuje před tím, že ani v
civilizovaných zemích neprobíhal deinstituční proces snadno a bez problémů. Lidé z
uzavřených ústavů se již nevraceli do takových rodin, které opustili (např. Itálie, Kanada).
Často tak místo ideálního domova končili tito lidé v penzionech, na ubytovnách, případně
na ulici a následně někdy i ve vězení. I přes tyto obtížnosti však v těchto zemích převládá
názor, že deinstitucionalizace je nevyhnutelná, protože dlouhodobý pobyt v ústavech je
nehumánní a upírá životní příležitosti lidem s mentálním postižením. Je však potřeba
hledat vhodné formy a uvědomit si, že i přes značnou míru transformace pobytových
služeb bude pořád určitá cílová skupina, pro kterou bude život v domovech pro lidi se
zdravotním postižením pravděpodobně jedinou možnou cestou. Cílem je zkvalitnit život
lidem se zdravotním postižením a umožnit jim žít běžný život srovnatelný s životem jejich
vrstevníků. Během deinstitucionalizace dochází k řízenému rušení ústavů a rozvoji
komunitních sociálních služeb. Výsledná struktura a provoz sociálních služeb jsou
primárně orientovány na potřeby uživatelů služeb a jejich sociální začleňování, klienti
nejsou

vystavováni

institucionalizaci.“

(MPSV.

Manuál

transformace

ústavů.

Deinstitucionalizace sociálních služeb. Praha: MPSV, 2013. ISBN 978-80-7421-057-0).
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Deinstitucionalizace u nás se začala více objevovat zhruba na konci 90. let
minulého století. Nositeli tohoto trendu byly zejména nově vznikající nestátní neziskové
organizace, které velmi často zakládali rodiče dětí s postižením.

Tento proces však

probíhal velmi pozvolna a zdrženlivě. Rámec dostal v roce 2007, kdy ho na celostátní
úrovni upravila Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy
sociálních služeb poskytované v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální
začlenění uživatele do společnosti. O dva roky později byly záměry koncepce převedeny
do praxe v rámci projektu Podpora transformace pobytových služeb. Projekt zahrnuje řadu
aktivit, do jejichž realizace jsou zapojeny resorty státní správy, samosprávy a další aktéři.
Procesy transformace ve vybraných zařízeních byly zahájeny ještě před započetím činnosti
Národního centra podpory transformace sociálních služeb. V listopadu roku 2009 byl
potom

zveřejněn

závazný

dokument

„Kritéria

deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče“.
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transformace,

humanizace

a

5. Od života v ústavu k samostatnému bydlení
V předchozích kapitolách byly předloženy teoretické poznatky týkající se
především mentálního postižení, transformace sociálních služeb a chráněného bydlení.
Veškeré okruhy spolu navzájem souvisí a pro tuto práci je důležité se o nich zmínit. V této
kapitole se budu věnovat empirickému šetření. Uvedu zde cíl své práce a hlavní
výzkumnou otázku. Zaměřím se zde i na charakteristikou zkoumaného vzorku, metody
sběru dat a následné zpracování dat. Pro lepší orientaci se budu věnovat struktuře
organizaci Nalžovického zámku, p.s.s.
Rozhovor jsem udělala i s paní ředitelkou Mgr. Lenkou Mottlovou. Ta mi poskytla
cenné informace týkající se transformace sociálních služeb přímo v Nalžovickém zámku.
Měla jsem možnost si s paní ředitelkou pohovořit o tom, jak transformace probíhala, jak
byla přijata mezi klientkami i zaměstnanci organizace. Dozvěděla jsem se nejen, jak se
organizace na takovou změnu připravovala, ale i úskalí, která se v procesu objevily.
Rozhovor jsem si po domluvě a souhlasu též nahrávala a následně přepsala. Proto se i
v této kapitole objeví průběh transformace Nalžovického zámku, přímo očima ředitelky
organizace.
V závěrečné části páté kapitoly uvedu výsledky šetření a interpretaci rozhovorů,
které budou doplněny o mé komentáře.

5.1. Cíl výzkumu
Když v Nalžovickém zámku začala probíhat transformace, kladla jsme si otázku,
jak asi celý proces klienti vnímají. Zda je transformace opravdu krok k lepšímu.
Přemýšlela jsem nad tím, jak stěhování a nové žití působí na jejich myšlenky. Proto, když
jsem se rozhodovala, jaké si vyberu téma diplomové práce, proces transformace sociálních
služeb bylo jasnou volbou.
Cílem mé práce není reprezentativní vědecký výzkum, mé šetření má ilustrativní
charakter, přesto si myslím, že může přinést řadu podmětů. Výsledek šetření vychází ze
získaných zkušeností a názorů respondentů.
Cílem mé práce je zjistit, jak uživatelé sociální služby chráněného bydlení
vnímají význam této služby, vzhledem k jejich kvalitě života. Kvalitu života v této
otázce kvalifikuji s ohledem na text ve třetí kapitole, kde Karaffová hodnotí kvalitu života
jako hodnotovou a emocionální rovnováhu. Tuto rovnováhu jsem si vypracovala dle svého
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uvážení v okruhu hodnot – soukromí a samostatnost, vlastní rozhodování, možnost volby,
pracovní uplatnění a využívání veřejných služeb.

5.1.1.

Hlavní výzkumná otázka a operacionalizace

Jako hlavní výzkumnou otázku jsem zvolila - Jak klienti vnímají přechod z
ústavního zařízení do chráněného bydlení?
Tu jsem doplnila o dílčí výzkumné otázky, které jsem sestavila z okruhu hodnot
spojeným s kvalitou života, o kterém se zmiňuji v cíly mé práce.
DVO 1:
Zjistit, jak uživatelé služby chráněné bydlení vnímají možnost soukromí a
samostatnosti?
DVO 2:
Zjistit, jak uživatelé služby chráněné bydlení vnímají možnost vlastní volby a
rozhodování?
DVO 3:
Zjistit, jak uživatelé služby chráněné bydlení využívají možnost pracovního
uplatnění?
DVO 4:
Zjistit, v jaké míře uživatelé služby chráněné bydlení využívají veřejné služby?

5.2. Charakteristika zkoumaného vzorku
Ve svém šetření jsem se snažila zjistit, jak transformace ovlivnila předem vybrané
osoby využívající sociální služby, v jejich životě. Do výzkumné části jsem si vybrala deset
uživatelek sociálních služeb, které poskytuje Nalžovický zámek. Veškeré oslovené
klientky mají zkušenosti se životem v ústavní péči a přechodem na chráněné bydlení. Jako
nejvhodnější mi přišlo pracovat s narativním a polostrukturovaným rozhovorem. Nejprve
jsem se dovolila ředitelky organizace a následně si sehnala přes sociální pracovnici
souhlasy opatrovníků. Mé šetření probíhalo v chráněném bydlení v Příčovech a v Příbrami.
Celkem jsem oslovila deset žen, použitelných rozhovorů mám pouze šest. Jedna žena
rozhovor odmítla, což jsem plně respektovala. Dvě ženy nechápaly zadání, ani smysl
otázek a poslední ženě nebylo moc rozumět. Domnívám se, že i přes tyto obtíže mohou
prezentovat svůj výsledek. I šest rozhovorů mi nabídlo pohled na žití v ústavu a na žití
v chráněném bydlení. Každou návštěvu jsem měla předem domluvenou a ohlášenou, abych
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klientky zastihla, a především proto, abych jim nenarušila nečekaně jejich pohodlí. Každá
respondentka byla seznámena s mými plány, s mým studiem, a s tím, jak rozhovory budou
probíhat. Ujistila jsem je, že vše bude prezentováno v anonymní formě. Rozhovory jsem si
nahrávala na mobilní telefon, tuto skutečnost jsem vyslovila nahlas a chtěla ústní souhlas
od všech, které mi poskytovaly informace o svém životě. Všechny ženy měly možnost
rozhovor odmítnout, na cokoliv se mě zeptat, či mi sdělit jen takové informace, které ony
samy budou chtít. Do ničeho jsem je netlačila a vytyčila si na rozhovor dostatek času a
prostoru. Rozhovory probíhaly vždy v bytech, ve kterých ženy momentální bydlí. Cítily se
tak v bezpečí a mohly mi ukázat, jak se mají dobře. Dva rozhovory přiložím do příloh této
práce.

5.3. Metodika šetření
Toto šetření probíhalo v červnu roku 2018 v chráněném bydlení v podobě
rodinných domů a bytů v Příbrami a v Příčovech. Rozhovory byly uskutečněny pouze se
ženami, a to z toho důvodu, že tam žijí pouze ženy. Se všemi klientkami si během
rozhovoru navzájem tykáme, protože se známe osobně dlouhá léta. Respondentky mají
lehkou mentální retardací a tak žijí pouze s minimální podporou asistentů, které je pro
chráněné bydlení charakteristické. Všechny ženy jsou dospělé, ve věkovém rozmezí 30 až
50 let. Rozhovory trvaly převážně 25 až 45 minut. Nahrané rozhovory v mobilním telefonu
jsem si okamžitě přepsala do Wordu pro lepší orientaci s prací s daným textem. Následně
jsem text vyhodnocovala a zkoumala z vlastního pohledu a z vlastního uvážení na danou
problematiku.

5.4. Metodika sběru dat
Pro dosažení zvoleného cíle jsem zvolila kvalitativní průzkum, který si neklade
vědecké cíle, ale zaměřuje se na konkrétní úkol a jeho aplikaci do praxe. Řeší přesně
ohraničený problém s následným využitím v praxi. Jako další strategii jsem upřednostnila
biografický výzkum, který se týká malého počtu osob. Jedná se o interpretaci průběhu
života, kdy výsledek je závislý na spolupráci mezi výzkumníkem a zkoumaným jedincem.
K tomu se nejlépe hodí různé formy rozhovoru, ideálně narativní, jak uvádí Hendl (2016).
Oproti tomu Denzin (1989b) rozděluje úplnou, epizodickou a komentovanou biografii, kdy
epizodická se soustřeďuje pouze na určitou fázi života jedince. Z tohoto důvodu jsem si
vybrala tuto metodu, protože se u respondentů budu zaměřovat především na životní
období, ve kterém měla hlavní role transformace.
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Jako metodu sběru dat jsem zvolila narativní rozhovor. Hendl (2016) uvádí, že
narativní rozhovor je především o volném vyprávění, může se jednat o příběh zaměřený na
celý život, ale i zaměření na určité události či časový výsek v životě jedince. Narativní
rozhovor se dělí na čtyři fáze: stimulace, vyprávění, kladení otázek pro vyjasnění
nejasností, zobecňující otázky. Nejprve se respondent stimuluje, prezentujeme téma a jeho
význam. Snažíme se navázat důvěrný vztah. Následně respondenta požádáme, aby začal
vyprávět. Otázka musí být široká a zároveň specifická, aby subjekt určité téma
charakterizoval jako úsek svého života. Třetí část je po ukončení vyprávění, výzkumník se
snaží pochopit dosud nejasné otázky a vyjasnit si rozpory. Čtvrtá část umožňuje tazateli
využít vypravěčovy schopnosti vysvětlování a abstrakce jako experta pro jeho osobní
záležitosti. Oproti němu, Rosenthalová (1995) rozvíjí metodu narativního interview na dvě
fáze: Fáze hlavního vyprávění a dotazovací fáze. Kdy nejprve dotazovaný vypráví o svém
životě a tak vytváří svoji biografickou prezentaci a následně má tazatel možnost klást
internální a externální narativní otázky. Internální se zaměřují na to, o čem bylo vyprávění.
Externální se zaměřují na témata, která nebyla zmíněna, ale výzkumníka zajímají.
Tuto metodu jsem si vybrala především proto, že jsem chtěla, aby klientky
využívající službu chráněné bydlení měly možnost samy vyprávět o svých zkušenostech.
Aby mi nabídly vlastní subjektivní pohled, o který bych je mohla „ošálit“ pomocí
připravených otázek. Proto jsem jim vždy vysvětlila celý průběh našeho rozhovoru, a
požádala je o vyprávění zaměřené ještě na dobu, kdy žily v ústavní péči. Poprosila jsem
klientky, aby zavzpomínaly na dobu, kdy žily na zámku a postupně se s vyprávěním blížily
k současnosti. Bylo mi jasné, že ačkoliv jsem si vybrala klientky s lehkou mentální
retardací, i tak může nastat situace, kdy jim dojde řeč, či vhodné slovní spojení. Nechtěla
jsem, aby se zbytečně stresovaly, že něco dělají špatně, jsou pomalé či je na ně tlačeno.
Proto jsem vždy na začátku našeho setkání vše uvedla na pravou míru a respondenty
ujistila v tom, že vše co mi poví je správně a že mají dostatek času. Přišlo mi zajímavé, že
je zde možnost kombinace vlastního vyprávění dle libosti a vlastních možností po prostor i
pro připravené otázky v dotazovací fázi, které by měly vést k odpovědění na hlavní
výzkumnou otázku za pomocí dílčích výzkumných otázek.

5.5. Metoda vyhodnocení dat
Z výběru velkého množství analýz dat jsem si vybrala tematickou analýzu dat. Tato
analýza, jak uvádí Hendl (2016) je široce využívaná, především při zkoumání problému
v pedagogické či sociální sféře. Její výhodou je pružnost a také to, že není vázaná teorií.
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Spadá mezi nástroje analýzy, které poskytují bohatou, detailní a komplexní zprávu o
datech. Tato metoda je vhodná pro získání odpovědí na výzkumné otázky o lidských
zkušenostech a jejich názorech. Existuje několik způsobů, jak lze k tematické analýze
přistupovat. Já jsem si vybrala realistický způsob, který dává zprávu o předpokládané
realitě, která se v datech projevuje

5.6. Charakteristika navštíveného zařízení – Nalžovický zámek, p.s.s.
Posláním organizace je zabezpečit potřebnou péči a podporu osobám od 6ti let věku
(dle druhu služby) s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Organizace se snaží umožnit klientům prožití důstojného způsobu života, který je blízký
životu jejich vrstevníků. Klademe důraz na udržení a rozvíjení vztahů s jejich rodinami,
příbuznými

a

přáteli.

Uživatele

podporujeme

v

jejich

vlastním

rozhodování.

Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových aktivitách, rozvojem
samostatnosti či udržováním stávající úrovně v oblasti hygienických, pracovních a
sociálních kompetencí se zařízení snaží o integraci uživatelů do běžné společnosti (obchod,
služby, kostel, kulturní akce v blízkém městě atd.)
Cíle
-

individuální rozvoj a udržení schopností

-

nabídka individuální a skupinové činnosti v oblasti společenské, kulturní a
sportovní pořádané mimo zařízení, rozvoj nabídky těchto činností dle
individuální potřeby;

-

zprostředkování kontaktu s obcí a společností,

-

zlepšení či udržení manuálních a pohybových dovedností uživatelů;

-

získávání, rozvíjení či udržení soběstačnosti v sebeobsluze, zejména osobní
hygieně,

-

získávání soběstačnosti v oblasti rozšíření znalostí a dovedností pro běžný
život;

-

nácvik samostatnosti v sociálních dovednostech, rozvoj sociálních kompetencí;

-

vyhledávání možností pracovního uplatnění pro uživatele služby;

-

udržování, upevňování a navazování přátelských vztahů v zařízení i mimo něj;

-

podpora vlastního rozhodování;

-

podpora zvládání problémových situací.
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Rozvojový cíl organizace
-

nácvik bydlení uživatelů ve cvičných bytech v pobytové službě domova

-

humanizace prostředí v pobytové službě na zámku

-

udržení a zvyšování soběstačnosti klientů v denních aktivitách a při péči o svou
osobu

-

zapojení uživatelů do aktivit v běžné komunitě

-

podpora uživatelů v získání pracovního místa v chráněném či na otevřeném trhu
práce

-

podpora dětských uživatelů v jejich dovednostech

Organizace poskytuje celkem pět sociálních služeb:
-

domov pro osoby se zdravotním postižením v Nalžovicích a Příbrami

-

chráněné bydlení v několika domech v Příbrami a Příčovech

-

sociálně terapeutickou dílnu v Nalžovicích a Příbrami

-

týdenní stacionář v Kamýku nad Vltavou

-

odlehčovací službu Kamýku nad Vltavou

Domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita služby 35 osob)
Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř.
osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 18-64 let. V
rámci domova pro osoby se zdravotním postižením mohou být poskytovány služby
výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována i před
dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám
poskytnutí této sociální služby. Sociální služba je poskytována nepřetržitě ve třech
budovách v Nalžovicích a v Příbrami v jedné budově. Budovy nejsou bezbariérové. Není
možné poskytovat službu osobám plně imobilním.
Nalžovice č.p. 14: hlavní budova: dvoupodlažní objekt, 2 domácnosti
budova Rozárka: přízemní objekt, 1 domácnost
budova Domeček: jednopodlažní objekt, 1 domácnost
Sociální služba využívá jedno až třílůžkové pokoje, sociální zařízení, vlastní
kuchyň, prádelnu a rehabilitaci. Objekty jsou součástí areálu Nalžovického zámku, p.s.s.
Chráněné bydlení (kapacita služby 15 osob)
Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř.
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osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 18-64 let. V
rámci chráněného bydlení mohou být poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65
let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována i před dovršením 65 let a její potřeby
a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby.
Místa poskytování:
-

Příčovy č.p. 108: Jednopodlažní dům je umístěn v běžné bytové zástavbě v obci.
V objektu jsou 3 pokoje, 2x sociální́ zařízení (koupelna, WC), společná obývací́
místnost, kuchyně s jídelnou. Pokoje s obývací́ místností spojuje chodba. Součástí
domácnosti je provozně̌-technická́ místnost pro umístění pračky, sušičky a
prostředků̊ na úklid. Budova je obklopena zahradou. Objekt si organizace
pronajímá.

-

Příčovy č.p. 123: Jednopodlažní dům je umístěn v běžné bytové zástavbě v obci.
V objektu jsou dvě domácnosti s odděleným vchodem. Jedna domácnost je
umístěna v přízemí budovy, kde jsou dva pokoje, obývací pokoj s jídelnou a
kuchyní, sociální zařízení (koupelna a WC). Druhá domácnost je umístěna
v prvním podlaží, kde jsou tři pokoje, kuchyň s obývacím pokojem a jídelnou,
sociální zařízení (koupelna a WC). Budova je obklopena zahradou. Objekt si
organizace pronajímá.

-

Balbínova č.p. 283, Příbram: Jednopodlažní dům je umístěn v běžné bytové
zástavbě v centru města Příbram. V blízkosti je autobusová zastávka městské
hromadné dopravy. V objektu jsou 4 pokoje, 2x sociální zařízení (koupelna, WC),
kuchyně s jídelnou, obývací pokoj. Objekt si organizace pronajímá.

-

Smetanova č.p. 225, Příbram: Byt je umístěn v přízemí rodinného domu v běžné
bytové zástavbě. Byt má bezbariérový přístup. V bytě jsou dva pokoje, sociální
zařízení (koupelna, 2x WC), kuchyně s obývacím koutem. Byt si organizace
pronajímá.
Sociálně terapeutické dílny (kapacita služby 30 osob)
Sociálně terapeutické dílny je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu „umístitelné“
na otevřeném trhu práce. Poskytovaná ambulantní sociální služba je určena pro osoby
s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším
postižením) ve věku od 18 do 64 let. V rámci sociálně terapeutické dílny mohou být
poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální
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služba poskytována i před dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace
stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby.

5.6.1.

Rozhovor s Mgr. Lenkou Mottlovou

Do své diplomové práce jsem chtěla zahrnout i rozhovor s odborníkem, rozhovor
s někým, kdo vedl transformaci sociálních služeb ve „své“ organizaci. Podařilo se mi sejít
se Mgr. Lenkou Mottlovou, s ředitelkou Nalžovického zámku, p.s.s. Ta mi věnovala svůj
čas a tak jsem se jí mohla zeptat na několik otázek. Zajímaly mě především zkušenosti
s transformací, její průběh a přijetí. Na tomto místě uvedu zkrácenou verzi, která pro mě
bude podstatná. Celý rozhovor vložím do příloh této práce. I tento rozhovor jsem si
nahrávala, se svolením paní ředitelky. Rozhovor trval hodinu a půl a já se dozvěděla
opravdu velmi zajímavých informací z praxe. Rozhovor jsem přepsala doslovně, pouze
jsem upravila některé nespisovné výrazy do spisovné podoby textu.
Proč jste se rozhodla pro zapojení do pilotního projektu transformace?
Já když jsem sem přišla, před šesti lety, ta situace tady byla docela tristní. Bylo
hodně lidí na pokoji, vlastně nikam moc nejezdili, zjistili jsme vlastně, že lidi z druhého
patra chodí ven jenom prostě v nějakých velmi omezených podmínkách, resp. někteří lidé
ani ven nechodili. Dostávali jsme se do takových situací, že foukal vítr, a oni z toho byli
úplně vyřízený…
… Byly tady projevy sebepoškozování, já neříkám, že teď to tady není, ale tenkrát to
bylo ve větší míře. Když se pak ty lidi rozpustili do menších komunit, tak jsme vlastně
viděli, že i i ta medikace jde dolů. Ne nějak výrazně, ale šla dolu. No, a když jsem to tenkrát
viděla, v jakém stavu to je, tak jsem si řekla, že to tady potřebuje změny…
…Já chápu, nezlobím se na ty lidi, co tu byli předtím, protože tu byli vedení
nějakým způsobem a vnímali to jinak. Ale setrvali v tom vnímání déle, než se mělo. Měl do
toho zasáhnout někdo z vrchu. Třeba od zřizovatele a trochu je nasměrovat. Ale jsem si
toho vědoma, že je to těžký, že nejde vidět ty věci všechny negativně, ten personál byl nějak
řízený, neměli možnost vidět třeba jinam. Ty organizace v našem okolí byly vedeny
podobně, takže ono je to těžké. Neberu to tak, že by ty lidi byli viníci, ale ta doba tomu tak
nahrávala. No a vlastně jsme se rozhodli, že půjdeme dál, kraj nás podpořil, prostě jsme se
rozhodli, že se zapojíme do transformace. Do projektu od MPSV, a tím to všechno začalo…
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Jakou formou jste se vzdělávali a zjišťovali si informace spojené
s transformací sociálních služeb?
… prostě jsme se rozhodli, že se zapojíme do transformace. Do projektu od MPSV,
a tím to všechno začalo. Začalo to tím, že jsme se začali vzdělávat, začali jsme vzdělávat
personál. Ve všech změnách, co to vlastně znamená, když z toho ústavu odchází do
komunity, na co je důležité se připravit. Hodně nám pomohla kniha manuál Transformace
a tím jsme se hodně nechali vést, i tady máme mapku, kterou si odškrtáváme, co už jsme
splnili…
Školili jste vy, nebo někdo z venku?
…Bylo to kombinované. Když jsme se přihlásili do toho projektu od MPSV, tak oni
dělali zadarmo školení. Sice nebyli akreditovaný, ale jezdili a školili. I když lidi proškolíte,
oni tomu nevěří, dokud to nevidí…
Jak vypadal průběh?
…Začalo se tady na těch domácnostech, které nebyly na zámku, některý dny vařit.
Tehdá tady udělala velkou práci naše psycholožka a speciální pedagožka (CD), která se
s klientkami připravovala na tuhle fázi, vystřihovali si položky z letáku, lepili si je na papír
a pak v doprovodu šli nakupovat. A to je i do teď, ale už ta podpora není tak velká. Učili
jsme je telefonovat, učili jsme je jezdit autobusem.
…To co bylo zajímavý, bylo oblíkání jich. Protože klienti se tady chovali jinak, než
na veřejnosti. Byli tady navyklí, že tu mohou chodit neučesaný, bez zubních náhrad, prostě
v teplákách, vyšli si v nějakých sandálech. Prostě nedbali na svůj zevnějšek. I teď je
musíme neustále navádět, co a jak….
…Velký zvrat nastal, když jsme přijali nového klienta, prvního chlapa (EF). A
vlastně ty klientky nebyly zvyklý na nějaký stud. To jsou takový věci, který vás ani
nenapadnou. A ony najednou jdou nahý z koupelny a EF z toho byl úplně vyřízený. Ony se
vlastně dřív myly, že jich bylo víc ve skupině, že ony neměly žádný stud. Což se začalo
pomalu měnit, teď jsme důslednější. Tenkrát přišel EF se sestrou GH z Příbrami a my jsme
si uvědomili, kde to bylo jejich domácí místo, kde to velmi dobře znali. Tak my už jsme
tenkrát přemýšleli, co udělat. Protože v Příbramské lokalitě je pouze Alca a pobytová
služba nikde není. A tendence byla je vrátit do jejich přirozeného prostředí. Jenže tenkrát
to v té Příbrami nebylo moc jednoduchý. Bylo to o počtu pracovníků, a vlastně my jsme si
žádali projekt na MPSV s ohledem na navýšení zaměstnanců, o zvýšení peněz, a my jsme to
nedostali. Takže jsem si říkala, co budeme dělat, protože jsme stopnutý. Ale kraj se
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rozhodl, že nás podpoří a takže jsme si zaregistrovali službu chráněné bydlení. Nejdřív se
otevřely dva baráky v Příčovech, to bylo pro nás nejvíc schůdný a bylo to ty lidi, kteří byli
ze Sedlčanska, nebo na zámku žili opravdu dlouho. A asi by bylo těžký je vytrhnout od sud
a dát je do Příbrami. My jsme se jich všech ptali, jako jestli upřednostňují město nebo
vesnici. A začínali jsme od těch nejvíce schopných…
…Byla jsem si vědoma toho, aby zase nedošlo k tomu, že by byli neustále doma. Tak
se rozdělila kapacita STD. Půlka zůstala v Nalžoviciích a půlka se přesunula do Příbrami.
Takže ty klienti, kteří se přestěhovali do chráněnka, tak jsme jim nechali chvilku, aby se
tam seznámili s prostředím, zjistili jsme ,že mají problém přecházet na semafor, takže jsme
tam měli co dělat min. měsíc, než se tam srovnali. Než zjistili, kde je zastávka, kino,
obchody, kavárny. No a pak jsme po měsíci s nimi otevřeli STD ještě v Příbrami, ta se
naplnila lidmi z chráněnka a doplnila i lidmi z Příbrami. Tím pádem jsme v Příbrami
nabídli službu, která tam nebyla…
…A ještě jsme se shodli, že chceme, aby pracovali ty klienti. A měli jsme výhodu, že
jsme měli STD. Nejdřív asistenti vozili autem klienty z Příčov do Nalžovic, a pak se zpátky
vraceli. Ze začátku to bylo tak, že jezdili autem, a pak jsme přišli na to, že s pracovníkem
budou mít doprovod v autobusu. Pak se přišlo do fáze, že klienti jeli, ale že asistent bude
někde vzadu a bude jen jako kontrola. Oni pak vystoupili a ten asistent šel stále za nimi, i
s nákupem to tak bylo. Měli jsme obavy, abychom to neunáhlili, nebyli jsme si jistí. Třeba
to trvalo 3-4 měsíce ty nácviky a když už jsme si byli jistý, že to zvládnou, tak teprve potom
jsme řekli, že mohou jezdit sami. Ale čekal na ně asistent na zastávce, ale teď už chodí
třeba úplně sami…
…Pak jsme učili telefonovat, a dokud jsme je nenaučili zavolat si pohotovost a umět
ovládat ten telefon, tak sloužili noční. A vlastně z těch se tak už slevilo. Máme i
vyzkoušeno, že si zavolají pomoc. Dbáme na to, aby se tam nejely ústavní prvky. Chceme,
aby si s pomocí asistentů sami objednávali třeba kadeřnici, na pedikúru, aby věděli, že
hospodaří s financemi, domlouvají se na domečku, co budou vařit, aby finančně vyšli…
Klienti si hospodaří sami s penězi?
…Tam je to individuální, protože mají rozsudky soudu, s jakou částkou mohou
hospodařit. Ta je nějak ohraničena na měsíc, s tou musí hospodařit a zbytek se spoří, nebo
opatrovník na základě žádosti klienta rozhodne. V minulosti dostávali tzv kapesné, ale mě
přišlo divné slovo kapesné. Teď to mají tak, jak je to soudně určený, třeba mají 500 Kč na
měsíc. Každý si utrácí za svoje potřeby. Jdou a koupí si to. …
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Jak byli klienti přijati v novém prostředí?
…A nemáme nikdy problém. Ty vztahy jsou přátelské, Nikdy nebyl problém,
vyměňují si i bábovky přes plot…
V čem vidíte úskalí tohoto procesu. Setkali jste se s něčím, co se Vám
nepodařilo či s kritikou?
…Někdy jsme už mysleli, že ty klienti mají už vstřebaný některé dovednosti. A ty
klienti nás vrátili zase do reality. Stalo se nám, že klientky jeli autobusem ze Sedlčan do
Nalžovic, a oni byly zvyklé, že řidič, vždy otevřel zadní dveře. A tentokrát on otevřel jen
přední a oni nebyly schopné to vykomunikovat. Takže jeli do Prahy, ale zavolaly nám, že
mají problém…
…Dvě klientky jsme vraceli zpět do DOZP, zjistili jsme, že je dobré skládat složení
obyvatel CHb dle podobné míry postižení. Jedna klientka byla velmi pohybově postižená,
se sluchovou vadou. A ta šla hodně rychle dolů. Takže po dohodě s ní, jsme jí opět vrátili
na DOZP, takže určitě to jde. A druhá klientka nám dělala, ona to teda již dělala
v minulosti v jiné organizaci, ale chtěli jsme jí dát šanci a zkusit to. Ona chodila a žebrala,
vybírala koše, nedopalky a tam. A vlastně jsme zjistili, že potřebuje jiný režim, takže ta se
vrátila taky…
…Co se týče změny u personálu, tak ne všichni ty změny přijali. Podle mě i ta
změna myšlení je náročná, že některý lidi to nedají, dívat se na toho klienta sobě rovného.
Že hodně lidí je bere jako děti. To jsou věci, z kterých mi jde mráz po zádech, mnohdy se
s tím potýkám i teď. Pracovník, kterému je čtyřicet říká 60 leté pani s postižením, tak si
tady Maruško hačni. To jsou takový anormality...
Řešíte v organizaci i otázku sexuality?
…Rozrůstá se nám mužská klientela, takže hodně pracujeme i na oblasti sexuality,
ne bavit se o sexuální asistenci. Ale bavit se o tom, že i lidi s mentálním postižením mají
tyhle potřeby. I teďka probíhalo a probíhá velké školení na toto téma…
Podporujete klienty ve vlastním rozhodování?
…Taky jsme chtěli, aby se klienti sami rozhodovali, ale aby věděli, že každé
rozhodnutí nese následky. To taky nevěděli, nebyla možnost nějakého zažití. Ten personál
se snaží je pořád nějak ošetřovat. Ale v reálném životě to tak není. Vnímám to tak, že je
důležité jim dát možnost zažít ty důsledky. Dát jim na výběr…. Nechat je zažít i neúspěch.
Na to se hodně zapomíná v ústavech…
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Využívají klienti služby chráněné bydlení i veřejné služby?
…Část klientů, kteří jsou z Příčov, jezdí do Mely do Sedlčan, stýkají se s jinými
lidmi, to je hodně podstatný. Využívají hodně divadla, kina, do knihovny v Příbrami bazén.
Chodí tam, co normální populace, takže i na cvičení zumby. Zvláště v té Příbrami, EF
chodí pravidelně na svatou horu v Příbrami na nedělní mši. Je to takový normální život, ne
ústavní. Měli jsme možnost spolupracovat s institucí Euroinstitut, která vzdělává lidi
s postižením. Mají už nějaký certifikát, někteří chtějí pokračovat. Je to fajn, protože mají
větší šanci na trhu práce…
Máte z projektu dejme si šanci zpětnou vazbu? Pomohl k lepšímu pohledu na
život s mentálním postižením?
…Projekt dejme si šanci je úplně skvělý, protože jsme to tenkrát udělali z toho
důvodu, že jsme si byli vědomi toho, že běžná populace nemá zkušenosti s mentálně
postiženými osobami… že se jich i bojí. Měli obavy z toho, jak se s nimi vlastně bavit. A my
tento projekt začali na popud otevření CHB a STD. Vytipovaný klienti, které neměli
problém mluvit o svém životě, tak chodili do škol a mluvili o sobě, byly za to i placený. Od
tud se rekrutovalo i spoustu dobrovolníků. Hodně se dostala do podvědomí problematika
osob s mentálním postižením. Nejenom mezi studenty, ale ty to pak samozřejmě vypráví
doma, takže to mělo mnohem širší rozsah. Pak byli další akce pro Příbram, tak nás jako
organizaci pozvali. Nejednou jsme byli víc vidět. Snažili se nás podpořit v aktivitách.
Zjistila jsem, že Příbram je v tomhle hodně otevřená. A myslím si, že kdyby nebylo projektu
dejme si šanci, že bychom se tam tak dobře neuvedli…
Máte i zpětnou vazbu od klientů?
…V Příbrami máme jednu klientku, která šla psychicky dolů, Není medikačně
vyladěná. Tak když jí není dobře, často říká, že chce zpět na zámek, a když se jí řekne, tak
jo sbal se a jdeme, tak najednou zase nechce. Je to spíš takový výkřik o pomoc nebo něco
takového, že ví sama, že jí není dobře. Že si uvědomuje, že je to tam pro ni složitější. Ale
když se jí nabídne, aby se vrátila, tak nechce. Na druhou stranu si uvědomuje, že tam má
svůj pokoj. A když se jich ptáte, zda by šli zpátky, tak řeknou, že ne. Že teď je to o ničem
jiném. Řekla mi jedna klientka, že dřív měla pocit, že byla v kleci, a teď už ne. Když k nim
jedu, vypráví mi, jak byli v cukrárně, kam chodí, že byly nakoupit, že teď je to pohodoví a
jsou spokojený…
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Jakou máte vizi?
…Otázka je co dál, protože zámek má velké architektské bariéry. Není tu výtah. My
jsme si nechávali dělat odhad, na kolik by vyšla rekonstrukce. A je to strašně peněž. Je to
několik desítek milionu. Takže by lepší bylo postavit nové baráčky na zelené louce. Kde to
bude bezbariérový. Ale momentálně stojíme. Snažili jsme se sehnat investice, ale je to
hodně o tom, jaká je zrovna politická situace. Co je pro ně priorita, a transformace teď
priorita není. Buď zrekonstruovat zámek, klientela stárne, budou možná upoutaný na lůžko
a ty už se nedostanou ven. Jedině na nějakou schodolezu. Proto se snažíme i ty lidi udržet
v dobré fyzické kondici. Cílem je, aby měli možnost vyjít alespoň dvakrát ven. Jsme si
vědomi, že ty pohybové problémy nastanou, takže víme, že nutná změna je. Je důležité, aby
tady byl výtah, pak s tím nebudu mít problém. Nebo resp. jsem měla představu jinou, ale
v té situaci v jaké to je teď, by to stačilo…
…Daří se nám, a šla bych do toho znovu. I kdyby se to mělo teď zaseknout, tak pro
těch 22 lidí to smysl mělo, a i pro ten zbytek, protože kapacita lidí žijící na zámku se
snížila. Kapacita pokojů z pěti lůžek na dvě lůžka se změnila… I ty aktivity, které se
v podzámčí podporují jsou super…
Můj komentář:
Z rozhovoru vyplývá, že k zapojení se do dlouhého procesu transformace sociálních
služeb je zapotřebí velké úsilí, odhodlání a vytrvalost. Toto rozhodnutí s sebou nese mnoho
nástrah a úkolů, které je zapotřebí, i s překážkami, zvládnout. Vše začíná s náhledem
zaměstnanců, kteří mohou být ke změně nedůvěřiví a odtažití. Ne každý umí velkou změnu
přijmout okamžitě, a ne každý vidí ve změně výhody a zkvalitnění služeb. Jak sama paní
ředitelka uvádí, i v této organizaci došlo k maření hladkého průběhu ze strany pracovníků.
Mnozí se ke změně nepostavili zrovna pozitivně. Většinou měli strach, že to klienti
nezvládnou, že se jim spíše přitíží. I přes odborná školení, kterých se jim dostávalo, si
pracovníci nedokázali proces představit. Především ti, kteří měli zažitý ústavní režim. To
vedlo k úbytku zaměstnanců a přijímaní nových. Dokonce se vedení organizace setkalo i
s ovlivňováním klientů, ze strany zaměstnanců. Ti naváděli klientky, aby se změně bránily
a nechtěly se přestěhovat na chráněné bydlení. Další riziko, se kterým se organizace
potýkala, byly finance. Ty ostatně musí řešit neustále. I v případě mnoha dobrých nápadů a
úmyslů se stane, že se vše zastaví ještě ve fázi plánování, protože není dostatek financí.
Jako v případě, kdy Nalžovickému zámku nevyšel projekt u Ministerstva práce a
sociálních věcí a tak nemohli okamžitě zrealizovat službu chráněné bydlení v Příbrami.
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Nakonec jim pomohl kraj a město Příbram samotné. Další potíže může znamenat čas. Toho
je potřeba opravdu dostatek, aby se žádná příprava, průběh a zaškolování neuspěchalo.
I přes tyto problémy se zdá, že se transformaci v této organizaci celkem daří.
V současné době, po šesti letech, jsou spokojení i pracovníci. Najednou vidí, že změna
klientům prospívá a mají bohatší život. Samotným klientům, kteří žijí v současné době
v chráněném bydlení, se také daří, a život si užívají na plno. Klienti, kteří zůstali na zámku
z důvodu těžkého stupně postižení, se ale mohou také radovat, svůj pokoj již nemusí sdílet
s velkým počtem jiných lidí. I jim přinesla transformace mimo jiné větší pohodlí a
soukromí.
Mgr. Lenka Mottlová uvádí, že je ráda, že se do transformace zapojili a posunuli se
hodně kupředu. Tvrdí, že by do toho šla znovu, a že ta práce má smysl. Vidí kolem sebe
spokojené tváře, a to je ji těší. Jako důležitý krok vidí osvětu majoritní společnosti, která je
podstatná pro dobré zapojení osob s handicapem do běžného života.

5.7. Výsledky šetření a jejich interpretace
V následujícím textu jsou uvedeny vybrané výsledky průzkumu, doplněné
komentářem. Vybírám jen ty otázky, které se bezprostředně týkají stanovených cílů, se
zaměřením na dílčí výzkumné otázky, které vedly k zodpovězení hlavní výzkumné otázky.
Předkládám odpovědi od šesti uživatelek služby chráněné bydlení, které si prošly i
ústavním životem. Pro zachování anonymity použiji výraz „žena 1-6“.
Narativní rozhovor – vyprávění žen o životě v ústavu
Žena 1
„Od roku 1992 jsem nastoupila do ústavního léčení v Nalžovickém zámku.

Z

počátku nás na prvním patře bylo 30 klientek, takže polovina byla schopných, polovina
neschopných. Takže s nima tam moc nešlo pracovat. Byly tam malé dřevěné skříně, slabý
ručníky, jeden toaletní papír – takže jako špatná hygiena, špatný chování, spolupráce ke
klientům, atd, špatná zdravotní péč., A potom jsem se přestěhovala v r. 2004 do domečku a
tam už bylo více možností. Mohli jsme chodit nakupovat, chodit na poštu do obce, mohli
jsme jet autobusem do Sedlčan, do města, a vždycky jsem s paní asistentkou dojela koupit
oblečení, nebo co jsem potřebovala, hygiena, oblečení a tak různě. Teď tam už bylo více
možností. Bylo nás tam dvacet klientek. No potom v r. 2007 jsem se přestěhovala na
Chaloupku, a tam jsem měla nějaké neshody s klientkou XY, protože se vlastně seznámila
s přítelem, a ona jako měla pořád nějaké poznámky, měla nějakého chlapce a ona pak na
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mě hrozně zanevřela, oni se rozešli a já jsem si právě našla přítele. Takže i schovávala
pečivo, když třeba viděla, že si s přítelem dáváme pusu. Tak na mě hrozně žárlila, byly tam
mezi námi neshody, jako hlavně i kvůli úklidu, a i kvůli jiným věcem. Takže jsem se, čtyři
holky nedokázaly dohodnout, a byly tam neshody. Ale vždycky to s námi řešila pani
vedoucí a mluvila o tom s námi. Po těch neshodách s ostatními děvčaty jsem byla taková
trošku zmatená, velice rozladěná, jako prostě bylo mi nějak nevolno, a já se v noci vzbudila
a ona to na mě ta YX naprášila telefonem. Tak jako pak druhej den za mnou přišla
pracovnice a řekla mi, že půjdu zase na Domeček. Na Domečku jsem byla měsíc, na
pozorování, a pak už se to řešilo s panem ředitelem a byla jsem přestěhovaná na Rozárku.
Procestovala jsem celej zámek, všechny oddělení.“
Žena 2
„Když jsem přišla do Nalžovic, tak to bylo jako ústav, a nebylo to dobrý, nemohla
jsem si zvyknout. Já jsem nechápala. Byly tam takový sestavy lidí. Jako měla jsem tam
práci, chodila jsem do práce, do prádelny, ale nebylo to jakoby víc peněz, byla to dohoda
jakoby. Nemohla jsem si zvyknout. No to bylo mimo, nic jsme nemohli, to za nás dělali
dospělý, když jsem tam nastoupila, tak tam byly vychovatelky a já jim říkala tety, chodily
v bílém. Nešlo to, chodilo se po nádvoří. Na pokoji nás bylo hodně, neměla jsem soukromí,
svůj klid, svůj pokoj. No, špatnej režim protože já když jsem sem přišla, tak jsem po operaci
jakoby žlučníku. Žlučníkové kameny. Tady se to zjistilo, protože jsem na chráněnku snědla
oběd a prostě jsem se vezla. Ne v sanitce, ale šly jsme s jednou asistentkou do nemocnice.
Čekala jsem, měla jsem antibiotika, měla jsem zánět žlučníku. To právě ta strava, která
tam byla. Třeba , jakoby, že to nebylo dobrý, no vím co tam bylo jakoby.“
Žena 3
„No, museli jsme bejt jako zavřený, vid. Mříže tam byly. Líbilo se mi tam jako, ale
zase na druhou stranu je to lepší v Příbrami. Můžeš jít do města třeba. Je to jako možnost
tady. Je to tady lepší. Na druhým patře byly klece, to jsem tam taky jednou byla, protože
jsem zlobila. Já jsem tam na druhým patře byla rok, potom jsem šla na první patro. Tam
jsem musela mít pod dohledem, musela jsem mít dohled i nad práškama. Ty asistentky jako
zdravotní sestry na to musely dohlížet, aby jsme ty léky nevyhodili nebo nevyplivli. Na
zámku nás bylo hodně. Hodně jsme tam všichni spali. Po deseti jsme tam spali. To nebylo
moc příjemný. Tady mám sama koupelnu. Na zámku to probíhalo tak, že jsme se všichni
jako koupali dohromady. Byla tam jedna velká koupelna. Bylo to dohromady, ale jako
postupně. My schopný jsme utíraly ty holky, který byly neschopný se utírat. A pak jsme se
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po nich koupaly my, samy. Protože jsme byly schopnější. Ven se nesmělo odejít. Ne to se
nesmí odejít. Ne jako jít, nezklamat toho asistenta, že jsem někde byla.“
Žena 4
„No já bych řekla, když jsem tam přijela jako nová, jo. Tak jsem úplně nemohla
poznat co to je. Až dýl jsem to viděla. Ale abych pravdu řekla, vůbec se mi tam nelíbilo.
Protože já jsem tam v životě nebyla, když jsem byla doma tady. Žila jsem s mamkou a
bratrem, byla jsem zvyklá na takovej život. Najednou jsem byla někde, kde nikoho neznám.
Já nechtěla, aby to udělali, abych šla do toho ústavu. Já byla na Domečku. Museli jsme
plnit režim, nemohli jsme rozhodovat. Nemohla jsem na procházku, to vůbec nešlo. Byla
jsem v izolaci. Totiž takhle, já byla ještě v pečovatelském domově, tam se o mě starali
hezky. Vzala jsem si peníze a mohla jsem jít nakupovat, tam to nešlo, tak to bylo hrozný.“
Žena 5
„Když jsem nastoupila do Nalžovic, mě se tam líbilo. Byla jsem nejdřív na
Domečku, poznala jsem ty uživatelky. Některý tam jsou už kamarádkami. Nalžovice pro mě
bylo vytržení úplně jako ze současnosti. Já žila s maminkou, a ona zemřela. Měla jsem dva
přítele, zkouším znovu, ale nejde to. Uvidím, jak to bude dál. O Nalžovicích můžu říct
jedno, já jsem se tam naučila jedno. Naučila jsem se gramotnost. Na počítači. Pak se tam
dělali různý věci, vyráběli jsme korálky, svíčky jsme zkoušeli vyrábět. Po čem se mi stýská
je po holkách, a po těch co tam dělaj. Ale jinak jako, na to, když jsem byla v Nalžovicích,
vzpomínám dobře. Pak byl právě ten přesun v r .2014 do Příčov, tam právě bylo to
chráněné bydlení. Tam to taky šlo. Tam jsem se naučila víc, víc se o sebe starat. Tam jsem
taky měla kamarádky. Tam ten život plynul. Já jsem byla spíš z vesnice, ale teď je to ještě o
něčem jiném. V Příčovech jsem se naučila hodně, asistentka mě naučila hodně se o sebe
postarat. Byl tam hezký život. Do Sedlčan jsem chodila paličkovat a do knihovny. Někdy mi
tu chybí nějaký kroužek. Tady ten byt je lepší než v Nalžovicích, tam byl stereotyp. Bylo nás
tam hodně, tady jsem sama. Režim dne, snídaně, nebyl výběr jídla. A teď bych řekla, že
mám na výběr. Večeři si dělám sama, když mám chuť na brambory s tvarohem, tak si
udělám to. Nakupujeme společně, každá máme 500Kč.“
Žena 6
„Když jsem se dozvěděla, že budu muset jít do ústavu, tak jsem to obrečela. Ale
těšilo mě, že budu mít vlastní pokoj, to mě trochu uklidňovalo. V zámku to bylo tak, že jsme
měli zavřené jídlo, nemohli jsme sami ven, třeba jenom do dílen a takhle, neexistovalo to,
že třeba by jsme se koupali v kolik by jsme chtěli. Museli jsme se koupat v určitou hodinu.
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Dokonce ráno i večer. Sice jsem měla vlastní pokoj, to jo, ale takový stísněný to tam prostě
bylo. Že jsem nemohla ani s mamkou, že jsem třeba mohla, muselo to být předem
domluvený s opatrovnicí nebo když jsem chtěla k mamince třeba na víkend, tak to moc
nešlo, muselo se někam zavolat a ty to schválit. Ale pak už když jsem začala bydlet
v chráněném bydlení, tak už to šlo. Sice se mi na zámku líbilo, ale taky jedna pacientka tam
chodila do pokojů, muselo se všechno zamykat, jedla i zbytky, bylo to prostě takový blbý.
Byla jsem na jedničce, ale pomáhala jsem jim tam mejt, občas jsem je i nakrmila, taky jsem
pomáhala s prádlem, nebo jsem utírala, když se vykoupaly, a takhle. Byl tam pevně danej
režim, kterej jsme musely dodržovat. Neexistovalo, že jsme u sebe mohly mít jídlo, jako teď
já ho mám tady u sebe. Můžeme si vlastně dělat kdy chceme čaj. Tam prostě bylo v deset
hodin, že nám vařili kafe a ve tři hodiny. Neexistovalo, že by jsme si ho daly v jinej čas. Ale
i ty asistentky tam ke mně se chovaly třeba dobře, ale neměla jsem si tam s kým povídat. A
pani ředitelka se bála, že při tom přestanu mluvit, tak mě daly sem. Se mě zeptaly, jestli
sem chci.“
Můj komentář – výsledek:
Z těchto výpovědí všech žen je znát, že život v ústavu nebyl ideální. Žily neosobní
život s několika dalšími klientkami na pokojích. Neměly možnost samy si rozhodnout, jak
naloží s volným časem. Nepodívaly se ven, za zdi ústavu. Každá z žen si našla alespoň
jednu věc, na kterou nevzpomínají moc rádi. Ať už šlo o hromadné mytí v koupelně,
chození venku pouze po nádvoří, či nastavené stravování. Domnívám se, že o takový život,
který popisují, nestojí nikdo. Z těchto výpovědí se čím dál více přikláním ke chráněnému
bydlení, kde se otevírají nové možnosti.
Dílčí výzkumná otázka č.1:
Zjistit, jak uživatelé služby chráněné bydlení vnímají možnost soukromí a
samostatnosti?
Žena 1
„Že nás to jako hodně posunulo do života, že teď máme ten život úplně krásnej. Že
máme víc soukromí třeba, že za mnou sem může přítel, žijeme spolu sexuální život, že můžu
kamkoliv kam chci, třeba na kulturní akci, samostatně, ale musí to vědět asistent, takže teď
máme úplně krásnej život. Třeba když tady byla předtím moje spolubydlící, tak jsme jako
chodívaly třeba na kávu nebo na limonádu. To jsme spolu chodívaly hodně.“
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Žena 2
„No že máš víc soukromí a nejsi pod dohledem, ten dohled jakoby. Je to tu lepší.“
Žena 3
„Mám pokoj sama pro sebe a svojí koupelnu. My jsme měli rozhovor, tak se nás
ptali, jestli to chceme zkusit. A já s tím souhlasila, že bych to zkusila. A jsem tu ráda,
asistent nám pomáhá, ale sami si říkáme, co chceme.“
Žena 4
„Tak tady jsem rozená, tady mám pravý domov, tady se cítím dobře. No, taky podle
toho co nám řeknou asistenti. O víkendu si vaříme, a takhle si taky děláme večeři. Podle
toho, na co máme chuť, víš. Připravujeme si to sami, musíme, jináč to nejde. No, když chci
jít ven, tak jdu. Nemusím nikomu nic říkat. Oni nás na to upozorní, že je třeba tady ňáká
kulturní akce a jdu.“
Žena 5
„Tady ten byt je lepší než v Nalžovicích, tam byl stereotyp. Bylo nás tam hodně,
tady jsem sama. CELÝ DEN SI MŮŽEŠ DĚLAT, CO CHCEŠ? Jo, ráno chodím do práce,
pak jedu autobusem domů. Ted mám naděláno. Pracuju každý den, celý den do půl třetí.
Teď chodím dřív, protože mám naděláno. Pak jdu domu nebo na kafe, nebo k jiné klientce.
Tady mám víc možností, můžu jít, kam chci. Tady je velmi malá podpora, nejsem pod
kontrolou. Každý den sem přijde asistentka jen na chvilku, jestli je tu uklizeno. Nebo mi
můžu pomoct i s těma financema. Sama si nakupuju hygienu. Chodím k číňanovi, tam
chodím a tam nakupuju hygienické potřeby. V Nalžovicích jsem to nemusela řešit. Tak jsme
všechno dostali pod nos.“
Žena 6
„No mám se tady rozhodně líp, protože tady můžu sekat trávu sama, můžu dělat
buchtu sama. Můžu si tady dělat všechno podle sebe. Ale když mi do toho někdo kecá, tak
se mi to nelíbí. A vždycky to při komunitě řeknu. Ale moc konflikty nemáme. VOLNÝ ČAS
navlékám korálky, luštím dětské křížovky, ráda se koukám na pohádky a na filmy, ráda
maluju. Mám ráda plyšáka Pandu, s tím spím. Ano, můžu si dělat, co já chci, a může za
mnou ta mamka. Jezdím s holkami autobusem do Sedlčan a do Nalžovic. A pak
v Sedlčanech čekáme ¾ hodiny, než nám to jede do Příčov. Když jsem ve městě, tak si
dojdu koupit korálky, nebo jdu do trafiky.“
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Můj komentář – výsledek:
Z výpovědí je patrné, že každá z žen si uvědomuje výhodu soukromí a
samostatnosti. Všechny se shodují, že se v současnosti mají lépe. Upozorňují především na
možnost návštěv rodinných příslušníků či partnerů. Jedna žena uvádí v otázce soukromí i
svůj sexuální vztah se svým partnerem. Spatřují v tom velkou výhodu. Mnohé také mluví o
svobodném vaření a nákupech, které je baví. Líbí se jim, že si mohou uvařit to, na co mají
chuť a sníst si to, když samy chtějí.

Dílčí výzkumná otázka č. 2:
Zjistit, jak uživatelé služby chráněné bydlení vnímají možnost vlastní volby a
rozhodování?
Žena 1
„Pocítila jsem změnu, může mě navštěvovat můj přítel, můžu si všude dojít, můžu si
vyprat, všechno mám, naskytlo se mi spousty možností. A je to stokrát lepší, než to bylo na
zámku. Teď už bych ani do zámku nechtěla. Když vezmu tu minulost, bylo to opravdu
hrozný. Osm let mám přítele Pavla, navštěvujeme se. Přítel má svůj byteček, má svůj
pokojíček, to mu umožnila jeho maminka, takže k sobě jezdíme na víkendy. Přítel ke mně a
já k němu do rodiny. Mám to k němu kousek.“
Žena 2
„JAK TRÁVÍŠ VOLNÝ ČAS? Mám ráda, když si sednu a můžu si malovat, a ráda
si dám kávu. CHODÍ ZA TEBOU NĚKDO NA NÁVŠTĚVU? Ano jiná klientka
z chráněnka.“
Žena 3
„Mám se tady dobře, mám přítele, jezdí sem za mnou, nebo já za ním. Na zámku mě
navštěvovat nemohl, jen když byly ty společný akce. Ale nechci, aby tady spal.
Chodím do práce, žehlím, peru, vařím a uklízím. Teďkon jsme byli na náměstí, tam
byl ňákej konzert, tak jsem si i zatancovala.“
Žena 4
„Ze zámku jsem se stěhovala do Příčovech, tam to bylo lepší. Byli tam slušný lidi za
prvé, a že můžeš na procházku a jít ven nebo takhle. Mohla jsem trávil volný čas tak jak
jsem chtěla. Došla jsem si do krámku. Tam se líbilo víc, než na zámku. To je lěpší tady.
Protože tam by to jako nešlo bez dovolení jít na procházku nebo jako nakoupit. To je fakt
67

jako tady. Tady už je to o něčem jiném, než na zámku. Máme tady větší volnost. MÁŠ
NÁVŠTĚVY? Z práce, ale mám známý, který za mnou jezdí. Příbuzný nebo známý víš.
Přijedou ke mně, udělám kafe, nebo jdu já k ním. Na zámek mohli přijet, ale nemohla jsem
já k nim. Teď můžu. To je výhoda.“
Žena 5
„Mám ráda mandaly, křížovky pro děti, časopisy, sbírám obrázky o přírodě a lepím
si je, sice jako malá holka, ale mě to vytrhne . Taky mám ráda hudbu, třeba Bocelli, Petra
Koláře, mám Nedvědy, Magda Malá, Scooter. I dechovku mám ráda, od všechno něco. I
dvd mám.“
Žena 6
„No můžu si s holkama popovídat, můžu chodit do města sama, vždycky jdu
z autobusáku do města, můžu se koukat na televizi kdy chci. Musím mít hotovou službu, ale
pomáhám holkám, to mě moc baví. Jezdíme taky na koně. Jezdíme i na výlety, byly jsme
v kině, v ZOO. Vždycky to probereme s asistentkami, kam bychom chtěli.“
Můj komentář – výsledek:
Z rozhovorů vyplývá, že klientky mají možnost si samostatně rozhodovat o trávení
volného času. Rády chodí na procházky, či kulturní akci. Nemusí žádat o svolení, ale je
zvykem, že o sobě dají vědět asistentovi. Ten ale žádné aktivity nezakazuje. Mnoho
klientek si rádo maluje, spatřují výhodu i v tom, že si mohou zajít do papírnictví a nakoupit
si dle libosti a své fantazie. Rády se prochází městem. Pozitivní je i poslech hudby, kdy si
každá z nich může pustit svůj oblíbený žánr, aniž by rušila ostatní spolubydlící.
Dílčí výzkumná otázka č. 3:
Zjistit, jak uživatelé služby chráněné bydlení využívají možnost pracovního
uplatnění?
Žena 1
„Ano tam chodím od roku 2016 a tam jako myjeme auta, vyrábíme tam hračky. Je
to příprava na zaměstnání, dostávám motivaci. JAKÁ JE TVÁ PRACOVNÍ DOBA?
Chodím 4x týdně do práce a taky do školy. Na euroinstitut střední škola, chci pokračovat
od září v dalším oboru. KDYŽ UDĚLÁŠ ZKOUŠKY, CO TÍM ZÍSKÁŠ? Budu mít výuční
list, obor úklid a výpomoc. Pak bych získala zase výuční list v jiném oboru. CO PRO TEBE
BUDE ZNAMENAT TO, ŽE TU ŠKOLU DODĚLÁŠ? Dá mi to hodně do života, učíme
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se i na co máme právo, jak se máme projevovat a takhle. A fakt to jsou skvělý učitelky obě
dvě. Vaření, šití, úklid a takhle.“
Žena 2
„Tak pro mě se změnilo to, že teď chodím do práce. Kompletujeme tam, fixky tam
děláme, že mám tu práci. Proto se mi to změnilo jakoby. PRÁCI MÁŠ ZDE
V PŘÍBRAMI? Ano, chodím tam pěšky. ¾ hodiny. Mám smlouvu od 9 - 14:30 každý den.
BAVÍ TĚ TA PRÁCE? Baví. MÁTE TAM DOBRÝ KOLEKTIV? No, některý lidi tak
jsou protivný, jak mouchy, ale beru to tak, jakože to bejvá v práci. OSTATNÍ
KOLEGOVÉ TĚ BEROU? Někdy to trvá, než náký lidi pochopím, ale viděj, že jsem
schopná, tak mě berou.“
Žena 3
„Ano, můžu si vydělávat. Ráno si nastavím budíka, vstanu, a jedu do práce uklízet.
Ráda se moc těším do té práce. Občas mám obavy, že nemám moc náladu. S lidma se tam
moc kamarádim. O přestávce si dám kafe. DOSTÁVÁŠ ZA TU PRÁCE ZAPLACENO A
BUDEŠ MÍT PENÍZE? Ano, mám. JE TO VELKÁ ZMĚNA? Ano dřív jsem nemohla
chodit do práce. Neměla jsem na kontě nic, moje máma mi všechno vzala. Mě jsem dluhy,
máma na mě vzala půjčky a chodily složenky pořád. Máma mi ubližovala, hodně. MÁŠ
TEDY VLASTNÍ PENÍZE A S TĚMI SI HOSPODAŘÍŠ. Ano, kupuju si drobnosti,
sponky, kosmetiku a tak.“
Žena 4
„No, od pondělí do pátku, od rána do odpoledne. Tam se mi líbí. CO DĚLÁŠ,
KDYŽ PŘIJDEŠ Z PRÁCE? Někdy jdu nakoupit a pak rovnou jedu domu, pak si udělám
kafe a pohodu. KDYŽ MLUVÍŠ O TOM, ŽE JDEŠ DO KRÁMU. MÁŠ TEDA SVÉ
PENÍZE A S TÍM HOSPODAŘÍŠ? Ano, s tím hospodařím. Asistenti mi řeknou, jestli ještě
na to kafe mám nebo ne. Na zámku jsem měla míň.“
Žena 5
„Tady chodím do práce, štítkuju, přebíráme časopisy, dáváme zvlášť hračky,
rozdělujeme je. DOJÍŽDÍŠ AUTOBUSEM? Ano, autobusem. Každý den, mám třicet
hodin. Ted v pátek ne, to jedu k panu doktorovi psychiatrovi, potřebuju si s někým
popovídat, občas to tu na mě padá. Drží mě třeba Šmoulinka nebo Karlík v televizi. Teď se
snažím zhubnout, ale dneska jsem zhřešila, byla jsem v cukrárně. Ale řekla bych, že od tý
doby, co jsem přišla z Nalžovic do Příčov a pak sem, tak jsem samostatnější. Mám debetní
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kartu, ze které můžu vybírat, když potřebuju. Změnilo se u mě to, že jsem sebejistější. Řekla
bych, že můžu pochválit asistenty, že konečně někdo poslouchá taky někdy jenom mě. Co
bych potřebovala, občas někdy s něčím dopomoct. Třeba ve finanční sféře. Hodí se mi,
když mi asistentka poradí a pomůže. Ty uživatelky dobrý, až na jednu, ale nechci o ní
mluvit.“
Žena 6
„Dřív jsem dělala uklízečku. Taky jsem dělala v prádelně na Hrádku, a taky u
Třešnáka, ale tam jsem si vydělala moc málo korun a bydlela jsem jinde. A na zámku jsem
dělala v prádelně, tam jsem si vydělala víc, taky jsme zkoušela uklízet s uklízečkou, ale to
mi moc nešlo, jednou se mi taky stalo, že jsem vylila kýbl na schodišti, taky jsem
zlikvidovala dvě lopatky. A teď chodím i do tý kuchyně. V nalžovicích chodím vařit, chodím
pomáhat do kuchyně. Krájím brambory, loupu cibuli, myju nádobí, chodím s bednama,
vynáším skořápky, dávám do kýble zbytky, dávám nádobí do myčky. Vydělám si tam i
peníze, mám přehled o penězích. Plus dostávám kapesné a mám o tom přehled. Ale za ty
peníze si můžu koupit co chci, ale někdy se mi stane, že třeba pár dní před důchodem, už
skoro nemám.“
Můj komentář – výsledek:
Všechny respondentky mají v současné době zaměstnání. Uvádí, že dříve pracovat
nemohly a ani to neuměly. Nyní každá navštěvuje takové pracoviště, na které stačí dle
svých možností a dovedností. Tak, aby pro ně práce nebyla moc náročná. Všechny jsou
rády ze své finanční ohodnocení. Najednou si uvědomují hodnotu peněz, se kterými musí
hospodařit každý měsíc. Líbí se jim, že mají více peněž, než dříve, za které si mohou
pořídit věci, které mají rády. Ty, které si vyberou a zaplatí samy. Dále uvádí, že se v práci
sejdou i s jinými lidmi, se kterými si celkem rozumí. To je pro integraci velmi důležité.

Dílčí výzkumná otázka č. 4:
Zjistit, v jaké míře uživatelé služby chráněné bydlení využívají veřejné služby?
Žena 1
„Teď tady byla akce tučnej čtvrtek, pak tu byla pouť. Nebyla jsem se podívat, byla
jsem v zaměstnání. Byla jsem tady ale s přítelem na hasičském plese. To pořádá obec, pan
starosta. Chodím ke kadeřnici, knihovna a pedikúra. Paní ředitelka Lenka Mottlová
udělala tady hodně velký pokroky.
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Žena 2
„Naučila jsem se jezdit autobusem. Trvalo to dost dlouho. Ze začátku jsem jezdila
s asistentem a pak už sama. Chodím ke kadeřnici. Kupuju si drobnosti, sponky, kosmetiku a
tak.“
Žena 3
„Navštěvuji kadeřnici a pedikúru. Ráda si chodím kupovat omalovánky do
papírnictví, třeba. Do cukrárny na kafe moc nechodím, radší si ho dám doma v klidu, a
levnějc.“
Žena 4
„No ano, zajdu. Chodím na pedikúru, na požádání mi asistenti objednají holiče a
pedikúru, mám peníze a sama si za to zaplatím. Kafe si dám radši doma. Teď jsem si
koupila mixér, je to čiště na to ovoce. Ovocný koktejl. Minulý týden jsme zkoušeli
banánovej. Minulý týden jsme ho byli koupit s asistentkou, protože byl levný a byl
poslední“
Žena 5
„Chodím na pedikúru, ke kadeřnici, Nejdřív se objednám, a pak jdu. Taky chodím
do restaurace na palačinky. Do cukrárny na kafíčko, na dortík.“
Žena 6
„Chodím na pedikúru, málokdy si zajdu do cukrárny, protože jsem tlustá. V obci
chodíme na kafe, ale od tý doby, co jsem si ho na sebe vařicí vylila, tak už tam nechci
chodit. S mamkou zajdeme tady i do hospody. Chodím k paní Máchové na sušenky do
obchodu v Příčovech. Nebo si to koupím ve městě.“
Můj komentář – výsledek:
Z výpovědí je patrné, že ženy navštěvují především kadeřnictví a pedikúru.
S pomocí asistentů se samy objednají a následně salon navštíví. Zde je vidět velký posun
v samostatnosti. Další zálibu má většina žen v cukrárnách, do kterých rády chodí na kávu a
zákusek. Využívají veřejných kulturních akcí, které pořádá daná obec či město. Rády chodí
za zábavou, kde si mohou zatančit a zazpívat. Dále ženy uvádí, že využívají i hromadné
dopravy, které dříve neznaly.
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5.7.1.

Shrnutí DVO

Abych si mohla odpovědět na cíl mé práce, zvolila jsem si jako hlavní výzkumnou
otázku - Jak klienti vnímají přechod z ústavního zařízení do chráněného bydlení?
Odpověď na hlavní výzkumnou otázku plyne ze shrnutí pěti dílčích cílů.
Průzkum ukázal, že uživatelky služby chráněné bydlení vnímají přechod velmi
pozitivně. Ze všech rozhovorů vyplynulo, že jsou ženy v současné době spokojené, a žijí
život kvalitně. Od všech žen jsem slyšela, že měly možnost se rozhodnout ke kroku
vedoucí ke změně. Všechny ženy věděly, co je zhruba čeká, a dlouhou dobu se
připravovaly na přechod.

Z ústavního bydlení se postupně stěhovaly na přípravné

domácnosti, ze kterých se přestěhovaly na chráněné bydlení. Měly na výběr mezi vesnicí a
městem.
Čtyři ženy nerady vzpomínají na ústavní život, který jim nevyhovoval. Všechny
uvedly téměř totožné prvky společné pro ústav. V paměti jim uvízly především tyto společné koupání, mnoholůžkové pokoje, čas strávený pouze v areálu, nemožnost zajít si
kamkoliv dle chuti a potřeby. Jedna klientka dokonce uvedla, že žádný pořádný život
nežily. Jejími slovy za ně všechno rozhodovaly „tety“ - tedy zaměstnanci ústavu.
V současnosti se tedy velmi dobře uvědomují výhody chráněné bydlení. Na okruh
otázek zaměřených na kvalitu života v podobě dílčích výzkumných otázek odpovídaly
s přehledem a pozitivně. Všechny si uvědomují změnu, která v jejich životě nastala, a jsou
za ni vděčné. Chválí si především soukromí, které dříve neměly. Myslím si, že to berou
jako důležitou součást života. Všechny se shodují na „výhodě“ vlastního rozhodování, to
pro ně také hodně znamená. Díky tomu si mohou zajít do cukrárny, aniž by se musely
někoho prosit. Navštěvují kulturní akce, vyměňují si recepty se sousedy. A i díky těmto
aktivitám boří bariéry a mýty. Dávají najevo, že umí žít v přirozeném prostředí. Život si
užívají naplno i přes svůj handicap.
Důležitou součástí jejich bytí je i možnost pracovního uplatnění. Velká míra
společnosti žije v představách, že osoby s postižením nemohou pracovat. To je samozřejmě
omyl. Všechny ženy, se kterými jsem mluvila, mají práci, do které dochází velmi rády.
Setkávají se s běžnou populací. Mohou s kolegy probírat každodenní starosti i radosti, své
zážitky a zkušenosti. Jsou si oporou a navzájem se od sebe učí.
Domnívám se, že ze získaných odpovědí mohu říci, že klienti vnímají přechod do
chráněného bydlení velmi pozitivně. Stěhování jim poskytlo nové životní možnosti. Je
znatelné, že nová forma bydlení jim prospěla ve všech směrech.
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6. Diskuze
V první kapitole této práce se věnuji podrobněji pojmu mentální postižení, které
klasifikuji a definuji. Zároveň uvádím i práva osob s mentálním postižením, která jsou
velmi důležitá, jelikož i člověk s handicapem má právo na důstojný a plnohodnotný život.
Zaměřuji se i na mýty, které se o lidech s mentálním postižením šíří. Spousty lidí bez
zkušeností a osobního setkání se domnívají, že by lidé s handicapem měli být izolovaní od
běžné populace. Setkávám se s názory, že jsou neschopní, nevědí nic o životě a neumějí se
o sebe postarat. Myslí si, že nezvládnou ani osobní hygienu. Na vyjmenování všech mýtu
ale není prostor. Je však důležité uvádět tyto předsudky do pořádku a bořit bariéry.
Ve druhé kapitole se zaměřuji na sociální služby. V této části je nejen
charakterizuji, ale i rozděluji. Opírám se především o Zákon o sociálních službách. č.
108/2006 Sb., který přesně definuje tuto problematiku. Jasně trvá na dodržování
základních zásad poskytování sociálních služeb, jako zachování důstojnosti a lidských
práv. Za další důležitou část této kapitoly považuji i standardy kvality sociálních služeb,
které jsou definovány jako soubor standardů složených z měřitelných kritérií, která uvádí
vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. Ty jsou pro práci v sociální sféře velmi důležité, proto
jsem se jim věnovala podrobněji. Domnívám se, že je to důležitý prvek pro každou
organizaci, který by se měl dodržovat. Každý uživatel služby by měl být řádně seznámen
se standardy a mít možnost do nich kdykoliv nahlížet.
Ve třetí kapitole se zaměřuji na ústavní bydlení, které opírám o českou odbornou
literaturu, ale zároveň i o své zkušenosti, které jsem měla možnost nasbírat během svého
života. Jako malé dítě jsem chodila navštěvovat svou matku, která pracovala v ústavu
sociální péče a dodnes si dobře pamatuji, jak takový systém fungoval. S jistotou mohu říci,
že je jedině dobře, že takový systém v dnešní době již nefunguje. V ústavním bydlení, ve
kterém se nerespektovala lidská důstojnost, soukromí a individualita každé osoby nejsou
podmínky pro ideální život pro nikoho z nás. Každý má právo na tyto hodnoty, které nám
obohacují život. Vývoj ústavů ovlivňuje i doba a společnost se svým pohledem na
handicapované osoby. Bohužel v době minulé, kdy ústavy pro osoby s mentálním
postižením byly oficiálně nazývány jako ústavy pro osoby s kretenismem či ústavy pro
idioty, bylo normální vylučovat osoby s postižením na okraj společnosti a co nejvíce je
izolovat. V dnešní moderní době se společnost snaží o pravý opak. Společnost si klade za
velký cíl integraci osob s různými druhy postižení. Otevírají se nové možnosti, staví se
chráněné bydlení, poskytují se byty na podporu samostatného bydlení. Lidé žijící
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v organizacích již nejsou zavřeni za zdmi areálu, využívají služeb jako běžná populace. Je
normální, že i lidé s postižením jezdí na výlety, chodí nakupovat, vaří si, starají se o
domácnost. Setkávají se s osobami bez handicapu a boří bariéry a mýty, které v naší
společnosti bohužel stále přetrvávají. Pamatuji si, jak se mě kdysi jeden známí zeptal, jestli
tam kde pracuji, jsou ty blázni zavřený v klecích. I takové rekce jsou možné. Myslím si ale,
že v dnešní době tyto názory již ustupují a lidé zjišťují, že se osob s postižením nemusí
štítit. Domnívám se, že za to může široká osvěta a integrace postižených osob do
společnosti, právě díky chráněnému bydlení, podporovanému bydlení, či možnosti
uplatnění se na trhu práce. Na druhou stranu jsem se měla možnost shlédnout několik
propagačních materiálů, které upozorňovaly na hrůzný život v ústavech. Bohužel videa,
která byla natočena, byla častokrát vytržená z kontextu a měla za úkol pouze udělat dojem
na veřejnost, která nemá žádnou představu o chodu a možnostech ústavního typu zařízení.
Taková propagace se mi zdá nevkusná, až nebezpečná. Protože pokud se má dělat osvěta
veřejnosti, měla by se dělat poctivě, s pokorou a pravdivě. V případě, že se klienti musí
naučit povídání, které vypráví jako básničku na chlup stejně v každém rozhovoru, a
vystupující herci jsou manipulováni jako loutky, jen aby to „nějak“ vypadalo, neshledávám
to jako dobrou propagaci. Osvěta, která se mi líbila a určitě ji oceňuji, je projekt „Dejme si
šanci“ který propaguje Nalžovický zámek. Myšlenka oslovit mladé studenty je velmi
zajímává. I osvěta mladé generace je velmi podstatná pro klidné soužití. Jak říká sama paní
ředitelka Nalžovického zámku, vzdělávají se nejenom mladí, ale i jejich rodiče a kamarádi,
kterým jsou zážitky z besídky vyprávěny. A tak se podstatné informace dostanou dále, než
by člověk čekal. A může se stát, že se z jedné přednášky stane dlouhodobá spolupráce,
jako tomu bylo s příbramským gymnáziem. Mladí studenti se stali s chutí dobrovolníky a
navštěvují klienty v Nalžovicích, podporují je v různých aktivitách a pomáhají na
společných akcích.
Čtvrtá kapitola je zaměřena na transformaci sociálních služeb. V této části se věnuji
celkové historii a průběhu v České republice. Podrobněji se zabývám vývojem
transformace v organizaci Nalžovický zámek, ve kterém tento proces probíhá od roku
2013. Součástí této kapitoly jsou i informace o možném riziku a překážkách, které mohou
nastat. Měla jsem štěstí a možnost získat pohled od zaměstnance, který pracoval
v sociálních službách. Pohled, který vypovídá o špatně provedené transformaci.
Domnívám se, že z této výpovědi je patrné, že největším nepřítelem je pro transformaci
čas. Je důležité, aby byl čas dobře zorganizovaný a aby ho byl dostatek. To platí pro
všechny zúčastněné, jak pro klienty, tak pro zaměstnance a v neposlední řadě i pro celou
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organizaci. Je velmi podstatné, aby se příprava nepodcenila, aby byl každý klient
seznámen se všemi možnostmi. Dát klientům na výběr a zjistit od nich jejich přání.
Setkávám se často s podobnými názory, kdy lidé s praxí i bez praxe v sociální sféře tvrdí,
že transformace není vůbec dobrá. Klienti jsou zvyklí na nějaký režim, který jim vyhovuje.
Najednou jsou z něho vytrženi a musí začít fungovat a žit nový život. Každý po nich chce,
aby se v padesáti letech honem naučili novým dovednostem. Ale už se nebere ohled na
jejich možnosti. Zda vůbec má člověk, který byl na něco zvyklý, reálnou šanci se
přeorientovat na tak velkou změnu v životě. Musím se přiznat, že i já často uvažovala
podobně. Proto se domnívám, že je velmi důležité, aby se v rámci transformace
zohledňovala individualita každého jedince a tak se k nim i přistupovalo. Nemyslím si, že
by forma chráněného bydlení, ve kterém není neustálý dohled asistenta, byla vhodná
opravdu pro všechny. A je velmi podstatné, aby se tyto kroky dodržovaly. Aby se pečlivě
vybírali takoví zájemci, u kterých je zřetelné, že mají na to, postarat se o sebe i domácnost.
Pátá kapitola je stěžejní částí mé práce. Věnuji se zde podrobně výzkumné otázce a
cíli výzkumu. Rozepisuji metody šetření a následné vyhodnocení získaných dat. Vybrala
jsem narativní rozhovor, ve kterém je prostor nejen pro vyprávění, ale i pro dodatečné
otázky. Tuto metodu jsem si vybrala z toho důvodu, protože se domnívám, že je pro mé
šetření vhodná. Uživatelky služby chráněné bydlení tak měly možnost mi vyprávět o své
minulosti a zavzpomínat na život v ústavu. Zároveň jsem měla možnost položit jim otázky,
které byly pro mě důležité. Z odpovědí, které jsem získala, je patrné, že klientky
využívající službu chráněné bydlení v organizaci Nalžovický zámek, si své možnosti
uvědomují a berou změnu pozitivně. V současné době jim vyhovuje jejich styl žití, jsou
spokojené. Vnímají volnost, kterou dříve neměly. Oceňují především možnost vlastního
rozhodování, která jim byla dříve upírána. Vychutnávají si kávu v čase, který si samy
zvolí. Je možné, že by někdo mohl kroutit hlavou a říkat si, co je to za možnosti. Člověk je
totiž vnímá automaticky a neumí si představit, a vlastně ani ho nenapadne, že by tyto
aktivity nebyly součástí jeho běžného života.
Svá doporučení a poznatky jsem uvedla v průběhu svého psaní. Nicméně bych ráda
na závěr zmínila informaci týkající se problematiky zadaného tématu. Domnívám se, že
transformace sociálních služeb je velmi aktuální téma, o kterém je důležité neustále hovořit
a dostat ho do podvědomí veřejnosti. Všem poskytovatelům sociálních služeb bych
doporučila, aby se vždy poučily z chyb a nechaly se inspirovat příběhy a zkušenostmi
z jiných organizací, ve kterých transformace úspěšně probíhá.
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Závěr
Cílem mé práce bylo stručně popsat proces, historii, vývoj a rizika transformace
sociálních služeb v České republice. Cílem práce nebyla analýza transformace sociálních
služeb v České republice v celé její šíři. Zaměřila jsem se na organizaci Nalžovický zámek,
poskytovatel sociálních služeb, ve kterém transformace probíhá od roku 2013. Hlavním
cílem mé práce bylo zjistit, jak uživatelé sociální služby chráněného bydlení vnímají
význam této služby, vzhledem k jejich kvalitě života. V rámci kvality života jsem přihlédla
do okruhu hodnot – soukromí a samostatnost, vlastní rozhodování, možnost volby,
pracovní uplatnění a využívání veřejných služeb. K dílčím cílům mé práce patří teoretický
základ zabývající se tématy mentální retardace, sociální služby, ústavní péče. Cílem mé
práce nebyl ani reprezentativní výzkum či vědecká analýza dat.
Svou práci jsem rozdělila do šesti kapitol. V první polovině jsem se věnovala
podstatným informacím pomocí odborné literatury a vytvořila tak teoretický základ
diplomové práce. Ve druhé polovině práce jsem se zaměřila na transformaci sociálních
služeb, historii ústavního bydlení a deinstitucionalizaci. Do kapitol jsem přidala své
zkušenosti z praxe a pohledy na danou problematiku. Stěžejní částí této práce je kapitola
číslo pět, ve které jsem se zaměřila na konkrétní organizaci a průběh transformace, která se
tam již šest let uskutečňuje. V této části jsem provedla narativní rozhovor doplněný o
otázky s šesti ženami, které mi pomohly získat potřebné odpovědi. Vzhledem k těmto
získaným informacím, jsem zjistila, jak klienti služby chráněné bydlení vnímají význam
této služby.
Zjistila jsem, že klienti vnímají tuto službu velmi pozitivně, a žádná z nich by se
nechtěla vrátit do zařízení, které má ústavní prvky. Všechny ženy si uvědomují možnosti,
které jim chráněné bydlení nabízí. Domnívám se, že se mi podařilo splnit cíle.
Při psaní práce jsem si uvědomila, že nejdůležitější je čas a důkladná příprava s
přihlédnutím na individualitu každého jedince. Doporučovala bych postupovat malými
krůčky a průběžně si ověřovat získané dovednosti klientů. I přes zachovávání
samostatnosti a soukromí na tomto typu bydlení se domnívám, že jsou důležité návštěvy
asistentů, kteří budou klienta rozvíjet, motivovat a podporovat. Tak aby nedošlo k úplně
izolaci, a veškerý proces nepřišel v niveč. Samozřejmostí je neustálá osvěta veřejnosti,
která je podstatná pro správnou integraci lidí s handicapem.
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Příloha č. 1
Přepis rozhovoru s Mgr. Lenkou Mottlovou
JAKÝ BYL PRŮBĚH TRANSFORMACE V NALŽOVICKÉM ZÁMKU? JAK
SE PŘIPRAVOVÁVALI KLIENTKY, VY I ZAMĚSTNANCI? Já když jsem sem přišla,
před šesti lety, ta situace tady byla docela tristní. Bylo hodně lidí na pokoji, vlastně nikam
moc nejezdili, zjistili jsme vlastně, že lidi z druhého patra chodí ven jenom prostě nějakých
velmi omezených podmínkách, resp. Některé lidi ani ven nechodili. Dostávali jsme se do
takových situací, že foukal vítr, a oni z toho byli úplně vyřízený. Především někteří klienti,
hlavně AB, která je nevidomá. Jak je omezená v určitých smyslech, tak vnímá ty věci jako
jinak a bylo to docela problematické. Ty lidi se vůbec nedostali ven, věci se jim nakupovali
hromadně. Hygienické potřeby, ale i oblečení. Většinou neměli možnost si ani něco
vybrat, byli tady takový způsoby, jak se vyrovnávali s tím, že byli ve větším počtu na
pokoji. Byly tady projevy sebepoškozování, já neříkám, že teď to tady není, ale tenkrát to
bylo ve větší míře. Když se pak ty lidi rozpustili do menších komunit, tak jsme vlastně
viděli, že i i ta medikace jde dolů. Nějak výrazně, ale šla dolu. No, a když jsem to tenkrát
viděla, v jakém stavu to je, tak jsem si řekla, že to tady potřebuje změny. Já chápu,
nezlobím se na ty lidi, co tu byli předtím, protože tu byli vedení nějakým způsobem a
vnímali to jinak. Ale setrvali v tom vnímání dýl, než se mělo. Měl do toho zasáhnout
někdo z vrchu. Třeba od zřizovatele a trochu je nasměrovat. Ale jsem si toho vědoma, že je
to těžký, že nejde vidět ty věci všechny negativně, ten personál byl nějak řízený, neměli
možnost vidět třeba jinam. Ty organizace v našem okolí byly vedeny podobně, takže ono
je to těžké. Neberu to tak, že by ty lidi byli viníci, ale ta doba tomu tak nahrávala. No, a
vlastně jsme se rozhodli, že půjdeme dál, kraj nás podpořil, prostě jsme se rozhodli, že se
zapojíme do transformace. Do projektu od MPSV, a tím to všechno začalo. Začalo to tím,
že jsme se začali vzdělávat, začali jsme vzdělávat personál. Ve všech změnách, co to
vlastně znamená, vlastně z toho ústavu odchází do komunity, na co je důležité se připravit.
Hodně nám pomohla kniha manuál Transformace a tím jsme se hodně nechali vést, i tady
máme mapku, kterou si odškrtáváme, co už jsme splnili. Fáze zahájení, kdy my jsme
oficiálně řekli, že do toho vstupujeme, personál i klienty jsme s tím seznámili, Fáze
přípravná, která sebou nese zase dílčí věci, a pak se dojede fáze realizace. Do té fáze
přípravy to bylo hodně o tom, že jsme vzdělávali ty lidi, měli jsme nějaký jako specifický
semináře. No a začalo se tady na těch domácnostech, který nebyly na zámku, začalo
některý dny vařit. Tehdá tady udělala velkou práci naše psycholožka a speciální pedagožka
(CD), která se s klientkami připravovala na tuhle fázi, vystřihovali si položky z letáku,
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lepili si je na papír a pak v doprovodu šli nakupovat. A to je i do teď, ale už ta podpora
není tak velká. Učili jsme je telefonovat, učili jsme je jezdit autobusem. CD je učila vyznat
se v jízdním řádu, hodiny, protože řada klientů neuměla a neumí je dodneška, ale mají už
naučený nějaké věci, podle kterých poznají kolik je hodin. Asistent jim třeba natočí budíka
na 6 ráno, nebo že teď mají jít na autobus. To co bylo zajímavý, bylo oblíkání jich. Protože
klienti se tady chovali jinak, než na veřejnosti. Byli tady navyklí, že tu mohou chodit
neučesaný, bez zubních náhrad, prostě v teplákách, vyšli si v nějakých sandálech. Prostě
nedbali na svůj zevnějšek. I teď je musíme neustále navádět, co a jak. Je to neustálí boj,
takový koloběh, kdy nic nekončí. Kdy my si řekneme, tak už tohle umějí, tak už nemusíme
na to dohlížet, ale ono to tak není, oni nám zas připomenou, že se pleteme. Velký zvrat
nastal, když jsme přijali nového klienta, prvního chlapa (EF). A vlastně ty klientky nebyly
zvyklí na nějaký stud. To jsou takový věci, který vás ani nenapadnou. A oni najednou jdou
nahý z koupelny a EF z toho byl úplně vyřízený. Oni se vlastně dřív myly, že jich bylo víc
ve skupině, že ony neměly žádný ten stud. Což se začalo pomalu měnit, teď jsme
důslednější. Mají župany, a už je to jiný. No a vlastně ten první mužský klient tady sehrál
velkou roli. Tenkrát přišel EF se sestrou GH z Příbrami a my jsme si uvědomili, kde to
bylo jejich domácí místo, kde to velmi dobře znali. Tak my už jsme tenkrát přemýšleli, co
udělat. Protože v Příbramské lokalitě je pouze Alca a ta vlastně pobytová služba nikde
není. A tendence byla je vrátit do jejich přirozeného prostředí. Jenže tenkrát to v té
Příbrami nebylo moc jednoduchý. Bylo to o počtu pracovníků, a vlastně my jsme si žádali
projekt na MPSV s ohledem na navýšení zaměstnanců, o zvýšení peněz, a my jsme to
nedostali. Takže jsme si říkali, co budeme dělat, protože jsme stoplí. Ale kraj se rozhodl,
že nás podpoří a takže jsme si zaregistrovali službu chráněné bydlení. Nejdřív se otevřely
dva baráky v Příčovech, to bylo pro nás nejvíc schůdný a bylo to ty lidi, kteří byli ze
Sedlčanska, nebo na zámku žili opravdu dlouho. A asi by bylo těžký je vytrhnout od sud a
dát je do Příbrami. My jsme se jich všech ptali, jako jestli upřednostňují město nebo
vesnici. A začínali jsme od těch nejvíce schopných. Takže nejdřív byl první dům, tam bylo
pět klientů. A ještě jsme se shodli, že chceme, aby pracovali ty klienti. My když jsme
jezdili v rámci ministerstva na takové setkání organizací zapojených do transformace, tak
jsme si tam navzájem vyměňovali zkušenosti, co se udělalo špatně, nebo co by se udělalo
jinak. A tím, že jsme si to předávali, tak jsme vychytávali spoustu věcí. Oni sice
přestěhovali, ale prostě byli dál vlastně v domácnostech a nikam moc nechodili. Takže se
udělalo pouze to přesunutí, ale v podstatě to zůstávalo stále ústavní. Takže to jsme řekli, že
nechceme. A měli jsme výhodu, že jsme měli STD. Nejdřív asistenti vozili autem klienty
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z Příčov do Nalžovic, a pak se zpátky vraceli. Ze začátku to bylo tak, že jezdili autem, a
pak jsme přišli na to, že s pracovníkem budou mít doprovod v autobusu. Pak se přišlo do
fáze, že klienti jeli, ale že asistent bude někde vzadu a bude jen jako kontrola. Oni pak
vystoupili a ten asistent šel stále za nimi, i s nákupem to tak bylo. Měli jsem obavy,
abychom to neunáhlili, nebyli jsme si jistí. Třeba to trvalo 3-4 měsíce ty nácviky a když už
jsme si byli jistý, že to zvládnou, tak teprve potom jsme řekli, že mohou jezdit sami. Ale
čekal na ně asistent na zastávce, ale teď už chodí třeba úplně sami. U klientů, u kterých
víme, že by to fyzicky nezvládly, tak ty se vozí dál. Jsou dvě jenom a zbytek jezdí sám.
Pak jsme učili telefonovat, a dokud jsme je nenaučili zavolat si pohotovost a umět ovládat
ten telefon, tak sloužili noční. A vlastně z těch se taky už slevilo. Máme i vyzkoušeno, že
si zavolají pomoc. Dbáme na to, aby se tam nejely ústavní prvky. Chceme, aby si s pomocí
asistentů sami objednávali třeba kadeřnici, na pedikúru, aby věděli, že hospodaří
s financemi, domlouvají se na domečku, co budou vařit, aby finančně vyšli. Mají
domluveno, co budou ten den dělat. Vše si dělají sami. A už se připravují i další klienti na
zámku. Takže i ti nejvíce postižený už si umí skládat a třídit prádlo, zapnout pračku,…
Neděláme si ambice, že budou úplně samostatný, ale prostě snažíme se už tady na tom
zámku dělat nějaký kroky k zlepšení péče o sebe. V podzámčí mají den, kdy si vaří sami
od rána do večera. Postupně se snažíme to nějak normalizovat. Nejdříve byly Příčovi a pak
se udělalo, že půjdeme do Příbrami. Měli jsme pořád tendence vracet ty sourozence zpět do
Příbrami. A vlastně jsme zjistili, že tam máme klienty, kteří by rádi šli do města. Některý
klienti tam mají i rodiče, že se nám podařilo, otevřít chráněnko. Podařilo se nám i pracovní
zařazení. Je tam větší možnost pracovního uplatnění. A většina z nich chodí do práce.
Takže kromě invalidního důchodu mají ještě peníze na víc. Invalidní důchod většinou mají
na financování služby, mnohdy jim to ani nestačí, takže my to ještě financujeme jako
organizace, ale jim zbývají nějaké peníze třeba na oblečení nebo na dovolenou.
HOSPODAŘÍ SI SAMI S PENĚZI? Tam je to individuální, protože mají rozsudky soudu,
s jakou částkou mohou hospodařit. Ta je nějak ohraničena na měsíc, s tou musí hospodařit
a zbytek se spoří, nebo opatrovník na základě žádosti klienta rozhodne. V minulosti
dostávali tzv. kapesné, ale mě přišlo divné slovo kapesné. Teď to mají tak, jak je to soudně
určený, třeba mají 500 Kč na měsíc. Každý si utrácí za svoje potřeby. Jdou a koupí si to.
Byla jsem si vědoma toho, aby zase nedošlo k tomu, že by byli neustále doma. Tak se
rozdělila kapacita STD. Půlka zůstala v Nalžovicích a půlka se přesunula do Příbrami.
Takže ty klienti, kteří se přestěhovali do chráněnka, tak jsme jim nechali chvilku, aby se
tam seznámili s prostředím, zjistili jsme ,že mají problém přecházet na semafor, takže jsme
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tam měli co dělat min. měsíc, než se tam srovnali. Než zjistili, kde je zastávka, kino,
obchody, kavárny. No a pak jsme po měsíci s nimi otevřeli STD ještě v Příbrami, ta se
naplnila lidmi z chráněnka a doplnila i lidmi z Příbrami. Tím pádem jsme v Příbrami
nabídli službu, která tam nebyla. Místo starostka nám hodně pomohla, město nám dalo
dotaci, velmi dobře nás přijeli jako město. Na seminářích jsme se s ostatními bavili, že oni
dělali tu chybu, že v tom prostředí, kam se měli klienti stěhovat oznámili tuto skutečnost
dopředu. že se tam budou stěhovat lidi s postižením, a zbytečně to vzbudilo špatné věci, že
se tam nemohli ani nastěhovat. A my jsme řekli, že tohle dělat nebudeme. A nemáme
nikdy problém. Ty vztahy jsou přátelské, Nikdy nebyl problém, vyměňují si i bábovky přes
plot.V Příčovech je hodně dobře přijali. No takže v Příbrami se nejdřív otevřelo chráněnko,
STD a momentálně máme i DOZP pro 6 lidí. Jo takže tam se přestěhovali další klienti,
které měli vazby s Příbramí. Klienti, o kterých jsme věděli, že jsou schopný a že se dobře
zainteresují. A budou tam fungovat. Pro nás bylo vždy strategický, že jsme zvolili budovy,
které byly blízko sebe. Aby se ta služba neprodražila. Museli jsme to držet v mantinelech.
Přemýšleli jsme tímto způsobem. Máme CHB a hned vedle je DOZP. A pak tam máme
ještě dvě CHB, ale to už je velmi samostatné bydlení, to už jsou vyloženě byty, kde se ty
lidi připravují na podporu samostatného bydlení. Na úplně jinou službu, ty jsou velmi
schopný. Chodí do práce, umí se o sebe postarat. Ty už tu službu potřebují opravdu menší,
oproti CHB. Protože vezmeme, že v DOZP 24h podpora, CHB přechod, tam už ta podpora
je menší, neslouží se tam noční, ta podpora je 3-4 hod denně. A pak je podpora
samostatného bydlení, my tu službu ještě nemáme registrovanou, možná jí ani nebudeme
dělat. Spíše budeme mít tendenci ty klienty přesunout do jiné služby, která to poskytuje. A
tam je podpora na vyžádání fakt jenom 2 h denně, ale tam už je ta změna, že byt už je na
klienta samotného, ne na organizaci. Už musí umět pořádně hospodařit s penězi. Pro nás
podstatný je, aby ta prostupnost mezi službami fungovala…. Aby z DOZP se dostali na
podzámčí, kde se trénuje na CHB, a pak až na samostatné bydlení. Doplněný tou STD.
Na CHb si sami připravují léky, nebo s pomocí asistenta.
ÚSKALÍ - Někdy jsme už mysleli, že ty klienti mají už vstřebaný některé dovednosti. A ty
klienti nás vrátili zase do reality. Stalo se nám, že klientky jeli autobusem ze Sedlčan do
Nalžovic, a oni byly zvyklé, že řidič, vždy otevřel zadní dveře. A tentokrát on otevřel jen
přední a oni nebyly schopné to vykomunikovat. Takže jeli do Prahy, ale zavolaly nám, že
mají problém. Ale naštěstí jela nějaká pani z Nalžovic, tak jim ukázala autobus směr
Nalžovice. To jsou věci, který vás nenapadnou. Jsou to věci, které fungují tři roky, pak
najednou tohle. Dvě klientky jsme vraceli zpět do DOZP, zjistili jsme, že je dobré skládat
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složení obyvatel CHb dle podobné míry postižení. Jedna klientka byla velmi pohybově
postižená, se sluchovou vadou. A ta šla hodně rychle dolů. Takže po dohodě s ní, jsme jí
opět vrátili na DOZP, takže určitě to jde. A druhá klientka nám dělala, ona to teda již
dělala v minulosti v jiné organizaci, ale chtěli jsme jí dát šanci a zkusit to. Ona chodila a
žebrala, vybírala koše, nedopalky a tam. A vlastně jsme zjistili, že potřebuje jiný režim,
takže ta se vrátila taky. No a upřímně, my jsme potřebovali, aby se tam klienti dobře
integrovali, a když pak vidíte někoho, kdo vybírá odpadky, tak to nevypadá dobře. Pro
klienty je to náročnější, protože byli zvyklí, že se po nich nic nechtělo. Že jim uvaří, uklidí,
…. Takže byli i klienti, kteří ze začátku se nechtěli zapojit do společného fungování.
Zkoušeli ty hranice, kdy povolíme, nebo nepovolíme…
Co se týče změny u personálu, tak ne všichni ty změny přijali. Podle mě i ta změna
myšlení je náročná, že některý lidi to nedají, dívat se na toho klienta sobě rovného. Že
hodně lidí je bere jako děti. To jsou věci, který mi jde mráz po zádech, mnohdy se s tím
potýkám i teď. Pracovník, kterému je čtyřicet říká 60 leté pani s postižením, tak si tady
Maruško hačni. To jsou takový anormality. S tím se musí pořád pracovat. CO my víme, jak
to ten člověk vnímá. Oni to myslí dobře ty pracovníci, ale vlastně ho devalvují na nějakou
osobu, která vlastně neví co chce. Na tom pracujeme do teď. Je tady nějaká fluktuace lidí,
takže stále musíme těm lidem vštěpovat, jak se chovat. Mají na to jiné pohledy, či jsou
zvyklí z jiné organizace. Bohužel jsem se setkávala i s tím, že pracovníci šidili klienty na
jídle. Nebo si šmelili oblečení pro klienty. Nakoupili si, a vyměnili to za jiné. Ty lidi už
tady nepracují, protože jsem to nepřekousla. Brali si i inkopomůcky, které si ty klienti
platí. Pro mě to je zásadní a nemohu tu mít takové zaměstnance. Přijde mi to šílený.
Stávalo se, že si i odlévali mýdlo. Setkala jsem se i s tím, že na záchodě nebyl toaletní
papír, protože mi tvrdili, že klienti ho hází do záchodu a tím ho ucpávají. Vyřešilo se to
tak, že museli jít na sesternu a tam si odmotat kus papíru. Pak jsme tam dali ty velký jamba
a v pohodě, ale dodneška se setkávám s tím, že některý klienti vidí toaleťák a vezmou si ho
na horší časy. Je to už jinak, ale stejně to mají zarytý.
SEXUALITA Rozrůstá se nám mužská klientela, takže hodně pracujeme i na oblasti
sexuality, ne bavit se o sexuální asistenci. Ale bavit se o tom, že i lidi s mentálním
postižením mají tyhle potřeby. I teďka probíhalo a probíhá velké školení na toto téma.
Bavíme se v Kamýku s dětmi o rozdílu mezi mužem a ženou. Když žijí v té komunitě, aby
to chápali. Dostali jsme se do situace, kdy jsme řešili vztah muže a ženy. A když jsme se
zeptali té ženy, jaký je rozdíl mezi mužem ženou, tak ona nevěděla. To jsou takový
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momenty, kdy si řeknete, že potřebujeme ošetřit další téma. Spolupracujeme s organizací
Freya. Je to téma, které taky hodně souvisí s transformací.
VLASTNÍ ROZHODNUTÍ Taky jsme chtěli, aby se klienti sami rozhodovali, ale aby
věděli, že každé rozhodnutí nese následky. To taky nevěděli, nebyla možnost nějakého
zažití. Ten personál se snaží je pořád nějak ošetřovat. Ale v reálném životě to tak není.
Měli jsme problém, jedna klientka nedodržovala pracovní časy. Takže jsme jí v tom
nechali vymáchat, aby si na to přišla. Došlo to tak daleko, že měla sezení na koberečku
s vedoucím a ten jí řekl, že jestli to tak bude pokračovat, že s ní ukončí spolupráci. No a
najednou to šlo. Srovnala a se a chodí do práce normálně. Začala fungovat jinak. Vnímám
to tak, že je důležité jim dát možnost zažít ty důsledky…. Dát jim na výběr…. Nechat je
zažít i neúspěch. Na to se hodně zapomíná v ústavech.
VEŘEJNÉ SLUŽBY Část klientů, kteří jsou z Příčov jezdí do Mely do Sedlčan, stýkají se
s jinými lidmi, to je hodně podstatný. Využívají hodně divadla, kina, do knihovny
v Příbrami bazén. Chodí tam, co normální populace, takže i na cvičení zumby. Zvláště v té
Příbrami, EF chodí pravidelně na svatou horu v Příbrami na nedělní mši. Je to takový
normální život, ne ústavní. Měli jsme možnost spolupracovat s institucí Euroinstitut, která
vzdělává lidi s postižením. Mají už nějaký certifikát, někteří chtějí pokračovat. Je to fajn,
protože mají větší šanci na trhu práce.
KDYŽ DĚLÁTE OSVĚTU ZÁMECKÝ SLAVNOSTI, PROJEKT DEJME SI ŠANCI.
MÁTE ZPĚTNOU VAZBU? Projekt dejme si šanci je úplně skvělý, protože jsme to
tenkrát udělali z toho důvodu, že jsme si byli vědomi toho, že běžná populace nemá
zkušenosti s mentálně postiženými osobami… že se jich i bojí.a my tento projekt začali na
popud otevření CHB a STD. Měli obavy z toho, jak se s nimi vlastně bavit. Vytipovaný
klienti, kteří neměli problém mluvit o svém životě, tak chodili do škol a mluvili o sobě,
byly za to i placený. Od tud se rekrutovalo i spoustu dobrovolníků. Hodně se dostala do
podvědomí problematika osob s mentálním postižením. Nejenom mezi studenty, ale ty to
pak samozřejmě vypráví doma, takže to mělo mnohem širší rozsah. Pak byli další akce pro
Příbram, tak nás jako organizaci pozvali. Nejednou jsme byli víc vidět. Snažili se nás
podpořit v aktivitách. Zjistila jsem, že Příbram je v tomhle hodně otevřená. A myslím si, že
kdyby nebylo projektu dejme si šanci, že by jsme se tam tak dobře neuvedli. A co se týká
zámeckých slavností, že by jsme měli zpětnou vazbu, že by nám někdo psal to ne. Ale
vidíte to na chování při tý akci. Že přijedou dobrovolníci., ale znormalizuje se tam ten
vztah. Když přijdou lidi z veřejnosti, tak vidí, že se umí bavit i lidi s postižením. Že se tady
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normálně volně pohybují, řada lidí si myslí, že je tu máme v klecích. To, že tady s nimi
jsou a stráví s nimi spousty času, tak takhle by to mělo být. Nakonec řeknou, že si mysleli
něco jiného, že změnili pohled na věc. A studenti z projektu dejme si šanci nám sem jezdí
pomáhat na slavnosti.
VIZE Otázka je co dál, protože zámek má velké architektské bariéry. Není tu výtah. My
jsme si nechávali dělat odhad, na kolik by vyšla rekonstrukce. A je to strašně peněz. Je to
několik desítek milionu. Takže by lepší bylo postavit nové baráčky na zelené louce. Kde to
bude bezbariérový. A momentálně stojíme. Snažili jsme se sehnat investice, ale je to hodně
o tom, jaká je zrovna politická situace. CO je pro ně priorita, a transformace teď priorita
není. Neplánuje se, že by jsme dělali velké změny. Buď zrekonstruovat zámek, klientela
stárne, budou možná upoutaný na lůžko a ty už se nedostanou ven. Jedině na nějakou
schodolezu. Proto se snažíme i ty lidi udržet v dobré fyzické kondici. Cílem je, aby měli
možnost vyjít alespoň dvakrát ven. Jsme si vědomi, že ty pohybové problémy nastanou,
takže víme, že nutná změna je. Je důležité, aby tady byl výtah, pak s tím nebudu mít
problém. Nebo resp. Jsme měla představu jinou, ale v té situaci v jaké to je ted, by to
stačilo. Nebo alespoň postavit domeček pro ty osoby s největší mírou pomoci. Momentálně
pracujeme hodně na té sexualitě, chystá se, že přijede organizace na diagnostiku
organizace. Člověk, který tady pracuje delší dobu, i já už ani nevidí ty chyby, které tady
jsou. Nechci, aby to bylo formou, že zaměstnanci se budou bát nějaký kontroly. Chci to
vyloženě pro sebe, abych věděla, jak na tom jako organizace jsme, co se dá zlepšit. Zda si
nepřenášíme ústavní prvky na chráněné bydlení. Třeba kniha návštěv, doma ji taky
normálně nemáme….. Aby nám poradil někdo nezaujatý., pohled z venku, který není
zatížený dlouhodobém bytím v této organizace.
ZPĚTNÁ VAZBA OD KLIENTŮ V Příbrami máme jednu klientku, která šla psychicky
dolů, Není medikačně vyladěná. Tak když jí není dobře, často říká, že chce zpět na zámek,
a když se jí řekne, tak jo sbal se jdeme, tak najednou zase nechce. Je to spíš takovej výkřik
o pomoc nebo něco takového, že ví sama, že jí není dobře. Že si uvědomuje, že je to tam
pro ní složitější. Ale když se jí nabídne, aby se vrátila, tak nechce. Na druhou stranu si
uvědomuje, že tam má svůj pokoj. A když se jich ptáte, zda by šli zpátky, tak řeknou, že
ne. Že teď je to o ničem jiném. Řekla mi jedna klientka, že dřív měla pocit, že byla v kleci,
a teď už ne. Když k nim jedu, vypráví mi, jak byli v cukrárně, kam chodí, že byly
nakoupit….. že teď je to pohodoví a jsou spokojený.
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STRACH Z TRANSFORMACE Zjistili jsme, že i přesto, že jsme jim informace poskytli,
tak oni se báli. Protože jeden pracovník je neustále přemlouval, aby nikam nechodili, aby
nechtěli. Na tvrdo jsme udělali setkání, kde jsem chtěla, aby ten pracovník sám řekl, o čem
teda ta transformace je.. A tam se to všechno ukázalo. Někteří pracovníci nevěřili tomu, že
by to mohlo dobře dopadnout. Teď už tomu věří a jsou tomu nakloněny, když vidí, že to
funguje. Bylo důležité, aby i ty pracovníci byli k této změně nakloněné.
OSVĚTA MEZI ZAMĚSTANANCI, ŠKOLILI JSTE VY, NEBO Z VENKU
Bylo to kombinované. Když jsme se přihlásili do toho projektu od MPSV, tak oni dělali
zadarmo školení. Sice nebyli akreditovaný, ale jezdili a školili. I když lidi proškolíte, oni
tomu nevěří, dokud to nevidí. Já si myslím, že i ta jedna pracovnice o ně měla strach. A
nemám jí to za zlé. Ale klientů jsem se všech ptali, jestli chtějí na město nebo na vesnici,
co oni si přejí. Když se pak mělo stěhovat na druhý barák v Příčovech, tak ostatní za nimi
jeli na kafe a povídali si ty klienti mezi sebou, jak to je. Říkali jsem si, proč my by jsme
jim to měli říkat… Ať oni si to řeknou mezi sebou. A když věděli, jak se klientkám
v Příčovech daří, tak nás prosili, že chtějí být další. Každý ráno za mnou chodí jedna
klientka a chce odejít. Jsou namotivované ke změně.
SHRNUTÍ Vždycky když jsme hledali bydlení, tak jsem vybírala podle toho, jestli to za to
stojí a nebrala jsem všechno. Vždy jsem si řekla, zd abych na takovém místě chtěla sama
bydlet. Protože byli lidi, kteří nám nabízeli tak hrozný byty, že jsem řekla ani náhodou.
Chtěla jsem, aby to bylo důstojný. Spousty lidí si řekne, že pro ty postižený to stačí, a
nabídnou vám něco typu ubytovny. A to jsem nechtěla. I takhle jsme přemýšlela.
Daří se nám, a šla bych do toho znovu. I kdyby se to mělo teď zaseknout, tak pro těch 22
lidí to smysl mělo, a i pro ten zbytek, protože kapacita lidí žijící na zámku se snížila.
Kapacita pokojů z pěti lůžek na dvě lůžka se změnila… I ty aktivity, které se v podzámčí
podporují, jsou super.
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Příloha č. 2
Autentický přepis provedeného rozhovoru s ženou č. 4
Když jsem nastoupila do Nalžovic, mně se tam líbilo. Byla jsem nejdřív na Domečku,
poznala jsem ty uživatelky. Některý tam jsou už kamarádkami. Nalžovice pro mě bylo
vytržení úplně jako ze současnosti. Já žila s maminkou, a ona zemřela. Měla jsem dva
přítele, zkouším znovu, ale nejde to. Uvidím, jak to bude dál. O Nalžovicích můžu říct
jedno, já jsem se tam naučila jedno. Naučila jsem se gramotnost. Na počítači. Pak se tam
dělali různý věci, vyráběli jsme korálky, svíčky jsme zkoušeli vyrábět. Po čem se mi stýská
je po holkách, a po těch co tam dělaj. Ale jinak jako, na to, když jsem byla v Nalžovicích,
vzpomínám dobře. Pak byl právě ten přesun v r. 2014. Do Příčov Tam právě bylo to
chráněné bydlení. Tam to taky šlo. Tam jsem se neučila víc, víc se o sebe starat. Tam jsem
taky měla kamarádky. Tam ten život plynul. Já jsem byla spíš z vesnice, ale ted je to ještě
o něčem jiném. V Příčovech jsem se naučila hodně, asistentka mě naučila hodně se o sebe
postarat. Byl tam hezký život. Do Sedlčan jsem chodila paličkovat a do knihovny. Někdy
mi tu chybí nějaký kroužek. NEMÁŠ MOŽNOST TADY NĚJAKÝ NAVŠTĚVOVAT?
Tady chodím do práce, štítkuju, přebíráme časopisy, dáváme zvlášť hračky, rozdělujeme
je. DOJÍŽDÍŠ AUTOBUSEM? Ano, autobusem.

Každý den, mám třicet hodin. Ted

v pátek ne, to jedu k panu doktorovi psychiatrovi, potřebuju si s někým popovídat, občas to
tu na mě padá. Drží mě třeba Šmoulinka nebo Karlík v televizi. Ted se snažím zhubnout,
ale dneska jsem zhřešila, byla jsem v cukrárně. Ale řekla bych, že od tý doby, co jsem
přišla z Nalžovic do Příčov a pak sem, tak jsem samostatnější. Mám debetní kartu, ze které
můžu vybírat, když potřebuju. Změnilo se u mě to, že jsem sebejistější. Řekla bych, že
můžu pochválit asistenty, že konečně někdo poslouchá taky někdy jenom mě. Co bych
potřebovala, občas někdy s něčím dopomoct. Třeba ve finanční sféře. Hodí se mi, když mi
asistentka poradí a pomůže. Ty uživatelky dobrý, až na jednu, ale nechci o ní mluvit.
KDYŽ SE VRÁTÍME K ZÁMKU A VZPOMENEŠ SI NA PROSTŘEDÍ A REŽIM DNE.
Režím dne, snídaně, nebyl výběr jídla. A teď bych řekla, že mám na výběr. Věčeři si dělám
sama, když mám chuť na brambory s tvarohem, tak si udělám to. Nakupujeme společně,
každá máme 500Kč. DOKÁŽEŠ SI TO SAMA ZPOČÍTAT? Někdy ano, někdy potřebuju
pomoct. KDYBY SI MĚLA SROVNAT BYDLENÍ.? Tady ten byt je lepší než
v Nalžovicích, tam byl stereotyp. Bylo nás tam hodně, tady jsem sama. JAK TRÁVÍŠ
VOLNÝ ČAS? Mandaly, křížovky pro děti, časopisy, sbírám obrázky o přírodě a lepím si
je, sice jako malá holka, ale mě to vytrhne . Taky mám ráda hudbu, třeba Bocelli, Petra
Koláře, mám Nedvědy, Magda Malá, Scooter. I dechovku mám ráda, od všeho něco. I dvd
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mám. VYUŽÍVÁŠ VEŘEJNÉ SLUŽBY? Chodím na pedikúru, ke kadeřnici, Nejdřív se
objednám, a pak jdu. Taky chodím do restaurace na palačinky. Do cukrárny na kafíčko na
dortík. CELÝ DEN SI MŮŽEŠ DĚLAT, CO CHCEŠ? Jo, ráno chodím do práce, pak jedu
autobusem domu. Ted mám naděláno. Pracuju každý den, celý den do půl třetí. Teď
chodím dřív, protože mám naděláno. Pak jdu domu nebo na kafe, nebo k jiné klientce.
KDYŽ SROVNÁŠ MĚSTA? Tady mám víc možností, můžu jít kam chci. Tady je velmi
malá podpora, nejsem pod kontrolou. Každý den sem přijde asistentka jen na chvilku, jestli
je tu uklizeno. Nebo mi můžu pomoct i s těma financema. Sama si nakupuju hygienu.
Chodím k čínanovi, tam chodím a tam nakupuju hygienické potřeby. V Nalžovicích jsem
to nemusela řešit. Tak jsme všechno dostali pod nos. TRANSFORMACE – Velká výhoda,
kvalitní služba a je perfektní. U mě to byla změna k lepšímu, hodně k lepšímu. Tady jsem
spokojenější, než na zámku. Měla jsem tu příležitost.
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Příloha č. 3
Autentický přepis provedeného rozhovoru s ženou č. 1
Od roku 1992 jsem nastoupila do ústavního léčení v Nalžovickém zámku.
Zpočátku nás na prvním patře bylo 30 klientek, takže polovina byla schopných, polovina
neschopných. Takže s nima tam moc nešlo pracovat. Byly tam malé dřevěné skříně, slabý
ručníky, jeden toaletní papír – takže jako špatná hygiena, špatný chování, spolupráce ke
klientům, atd, špatná zdr péče, A potom jsem se přestěhovala v r. 2004 do domečku a tam
už bylo více možností. Mohli jsme chodit nakupovat, chodit na poštu do obce, mohli jsme
jet autobusem do Sedlčan, do města, a vždycky jsem s paní asistentkou dojela koupit
oblečení, nebo co jsem potřebovala, hygiena, oblečení a tak různě. Ted tam už bylo více
možností. Bylo nás tam dvacet klientek. No potom v r. 2007 přestěhovala na Chaloupku, a
tam jsem měla nějaké neshody s klientkou XY, protože se vlastně seznámila s přítelem, a
ona jako měla pořád nějaké poznámky, měla nějakého chlapce a ona pak na mě hrozně
zanevřela, oni se rozešli a já jsem si právě našla přítele. Takže i schovávala pečivo, když
třeba viděla, že si s přítelem dáváme pusu. Tak na mě hrozně žárlila, byly tam mezi námi
neshody, jako hlavně i kvůli úklidu, a i kvůli jiným věcem. Takže jsem se jako čtyři holky
nedokázaly dohodnout, a byly tam neshody. Ale vždycky to s náma řešila pani vedoucí a
mluvila o tom s námi. Po těch neshodách s ostatními děvčaty jsem byla taková trošku
zmatená, velice rozladěná, jako prostě bylo mi nějak nevolno, a já se v noci vzbudila a ona
to na mě ta YX naprášila telefonem. Tak jako pak druhej den za mnou přišla pracovnice
ařekla mi, že půjdu zase na Domeček. Na Domečku jsem byla měsíc, na pozorování, a pak
už se to řešilo s p. ředitelem a byla jsem přestěhovaná na Rozárku. Procestovala jsem celej
zámek, všechny oddělení. Na Rozárce byly tři pokoje, já měla jednolůžkovej, samostatnej
pokoj. Já jsem tam byla do 31. 1. 2014. A 1. Února jsme se stěhovali sem. Do 31. 1. jsem
byla jako v tý transformaci právě.
A JAK PROBÍHALY PŘÍPRAVY? Ty přípravy probíhaly tak, že nás připravovalo
vedení a asistenti. Připravovala mě na to i moje klíčová pracovnice. A JAK TO
VYPADALO – TA PŘÍPRAVA? Učili jsme se vaření, jako s financema hospodařit, učili
jsme se být více samostatný. O víkendech jsme vařili došli jsem si do města jako na
nákupy a byli jsme seznámeny se společenským prostředím, i s lidma a třeba ke kadeřnici,
do knihovny, kam jsme potřebovali. A DO TÉ DOBY TO BYLO TAK, ŽE KADEŘNICE
JEZDILA ZA VÁMI? Ano, dřívávějc to bylo tak, v těch 90. letech to bylo, že tam jezdila
kadeřnice, pedikérka, takhle. A KDYŽ SI SE STĚHOVALA, ŠLA SI ROVNOU SEM,
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NA TENHLE DOMEK? Nejdřív jsem bydlela na domku dole, pak v r. 2015 sem. A
KOLIK SE VÁS STĚHOVALO? Sem nás šlo 4 klientky z dolního domečku. 4 klientky
jsme tady byly jako úplně první. POCÍTILA JSI NĚJAKOU ZMĚNU, KDYŽ JSI SE SEM
PŘESTĚHOVALA? Pocítila jsem změnu, může mě navštěvovat můj přítel, můžu si všude
dojít, můžu si vyprat, všechno mám, naskytlo se mi spousty možností. A je to stokrát lepší,
než to bylo na zámku. Teď už bych ani do zámku nechtěla. Když vezmu tu minulost, bylo
to opravdu hrozný. Osm let mám přítele Pavla, navštěvujeme se. Přítel má svůj byteček,
má svůj pokojíček, to mu umožnila jeho maminka, takže k sobě jezdíme na víkendy. Přítel
ke mně a já k němu do rodiny. Mám to k němu kousek. TAKŽE TO ZNAMENÁ, ŽE
SEDNEŠ SAMA DO AUTOBUSU A VYRÁŽÍŠ SAMA ZA NÍM? Ano, akorát musím
zavolat asistence, že dorazím, že jsem v pořádku. Když jsem jela poprvé, jel semnou přítel
a ten mi všechno ukázal. ASISTENTI S TEBOU NEJELI? Ne, asistenti semnou nejeli.
Úplně poprvé mě tam vezl údržbář autem. A NA ZÁMKU JSTE MĚLI MOŽNOST
JEZDIT SAMI AUTOBUSEM? Když jsme byli na domečku, tak už jsme mohli jezdit
autobusem. Pak i na Rozárce. Zvládám to samostatně. Ale když jsme byli na oddělení, tak
tam to nešlo, to záleželo jen na vychovatelkách, dřív se říkalo vychovatelky, tety. Nesměli
jsme si udělat, to co jsme chtěli. Třeba se uvařilo jedno jídlo, nesměli jsme si říct, že
chceme jiný jídlo. Holky pak měly i zažívací problémy a takový. No a nemohly jsme si
prostě říct, co chceme za jídlo, no a s hygienou to bylo taky špatný. A TEĎ SI
JÍDELNÍČEK DĚLÁŠ SAMA? Ano, jím to co chci, to co mám ráda a o víkendu si
vždycky nakoupím s asistentem na celý týden. Jedeme autem. A TY MÁŠ ROZPOČET,
SE KTERÝM MUSÍŠ HOSPODAŘIT? Ano, ano. S TÍM TI POMÁHAJÍ ASISTENTI?
Opatrovníci.

TY

DOSTANEŠ

URČITÝ

OBNOS

PENĚZ

A

S TÍM

MUSÍŠ

HOSPODAŘIT CELÝ TÝDEN, TAK ABYS VYŠLA. MÁŠ TY PENÍZE U SEBE A
S NIMI PLATÍŠ? Ano, to mám určitou částku, kterou můžu utratit, protože na týden máme
40 korun, 80 korun na dva dni, takže to 160 korun dělá na víkend. Musím si to vypočítat,
abych s tím finančně vyšla. Z TOHO SI TADY PAK VAŘÍŠ? Ano z toho si pak vařím,
přes týden chodím v práci na oběd, nebo když jedu do školy, tak chodím v Nalžovickém
zámku, jinak o víkendu si vařím sama. CO VAŘÍŠ NEJRADĚJÍ? Ted jsem o víkendu třeba
vařila brambory a kuřecí řízky. A BAVÍ TĚ VAŘIT? Baví mě vařit, problémy s tím
nemám. Se složitějším receptem potřebuju pomoct od asistentů. Jinak si zvládnu všechno
sama uvařit. I TY ŘÍZKY OSMAŽIT, VÍŠ PŘESNĚ, ŽE TO MÁ BÝT TEPLÉ? Ano aby
nebylo sirové maso. To dřív na zámku nebylo. JAKÝ VIDÍŠ ROZDÍL V DNEŠNÍM
BYDLENÍ OD ZÁMKU? Chodili jsme všichni jako po dvojicích po nádvoří, bylo to
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hrozný. Třeba by jsme chtěli jít na vycházku a nešlo to, třeba se dělaly i patenty v tom
zámku. Já osobně bych šla raději ven, ale nemohla jsem, protože se musely udělat ty
patenty. Ty klientky dělaly jako takový patenty jsme cvakaly. A DOSTÁVALI JSTE ZA
TO NĚJAKÉ PENÍZE? To nevím, to bylo přes pani ředitelku. A ještě svorky na špendlíky
jsme navlíkaly taky. TAKŽE TA ZMĚNA JE TAKÉ V TOM, ŽE TEĎ MÁŠ PŘEHLED
O SVÝCH FINANCÍCH? Ano, teď vidím výplatní pásku. PŘED TÍM SI DĚLALA
NĚJAKOU PRÁCI, A ANI SI NEVĚDĚLA, ŽE ZA TO DOSTÁVÁŠ PENÍZE? Ano, to
jsem měla jen důchod. A MĚLA JSI KAPASNÉ, SE KTERÝM SIS MOHLA DĚLAT, CO
CHCEŠ? MOHLA JSI CHODIT NAKUPOVAT DO NEDALEKÉHO OBCHŮDKU? Až
když jsem byla na Domečku, tak tam jsem mohla chodit. Došla jsem si koupit, na co jsem
měla chuť. Ale musela jsem přinést lísteček. Na zámku to nešlo. NA VESNICI, VE
KTERÉ TEĎ ŽIJEŠ, SE TI LÍBÍ? Ano libí, lidi se k nám chovají slušně, všechno je
v pořádku. Jakože tady máme i třeba pani, se kterou si hodně povídáme. Zatím jsem
s nikým neměla problém, jsem tu už 4 roky. JÁ VÍM, ŽE DOLE JE HOSPODA, MŮŽETE
SI ZAJÍT NA KAFE, NEBO NA PIVO? Třeba když tady byla předtím moje spolubydlící,
tak jsme jako chodívaly třeba na kávu nebo na limonádu. To jsme spolu chodívaly hodně.
A vždycky jsme si to koupily ze svýho každá. Nebo jsme si třeba půjčily peníze, tak jsme
si to zase poctivě vrátily. Ona měla problémy s těma financema, tak jsem jí hodně
pomáhala, třeba i s výběrem oblečení. Třeba nevěděla jakou má velikost, nebo takhle. Tak
jsem se jí snažívala pomoc. MÁTE TADY NĚJAKÉ AKCE, KTERÝCH SE MŮŽETE
ZÚČASTNIT? Teď tady byla akce tučnej čtvrtek, pak tu byla pouť. Nebyla jsem se
podívat, byla jsem v zaměstnání. Byla jsem tady ale s přítelem na hasičském plese. To
pořádá obec, pan starosta. ŘÍKALA JSI, ŽE CHODÍŠ PRACOVAT? Ano tam chodím od
roku 2016 a tam jako myjeme auta, vyrábíme tam hračky. Je to příprava na zaměstnání,
dostávám motivaci. JAKÁ JE TVÁ PRACOVNÍ DOBA? Chodím 4x týdně do práce a
taky do školy. Na euroinstitut střední škola, chci pokračovat od září v dalším oboru. KDYŽ
UDĚLÁŠ ZKOUŠKY, CO TÍM ZÍSKÁŠ? Budu mít výuční list, obor úklid a výpomoc.
Pak bych získala zase výuční list v jiném oboru. CO PRO TEBE BUDE ZNAMENAT TO,
ŽE TU ŠKOLU DODĚLÁŠ? Dá mi to hodně do života, učíme se i na co máme právo, jak
se máme projevovat a takhle. A fakt to jsou skvělý učitelky obě dvě. Vaření, šití, úklid a
takhle. A KDYŽ SE BAVÍME O TÉ PRÁCI, JAKÁ JE TEDA TVÁ PRACOVNÍ DOBA?
Od 8 do 14: 30 TADY SEDNEŠ NA AUTOBUS? Z Příčov jedu do Sedlčan a pak
odpoledne

zase

jedu

do

Příčov.

VYUŽÍVÁŠ

JEŠTĚ

NĚČEHO

JINÉHO

V SEDLČANECH? Chodím ke kadeřnici, knihovna a pedikúra. Paní ředitelka Lenka
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Mottlová udělala tady hodně velký pokroky. Prostě pani ředitelka udělala velký pokroky
v tom bydlení. DOKÁŽEŠ MI NA ZÁVĚR ŘÍCI, CO JE POJEM TRANSFORMACE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB? Zkvalitnění lepšího života, prostě, abych měla lepší život. A
MYSLÍŠ SI, ŽE MÁŠ LEPŠÍ ŽIVOT? Ano, mám, před transformací to bylo hrozný, byl to
horor. KDYBY SI MĚLA ZHODNOTIT, CO JE ÚPLNĚ NEJLEPŠÍ. Že nás to jako hodně
posunulo do života, že teď máme ten život úplně krásnej. V ČEM JE TEN ŽIVOT
KRÁSNEJ? Že máme víc soukromí třeba, že za mnou sem může přítel, žijeme spolu
sexuální život, že můžu kamkoliv kam chci, třeba na kulturní akci, samostatně, ale musí to
vědět asistent, takže teď máme úplně krásnej život.
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Příloha č. 4
fotografie projektu „Dejme si šanci“
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Příloha č. 5
fotografie projektu „Dejme si šanci“
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Abstrakt
Diplomová práce se nazývá: Kvalita života osob s mentální retardací v kontextu
transformace sociální služby. Cílem mé práce bylo stručně popsat proces, historii, vývoj a
rizika transformace sociálních služeb v České republice. Cílem práce nebyla analýza
transformace sociálních služeb v České republice v celé její šíři. Zaměřila jsem se pouze na
organizaci Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb, ve kterém transformace
probíhá od roku 2013. Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jak uživatelé sociální služby
chráněného bydlení vnímají význam této služby, vzhledem k jejich kvalitě života. K dílčím
cílům mé práce patří teoretický základ zabývající se tématy mentální retardace, sociální
služby, ústavní péče. Cílem mé práce nebyl reprezentativní výzkum ani vědecká analýza
dat. Informace jsem čerpala především z odborných knih a webových stránek Ministerstva
práce a sociálních věcí. Ke zjištění hlavního cíle práce jsem použila metodu - narativní
rozhovor. Práce je rozdělená na 6 kapitol. Za nejdůležitější považuji kapitolu pět, ve které
uvádím výsledky šetření. Je patrné, že uživatelky služby chráněné bydlení vnímají tuto
službu velmi kladně a jsou spokojené. Uvědomují si nové možnosti vhledem k jejich
kvalitě života.

Abstract
Thesis name: Persons with mental retardation and their quality of life in context of
Social Services transformation. Purpose of this thesis is to describe process, history,
progress and risks of transformation of Social Services in Czech Republic. Target of this
thesis is not transformation of Social Sevices in Czech Republic generally but it is targeted
on Nalžovický zámek organization, Social Services provider where transformation is in
progress from 2013. In thesis I investigate how clients using supported housing perceive
this service in context of quality of their life. My thesis includes theoretical base focused
on mental retardation, social services, institutional care. Purpose of this thesis is not
representative research or academic analysis of data. Used information are extract from
professional literatury and Ministry of Labour and Social Affairs website. Main used
method is narative interview. Thesis has six chapters. Results of my research are presented
in chapter five and I consider this chapter as most important. Research shows clients of
supported housing perceive this service in a very positive way and are satisfied. Feel this
opportunity as a new way how to make quality of their life better.
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