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Anotace: 

Tato bakala r ska  pra ce se zabý va  problematikou socia lní  pra ce a socia lní ch 

sluz eb v republice Sacha (Jakutsko) pro de ti a mladistve  se zdravotní m postiz ení m. 

Uva dí  specifika republiký pro leps í  pochopení  jakutske ho sve tona zoru, popisuje 

formova ní  socia lní  pra ce. Da le popisuje ruskou a jakutskou legislativu v oblasti sta tní  

podporý de tí  se zdravotní m postiz ení m a jejich rodin. Dals í  c a st poda va  informace o 

socia lní ch sluz ba ch pro danou cí lovou skupinu. Da le se zame r uje na zrakove  postiz ene  

de ti a jejich moz nosti vzde la va ní  s ohledem na absolvovanou sta z .  

Vý zkumna  c a st býla provedena pomocí  r í zený ch rozhovoru  se studentý oboru 

socia lní  pra ce a socia lní  pedagogika na loka lní  univerzite . Cí lem bakala r ske  pra ce je 

prima rne  pr edstavit te ma zdravotne  postiz ený ch – zrakove . Sekunda rní m cí lem je 

zjistit vztah studentu  VS  studují cí ch obor socia lní  pra ce a socia lní  pedagogika k 

studovane mu oboru v kontextu vý konu profese po absolvova ní . Pra ce tak pouka z e na 

vý voj socia lní  pra ce v Da lne vý chodní m regionu Ruske  federace s danou cí lovou 

skupinou. 

 

Annotation: 

This bachelor thesis deals with the issue of social work and social services, in 

the Republic of Sacha (Yakutia), for children and adolescents with disabilities. It 

presents the specifics of the republic for a better understanding of the Yakutian 

worldview, describes the formation of social work. It also describes Russian and 

Yakutian legislative, in the field of state support for children with disabilities and their 

families. The next section, provides information about social services, for the target 

section of societý. It also focuses on visuallý impaired children, and their educational 

opportunities, with respect to mý internship. 

The research part was conducted, bý means of controlled interviews, with 

students of social work and social pedagogý, at the local universitý. The aim of the 

bachelor thesis is, to introduce the theme, of the visuallý handicapped. The secondarý 

objective is, to find out the relation of students from universities, who studý social work 

and social pedagogý, to the studied subject in the context of post-graduate occupation. 

The work will point to the development of social work in the Far East region with a 

given target group. 
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Úvod 

Ve sve  bakala r ske  pra ci se ve nuji problematice de tí  a mladiství  se 

zdravotní m postiz ení m v republice Sacha (Jakutsko) – dlouhou dobu dane  te ma 

býlo na pozadí  z ivota jakutske  ver ejnosti. Nebýla moz nost potkat osobý s 

postiz ení m v muzeu, kava rne  c i v obchodní m centru nebo parku. Laicka  

ver ejnost ani neve de la, s jaký mi potí z emi nebo strastmi se potý kají  rodiný osob 

s postiz ení m, instituce rodiný v jakutske  spolec nosti ma  hluboke  kor ený v moci 

rodu, pojetí  rodiný nezahrnuje jenom nuklea rní  rodinu, ale taký s irokou i 

prokreac ní . Cela  rodina r es í  du lez ite  a va z ne  za lez itosti spolec ne , jak z financ ní  

straný, tak i z nemateria lní , proto se cela  rodina sama sta ra o osobu s postiz ení m, 

coz  na jednu stranu ukazuje silnou rodinnou odpove dnost, ale na druhou stranu 

jsou rodic e a osoba s postiz ení m ohroz ený socia lní  izolací , protoz e ve ve ts ine  

pr í padu  jeden rodic  musí  nechat svoje zame stna ní  a ves kerý  vlastní  c as ve novat 

pe c i o osobu s postiz ení m. Bohuz el ne vs echný rodic e zvla dají  narození  dí te te s 

postiz ení m, ve ve ts ine  pr í padu  jeden rodic  odejde. Pra ve  v podobný ch 

pr í padech model rodinne  odpove dnosti mu z e zachovat du stojný  z ivot pro 

pec ují cí  osobu a dí te  s postiz ení m, pr esto vs ak daný  model take  ukazuje na 

nedostatek socia lní ch sluz eb, pr edevs í m na zvýk lidí  r es it ve ci uvnitr  rodiný a 

nedu ve ru v pomoc odborní ku . 

Socia lní  pra ce jako ve dní  disciplí na se teprve výví jí  v republice Sacha, 

socia lní  sluz bý pr edstavují  ne az  tak rozmanitou nabí dku c inností  jako v C eske  

republice, ale mají  svoje zají mave  vlastnosti, ktere  popisuji ve sve  bakala r ske  

pra ci.  

Jako osobní  asistentka v organizaci Okamz ik, z. u . jsem me la moz nost 

pracovat s osobami s vadou zraku. Be hem absolvova ní  sta z e v Republika nske  

specia lní  interna tní  s kole pro de ti s vadou zraku a sluchu se mi povedlo 

nahle dnout do vedení  individua lní  terapie i vý uký, prove st rozhovorý s 

výuc ují cí mi s kolý o problematice zrakove  postiz ený ch. Výsokos kolske  

vzde la va ní  je dostupne  jen pro ne ktere  jednotlive  skupiný osob s postiz ení m, 

zrakove  postiz ení  je jednou z nich. Uvedena  skutec nost ovlivnila vý be r 

prima rní ho cí le bakala r ske  pra ce.  

Text zahrnuje rozbor ruske  a jakutske  legislativý ktera  k tomuto te matu 

na lez í .  

Ve r í m, z e vý zkum pomu z e se inspirovat c eske  odborne  spolec nosti a 

výtvor it pr edstavu o z ivotu v Da lne vý chodní m regionu Ruske  federace. 
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1 Republika Sacha (Jakutsko) 

1.1. Prehistorické období 

C love k zac al býdlet na souc asne m u zemí  republiký Sacha jí z  od starove ku. Dí ký 

rozsa hlý m archeologický m vý zkumu m ví me, z e lide  obý vali Jakutsko od dobý paleolitu. 

Mezi stanovis te  ranní ho stadia pozdní ho paleolitu patr í  stanovis te  Buorchaja (pr ed 27 

tisí ci letý), stanovis te  Bunge-Tollja/1885 (pr ed 45 tisí ci letý) [1]. K nejvý znamne js í m a 

nejví c prostudovaný m mí stu m pozdní ho paleolitu patr í  stanovis te  Diring Yuriakh (pr ed 

125-10 tisí ci letý) a stanovis te  Janskaja (pr ed 32,5 tisí ci letý) [2]. 

1.2. Vznik a vývoj republiky 

Dne 27. dubna 1922 ruský  u str ední  vý konný  vý bor pr ijal usnesení  „o Jakutske  

autonomní  sove tske  socialisticke  republice“ jako federa lní  c a sti Ruske  sove tske  

federativní  socialisticke  republice (da le RSFSR) s administrativní m centrem ve me ste  

Jakutsk. Tento region býl nejve ts í  na u zemí  Ruske  federace a taký nejve ts í  spra vní  a 

u zemní  jednotkou ve sve te . 

V listopadu 1922 se konalý kongresý Sove tu , na který ch býli zvoleni delega ti 

první ho Jakutske ho svazu. U stava Jakutske  autonomní  sove tske  socialisticke  republiký 

(da le ÁSSR) býla schva lena na III. sjezdu sove tu  Jakutske  ÁSSR na zac a tku roku 1925. 

Podle u stavý býla republika uzna na jako nedí lna  souc a st RSFSR, nejvýs s í  autoritu me l 

Jakutský  sjezd sove tu . V období  kongresu  Sove tský ch svazu  nejvýs s í  moc v republice 

me l Jakutský  u str ední  vý konný  vý bor jakoz to nejvýs s í  za konoda rný , spra vní  a kontrolní  

orga n Jakutske  ÁSSR. Obývatele  Jakutska tak poprve  ve sve  historii zí skali sta tnost. 

Sove tske  období  v historii Jakutska býlo spojeno s rozsa hlý m pru mýslový m 

rozvojem pr í rodní ch zdroju , který  zac al ve 20. letech minule ho století  te z bou zlate ho 

loz iska Áldan. V tr ica tý ch letech minule ho století  se zac alo výuz í va ní  Severní  mor ske  

cestý. U u stí  r eký Lený býl postaven na mor ní  pr í stav Tiksi, takte z  vodní  cestý a letecke  

trasý spojilý dr í ve nepr í stupne  oblasti republiký.  

Krome  toho se aktivne  výví jelý domorode  kulturý a na rodní  pru mýsl. V hlavní m 

me ste  Jakutsk vzniklo dramaticke  divadlo pojmenovane  podle na rodní ho aktivistý P. Á. 

Ojunske ho, kde se ves kera  tvorba odehra vala v jakutske m jazýce.  

V roce 1949 býlo zaloz eno Jakutske  ve decke  centrum (nýní  poboc ka Sibir ske ho 

odde lení  Ruske  Ákademie ve d). V roce 1956 býla zaloz ena Jakutska  sta tní  univerzita 

(nýní  Severový chodní  federa lní  univerzita M. K. Ámmosova).  
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Ve druhe  polovine  minule ho století  se zac alo aktivní  zpracova ní  a te z ba 

minera lu . V souvislosti s objevem diamantový ch loz isek na za pade  republiký býla 

v padesa tý ch letech výtvor ena silna  pru mýslova  infrastruktura pro jejich te z bu. 

Nova  etapa v jakutský ch de jina ch zac ala 27. za r í  1990, kdý dí ký aktivní  podpor e 

obývatel býla výhla s ena Deklarace o sta tní  svrchovanosti. V r í jnu 1991 vznikla funkce 

prezidenta. První m prezidentem se v prosinci 1991 stal Mikhail Efimovic  Nikolaev. 

Pozde ji oblast zme nila na zev – Republika Sacha (Jakutia).  

27. dubna 1992 probe hlo slavnostní  setka ní  XII. mimor a dne ho zaseda ní  

Nejvýs s í  radý republiký Sacha (Jakutia) a ver ejnosti hlavní ho me sta Jakutsk ve novane  

zac a tku platnosti U stavý republiký Sacha (Jakutia), jez  býla pr ijata Nejvýs s í  radou 

republiký dne 4. dubna 1992. 

Den vstupu nove  u stavý v platnost – 27. dubna býl prohla s en jako Den 

republiký [3]. 

1.3. Současnost 

Republika Sacha (Jakutsko) – subjekt Ruske  federace a je souc a stí  

Da lne vý chodní ho federa lní ho okruhu, nacha zí  se v severový chodní  c a sti eurasijske ho 

kontinentu a je nejve ts í m regionem Ruske  federace s rozlohou 3,1 milionu  km², taký 

zabí ra  tr i c asova  pa sma. Ádministrativne  se u zemí  de lí  na 2 me stske  c a sti, 34 oblastí , 

48 me st a 361 vesnic (u daje z 1. ledna 2017) [4].  

Ví ce nez  40 % republiký se nacha zí  za pola rní m kruhem, coz  hraje velkou roli 

pr i stanovení  minima lní  mzdý a pr í spe vku  od sta tu. Ruska  federace ma  na sve m u zemí  

ru zne  klimaticke  podmí nký, coz  v du sledku ma  vliv na odlis nou vý s i na kladu  na býdlení , 

pr ic emz  pracovní  podmí nký jsou na severu tvrds í  a nesou s sebou zvý s enou zdravotní  

za te z . Proto existují  oblastní  koeficientý uvedene  v za koní ku pra ce Ruske  federace, 

ktere  upravují  hodnotu pra ce na severu a jihu. Na u zemí  republiký Sacha fungují  c týr i 

stoupají cí  koeficientý: 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 2,0 [5]. V hlavní m me ste  Jakutsku koeficient c iní  

1,4 a c í m ví c na sever, tí m se koeficient ví ce zvýs uje. To same  platí  i pro stanovení  c a stek 

pr í spe vku  od sta tu.  

Pr esto u roven  nezame stnanosti v republice Sacha je 7,1 % (u daje v r. 2017), 

pr ic emz  mí ra nezame stnanosti v Rusku c iní  5,5 %. Nicme ne  jde o zatí m historický 

nejniz s í  procento nezame stnanosti v republice, napr . v porovna ní  s r. 2000 kdý 

nezame stnaní  tvor ili az  11,2 % jakutske  populace [6]. 
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V cele  republice z ije pr ibliz ne  1 milion lidí . U r ední mi jazýký jsou rus tina a 

jakuts tina. Hlavní  me sto je Jakutsk (zaloz ene  jiz  v r. 1632 Jenisejský m koza kem Petrem 

Beketovem be hem zkouma ní  pobr ez í  r eký Lený) s poc tem obývatel pr ibliz ne  311 tis. 

lidí . Jakutskou populaci tvor í  Jakuti (kolem 50 %), Rusove  (pr ibliz ne  40 %) a ostatní  

na rodý jako domorode  kmený, Ukrajinci a Tatar i. Takte z  35,9 % populace z ije na 

venkove . Za klad ekonomiký tvor í  pru mýsl pr í rodní ch zdroju  jako diamantý, zlato, uran, 

antimon, z elezna  ruda, uhlí , cí n, rtuť, str í bro, olovo, zinek, wolfram atd.  

Republika Sacha je jední m z nejví ce izolovaný ch a nepr í stupný ch oblastí  sve ta z 

hlediska dopravý: 90 % u zemí  nema  celoroc ní  dopravní  spojení . Pr í rodní  a klimaticke  

podmí nký jsou charakterizova ný jako extre mní . Republika je jední m z nejchladne js í ch 

mí st z obýdlený ch c a stí  planetý. Podnebí  je ostr e kontinenta lní , charakterizovane  

dlouhý m zimní m a kra tký m letní m období m. Maxima lní  amplituda pru me rný ch teplot 

nejchladne js í ho me sí ce – ledna a nejteplejs í ho – c ervence c iní  70–75 °C. Jakutsko 

pr edstavuje ví ce nez  30 % pr í rodý Ruska. 

Republika Sacha dí ký svý m pr í rodní m a teritoria lní m podmí nka m nema  

analogie na cele m sve te . Pra ve  zde se shromaz ďuje jedinec na  zkus enost zeme de lske ho 

hospodar ení  v extre mní ch klimatický ch podmí nka ch severu, take  zde býlý uplatne ný 

první  technologie býtove  vý stavbý v permafrostu. 

1.4. Světonázor jakutů 

Jakutska  religie neboli ví ra je za kladem formova ní  postoju  u de tí  a cestou pojetí  

sve ta u dospí vají cí ch. Její m ja drem je kult pr í rodý. Nejve ts í  duchovní  bohatství  

jakutske ho na roda je hrdinský  epos Olonkho, který  býl v roce 2005 uzna n organizací  

UNESCO jako „mistrovske  dí lo u stní ho a nehmotne ho de dictví  lidstva“. Olonkho – je 

specifický  z a nr jakutske ho folkloru, jmenuje se tak jak sa m epos, tak i vs echný 

jednotlive  ba sne  v tomto dí le. Olonkho se odehra va  ve forme  poezie – je to divadlo 

jedine ho akte ra bez z a dný ch hudební ch na stroju , za pouz í ti pouze hlasu. Datova ní  

vzniku eposu není  zna me .  

Toto u stní  de dictví  se nezapisovalo do poloviný 19. století , pr itom ne ktere  

olonkho (ba sne ) mají  2–3 tisí ce r a dku , jine  10–15 tisí c a nejve ts í  ma  az  56 tisí c 

r a dku  [7]. Olonkho je eposem na roda bez pí semnosti, proto se ume ní  výpra ve ní  c love k 

uc il jiz  od de tství  od sve ho mistra, jehoz  povola ní  nese na zev „olonkhosut“ - výpra ve c  

Olonkho. Olonkhosutý dr í v býli v kaz de  obci, na rod je vz dý podporoval jí dlem, protoz e 

se kvu li studiu nezvla dali starat ani o vlastní  dobýtek.  
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Olonkho ma  kolem 150 ba sní  (c a stí ). Mýtologický  sve t Olonkha se r í dí  týpickou 

kmenovou strukturou a skla da  se ze tr ech sve tu : Horní  – kde z ijí  dobra  boz stva, z nichz  

hlavní  je Jurjun Ájýý Tojon (Bí lý  Veliký  Pan), Str ední  – sve t obýdlený  lidmi a duchý 

pr í rodý, Dolní  – mí sto zlý ch duchu  a de monu  (abaahý), hlavní m de monem je Ársan-

Duolaj. Vs echný tr i sve tý spojuje Áal Luuk Maas (Veliký  Strom Z ivota), ve ktere m z ije 

bohýne  zeme  poma hají cí  lidem. Jako ostatní  eposý ma  svoji vlastní  kosmogonii. 

Za kladní  te mata jsou – stvor ení  sve ta neboli Str ední ho sve ta obývateli Horní ho sve ta – 

dobrý mi boz stvý Ájýý, vznik jakutske ho na roda dí ký boz stvu m a boj bohatý ru  

Str ední ho sve ta o dobrý  z ivot cele ho na roda s de moný Dolní ho sve ta. Postavý jsou 

archetýpicke , muz i jako bohatý r i, z ený – jako ochra nci doma cnosti, ktere  se výobrazují  

jako bohatý rký v pr í pade  bí dý.  

Posloucha ní  Olonkho – je spolec enska  uda lost, olonkhosut – je nedí lnou 

souc a stí  socia lní ho z ivota obce. Olonkho str ední ho rozme ru, tj. 8–10 tisí c r a dku , trva  

13–14 hodin bez pr esta vek, olonkhosut je umí  nazpame ť [8].  

Olonkho uc í  posluchac e oddane  a obe tave  sluz be  sve mu na rodu, statec nosti, 

ve rnosti vu c i tradici, ví r e ve ví te zství  dobra nad zlem a nespravedlností . Zde je 

shroma z de na moudrost na roda. 

Socia lní  a duchovní  hodnotý jako ovla daní  vlastní ho osudu, z ivotaschopna  

kulturní  integrita a soulad s pr í rodou usme rn ují  socia lne  – ekonomicke  sýste mý 

samospra vý, pu sobnost spolec nosti a jedince, vztah k ekosýste mu a etnicke mu 

sebeuve dome ní . Politika republiký zame r ena  na obnovu etnický vý znamný ch sýmbolu  

a hodnot ma  pr í znive  vý sledký vu c i asimilaci a inkulturaci, ktere  pr ina s í  vý voj moderní  

republiký. Jakutsko se teď nacha zí  v dobe  velký ch technologický ch zme n, inovac ní m 

vý voji a migraci [9].  
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2 Historie formování sociální práce na území republiky 

Sacha 

2.1. Sociální služba do revoluce r. 1917 

Socia lní  pomoc potr ebný m se výví jela v jakutske  oblasti paralelne  se socia lní  

pe c í  v Ruske m impe riu. Lze ji rozde lit na dve  etapý: první  etapa (18. století  – polovina 

19. století ) – jiz  funguje oficia lní  sta tní  sýste m socia lní  pomoci; druha  etapa (polovina 

19. stol. – zac a tek 20. stol.) – ve spojení  s naru stají cí m neklidem a klesa ní m du ve rý ve 

sta tní  spra vu, se zac al výví jet za jem o pomoc potr ebný m a stoupal filantropický  za me r 

spolec nosti, cí rkve i soukromý ch osob. Legislativne  ukotvena  socia lní  pe c e v Ruske m 

impe riu fungovala i na u zemí  jakutske m, ale me la svoje specifika. V 17. stol. roli u r adu 

socia lní  pe c e hra l rod. Tento lidový  zvýk ma  historicke  kor ený v jakutske  tradici – lide  

potr ebují cí  pomoc (lide  bez pr í str es í , chudí , sirotci a postiz ení ) býli prostr ednictví m 

komunitý pr ide lení  na starost za moz ný m lidem dane  komunitý.  

Jak v Evrope , tak i v Rusku se charitativní  c inností  zabý valo pr eva z ne  

duchovenstvo, ktere  k tomu povzbuzovalo s lechtu. Zejme na kla s terý výbí zelý k 

hromadne mu zakla da ní  de tský ch domovu  v 17. a 18. století . V roce 1725 býl zaloz en 

první  chudobinec. Eparchia lní  vý bor pravoslavne ho misiona r ske ho spolec enství  býl 

otevr en roku 1870, jední m z hlavní ch cí lu  vý boru býlo zakla daní  s pita lu , opatrovnictví  

a s kol. Krome  toho poskýtovali misiona r i humanita rní  pomoc v podobe  le ku  a 

zeme de lske ho na r adí .  

V carske m Rusku býla socia lní  pe c e neodluc itelnou souc a stí  zdravotnictví . Se 

vznikem Jakutske  oblasti v roce 1805 býla výhla s ena pozice „hlavní ho medika oblasti“, 

zac alý se zakla dat první  oblastní  nemocnice a tí m pa dem býl v kaz de m okresu jeden 

le kar . V roce 1808 ve me ste  Olekminsk býla otevr ena první  nemocnice pro 20 osob, 

první  leprosa rium na jakutske m u zemí  býlo zaloz eno v r. 1817 ve me ste  Srednekolýmsk 

a poskýtovalo pe c i pro 20 postiz ený ch leprou. V r. 1819 býlý zaloz ený dals í  nemocnice 

v s esti obcí ch. V Jakutsku býla první  nemocnice zaloz ena v r. 1843, be hem první ho roku 

tam býlo os etr eno 840 pacientu .  

V kve tnu roku 1891 dí ký britske  misiona r ce Kate Marsdenove  v Irkutsku vznikl 

vý bor pomoci nemocný m leprou v jakutske  oblasti. Paní  Marsdenova  se zabý vala 

zkouma ní m le ku proti lepr e, taký poma hala nemocný m a ve novala se charitativní m 
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sbí rka m od irkutske  a petrohradske  s lechtý na na kup teple ho oblec ení  pro nemocne  ve 

Viljujsku.  

První  de tský  domov býl zaloz en v r. 1852 v Jakutsku za darovane  pení ze velke ho 

kupce C epalova. Tadý býdlelý de ti od 6 do 11 let ve ku, domov fungoval za podporý 

da rcu . V r. 1888 býlý v Jakutsku zaloz ený domový pro de ti ve zn u  a pro de ti výhnancu . 

Taký býla zaloz ena první  nocleha rna. Carska  vla da odme n ovala mí stní  s lechtu za 

dobroc innost ude lení m ru zný ch sta tní ch titulu .  

V 19. stol. se jak v cele m Rusku, tak i v Jakutske  oblasti zakla dalý charitativní  

spolec nosti, ktere  se r í dilý statutý Ministerstva vnitra. Ve druhe  polovine  19. stol. 

charitativní  c innost v jakutske  oblasti býla pod odpove dností  samospra v. Nejdu lez ite js í  

role pro jakutskou oblast me lý penziona tý, kde se mohlý vzde la vat de ti z daleký ch 

vesnic a chudý ch rodin, v letech 1906–1908 tak studovalo 155 de tí , v letech 1909–1911 

az  292 de tí . V roce 1908 býlo zaloz eno 11 uc ilis ť a podniknuta stavba 26 s kol.  

Pr í kladem charitativní  spolec nosti je Jakutska  charitativní  spolec nost zaloz ena  

v roce 1890. Její m cí lem býlo zleps ova ní  materia lní ch pome ru  chude  vrstvý 

obývatelstva. Tato spolec nost výpla cela doc asne  a trvale  pr í spe vký, poma hala 

majetkem a jí dlem, hledala zame stna ní  pro pra ceschopne  lidi a mí sta v interna tní ch 

s kola ch pro de ti, zr izovala levne  jí delný a domový. Na jakutske m u zemí  fungovala 

spolec nost C ervene ho kr í z e od r. 1867, na její z  za klade  býla otevr ena první  bezplatna  

ambulatorní  le c ebna.  

C innost vs ech charitativní ch organizací  býla zastavena v letech revoluce. Take  v 

roce 1917 býla ukonc ena c innost Jakutske  charitativní  spolec nosti a její  majetek býl 

pr eda n jakutske  samospra ve . Da le býlo zavr eno Jakutske  oblastní  opatrovnictví  

de tský ch domovu  (ktere  existovalo od roku 1859) a spolec nost C ervene ho kr í z e [10]. 

2.2. Formování systému sociálního zabezpečení po roce 1917 

Porevoluc ní  situace ve sta te  býla hned doprova zena pr ijetí m nejdu lez ite js í ch 

dekretu . Orga ný socia lní ho zabezpec ení  RSFSR pros lý velký mi prome nami, nejen v 

na zvech, ale i ve struktur e. V Jakutske  ÁSSR zac al sýste m socia lní ho zabezpec ení  

fungovat v r. 1920. 

Na rodní  komisar ství  socia lní ho zabezpec ení  RSFSR se zabý valo rozpracova ní m 

dekretu  a za konu , financovalo a r í dilo regiona lní  instituce. Ve novalo se vedení  domovu  

pro postiz ene , domovu  pro seniorý, de tský ch u stavu , domovu  pro matký s de tmi, 

výpla celo du chodý a pr í spe vký. Poprve  se v te to dobe  zac al výví jet sýste m podporý, jako 
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napr í klad vý hodý v komuna lní ch sluz ba ch a ver ejne  doprave . Vý znamnou roli me lo 

„Ustanovení  o socia lní m zabezpec ení  pracují cí ch“ legislativne  pr ijate  v r. 1918, jenz  

upevnilo postavení  sta tu v socia lní  podpor e. Po skonc ení  obc anske  va lký býl jednotný  

sýste m socia lní ho zabezpec ení  rozde len na tr i formý socia lní ho pojis te ní  – sta tní  

zabezpec ení  lidí  s postiz ení m, socia lní  pojis te ní  pracují cí ch, rodin pr í slus ní ku  arma dý 

a zeme de lcu .  

Poc et obývatel dosta vají cí ch du chodý a pr í spe vký v jakutske  ÁSSR c inil v letech 

1921–1927 pr ibliz ne  1000 az  1600 lidí . Po roce 1947 za u c elem stimulace obnový v 

pova lec ne  dobe  býlo provedeno zvý s ení  du chodove ho zabezpec ení , vý hod pro 

pracovní ký v pru mýslu a ver ejne  doprave . Toto opatr ení  se tý kalo i pracovní ku  v 

pru mýslove  te z be  zlata a uhlí . Pr ijetí  za kona „O sta tní ch du chodech“ 14. c ervence 1956 

Nejvýs s í m sove tem SSSR umoz nilo zve ts it u roven  du chodový ch vý plat a poc et cí lový ch 

skupin, ktere  mají  pra vo na du chod. Za sadní  vý znam pro Jakutsko me lo Nar í zení  

Prezidia Nejvýs s í ho Sove tu SSSR od roku 1967 „O rozs í r eni u lev osoba m pracují cí m v 

oblastech Daleke ho severu“, jehoz  du sledkem býl pokles du chodove ho ve ku pro 

sever aný.  

V roce 1978 dosta valo v republice du chodove  vý platý a pr í spe vký pr ibliz ne  99 

tis. lidí : 50 tis. lidí  – starobní  du chodý, okolo 11 tis. lidí  – invalidní  v du sledku pracovní  

c innosti, ví ce nez  2 tis. lidí  – invalide  v du sledku va lký a pr í slus ní ci rodin zesnulý ch 

voja ku , ví ce nez  15 tis. lidí  – z du vodu ztra tý z ivitele rodiný, pr ibliz ne  12 tis. – rodiný s 

mnoha de tmi, svobodne  matký a socia lne  slabe  rodiný.   

Be hem 70.–80. let 20. století  probe hlý za konoda rní  zme ný tý kají cí  se socia lní ho 

zabezpec ení  obc anu , jako pr iblí z ení  u rovne  podporý druz stevní ku  k u rovni sta tní ch 

zame stnancu , pe c e o matku a dí te , zvý s ení  vý s e vs ech pr í spe vku  a du chodu , stanovení  

vý hod pro jednotlive  cí love  skupiný jako u r ední ci, druz stevní ci, osobý vs ech stupn u  

postiz ení , rodiný po ztra te  z ivitele, pr í slus ní ci rodin voja ku  a zesnulý ch voja ku , vetera ni 

pracovní  c innosti, obc ane  pokroc ilejs í ho ve ku z na rodnostní ch mens in republiký, 

rodiný s mnoha de tmi a svobodne  maminký.  

Dne 1. ledna r. 1983 býl poc et obývatel pobí rají cí ch pr í spe vký od sta tu kolem 

116 tis. lidí .  

Ministerstvo socia lní ho zabezpec ení  Jakutske  ÁSSR býlo podr í zeno 

Ministerstvu socia lní ho zabezpec ení  RSFSR v jake koliv sve  c innosti. Za kladní mi u kolý 

býlý postupý v urc ení  a vý plate  pr í spe vku  a du chodu , zorganizova ní  le kar ský ch 

posudku  pro stanovení  stupn u  postiz ení , pracovní  zar azení  a profesiona lní  studium pro 



17 

 

lidi s postiz ení m, uspor a da ní  prote zní  a ortopedicke  pomoci obc anu m, kter í  býdlí  v 

domovech pro seniorý a postiz ene . Ministerstvo r í dilo i republika nske  spolký osob 

nevidí cí ch a hluchone mý ch. 

Jak jiz  býlo zmí ne no v podkapitole 1.2 Vznik a vý voj republiký, v u noru r. 1991 

pr ijetí m za kona „O sta tní m statusu Jakutske  – Sacha sove tske  socialisticke  

republice“ býlý zme ne ný pra vní  vztahý republiký s RSFSR. R í zení  socia lní ho 

zabezpec ení  od te  dobý prova de la Jakutska  republika, ac koliv se r í dila i nada le 

pra vní mi normami Ruska. Pr estoz e pr etrva valo vertika lní  r í zení , Jakutska  republika 

me la moc se odvola vat a pr erus ovat federa lní  c innost na sve m u zemí . Od roku 1992 

poc í ta me novou etapu v historii socia lní ho zabezpec ení  v republice Sacha, ktera  zac ala 

zr í zení m Ministerstva socia lní ho zabezpec ení , pra ce a zame stnanosti. Za deset let dos lo 

k pr ejmenova ní , na zev se zme nil na Ministerstvo pra ce a socia lní ho vý voje, který  se 

pouz í va  dodnes [11]. 

Podle U stavý Ruske  federace pr ijate  v roce 1993, Rusko býlo prohla s eno 

socia lní m sta tem. Proto v c la nku c . 7 jsou popsa ný za kladní  sme rý politiký, jejichz  cí lem 

je výtvor ení  podmí nek pro du stojný  z ivot a volný  rozvoj c love ka. Ve druhe  c a sti te hoz  

c la nku jsou popsa ný povinnosti Ruske  federace jako socia lní ho sta tu: 

•  bezpec nost pra ce a zdraví  lidí , 

•  urc ení  garantovane  minima lní  vý s e platu, 

•  zabezpec ení  sta tní  podporý v mater ství , v otcovství , osoba m s 

postiz ení m, senioru m, rodina m a de tem, 

•  vý voj sýste mu socia lní ch sluz eb, 

•  urc ení  du chodu, pr í spe vku a jiný ch socia lní ch jistot. 

Socia lní  ochrana populace – je souhrnem sta tní ch a spolec enský ch 

socia lne -ekonomický ch aktivit, ktere  zabezpec ují  poskýtova ní  optima lní ch z ivotní ch 

podmí nek, uspokojení  potr eb, podporu c inorodosti osob a socia lní ch skupin, zvla daní  

du sledku tí z ivý ch situací  v z ivote  obc anu , garantovanou sta tem minima lní  u roven  

materia lní  pomoci socia lne  slabs í m vrstva m spolec nosti.  

Sýste m socia lní  ochraný tvor í  v souc asne  dobe : 

1. Socia lní  zabezpec ení  – je formou socia lní  politiký sta tu, ktera  je 

zame r ena na materia lní  zabezpec ení  jednotlivý ch skupin obc anu , je financova na ze 

sta tní ho rozpoc tu a specia lní ch mimorozpoc tový ch sta tní ch fondu  (napr . Penzijní  fond 

Ruske  federace, Fond socia lní ho pojis te ní  Ruske  federace, Federa lní  fond zdravotní ho 
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pojis te ní ). Hlavní m cí lem je výrovna ní  socia lní ho postavení  obc anu  v pr í pade  socia lní  

uda losti. 

Funkce socia lní ho zabezpec ení : 

• Ekonomicka  – poskýtova ní  materia lní  pomoci lidem, kter í  se ocitli v 

tí z ive  socia lní  situaci, podpora rozvoje na rodní ho hospoda r ství . 

• Politicka  – sblí z ení  socia lní ho postavení  ru zný ch vrstev obývatelstva, 

zabezpec ení  du stojne ho z ivota vs em obc anu m, stabilizace spolec enský ch vztahu  ve 

sfe r e socia lní  ochraný obývatelstva. 

• Demograficka  – stimulace ru stu poc tu obývatel a prodluz ova ní  str ední  

de lký z ivota. 

• Socia lne -rehabilitac ní  – uspokojení  potr eb pra ceneschopný ch obc anu  a 

obc anu  pokroc ilejs í ho ve ku výtvor ení m podmí nek, ktere  uchovají  jejich pra vní  status, 

ochrana zdraví  vs ech lidí . 

2. Socia lní  pojis te ní  – je výpracovaný  sta tem sýste m podporý 

pra ceneschopný ch obc anu  a obc anu  pokroc ilejs í ho ve ku, je financova n ze sta tní ho 

fondu pojis te ní  a soukromý ch fondu  pojis te ní . Existují  dva druhý socia lní ho pojis te ní : 

dobrovolne  a povinne .  

• Povinne  socia lní  pojis te ní  – jsou ru zne  sta tní  socia lní  garance, ktere  jsou 

financova ný fondý, ale v pr í pade  nedostatku financí  ve fondech, fungují  

za pomoci sta tní ho rozpoc tu. De lí  se na ver ejne  a profesiona lní  pojis te ní . 

Na povinne  ver ejne  pojis te ní  mají  pra vo vs ichni obývatele , ktere  pracují  

na smlouvu. Povinne  profesiona lní  pojis te ní  se tý ka  pouze osob, ktere  

mají  riziko pracovní ho u razu. 

• Dobrovolne  pojis te ní  nema  financ ní  podporu od sta tu a je zaloz eno na 

dobre  vu li zame stnavatele nebo jedince.  

3. Socia lní  pomoc – je du lez itou souc a stí  socia lní  ochraný obývatelstva. 

Sta tní  socia lní  pomoc se poskýtuje v podobe  pene z ní ch vý plat, u lev na komuna lní ch 

sluz ba ch a hmotne  pomoci.  

Socia lní  pe c e hraje neme ne  du lez itou roli, protoz e je zame r ena na propojení  

ru zný ch u rovní  organizac ní ch sýste mu . Funguje ve c týr ech rovina ch: 

1) Federa lní  nebo republika nska  (socia lní  pomoc rodina m a de tem, 

výpracova ní  socia lní ch normativu , zdravotne -socia lní  posudkova  sluz ba, socia lní  pe c e, 

stanovení  pr í spe vku a jeho vý s e, stanovení  du chodove ho zabezpec ení ); 
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2) Regiona lní  nebo loka lní  (r es ení  ekonomický ch proble mu , zakla daní  

fondu  socia lní  pomoci); 

3) Pracovní  skupina; 

4) NNO (odborne  poradenství , socia lní  rehabilitace osob s postiz ení m, 

zdravotne -socia lní  pomoc osoba m pokroc ilejs í ho ve ku). 

 

Zdroj: vlastní 

De lení  socia lní  ochraný podle cí lový ch skupin:  

1. Socia lní  ochrana de ti a mladistvý ch – je zame r ena na výtvor ení  podmí nek 

pro leps í  vý voj a vý chovu de tí , na udrz ení  jejich fýzicke ho a psýchicke ho zdraví . 

Legislativne  se zakla da  a r í dí  Federa lní m za konem „O za kladní ch garancí ch pra v dí te te 

v Ruske  federaci“ schva lený m v roce 1998. V dane m federa lní m za kone  se popisují  

definice dí te te, socia lní  adaptace a rehabilitace. Jsou zde ukotvený hlavní  principý 

politiký tý kají cí  se de tí .  

2. Socia lní  ochrana pra ceschopný ch obývatel zame r ena  na podporu lidí  v 

pr í pade  nemoci, ztra tý zame stna ní  a dals í ch socia lní ch uda lostí . 

3. Socia lní  ochrana pra ceneschopný ch obývatel zame r ena  na seniorý a lidí  

s postiz ení m, na uspokojení  jejich z ivotní ch potr eb, a proto poskýtuje sluz bý pe c e o 

osobu, zprostr edkova ní  pra vní , le kar ske  a socia lní  pomoci, pomoc se stravova ní m, 

pomoc v hleda ní  zame stna ní , profesiona lní  pr í pravu a rekvalifikaci atd. 

Obrázek č. 1 - Systém sociální ochrany 
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4. Socia lní  ochrana rodiný – zabý va  se podporou zaloz ení  rodin a udrz ení m 

instituce manz elství . Dana  cí lova  skupina je jednou z nejví ce podporovaný ch 

sta tem [12]. 

Ministerstvo pra ce a socia lní ho vý voje republiký Sacha (Jakutsko) se r í dí  ve sve  

c innosti U stavou Ruske  federace, U stavou republiký Sacha (Jakutsko), federa lní mi a 

republika nský mi za koný. V realizaci svý ch funkcí  ministerstvo spolupracuje s orga ný 

vý konne  moci republiký Sacha, teritoria lní mi orga ný federa lní  vý konne  moci, ktere  se 

nacha zí  na jakutske m u zemí , orga ný vý konne  moci subjektu  Ruske  federace, orga ný 

mí stní  spra vý v obcí ch republiký Sacha, obc anský mi a jiný mi spolec nostmi. U stavý 

socia lní  pe c e a pra ce vedene  ministerstvem pu sobí  v hlavní m me ste  a krají ch. 

Za kladní  u kolý Ministerstva pra ce a socia lní ho vý voje republiký Sacha 

(Jakutsko): 

• rozpracova ní  sme ru a realizace sta tní  politiký v oblasti pra ce a socia lní  ochraný 

obývatelstva; 

• realizace a výleps ova ní  socia lní  politiký v oblasti socia lní  podporý socia lne  

slabý ch obc anu , vc etne  rodin s de tmi; 

• poskýtova ní  socia lní  podporý s ohledem na pr í jem a potr ebý obývatelstva; 

• zabezpec ení  realizace sta tní ch jistot ve vý plata ch; 

• u c ast v rozvoji a výleps ova ní  socia lní  spolupra ce na u zemí  republiký; 

• realizace pravomoci orga nu  vý konne  moci republiký v oblasti bezpec nosti 

pra ce; 

• realizace za kladní ch sme ru  sta tní  socia lní  politiký v organizaci socia lní  pe c e 

obývatelstva, vc etne  osob pokroc ilejs í ho ve ku, osob s postiz ení m, rodin a 

mladistvý ch;  

• rozpracova ní  a výleps ova ní  sýste mu socia lní  pe c e, zleps ova ní  kvalitý 

poskýtova ní  socia lní ch sluz eb, formova ní  a rozvoj socia lní ch sluz eb, vc etne  

rozvoje NNO; 

• u c ast v zabezpec ení  socia lní  ochraný a socia lní  podporý osob s postiz ení m; 

• na vrhý a realizace pra vní ch pr edpisu , organizace sta tní  podporý pro osir ele  de ti 

a de ti bez rodic ovske  pe c e; 

• formova ní , vedení  a pouz í va ní  krajske  sta tní  databa ze o de tech, ktere  zu stalý bez 

rodic ovske  pe c e [13]. 
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Poc et obývatel republiký, kter í  dosta vají  du chodý ze sýste mu socia lní ho 

zabezpec ení  k 1. lednu 2018 tvor í  273 801 lidí , z toho socia lní  du chod dosta va  29 148 

lidí  [14]. 

Pra vo na socia lní  du chod mají  obc ane , kter í  nemají  odpracovanou urc itou dobu, 

ale potr ebují  sta tní  podporu. To znamena , z e pra ceschopní  lide , kter í  mají  pracovní  

sta z , c erpají  sta tní  podporu ze sýste mu povinne ho socia lní ho pojis te ní  a 

pra ceneschopní  obc ane , kter í  nemají  pracovní  sta z , c erpají  sta tní  podporu ze sýste mu 

socia lní ho zabezpec ení . Cí love  skupiný, ktere  dosta vají  socia lní  du chodý podle za kona 

„o sta tní m du chodove m zabezpec ení  v Ruske  federaci“ c . 166 [15] od 15. 12. 2001 – 

jsou osobý s postiz ení m I., II., III. stupne , vc etne  de tí  s postiz ení m, etnický ch mens in 

Daleke ho severu, ktere  trvale býdlí  na u zemí  Daleke ho severu a vedou jejich tradic ní  

stýl z ivota, de tí  oboustranne  a jednostranne  osir elý ch do 23 let ve ku. 

Socia lní  politika hraje du lez itou roli ve fungova ní  kaz de ho sta tu, protoz e 

fungova ní  socia lní  sfe rý pr í mo ovlivn uje stav a vý voj ekonomiký a politiký, v podstate  

urc uje kvalitu z ivota lidí . Socia lní  politika – je souc a stí  obecne  strategie sta tu, ktera  se 

vztahuje k socia lní  sfe r e, pr edstavuje za me rnou c innost sta tu v tvor ení  a realizaci 

r es ení  tý kají cí ch se obc anu  a jejich postavení  ve spolec nosti a je zame r ena na výtvor ení  

plnohodnotne ho z ivota lidí , zvý s ení  u rovne  blahobýtu spolec nosti a výtvor ení  

efektivní ho sýste mu socia lní ch jistot pro jednotlive  skupiný obc anu  s ohledem na jejich 

specifika. Vla da a její  celý  komplex vla dní ch orga nu  se r í dí  socia lní  politikou, její  

provedení  bý me lo mí t velkou spolec enskou podporu. Socia lní  politika pr i spra vne m 

vedení  odra z í  stav sta tu a situaci ve spolec nosti, ukazuje potr ebý a cí le socia lní ho 

vý voje [16].  
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3 Sociální ochrana dětí a mladistvých se zdravotním 

postižením 

V ruske  u r ední  terminologii se pouz í va  pojem „invalida“, v mojí  bakala r ske  pra ci 

jsem si dovolila zme nit tento pojem na „lide  nebo osoba s postiz ení m“ jelikoz  pí s u v 

c es tine , tý ka  se toto výsve tlení  pojmu v ruske  legislative , odborne  na zvý zu sta vají  v 

doslovne m pr ekladu. 

Federa lní  za kon Ruske  federace c . 181 od 24. 11. 1995 (aktualizova n od 

29. 7. 2018) „O socia lní  ochrane  invalidu  v Ruske  federaci“ [17] stanovuje sta tní  

politiku v oblasti socia lní  ochraný lidí  s postiz ení m. Cí lem te to politiký je zabezpec ení  

moz nosti realizace osoba m s postiz ení m, v obc anský ch, ekonomický ch, politický ch a 

jiný ch pra vech a svoboda ch, za stejný ch podmí nek jako ostatní m obc anu m Ruska, s 

ohledem na U stavu Ruske  federace a rovne z  v souladu s vs eobecne  uzna vaný mi 

principý a normami mezina rodní ho pra va a normami mezina rodní ch smluv Ruske  

federace. 

V kapitole c . 1 dane ho za kona se definuje pojem „invalida“. Invalida – je osoba, 

ktera  ma  poruchu zdraví  s dlouhodobý m porus ení m funkce(í ) organismu, zpu sobenou 

nemocí , du sledkem traumatu nebo vadami, ktere  vedou k omezení  z ivotaschopnosti a 

zpu sobují  potr ebu v socia lní  ochrane . Omezení  z ivotaschopnosti – je plna  nebo 

c a stec na  ztra ta schopnosti nebo moz nosti samoobsluhý, samostatne ho pohýbu, 

orientace, komunikace, kontrolý vlastní ho chova ní , vzde la va ní  se a zabý va ní  se 

pracovní  c inností .  

Socia lní  ochranou invalidu  se dle dane ho za kona rozumí  sýste m ekonomický ch 

a pra vní ch opatr ení  garantovaný ch sta tem vc etne  opatr ení  socia lní  podporý, ktera  

zajis ťují  osoba m s postiz ení m podmí nký pro pr ekona ní  (kompenzaci) omezení  

z ivotaschopnosti a jsou zame r ený na výtvor ení  stejný ch moz ností  v u c asti ve 

spolec enske m z ivote .  

Socia lní  podpora invalidu  – je sýste m opatr ení , který  zajis ťuje socia lní  garance 

lidem s postiz ení m, stanovený  za konem a jiný mi pra vní mi normami, s vý jimkou 

du chodove ho zabezpec ení .   

Ve c la nku 3.1 dane ho za konu se pí s e o nepr í pustnosti diskriminace na za klade  

postiz ení . Diskriminací  se rozumí  jaka koliv odlis nost, výlouc ení  nebo omezení  na 

za klade  postiz ení , kde cí lem nebo vý sledkem je sní z ení  nebo odmí ta ní  uzna ní  a 
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uskutec ne ní  politický ch, ekonomický ch, socia lní ch, kulturní ch, obc anský ch a jiný ch 

pra v a svobod. 

Stupen  invaliditý urc uje federa lní  zdravotne -socia lní  posudkova  sluz ba. Osobý 

do 18 let ve ku patr í  do kategorie „dí te  – invalida“. Zdravotne -socia lní  posudkova  sluz ba 

urc uje mí ru socia lní  ochraný pro osobu s postiz ení m, vc etne  pla nu rehabilitace. 

Komplexní  s etr ení  stavu organismu probí ha  na za klade  analý zý klinický ch, funkc ní ch, 

socia lní ch, pracovní ch a psýchologický ch u daju  osobý. Jako za kladní  druhý 

dlouhotrvají cí ch poruch funkcí  organismu c love ka za kon stanovuje: poruchý 

psýchický ch funkcí , vadý r ec i, senzoricke  poruchý, neuromuskula rní  a kostní  

onemocne ní , poruchý kardiovaskula rní ch funkcí , dý chací  soustavý, zaz í vací ho ustrojí , 

endokrinní ho sýste mu a metabolismu, krevní ho a imunitní ho sýste mu, moc ove  

soustavý, koz ní  soustavý a s ní  spojený ch sýste mu , poruchý zpu sobene  fýzickou vne js í  

deformací  (deformace oblic eje, hlavý, trupu, konc etin, abnorma lní  otvorý v zaz í vací m, 

moc ove m, respirac ní m traktu a porus ení  velikosti te la). 

Mí ra potr ebne  socia lní  ochraný se výme r uje podle stupn u  za vaz nosti 

dlouhotrvají cí ch poruch nebo nemoci, I. stupen  – jsou dlouhodobe  nevý razne  poruchý 

funkcí  organismu, II. stupen  – jsou dlouhodobe  mí rne  poruchý funkcí  organismu, III. 

stupen  – jsou dlouhodobe  vý razne  poruchý funkcí  organismu, IV. stupen  – dlouhodobe  

velmi vý razne  poruchý funkcí  organismu. Za kladní mi z ivotní  potr ebý jsou sebeobsluha, 

mobilita, orientace, komunikace, schopnost ovla dat vlastní  chova ní , schopnost se 

vzde la vat a pracovat. Kaz da  za kladní  z ivotní  potr eba se de lí  na tr i stupne  za vislosti: 1. 

stupen  – je urc en pro osobý se samostatný m vý konem c innosti v dels í m c asove m u seku 

s pouz ití m kompenzac ní ch pomu cek, 2. stupen  – osoba zvla da  vý kon za obc asne  

pomoci jine  osobý s pouz ití m kompenzac ní ch pomu cek, 3. stupen  – osoba nezvla da  

vý kon samostatne  a potr ebuje trvalou pomoc jine  osobý.  

Krite ria pro urc ení  invaliditý osobý do 18 let ve ku jsou – poruchý zdraví  

minima lne  II. stupne  za vaz nosti, ktere  omezují  jakoukoliv za kladní  z ivotní  potr ebu v 

jake mkoliv z tr í  stupn u  za vislosti [18]. 

Poskýtova ní  kompenzac ní ch pomu cek vc etne  jejich oprav je hrazeno z 

federa lní ho rozpoc tu a Fondu socia lní ho pojis te ní , nutnost pomu cek pro osobu s 

postiz ení m urc uje zdravotne -socia lní  posudkova  sluz ba. Technicke  kompenzac ní  

pomu cký pr edepsane  v ra mci individua lní ho rehabilitac ní ho pla nu jsou pr eda va ný 

natrvalo zdarma.  
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Technicke  kompenzac ní  pomu cký – jsou specia lní  prostr edký pro sebeobsluhu, 

specia lní  prostr edký pe c e (napr . pro lez í cí  osobý), pomu cký pro orientaci a komunikaci, 

pomu cký pro vý kon pracovní  c innosti a vzde la va ní  vc etne  literaturý pro nevidome , 

ume le  na hradý (prote zý, ortopedicka  produkce vc etne  obuvi, oc ní  prote zý, sluchove  

apara tý), specia lní  trenaz e rý a sportovní  výbavení , invalidní  vozí ký. 

Pro rodiný, ktere  mají  de ti s postiz ení m, existují  vý hodý v oblasti býdlení  podle 

za kona „o socia lní  ochrane  invalidu “. Rodina dí te te s postiz ení m se mu z e zaregistrovat 

v evidenci „zleps ení  býtový ch podmí nek“, ktera  ude luje pr edností  pra vo na obdrz ení  

pozemku  pro stavbu rodinne ho domu. Da le, týto rodiný mají  take  kompenzace na 

na kladý spojene  s na kupem, nebo prona jmem obýtný ch prostor a komuna lní ch sluz eb 

ve vý s i 50 %, vc etne  spravova ní  spolec ný ch prostor, na kladu  na studenou a horkou 

vodu, elektr inu, na komuna lní  sluz bý výpoc tene  na za klade  rea lne  spotr ebý, na palivo 

(jestli rodina býdlí  v dome  bez centra lní ho výta pe ní ), na vklad za genera lní  opravu 

spolec ný ch prostor v c inz ovní ch domech. 

De ti s postiz ení m, ktere  býdlí  v institucí ch u stavní  pe c e a jsou oboustranne  

osir ele  nebo zu stalý bez rodic ovske  pe c e do 18 let, mají  pra vo na pr ide lení  obýtne ho 

prostoru mimo por adí  evidence, pokud jejich individua lní  pla n rehabilitace umoz n uje 

samostatný  z ivot.  

Podle dane ho za kona mají  de ti s postiz ení m pra vo na me sí c ní  pene z ní  vý platu 

ve vý s i 1 544 rublu , vý plata je ovlivne na kaz doroc ní  indexací , ktera  výcha zí  z ru stu 

indexu spotr ebitelský ch cen, stanovený ch vla dou Ruske  federace. Pro rok 2018 je index 

1,025, coz  znamena , z e aktua lní  vý plata c iní  2 590 rublu  (podle kurzu C NB CZK – RUB 

ze dne 19.11.2018 je to 894,7 Kc ). Podrobne ji o naloz ení  s me sí c ní  pene z ní  vý platou 

podle za kona „o socia lní  ochrane  invalidu  v Ruske  federaci“ budu pokrac ovat da le. 

Poc et de tí  pobí rají cí ch tuto vý platu v republice Sacha (Jakutsko) pro rok 2018 je 

6 237 [19]. 

Dals í  pra vní  norma, ktera  popisuje podporu de tí  s postiz ení m a jejich rodiný, je 

federa lní  za kon „O sta tní m du chodove m zabezpec ení  v Ruske  federaci“ [20]. Podle 

dane ho za konu de ti s postiz ení m patr í  do pra ceneschopne  skupiný obc anu , status „dí te  

– invalida“ se urc uje na dobu, ktera  je stanovena  zdravotne -socia lní  posudkovou 

sluz bou (na 1 rok, 2 roký nebo 5 let).  

De ti s postiz ení m mají  na rok na me sí c ní  socia lní  du chod z du vodu invaliditý ve 

vý s i 12 082 rublu , kaz dý  rok se tato c a stka me ní  podle indexace, pro rok 2018 je index 
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2,9 %, to znamena , z e c a stka bez zapoc í ta ní  severní ho koeficientu je 12 432 rublu  

(podle kurzu C NB CZK – RUB ze dne 20.11.2018 je to zhruba 4 315,5 Kc ) [21]. 

Neme ne  du lez itý  je za kon „o sta tní  socia lní  pomoci“, který  pr edevs í m urc uje 

socia lní  pe c i v podobe  sta tní ch socia lní ch sluz eb pro de ti s postiz ení m. Na kladý na týto 

sluz bý se vztahují  na me sí c ní  pene z ní  vý platu ze za kona „o socia lní  ochrane  invalidu  v 

Ruske  federaci“. V pr í pade , z e se osoba rozhodne nepouz í vat sta tní  socia lní  sluz bý, 

vý plata bude ve vý s i 2 590 rublu . Pro osobý, ktere  chte jí  výuz í vat te chto sluz eb, bude 

vý plata c init 1 515 rublu  me sí c ne  (podle kurzu C NB CZK – RUB ze dne 20. 11. 2018 je 

to 525,9 Kc ) a to proto, z e celkova  cena sta tní ch socia lní ch sluz eb c iní  1 075 rublu  

me sí c ne  (u daje pro rok 2018). 

Tabulka č. 1 - Hodnota servisu státních sociálních služeb 

Servis sta tní ch 

socia lní ch sluz eb 
Hodnota v rublech 

Hodnota v koruna ch 

c eský ch podle kurzu 

C NB 

Le ký výdane  na 

receptý vc etne  

specia lní  vý z ivý pro 

de ti s postiz ení m 

828 rublu  287,4 Kc  

Poukazý na la zen skou 

le c bu 
128 rublu  44,4 Kc  

Doprava po 

pr í me stske  z eleznici a 

mezime stska  doprava 

na mí sto le c bý a zpe t 

118,9 rublu  41,2 Kc  

Celkem 1 075 rublu  373 Kc  

Zdroj: Penzijní  fond Ruske  federace 

La zen ska  le c ba se poskýtuje roc ne  na 21 dní  pro de ti s postiz ení m a jejich 

doprovod v podobe  1 c love ka, který  ma  pra vo na pobýt a dopravu na mí sto le c bý a zpe t 

zdarma.  

Osoba mu z e rozhodnout chce-li výuz í vat plný  servis socia lní ch sluz eb. Pokud se 

osoba rozhodne nevýuz í vat jednu nebo ví ce sluz eb, toto rozhodnutí  ovlivní  vý s i 

vý platý [22]. 
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De tí  s postiz ení m podle individua lní ho pla nu rehabilitace, který  pro ne  stanoví  

zdravotne -socia lní  posudkova  sluz ba, mají  na rok na leteckou, z eleznic ní  a 

automobilovou dopravu zdarma do rehabilitac ní ch center republiký a zpe t, tý ka  se to i 

jejich doprovodu.  

De ti, ktere  studují  ve specia lní ch interna tní ch s kola ch mají  na rok na zpa tec ní  

leteckou, z eleznic ní  a automobilovou dopravu zdarma na mí sto studia jednou za 

rok [23]. 

De ti take  mají  na rok na jí zdne  v me stske  hromadne  doprave  zdarma, jejich 

doprovod (rodic , opatrovní k, socia lní  pracovní k) ma  zvý hodne ne  jí zdne  za 428 rublu  

me sí c ne  bez omezení  poc tu jí zd (podle kurzu C NB CZK – RUB ze dne 21. 11. 2018 je to 

148 Kc ).  

V pr í pade , z e zdravotní  stav dí te te dovoluje navs te vovat obecnou mater skou 

s kolu, budou pro ne j výtvor ený specia lní  podmí nký, dí te  bude pr ijato do obecne  s kolý 

prvor ade . Rodic e dí te te s postiz ení m jsou osvobozeni od platbý za mater skou s kolu, 

tý ka  se to i specia lní ch mater ský ch s kol. 

Rodic e / opra vne ný  za stupce de tí  s postiz ení m, dosta vají  podporu od sta tu v 

ru zný ch sfe ra ch: 

• jsou osvobozený od platbý dopravní  dane  na jednu dopravní  jednotku; 

• mají  u levý na platbe  dane  za majetek (na obýtne  prostorý), jestli se tento 

majetek nepouz í va  pro u c el zisku; 

• mají  na rok na me sí c ní  dan ový  odpoc et ve vý s i 12 000 rublu  (podle kurzu C NB 

CZK – RUB ze dne 21. 11. 2018 je to 4 154 Kc ). Pro svobodne  rodic e se tento 

odpoc et zdvojna sobí ; 

• podle za koní ku pra ce mají  rodic e pra vo na krats í  pracovní  dobu, pracovní  vý letý, 

pr esc asova  pra ce, pra ce o ví kendu a o sva tcí ch, noc ní  sme ný pro z ený jsou 

moz ne  pouze s pí semný m souhlasem; 

• propus te ní  z pra ce pro svobodne ho rodic e je zaka za no, vý jimkou je likvidace 

firmý; 

• na hradní  volne  dný a na hradní  volno [24]. 

Rodic /opatrovní k který  se stara  o dí te  s postiz ení m dosta va  me sí c ní  vý platu od 

sta tu ve vý s i 5 500 rublu , c a stka je ovlivne na severní m koeficientem, coz  znamena  z e 

minima lní  c a stka pro obývatele republiký je 7 700 rublu  (podle kurzu C NB CZK – RUB 

ze dne 21. 11. 2018 je to 2 665,5 Kc ), maxima lní  je 11 000 rublu  (podle kurzu C NB CZK 
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– RUB ze dne 21. 11. 2018 je to 3 807,8 Kc ). Vý plata se výpla cí  se socia lní m du chodem 

dí te te, pokud vs ak osoba, ktera  se stara  o dí te  s postiz ení m, jiz  pobí ra  podporu v 

nezame stnanosti, na tuto vý platu nema  na rok [25]. 

V republice Sacha mají  rodiný s de tmi s postiz ení m na rok na pr í spe vek na 

uhrazení  komuna lní ch sluz eb ve vý s i 3 359 rublu  (podle kurzu C NB CZK – RUB ze dne 

23. 11. 2018 je to 1 166,5 Kc ) [26]. 

Z ivotní  minimum pro de ti v roce 2018 v republice Sacha je 16 846 rublu  (podle 

kurzu C NB CZK – RUB ze dne 23. 11. 2018 je to 5 850 Kc ) [27]. 

Tabulka č. 2 - Statní podpora dětí s postižením a jejich rodin, s použitím oblastního koeficientu 

Název výplaty 
Legislativní 

ukotvení 
Částka v RUB 

Částka v 
Kč 

Příspěvek 
na péči v 

Kč, ČR 

1. Sociální důchod 

Federa lní  za kon c . 

166 „O sta tní m 

du chodove m 

zabezpec ení  v 

Ruske  federaci“ 

1,4 – 17 404,8 
1,5 – 18 648 
1,6 – 19 891 
1,7 – 21 134,4 
2,0 – 24 864 

6 044,3 
6 476 
6 907,7 
7 339,5 
8 634,7 

 

2. Měsíční peněžní 
výplata 

Federa lní  za kon 
c .181 „O socia lní  
ochrane  invalidu  v 
Ruske  federaci“ 

1 515 – s 
pouz ití m 
servisu 

socia lní ch 
sluz eb 

 
2 590 – bez 

pouz ití  servisu 
socia lní ch 
sluz eb (na 
c a stku nema  
vliv severní  
koeficient) 

526 
 
 
 

899,4 

 

Celkový příspěvek 
pro dítě (výpočet s 
využitím sociálních 
služeb) 

 

1,4 – 18 919 
1,5 – 20 163 
1,6 – 21 406 
1,7 – 22 649,4 
2,0 – 26 379 

6 570 
7 002 
7 433,8 
7 865,6 
9 160,8 

I. stupen  
za vislosti – 

3 300 
II. stupen  
za vislosti – 

6 600 
III. stupen  
za vislosti – 

9 900 
IV. stupen  
za vislosti – 
13 200 

+ 
pr í padne  
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zvý s ení  – 
2 000 

3. Příspěvek na péči 
rodičům bez 
zaměstnání 

Prezidentske  
nar í zení  c . 175 „O 
me sí c ní  vý plate  

osoba m pec ují cí m o 
dí te  – invalidu a 
invalidý I. stupne “ 

1,4 – 7 700 
1,5 – 8 250 
1,6 – 8 800 
1,7 – 9 350 
2,0 – 11 000 

2 674 
2 865 
3 056 
3 247 
3 820 

 

4. Měsíční peněžní 
výplata na úhradu 

komunálních 
služeb pro rodiny s 
dětmi s postižením 

Vla dní  nar í zení  

Republiký Sacha 

(Jakutsko) c . 259 

3 359 (na 
c a stku nema  
vliv severní  
koeficient) 

1 166,5 

 

Celkem rodina může 
dostat (výpočet s 
využitím sociálních 
služeb) 

 Minima lní  v 
republice – 
29978 

Maxima lní  v 
republice – 
40 738 

10 410,7 
 
 

14 147,5 

 

Tabulka: vlastní  tvorba, u daje výcha zí  z legislativý Ruska, pr í spe vek na pe c i od PhDr. Moniký 

Nove , PhD., c a stký uvedený podle C NB pro den 23. 11. 2018  

Koeficientý pro obývatele Daleke ho severu pouz í vane  pro stanovení  vý s e 

socia lní ch pr í spe vku : 2,0 – u zemí , na který ch se nacha zí  pru mýslove  podniký te z bý 

diamantu , loz iska „Ájchal“ a „Udac naja“, nalezis te  „Deputatskij“ a „Kular“, me stska  c a st 

Niz ne kolýmsk, osada Usť-Ujga v Usť-Janske m kraji; 1,7 – me stska  c a st Lenskij, me sto 

Mirnýj a jeho obec; 1,6 – kraje Ábýjskij, Állaichovskij, Ánabarskij, Bulunskij, 

Ve rchne vilujskij, Ve rchne kolýmskij, Ve rchojanskij, Vilujskij, Z iganskij, Kobjaskij, 

Njurbinskij, Mirninskij, Momskij, Ojmjakonskij, Ole nekskij, Sredne kolýmskij, 

Suntarskij, Tomponskij, Usť-Janský , Eveno-Býtantajskij, celkem 20 kraju ; 1,5 – osada 

Kangalassý; 1,4 – hlavní  me sto Jakutsk a ostatní  kraje [28]. 

Ve vý s e uvedene  tabulce jsou shrnutý pr í spe vký od sta tu urc ene  pro de ti s 

postiz ení m a jejich rodiný, vý poc tý jsou uvedený s pouz ití m servisu socia lní ch sluz eb, 

protoz e ve ts ina rodin preferuje jejich pouz ití , jelikoz  de ti tak mohou dostat la zen skou 

rehabilitac ní  pe c i nejenom v republice, ale i v jiný ch subjektech Ruske  federace. Da le 

uva dí m seznam rehabilitac ní ch center v republice Sacha (Jakutsko) pro de ti s 

postiz ení m:  

1. Rehabilitac ní  centrum pro de ti a mladistve  s vadou r ec i a sluchu „SUVÁG“, me sto 

Nerjungri – poskýtuje zdravotne -socia lní , psýchologicko-pedagogickou a 

specia lní  pedagogickou pomoc de tem od 0 do 18 let ve ku, ktere  mají  poruchý 

sluchu, zadrz ení  vý voje r ec i, zadrz ení  psýchicke ho vý voje, poruchý autisticke ho 
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spektra a kombinovane  poruchý vý voje. Sluz bý poskýtuje v ambulantní  a 

pobýtove  (pouze na dobu diagnostiký dí te te) forme . Kapacita je 87 mí st. 

2. Rehabilitac ní  centrum pro de ti a mladistve  s postiz ení m, me sto Nerjungri – 

poskýtuje komplexní  rehabilitaci pro de ti od 1–2 me sí cu  do 18 let ve ku, v 

ambulantní  forme , kapacita je 75 mí st. Sluz bý jsou urc ený pro osobý s de tskou 

mozkovou obrnou a jiný mi onemocne ní mi nervní  a pohýbove  soustavý, pro 

osobý s chronický m onemocne ní m nervove  a pohýbove  soustavý, ktere  nemají  

status „dí te  s postiz ení m“, de ti rane ho ve ku s prenata lní m onemocne ní m 

centra lní  nervove  soustavý. 

3. Rehabilitac ní  centrum pro de ti s postiz ení m, me sto Njurba – poskýtuje 

komplexní  rehabilitace, zdravotne -socia lní  a psýchologicko-pedagogickou 

pomoc de tem a mladistvý m s vadou r ec i a sluchu, spolupracuje s rodinami, take  

poskýtuje odborne  poradenství . Sluz bý poskýtuje v ambulantní , pobýtove  a 

tere nní  forme , ma  kapacitu 30 mí st v pobýtove  a 10 mí st v ambulantní . 

4. Socia lne -ozdravovací  centrum rehabilitace osob s postiz ení m, kraj Ámga, 

vesnice Betjuncý – kapacita je 30 mí st, poskýtuje sluz bý rehabilitace nejenom 

pro de ti, ale taký pro dospe le . Poskýtuje sluz bý v pobýtove  forme , de ti mohou 

absolvovat rehabilitaci v le te . 

5. Str ední  odborna  s kola – interna t pracovní  a zdravotne -socia lní  rehabilitace osob 

s postiz ení m, hlavní  me sto Jakutsk – kapacita je 110 mí st, sluz bý jsou v pobýtove  

forme  urc ene  pro osobý s postiz ení m od 15 let do 30 let ve ku. Poskýtuje 

vzde la vaní  v 10 pru mýslový ch oborech: u c etní , krejc í , pekar (ka), obuvní  

odborní k(ce), prodavac (ka)-pokladní , kader ní k(ce), truhla r (ka) atd. Vý hodou 

pro absolventý je pomoc v hleda ní  zame stna ní .  

6. Rehabilitac ní  centrum pro de ti a mladistve  se zdravotní m postiz ení m, hlavní  

me sto Jakutsk – poskýtuje komplexní  rehabilitac ní  pe c i osoba m vs ech druhu 

postiz ení  v pobýtove  a ambulantní  forme , take  poskýtuje odborne  poradenství  

a psýchologickou pomoc rodic u m. Kapacita je 100 pobýtový ch mí st a 150 

ambulantní ch, daný  centrum rehabilitace je nove  postavený  a je nejve ts í m 

v republice [29]. 
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3.1 Popis sociálních služeb podle legislativy Ruské federace pro děti 

a mladistvé se zdravotním postižením 

Za kon c . 442 „o socia lní ch sluz ba ch Ruske  federace“ [30] popisuje za kladní  

principý, druhý socia lní ch sluz eb, financova ní , pra va a povinnosti uz ivatelu  a 

poskýtovatelu  socia lní ch sluz eb atd. Socia lní  sluz bý jsou definovane  jako c innost nebo 

c innosti ve sfe r e socia lní ch sluz eb, ktere  poskýtují  trvalou, periodickou i jednora zovou 

pomoc obc anu m, s cí lem zleps ení  jejich podmí nek z ivotaschopnosti a(nebo) 

prohloubení m schopnosti klienta samostatne  zabezpec ovat vlastní  za kladní  potr ebý.  

Principý poskýtova ní  socia lní ch sluz eb: 

1. Socia lní  sluz bý se poskýtují  s ohledem na dodrz ova ní  pra v c love ka a 

respektova ní  du stojnosti jeho osobnosti, mají  huma nní  povahu a nedopous tí  

poní z ení  cti a du stojnosti c love ka. 

2. Volný  pr í stup obc ana k socia lní m sluz ba m za stejný ch podmí nek, bez ohledu na 

jeho pohlaví , rasu, na rodnost, jazýk, pu vod, mí sto pobýtu, význa ní  a u c ast ve 

spolec enske  organizaci. (socia lní  spravedlnost) 

3. Poskýtova ní  socia lní ch sluz eb urc itý m socia lní m vrstva m obývatelstva.  

4. Geograficka  dostupnost socia lní ch sluz eb její m uz ivatelu m, dostatec ný  poc et 

poskýtovatelu  socia lní ch sluz eb pro uspokojení  potr eb obc anu . 

5. Zachova vaní  z ivota (býdlení ) obc anu  ve vlastní m pr í znive m prostr edí . 

6. Dobrovolnost. 

7. Mlc enlivost. 

Socia lní  prevence zahrnuje výs etr ení  podmí nek z ivotaschopnosti obc ana, 

zjis te ní  pr í c in ovlivn ují cí ch jeho z ivotaschopnost, analý zu u daju  sta tní  statistiký a 

provedení  sociologický ch vý zkumu , realizace sta tní ch regiona lní ch programu .  

V za kone  jsou popsa ný uda losti, ktere  zhors ují  nebo mohou zhors it 

z ivotaschopnost jedince, tí m pa dem za kon výmezuje cí love  skupiný, pro ktere  jsou 

urc ený socia lní  sluz bý: 

• osobý, ktere  u plne  nebo c a stec ne  ztratilý schopnost sebeobsluhý, samostatne ho 

pohýbu, zabezpec ení  za kladní ch z ivotní ch potr eb s ohledem na mí ru 

onemocne ní , traumatu, ve ku nebo postiz ení ; 

• pr í tomnost osob(ý) s postiz ení m v rodine , vc etne  de tí , ktere  potr ebují  

dlouhodobou pomoc od jine  osobý; 

• pr í tomnost dí te te nebo de tí , ktere  mají  potí z e se socia lní  adaptací ; 
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• nedostatek moz ností  zabezpec ení  pomoci (vc etne  doc asne ) osobe  s postiz ení m, 

dí te ti (de tem) a take  nedostatek jejich opatrova ní ; 

• existence konfliktu v rodine , pr í tomnost drogove  za vislý ch osob(ý) v rodine , 

za vislý ch na alkoholu a gamblerství , osob(ý) s dus evní  chorobou, doma cí  na silí ; 

• osobý bez pr í str es í , vc etne  osob do 23 let ve ku, ktere  ukonc ilý pobýt v instituci 

u stavní  pe c e pro de ti – sirotci a de ti bez rodic ovske  pe c e; 

• nezame stnanost a nedostatek prostr edku  k existenci. 

Pr ed poskýtova ní m socia lní ch sluz eb se uzaví ra  smlouva a individua lní  pla n, 

stejne  jako v C eske  republice. Formý poskýtova ní  socia lní ch sluz eb jsou stejne , tj. 

tere nní , pobýtove  a ambulantní . Druhý socia lní ch sluz eb v Rusku jsou podobne  

za kladní m c innostem pr i poskýtova ní  socia lní ch sluz eb v C eske  republice dle za kona c . 

108/2006 Sb. [31]. 

Druhý socia lní ch sluz eb jsou: 

• socia lne -z ivotní  – jsou zame r ene  na udrz ova ní  z ivotaschopnosti uz ivatelu  

socia lní ch sluz eb v be z ne m z ivote  (dane  sluz bý se poskýtují  v pobýtove  forme , 

napr . zahrnují  poskýtnutí  stravý, poskýtnutí  ubýtova ní , pomoc pr i zvla da ní  

be z ný ch u konu  pe c e o vlastní  osobu); 

• zdravotne -socia lní  – jsou zame r ený na udrz ova ní  a zachova ní  zdraví  uz ivatelu  

socia lní ch sluz eb dí ký pe c i, pomoci v ozdravovací ch postupech a 

sýstematicke mu dohledu pro zjis te ní  odchýlek ve zdraví ; 

• socia lne -psýchologicke  – zame r ují  se na korekce psýchologicke ho stavu 

uz ivatelu  socia lní ch sluz eb pro jejich socia lní  adaptaci vc etne  poskýtnutí  

psýchologicke  pomoci prostr ednictví m anonýmní  linký du ve rý; 

• socia lne -pedagogicke  – jsou zame r ený na prevenci deviantní ho chova ní  a vý voje 

osobnosti uz ivatelu  socia lní ch sluz eb, na formova ní  pozitivní ch za jmu  (vc etne  

volne ho c asu), zorganizova ní  volnoc asový ch aktivit, pomoc rodina m ve vý chove  

de tí  (vý chovne , vzde la vací  a aktivizac ní  c innosti); 

• socia lne -pracovní  – zame r uje se na pomoc v hleda ní  zame stna ní  a r es ení  

proble mu  spojený ch s pracovní  adaptací ; 

• socia lne -pra vní  – jsou zame r ený na pomoc klientu m v obdrz ení  pra vní ch sluz eb, 

vc etne  sluz eb, ktere  se poskýtují  zdarma, pomoc pr i uplatn ova ní  pra v a 

opra vne ný ch za jmu  uz ivatelu  socia lní ch sluz eb; 
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• sluz bý zvýs ují cí  komunikac ní  potencia l uz ivatele socia lní ch sluz eb s postiz ení m, 

to se tý ka  i de tí  s postiz ení m; 

• okamz ite  socia lní  sluz bý (za sobení  teplý m jí dlem nebo potravinami, 

zabezpec ení  oblec ení m, obuvi, pr ispe ní  v hleda ní  doc asne ho býdlení , pomoc 

klientu m v hleda ní  pra vní ch sluz eb, pomoc pr i uplatn ova ní  pra v a opra vne ný ch 

za jmu  uz ivatelu  socia lní ch sluz eb, asistence v neodkladne  psýchologicke  

pomoci ve spolupra ci s psýchologý a duchovní mi osobami. Okamz ite  socia lní  

sluz bý se poskýtují  bez smlouvý). 

Socia lní  sluz bý se poskýtují  zdarma pro nezletile  osobý v jake koliv forme  

poskýtova ní . Pro týto osobý a jejich za konne  za stupce take  existuje socia lní  

doprova zení , ktere  není  souc a stí  socia lní ch sluz eb. Doprova zení  zahrnuje podporu ve 

výhleda vaní  zdravotní , psýchologicke , pedagogicke , pra vní  a socia lní  pomoci, 

zapojení m organizací  poskýtují cí ch urc ite  sluz bý, jde o multidisciplina rní  spolupra ci 

(socia lní  doprova zení  je souc a stí  individua lní ho pla nova ní ). 

Sta tní  instituce poskýtují cí  socia lní  sluz bý se financují  z federa lní ho rozpoc tu, 

sta tní ho rozpoc tu subjektu  Ruske  federace, charitativní ch pr í spe vku  a zisku 

poskýtovatelu  socia lní ch sluz eb, pokud za poskýtova ní  sluz eb mají  odme nu. NNO, 

stejne  jako v C eske  republice mají  sta tní  dotace. 

Podle za konu 1404-3 č. 363-V „o socia lní ch sluz ba ch v republice Sacha 

(Jakutsko)“ [32] socia lní  pracovní ký v tere nní  forme  poskýtova ní  socia lní ch sluz eb mají  

na rok na kompenzace jí zdne ho od republiký Sacha, da le na u hradu specia lní ho 

oblec ení , obuvi a specia lní  inventa r .  

3.2 Popis poskytovatelů sociálních služeb pro děti a mladistvé se 

zdravotním postižením v republice Sacha (Jakutsko) 

Podle u daju  Ministerstva pra ce a socia lní ho rozvoje republiký Sacha (Jakutsko) 

na 1. c ervence 2017 v republice z ije 6 053 de tí  s postiz ení m, z nichz  433 de tí  mají  

poruchý pohýbove  soustavý, 296 de tí  s vadou zraku, 466 de tí  s vadou sluchu, 1 246 de tí  

s onemocne ní m centra lní  nervove  soustavý, 643 de tí  mají  dus evní  chorobý, 451 de tí  

mají  srdec ne -ce vní  onemocne ní , 166 de tí  jsou onkologický nemocne , 226 de tí  mají  

endokrinní  onemocne ní  a poruchý la tkove  vý me ný, 259 de tí  mají  onemocne ní  dý chací  

soustavý, 1 867 de tí  mají  jine  obecne  onemocne ní .  
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Podle u daju  z 1. c ervence 2017 poc et de tí  c ekají cí ch na poskýtnutí  socia lní ch 

sluz eb v pobýtove  forme  c inil 1 442 a v hlavní m me ste  Jakutsk z ije 32 % de tí  s 

postiz ení m z cele  republiký.  

V sta tní m rejstr í ku poskýtovatelu  socia lní ch sluz eb jsou zapsane  jako 

poskýtovatele  sluz eb pro de ti s postiz ení m pouze rehabilitac ní  centra, ktera  fungují  

jako denní  staciona r e. Mezi NNO, ktera  se zabý va  za lez itostmi de tí  s postiz ení m existuje 

pouze jedna  organizace –dobroc inna  nadace „Charýschal“ fungují cí  od roku 2011. Daný  

fond ma  podporu od sta tu, zabezpec uje spolec enský  z ivot de tí  s postiz ení m, podporuje 

jejich pra va a informuje ver ejnost o proble mech, se který mi se potý kají  rodiný s de tmi 

s postiz ení m. Tento nadac ní  fond je souc a stí  Rusfondu (nejve ts í  fundraisingova  

organizace v Rusku, ktera  poma ha  rodic u m sbí rat pení ze na drahe  le c ení  a operace pro 

de ti, ktere  se c asto prova dí  v zahranic í ). Dobroc inna  nadace ma  ne kolik vlastní ch 

projektu :  

• Ánimac ní  studio „Kouzla kina“ – projekt funguje od roku 2012, jeho hlavní m 

specifikem je inkluze, ve studiu de ti výtva r ejí  vlastní  poha dký, do fungova ní  jsou 

zapojený dobrovolní ci jako pomocna  sí la výuc ují cí m. Terapeuticke  c innosti jsou 

– psýchologie (vý voj komunikac ní ch schopností , sebeve domí , zí skaní  zruc nosti 

spoluprací ), sce nicka  r ec  (postavení  hlasu, dechova  cvic ení ), arteterapie. 

• Inkluzivní  divadelní  studio „Malý  princ“ – spojuje a uc í  spolupra ci de ti s 

postiz ení m a bez, ve ve kove  skupine  od 7 do 17 let, a rozví jí  tvu rc í  schopnosti 

de tí . V c ervenci 2017 se inkluzivní  divadelní  studio zu c astnilo rusko-ne mecke ho 

festivalu vý me nný ch studentský ch programu  „WIR – МИР“ v Berlí ne . 

• Integrovana  rodinna  s kola „Vlas tovka“ – od roku 2012 vede letní  ta bor pro de ti, 

jejich rodic e a sourozence, ta borý fungují  nejenom ve hlavní m me ste , ale i v 

jiný ch krají ch republiký. Cí lem je formova ní  spolec ne  zkus enosti, konstruktivní  

komunikace rodic u  a de tí , poskýtova ní  socia lne -psýchologicke  pomoci rodic u m. 

Specifika dane ho ta boru jsou v tom, z e de ti taký tra ví  c as s de tmi a mladistvý mi 

bez postiz ení  (s de tmi, bratrý a sestrami pracovní ku  „Charýschal“) – de ti s 

postiz ení m se tak uc í  komunikaci, de ti bez postiz ení  se uc í  empatii, kaz dý  tadý 

zí ska va  nove  zkus enosti. 

• Sportova ní  spolu. Doopravdý! – cí lem projektu je socializace de tí  a mladistvý ch 

s postiz ení m, spojení  de tí  s postiz ení m i bez v inkluzivní ch sportovní ch hra ch s 

vrstevní ký. V ra mci projektu se na za kladní ch s kola ch prova dí  spolec na  vý uka 

te lesne  vý chový (napr . hra v goalball).  
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• Novoroc ní  poha dka – kaz dý  rok dobroc inna  nadace organizuje tr i akce:  

◦ Da rek od Chýschaana (jakutske ho De dý Mrazí ka) – kaz dý  rok 6 000 de tí  s 

postiz ení m dosta va  uz itec ne  da rký jako batohý, deký atd. V roce 2015 nadace 

zorganizovala akci „Hodne  ruce“, v její mz  ra mci dobrovolní ci s ili s a lý pro de ti 

ve spolupra ci se studentý jakutske  str ední  industria lní  pedagogicke  odborne  

s kolý. 

◦ Pobýt za De dem Mrazí kem na jeho vlasti – dana  akce se kona  uz  tr i roký: 

podle vý sledku soute z e vlastne  stvor ený ch animovaný ch poha dek v 

integrovane  rodinne  s kole „Vlas tovka“, tr i rodiný ví te ze mají  s anci navs tí vit 

Veliký  Usťug (vlast De dý Mrazí ka). 

◦ Setka ní  s De dem Mrazí kem a Chýschaanem v Jakutsku – te to akce se mohou 

zu c astnit de ti, ktere  navs te vují  ume lecke  studio od nadace „Charýschal“, kde 

de ti c eka  sladke  obc erstvení , bohatý  program a moz nost osobne  pr edat 

dopis De dovi Mrazí kovi. 

• De ti musí  studovat spolec ne  – cí lem kampane  je obra tit pozornost ver ejnosti na 

to, z e v Rusku je velký  poc et de tí  výlouc en ze spolec enske ho z ivota. Projekt se 

skla da  ze tr í  akcí : 

◦ Socia lní  reklama zame r ena  na rodic e de tí  bez postiz ení , její mz  cí lem je 

uka zat, z e inkluzivní  vzde la va ní  je prospe s ne  pro vý voj kaz de ho dí te te. 

◦ Lekce laskavosti – ve spolupra ci s regiona lní m obc anský m sdruz ení m osob 

s postiz ení m „Perspektiva“ se na za kladní ch s kola ch prova dí  lekce 

laskavosti, ktera  uc í  de ti empatii a toleranci. Lekce se prova dí  v interaktivní  

forme  – be hem modelove  hrý, diskuze, sledova ní  filmu  se de ti uc í  samostatne  

dospe t k za ve ru, sde lit vlastní  mýs lenký a pocitý. Take  mají  s anci vide t 

Braillovu abecedu a jine  specia lní  a kompenzac ní  pomu cký. 

◦ Lekce o paralýmpia de  – na lekcí ch se de ti seznamují  s de jinami 

paralýmpijske ho hnutí , setka vají  se s u spe s ný mi sportovci.  

V roce 2018 dobroc inna  nadace „Charýschal“ zaloz ila call centrum, kde se rodic e 

z cele  republiký mohou dozve de t o socia lní  podpor e od sta tu, zapsat se na 

psýchologicke  a pra vní  poradenství , dostat informace ohledne  socia lní  integrace jejich 

de tí .  

Nadace zorganizovala semina r e v krají ch republiký pro odborní ký pracují cí  s 

de tmi s postiz ení m, zame r ovala se pr edevs í m na nauc ení  odborní ku metoda m a 

technika m pra ce s de tmi a jejich rodinami v hlavní ch sme rech – poskýtova ní  
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psýchologicke  pomoci rodic u m v podobe  psýchologický ch a motivac ní ch semina r u , 

socializace de ti pomocí  arteterapie a adaptovane  te lesne  vý chový, organizace de tský ch 

inkluzivní ch ta boru , lekce laskavosti a lekce o paralýmpia de .  

Pracovní ký nadace navs te vují  ru zne  kraje republiký, poskýtují  psýchologickou 

pomoc a odborne  poradenství  rodic u m, s kolení  rodic u  na te ma sýndromu výhor ení .  

Od roku 2017 za podporý nadace 17 de tí  navs te vují  lekce anglic tiný zdarma v 

loka lní ch krouz cí ch, c í mz  se taký zac len ují  do spolec enske ho z ivota ve skupine  de tí  bez 

postiz ení .  

V na vaznosti na velký  poc et de tí  s vý vojovou poruchou r ec i býla zaloz ena 

logopedicka  skupina v prostora ch nadace, skupiný jsou rozde lený do tr ech ve kový ch 

kategorií : 3–4 roký (rodic e navs te vují  lekce spolu s de tmi), 5–6 let, 7–9 let. Lekce 

probí ha  ve forme  hrý a logorýtmiký.  

Od roku 2017 je zaha jen provoz pr í me stský ch ta boru  be hem s kolní ch pra zdnin, 

coz  funguje i jako odlehc ovací  sluz bý pro rodic e.  

Nejdu lez ite js í  pr í nos nadace je v poskýtova ní  a rozvoji sluz eb rane  pe c e, coz  je 

aktua lní  proble m republiký. V ra mci nadace funguje psýchologicko-pedagogicka  

diagnostika de tí  do 1 roku a skupinove /individua lní  lekce montessori pro de ti do 5 let 

ve ku, odborne  poradenství , s kolení  rodic u , spolupra ce se zdravotní m persona lem, 

s kolení  odborní ku  pracují cí ch s de tmi pr eds kolní ho ve ku na te ma 

psýchodiagnostiký [33]. 

S podporou nadac ní ho fondu „Charýschal“ v republice existuje autonomní  

neziskova  organizace „Neobýc ejne  dí te “ pro de ti s poruchami autisticke ho spektra 

(da le PÁS). Tato organizace vzrostla ze sve pomocne  skupiný pro rodic e s de tmi s PÁS 

do u rovne  organizace, ktera  poskýtuje od roku 2013 pr í pravu dí te te do s kolý 

(logopedicka  skupina), protoz e v Rusku neexistují  specia lní  mater ske  s kolký ani tr í dý 

pro de ti s PÁS v be z ný ch mater ský ch s kolka ch, tzn. z e dí te  dostane potr ebnou specia lní  

pe c i a vý uku az  od s kolní ho ve ku, tj. od 7 let.  

Pedagogicke  a terapeuticke  sluz bý se poskýtují  za u hradu, protoz e dana  

organizace funguje na za klade  dotací , pr í spe vku  od da rcu  a plateb od rodic u  za 

výuc ovací  hodiný, pr esto organizace „Neobýc ejne  dí te “ hleda  financ ní  prostr edký u 

spra vní ch orga nu , fondu , firem a da rcu  na pomoc rodic u m s uhrazení m lekcí  pro jejich 

de ti. Dlouhodobe  navs te vují  lekce 58 de tí .  
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Pro stars í  de ti s kolní ho ve ku existují  skupinove  lekce socializace, v jejichz  ra mci 

se mladiství  uc í  var ení , s ití , ume ní  pýrografie a dekupa z e, spolec ne  navs te vují  divadla, 

kava rný, muzea.  

Ume lecka  dí lna pro de ti a mladistve  s PÁS se nacha zí  v prostorech soukrome  

galerie v hlavní m me ste  Jakutsk a funguje uz  c týr i roký, tam se de ti uc í  ume ní  malova ní  

s výuc ují cí m vý tvarne ho ume ní , kaz dý  rok probí ha  vý stava jejich prací  a proda vají  se 

pohlednice pr ed Silvestrem.  

Áutonomní  neziskova  organizace výkona va  velkou pra ci v informova ní  

ver ejnosti o autismu. Pr í kladem jsou kaz doroc ní  akce konají cí  se na poc est dne 

2. dubna (sve tový  den porozume ní  autismu), kdý se konají  charitativní  koncertý, 

konference pro odborní ký, v sí dle neziskove  organizace je den otevr ený ch dver í , kde se 

prova dí  bezplatne  konzultace pro de ti a jejich rodic e, semina r e pro pedagogý 

mater ský ch s kol.  

Na podzim roku 2018 organizace zaloz ila centrum denní ho pobýtu (denní  

staciona r ) pro de ti s PÁS. Skupiný jsou rozde lene  do dvou sme n, od 9 do 12 hod a od 14 

do 17 hodin, be hem pobýtu se de ti u c astní  socia lne -terapeutický ch aktivit, 

rehabilitac ní ch cvic ení , pí sec ne  terapie, arteterapie, na cviku dovedností  pro zvla da ní  

pe c e o vlastní  osobu, sobe stac nosti a dals í ch c inností  ve doucí ch k socia lní mu zac lene ní  

[34].  

Dí ký iniciative  rodic u  neziskove  organizace „Neobýc ejne  dí te “ v roce 2018 býla 

zaloz ena první  tr í da v republice Sacha pro z a ký s PÁS v be z ne  za kladní  s kole. Podobne  

tr í dý se v Rusku jmenují  „zdrojove  tr í dý“, protoz e mají  zdroje inkluze de tí  s PÁS jako 

odborní ký, specia lní  metodiký výuc ova ní , pomu cký. V dane  tr í de  se de ti uc í  zpoc a tku 

za pomoci asistenta pedagoga a postupne  pr echa zejí  do be z ný ch tr í d. Tak na podzimu 

roku 2018 poprve  v historii republiký Sacha (Jakutsko) pe t de tí  s PÁS zac alý studovat v 

be z ne  za kladní  s kole [35]. 

V roce 2010 býla zaloz ena dals í  neziskova  organizace – Jakutska  republika nska  

obc anska  organizace podporý rehabilitace de tí  s kochlea rní  implanta tý „Krok do sve ta 

zvuku “. Dana  organizace býla zaloz ena dí ký iniciative  rodic u  de tí  s kochlea rní  

implanta tý, ovs em v roce 2010 se rodic e setkali s nepr í jemný m faktem – v republice 

nebýli odborní ký, kter í  se zabý vají  rehabilitací  de tí  po kochlea rní  implantaci, nebýli 

pedagogove  pracují cí  s de tmi pr eds kolní ho ve ku se sluchovou vadou, nebýli ani 

mater ske  s kolý. Jediný m mí stem rehabilitace býl Rehabilitac ní  centrum „SUVÁG“ ve 

me ste  Nerjungri (viz s. 26), kde se sezna mili rodic e de tí  s kochlea rní  implanta tý a 
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rozhodli se spojit jako organizace. Pro vs echný rodic e to býla nova  zkus enost – rodic e 

hledali potr ebne  informace na internetu, navazovali komunikace s rodic i z jiný ch 

subjektu  Ruske  federace.  

Hlavní  cí le obc anske  organizace „Krok do sve ta zvuku “ jsou podpora a ochrana 

de tí  s kochlea rní  implanta tý ve vs ech sfe ra ch z ivota, pomoc v uplatn ova ní  pra v na 

technicke  kompenzac ní  pomu cký, pomoc v rehabilitaci de tí  pro obdrz ení  

plnohodnotne ho vzde la va ní , ochrana socia lní ho statusu de tí , poskýtova ní  socia lní  a 

pra vní  ochraný de tem, spojení  rodic u  a de tí  s kochlea rní  implanta tý pro r es ení  

spolec ný ch ota zek, komunikace a vza jemna  podpora. 

Obc anska  organizace zpu sobila zac a tek r es ení  ota zký rehabilitace de tí  s 

kochlea rní  implanta tý ve sta tní ch orga nech. Zaloz ila skupinu denní ho pobýtu 

„Hní zdec ko“ pro de ti od 3 do 5 let ve ku v Republika nske  specia lní  interna tní  vs eobecne -

vzde la vací  s kole (v hlavní m me ste  Jakutsk) v roce 2012, kde ví ce nez  30 de ti z cele  

republiký roc ne  dosta vají  specia lní  pe c i v pr eds kolní m ve ku podle individua lní ho 

pla nu. Krome  toho rodic e de tí  od 0 do 7 let ve ku, kter í  býdlí  mimo hlavní  me sto, se 

u c astní  individua lní ch virtua lní ch lekcí , be hem který ch se probí rají  doma cí  u kolý a 

poskýtuje se odborne  poradenství . Ví ce nez  60 de tem roc ne  se prova dí  nastavení  

r ec ove ho procesoru odborní ký z Moskvý a Petrohradu. Rodic e taký iniciovali Nar í zení  

vla dý Republiký Sacha (Jakutsko) c . 105–r – podle dane ho nar í zení  rodina dostane 

kompenzace na baterký pro r ec ový  procesor – 360 kusu  na kaz de  implantovane  ucho 

dí te te. 

Organizace „Krok do sve ta zvuku “ nava zala spolupra ci s Petrohradský m 

ve decko-vý zkumný m institutem otorhinolarýngologie – odborní ký s Petrohradu 

dvakra t roc ne  navs te vují  hlavní  me sto Jakutsk a me sto Nerjungri, abý prova de li s kolení  

loka lní ch odborní ku  a rodic u  a poskýtovali odborne  poradenství . 

Obc anska  organizace kaz dý  rok prova dí  silvestrovske  oslavý pro de ti s 

kochlea rní  implanta tý, v le te  por a da  rodinný  pr í me stský  ta bor „Hve zdic KI“ (KI – jako 

Kochlea rní  Implantace) na u zemí  Republika nske  specia lní  interna tní  

vs eobecne -vzde la vací  s kolý. Kaz dý  rok se ta boru zu c astní  30 de tí  a jejich rodiný.  

Dals í  projekt organizace je socia lní  turismus – v ra mci projektu rodiný spolec ne  

s de tmi s vadou sluchu navs te vují  pama tký ve me ste  Jakutsk a jiný ch krají ch republiký, 

souc a stí  jsou i pe s í  turý a expedice, kulturne -vzde lavatelske  programý.  

Organizace za dobu fungova ní  výhra la c týr i grantý dobroc inne  organizace 

„Charýschal“, dva grantý oblastní  spra vý hlavní ho me sta Jakutsk v celkove  c a stce 
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2 636 080 rublu  (podle kurzu C NB CZK – RUB ze dne 4. 12. 2018 je to 900 827,6 Kc ). 

Dí ký tomu rehabilitac ní  pomoc dostalo ví ce nez  400 de tí  a jejich rodic u  z cele  republiký. 

Vs echný sluz bý obc anske  organizace „Krok do sve ta zvuku “ jsou poskýtovane  zdarma 

a dlouhodobe  je výuz í va  ví ce nez  150 rodin z cele  republiký.  

V ra mci projektu „Surdopedie“ dve  matký de tí  s kochlea rní  implanta tý a jeden 

odborní k výstudovali obor surdopedagogiký.  

Dí ký ochote  matký dí te te s kochlea rní m implanta tem a za roven  zr izovatelký 

obc anske  organizace „Krok do sve ta zvuku “ – Evdokie Leviný, podar ilo se mi napsat o 

jejich organizaci a ví ce se dozve de t o její  fungova ní . Be hem r í zene ho rozhovoru býlo 

zjis te no, z e zaloz ení  obc anske  organizace není  sloz ite  ani pro nezkus ene  obc aný, 

vý hodou registrova ní  organizace je moz nost u c asti v soute z i grantu , ver ejný ch akcí ch 

jako vý stavý a semina r e, hleda ní  sponzoru , ale velkou nevý hodou jsou c tvrtletní  u c etní  

vý kazý NNO, velke  c a stký pokut za prodlení  i v pr í pade  pra zdný ch vý kazu , velke  c a stký 

sra z ek do Penzijní ho fondu a Fondu socia lní ho pojis te ní  (pokud pracovní ci organizace 

dosta vají  mzdu), takte z  dana  organizace nema  vlastní  prostorý, zr izovatelka a vedoucí  

organizace jsou pracují cí  matký (zr izovatelka sama pracuje ve skupine  denní ho pobýtu 

„Hní zdec ko“), tudí z  nemají  moz nost pracovat na plnou sí lu na realizaci dals í ch 

projektu , proto se zame r ují  spí s  na organizaci letní ch programu  be hem vlastní  

dovolene 1. 

V roce 2013 býla zaloz ena sve pomocna  skupina rodic u  de tí  s de tskou mozkovou 

obrnou (da le DMO) a s te z ký mi poruchami centra lní  nervove  soustavý – „Paprský 

sve tla“. Za pe t let se ze skupiný rodic u  stala obc anska  organizace. 

Zakladatelka dane  organizace je matka dí te te s DMO, ktera  sama uc í  rodic e 

technika m a ru zný m cvic ení m, ktera  fungují  pro její  dí te , ale ve ve ts ine  pr í padu  pozvane  

odborní ci vedou skupinove  lekce pro de ti a jejich rodic e. Odborní ci poskýtují  sve  sluz bý 

bez u hradý, na fungova ní  organizace hodne  pr ispí vají  dobrovolní ci a studenti z loka lní  

fakultý psýchologie zde mohou projí t sta z . Ne kolikra t me sí c ne  organizace uspor a da  

semina r e pro rodic e, pro rodiný mimo hlavní  me sto existuje on-line poradenství  [36]. 

V roce 2017 organizace „Paprský sve tla“ zaloz ila centrum denní ho pobýtu 

(denní  staciona r ) pro de ti s DMO a s onemocne ní m centra lní  nervove  soustavý. 

Organizace neme la vlastní  prostorý, proto jakutska  Eparchie ruske  pravoslavní  cí rkve 

                                                 
1 u daje o obc anske  organizaci „Krok do sve ta zvuku “ býlý poskýtnutý be hem 

rozhovoru s Evdokií  Levinou 
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dala k dispozici mí stnost nede lní  s kolý, ktera  ma  pouze jeden pokoj, kde najednou mu z e 

bý t pouze deset lidí , kvu li c emuz  organizace musela rozde lit de tí  do skupin, pobýt pro 

kaz dou skupinu trva  tr i hodiný. Be hem pobýtu de ti mají  lekce adaptovane  te lesne , 

hudební  a vý tvarne  vý chový. Sluz bý denní ho pobýtu výuz í va  az  30 de tí  denne , kaz de  

dí te  navs te vuje organizaci „Paprský sve tla“ 2 az  3kra t tý dne , celkový  poc et de tí  v 

obc anske  organizaci je 150. Organizace „Paprský sve tla“ kaz dý  rok por a da  spolec ne  

oslavý Nove ho roku s velkou podporou jakutske  Eparchie ruske  pravoslavní  cí rkve. 

Dana  organizace funguje z pr í spe vku  da rcu  a poskýtuje sve  sluz bý zdarma [37]. 

Sve pomocna  skupina rodic u  de tí  s Downový m sýndromem „Sluní c ka 

Jakutska“ – je pome rne  nova  organizace zaloz ena  na zac a tku roku 2018. S podporou 

dobroc inne  nadace „Charýschal“ a neziskove  organizace „Neobýc ejne  dí te “ se rodiný 

u c astní  spolec enský ch akcí , integrovane ho letní ho ta boru „Vlas tovka“ a pr í me stský ch 

ta boru  be hem pra zdnin. V souc asne  dobe  „Sluní c ka Jakutska“ nema  vlastní  projektý, 

zatí m organizace je zame r ena  na spojení  rodic u  a na informova ní  spolec nosti o 

Downovu sýndromu. Tak, za pomoci dobrovolní ku  v loka lní m obchodní m centru býla 

uspor a da na akce 21. br ezna (sve tový  den Downova sýndromu), de ti a rodic e se take  

u c astní  socia lní ch reklam a objevují  se v mí stní ch me dií ch. 

Dobroc inna  nadace „Oslava z ivota“ se zabý va  pomocí  de tem a mladistvý m s 

onkologický m onemocne ní m a jejich rodina m. Dobroc inna  nadace býla zaloz ena v roce 

2001 a je nejstars í  nadací  zabý vají cí  se pomocí  de tem se zdravotní m postiz ení m, její  

zakladatelka je poslankýne  sta tní ho shroma z de ní  republiký Sacha (Jakutsko). Mise 

nadace je ve spojení  rodin s onkologický nemocný mi de tmi se zdravotnický mi 

organizacemi, dobrovolní ký a pr edstaviteli vla dý pro u c el poskýtnutí  rehabilitace a 

socia lní  integrace de tem. Hlavní m cí lem nadace je výtvor it sýste m poskýtova ní  

informací  a pomoci rodina m de tí  s onkologický m onemocne ní m, zdravotnicka , socia lní , 

psýchologicka  a financ ní  podpora rodin.  

Nadace poskýtuje sve  sluz bý za pomoci dobrovolní ku , pra ve  dí ký ní  býla 

zaloz ena první  organizace dobrovolní ku  v republice, kter í  poma hají  de tem s 

postiz ení m – „Dobrý  Jakutsk“ [38]. 

Nadace „Oslava z ivota“ – je fundraisingova  organizace, ktera  poma ha  rodina m 

poskýtnout le c bu, zabezpec it du stojný  z ivot a le ký svý m de tem. V roce 2006 v Moskve  

probí hal 10. mezina rodní  kongres SIOP (International Societý of Paediatric Oncologý), 

kde se jakutska  nadace zu c astnila konference s tr emi de tmi, ktere  zví te zilý nad 

rakovinou.  
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Za pomoci pr í spe vku  nadace zorganizovala stavbu de tske ho hr is te  v na rodní m 

centru medicí ný, kde si dlouhodobe  le c í cí  de ti mohlý zahra t v nemocnice, take  býl 

postaven pravoslavní  chra m v nemocnici, de ti me lý moz nost mí t kurzý anglicke ho 

jazýka a studia na da lku.  

Existuje vs ak i neviditelna  strana fungova ní  nadace, obc as le kar i prosí  akutne  

zar í dit le ký pro de ti z Moskvý nebo odeslat jejich medicí nske  analý zý. Take  existují  

smutne  pr í padý – sta t hradí  cestovne  dí te te na mí sto le c ení , ale v pr í pade  u mrtí  dí te te 

dostavit jej zpe t domu  je sloz ite , zde take  poma ha  nadace [39]. 

V republice Sacha se socia lní  pra ce s de tmi s postiz ení m lis í  od c eske  praxe – 

tadý ve ts ina lidí  uz  je informova na o onemocne ní ch, te z kostech, s nimiz  se potý kají  

jejich rodiný, o tom, jak proz í vají  stanovení  diagno zý. C eska  spolec nost je tolerantní  k 

osoba m s postiz ení m a podporovat socia lní  podniký/sluz bý se stalo zvýkem. Socia lní ch 

pracovní ku  v C echa ch není  hodne , ale rozhodne  je jich ví ce nez  v republice Sacha. 

Socia lní  sluz bý tadý zakla dají  lide  empatic tí , zatí mco v republice Sacha socia lní  sluz bý 

zakla dají  rodic e de tí  s postiz ení m. Na druhou stranu to ukazuje, z e obývatele  republiký 

nechte jí  spole hat jenom na sta tní  podporu, ale ve dí  z e mohou zleps it z ivotní  podmí nký 

vlastní ch a cizí ch de tí  vlastní mi rukama, coz  je zna mkou ru stu spolec enske  

odpove dnosti a krokem dopr edu od „mýs lení  dobý bý vale ho rez imu“.  
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4 Děti se zrakovým postižením v republice Sacha (Jakutsko) 

Z du vodu globa lní ho onemocne ní  zrakový ch u strojí  a absolvova ní  sta z e v 

hlavní m me ste  Jakutsk v za r í  2018, provedený ch r í zený ch rozhovoru  s odborní ký v 

oblasti vzde la va ní , pro u c el dane  bakala r ske  pra ce býla zvolena problematika zrakove  

postiz ený ch de tí . Dana  kapitola bude obsahovat popis pe c e, institucí  a moz ností  pro 

de ti s vadou zraku a jejich rodic e. 

4.1 Služby rané péče a diagnostika 

Rana  pe c e je aktua lní  proble m v republice Sacha, ve sta tní ch programech rozvoj 

rane  pe c e ma  pr ední  mí sto. Ministerstvo pra ce a socia lní ho rozvoje republiký 

ustanovilo Centrum psýchologicko-zdravotne -socia lní ho doprova zení  v republice 

Sacha (Jakutsko) zodpove dný m za r es ení  dane ho proble mu, pr edevs í m rozvoj sýste mu 

rane  pe c e pro de ti do 3 let ve ku a jejich na sledují cí  rehabilitace – je za kladem projektu 

rane  pe c e v dane m centru. Tento projekt zac al fungovat od roku 2012, jehoz  hlavní m 

cí lem je dostupnost rane  pe c e a zvý s ení  kvalifikace pro odborní ký.  

Hlavní  u kolý projektu rane  pe c e: 

• psýchologicka , zdravotnicka  a pedagogicka  diagnostika de tí  s postiz ení m/ s 

rizikem postiz ení  vc etne  jejich rodin; 

• poskýtova ní  komplexní  specia lní  pedagogicke  pomoci de tem s postiz ení m/ s 

rizikem postiz ení , psýchologicka  a pedagogicka  podpora jejich rodina m;  

• koordinace sluz eb rane  pe c e; 

• informova ní  ver ejnosti v oblasti sýste mu poskýtova ní  rane  pe c e.  

Sluz ba rane  pe c e v ra mci Centru psýchologicko-zdravotne -socia lní ho 

doprova zení  existuje v 10 krají ch republiký, v roce 2013 diagnostikou pros lo 191 de tí  

a v roce 2017 – 1 417 de tí . Cvic ení  probí ha  v individua lní  a skupinove  forme  [40]. 

V krají ch republiký mají  oftalmologove  smí s ený  pr í jem de tský ch a dospe lý ch 

pacientu , neexistuje rozde lení  na de tske ho oc ní ho le kar e a oc ní ho le kar e pro dospe le . 

Kvu li nedostatku odborní ku  na venkove  pracují  jenom oftalmologove  pro dospe le , v 

krají ch se oftalmologove  taký zabý vají  dispenzarizací  pracují cí ch obývatel ve firma ch, 

tzn. z e de ti v tu dobu dosta vají  me ne  odborne  pe c e.  

Na u zemí  republiký Sacha u de tí  pr evaz ují  refrakc ní  vadý, za ne tý spojivek a 

strabismus. V na vaznosti na vý voj zdravotnictví  býla zaloz ena dve  centra prenata lní  
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pe c e. Celkový  poc et de tí  s vadou zraku se zve ts uje i kvu li retinopatii nedonos ený ch de tí , 

pr ic emz  pouze 33,8 % pacientu  dostali preventivní  laserovou koagulaci [41]. 

4.2 Předškolní a rané školní vzdělávání  

V republice jsou dve  mater ske  s kolý pro de ti s vadou zraku, v nichz  probí ha  

vý uka podle adaptovane ho programu vzde la va ní . Ádaptovaný  program vzde la va ní  – je 

program vzde la va ní , který  adaptova n pro vzde la va ní  osob s postiz ení m, s ohledem na 

jejich specifika psýchofýzicke ho stavu, individua lní ch moz ností  a schopností , v pr í pade  

potr ebý poskýtují cí  korekce vý vojový ch poruch a zabezpec uje socia lní  adaptaci.  

1. Mater ska  s kola c . 11 „Sne z enka“ v hlavní m me ste  Jakutsk – výchova va  de ti se 

strabismem a amblýopií , slabozrake  de ti. Mlads í  s kolní  ve k – 3 az  4 roký, str ední  

s kolní  ve k – 4 az  5 let, stars í  s kolní  ve k – 5 az  7 let. Podle u daju  ze dne 1. za r í  

2018 poc et de tí  navs te vují cí ch mater skou s kolu c iní  311. V mater ske  s kole je 12 

skupin de tí : jedna skupina pro de ti mlads í ho s kolní ho ve ku, tr i skupiný pro de ti 

str ední ho s kolní ho ve ku, c týr i skupiný pro de ti stars í ho s kolní ho ve ku (jedna 

skupina s raný m studiem anglicke ho jazýka), c týr i skupiný pr í pravý k za kladní  

s kole v 6–7 letech ve ku dí te te (jedna skupina s raný m studiem anglicke ho 

jazýka). Mater ska  s kola ma  k dispozici kompenzac ní  pomu cký a sluz bý týflo-

pedagoga, poskýtuje odborne  poradenství  rodic u m. V ra mci vzde la va ní  v 

mater ske  s kole de ti take  mají  lekce prostorove  orientace jednou tý dne  

probí hají cí  formou hrý a jsou urc ený pro de ti od 4 let ve ku [42]. 

2. Specia lní  mater ska  a za kladní  s kola c . 3 ve me ste  Nerjungri – zabý va  se 

vzde la va ní m de tí  slabozraký ch a s kombinovaný mi vadý zraku, s poruchami 

centra lní  nervove  soustavý podle adaptovaný ch programu  vzde la va ní . Take  

poskýtuje de tem komplexní  zdravotní  pe c i s cí lem zachova ní  nebo obnový 

zdravotní ho stavu, korekci zrakový ch a jazýkový ch schopností , rehabilitac ní  a 

ozdravne  procedurý. Mater ska  s kola – je urc ena pro de ti od 3 do 7 let ve ku 

(de lení  ve kový ch skupin je stejne  jako u bodu c . 1), její  hlavní m cí lem je rana  

korekce a kompenzace sekunda rní ch vý vojový ch vad, poskýtnutí  zdravotní  pe c e 

pro na pravu strabismu a amblýopie, pr í prava de tí  k za kladní  s kole a spolupra ce 

s rodic i. Vzde la va ní  dí te te s postiz ení m probí ha  s ohledem na individua lní  pla n 

rehabilitace. Vý uka je vedena ve spolupra ci s logopedem, týflo-pedagogem, 

psýchologem, souc a stí  vý uký je hudební  a adaptovana  te lesna  vý chova. Celkový  

poc et skupin v mater ske  s kole je 12 a poc et de tí  pro rok 2018 je 187. 
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Za kladní  specia lní  s kola – ma  sedm tr í d, tr i 1. tr í dý, tr i 2. tr í dý, jednu 3. tr í du. 

Vzde la va  z a ký s menta lní m postiz ení m, zpomalení m psýchicke ho vý voje, s PÁS, 

tr i tr í dý jsou urc ený pro z a ký s menta lní m postiz ení m v kombinaci s vadou 

zraku a PÁS. Za kladní  s kola výuc uje ve tr ech adaptovaný ch programech 

vzde la va ní  (4 az  5 let): jeden pro z a ký se zpomalení m psýchicke ho vý voje, dva 

pro z a ký s menta lní m postiz ení m urc ene  podle stupn u  postiz ení . Krome  

prezenc ní ho a da lkove ho studia s kola poskýtuje moz nost doma cí ho vzde la va ní . 

Velký  du raz je kladen na vý voj osobnosti dí te te, jeho socia lní  adaptaci, zí ska va ní  

kvalitní ho vzde la va ní  dí ký individualizaci vý uký, spolupra ci s rodinou z a ka. 

Krome  standardní ch výuc ovaný ch pr edme tu  jako matematika/matematicke  

pone tí , ruský  jazýk/r ec  a alternativní  komunikace, hudební  a vý tvarna  vý chova, 

výuc uje se i prostorova  orientace, adaptovana  te lesna  vý chova, specia lní  

krouz ký z ivotne  zruc nosti, rozvoje smýslu  a mravní  lekce „Ja  z iju v republice 

Sacha“. Celkový  poc et z a ku  pro rok 2018 je 65 [43]. 

4.3 Základní a středoškolské vzdělávání 

Podle za kona c . 273 „o vzde la va ní  v Ruske  federaci“ [44] pra vo na vý be r 

za kladní  s kolý a formý vzde la va ní  pro dí te  mají  jeho rodic e/za konní  za stupci s ohledem 

na na zor dí te te. Posudek zdravotne -socia lní  posudkove  sluz bý ma  jenom doporuc ují cí  

charakter. Tak legislativa pr ipous tí  moz nost inkluze a podporuje princip socia lní  

spravedlnosti. 

Pr esto v republice Sacha existuje pouze jedna za kladní  a str ední  s kola pro de ti 

se zrakový m postiz ení m – Republika nska  specia lní  interna tní  s kola pro de ti s vadou 

zraku a sluchu 2., 3., 4. týpu.  

V Rusku jsou specia lní  s kolý rozde lene  do 8 týpu , pro de ti s vadou zraku jsou 

stanovený s kolý 3. a 4. týpu, ktere  jsou urc ený z a ku m nevidomý m a slabozraký m, a take  

z a ku m se sekunda rní mi poruchami. Vý uka probí ha  za pomoci týflopomu cek a 

specia lní ch didaktický ch podkladu , hlavní m cí lem je zachova ní  zdraví  z a ku  a rozví jení  

kompenzac ní ch smýslu . S kola 2. týpu je urc ena pro z a ký slabe  slýs í cí  s c a stec nou 

ztra tou sluchu nebo slabe  vývinutou r ec í , pro z a ký, ktere  pozde  pr is li o sluch, tj. v 

pr eds kolní m nebo s kolní m ve ku, ktere  vs ak mají  zachovanou samostatnou r ec . Vý uka 

probí ha  s cí lem obnový sluchu s pouz ití m cvic ení  na rozvoj r ec i a komunikace [45].  

Vý uka ve specia lní  s kole probí ha  podle adaptovane ho programu vzde la va ní  – 

nevidome  a slabozrake  de ti mají  ru zne  programý, slabozrací  z a ci jsou rozde leni do tr í d 
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podle intenzitý slabozrakosti. Vý uka je zame r ena taký na prevenci proti rozvoji 

sekunda rní ch poruch. Hlavní m cí lem specia lní  interna tní  s kolý – je zabezpec ení  z a ku m 

socia lní  integrace do spolec nosti.  

Celkový  poc et z a ku  pro rok 2018 je 255, z nichz  135 z a ku  studuje interna tne , 

celkový  poc et tr í d je 33, maxima lní  poc et z a ku ve tr í de  je 8. Ve s kole výuc uje 108 

pedagogu , 36 výchovatelu , 2 psýchologý, 1 logoped, 1 socia lní  pedagog. Ve s kole je 1 

canisterapeut – dana  metoda se pouz í va  na adaptace dí te te ve s kole pr ed jeho 

nastoupení m.  

Pro slabozrake  z a ký s kola poskýtuje kompenzac ní  pomu cký a specia lní  

uc ebnice se zve ts ený m pí smem, pro nevidome  pak uc ebnice v Braillovu pí smu. 

V pr í pade , z e be hem preventivní  prohlí dký u slabozrake ho z a ka býlo zjis te no moz ne  

zhors ení  zraku v budoucnu, z a k nada le studuje podle programu pro slabozrake , ale 

naví c zac ne studovat Braillovo pí smo. S kola ma  k dispozici tiska rnu v Braillovu pí smu. 

Be hem vý uku se dodrz ují  pravidla a probí hají  cvic ení , ktera  braní  zrakove mu a 

hmatove mu pr etí z ení . 

Pro de ti se zrakový m postiz ení m se výuc uje prostorova  orientace, 

socia lne -z ivotní  dovednosti vedoucí  k samostatnosti a neza vislosti na pomoci jine  

osobý (od na výku hýgiený do osvojení  si etiketý a be z ný ch c inností , jako na kup a 

pouz í va ní  pene z). Pro rodic e probí hají  semina r e o specifice výchova vaní  a výuc ova ní  

de ti s postiz ení m.  

V budove  s kolý se nacha zí  moderní  medicí nský  komplex – ordinace zubní ho a 

prakticke ho le kar e, oftalmologa, logopeda, psýchologa. Pro de ti se prova dí  preventivní  

prohlí dký a oc kova ní . Take  s kola ma  k dispozici sportovní  halu, te locvic nu, dve  moderní  

poc í tac ove  uc ebný, archiv knih, uc ebnic a dokumenta rní ch filmu , knihovnu s moderní m 

výbavení m týflopomu cek (napr . digita lní  zve ts ovací  lupý) a s iroký m vý be rem literaturý 

v Braillovu pí smu, uc ebnu pro vý uku socia lne  – z ivotní ch dovedností  a prostorove  

orientace, dve  ume lecke  dí lný, uc ebný pro individua lní  korekc ní  lekce. 

 Studium trva  12 let (za kladní  a str ední  s kolý v Rusku jsou spojene ), z a ci 

absolvují  maturitu, za ve rec ne  testý pro nevidome  jsou výtis te ne  Braillový m pí smem, 

c as na splne ní  je zvý s en na 90 minut. Dí ký tomu z a ci mohou pokrac ovat studium na 

výsoke  s kole. 

Z a ci mají  s irokou nabí dku za jmový ch aktivit: tanec ní  krouz ek, krouz ek s í ti 

na rodní ch ode vu , nahra vací  studio s moderní m výbavení m a zkus ebnu, kde se z a ci 

mohou ve novat nahra va ní  vlastní ch skladeb a natoc ení  videí , krouz ek býznýsu v ra mci 
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ktere ho de ti dostanou startovací  kapita l a uc í  se výde la vat – de ti s ijí  povlec ení  a 

proda vají  vlastní  vý robký, nakupují  la tký a zu statek necha vají  pro sebe, uc í  se tak 

financ ní  gramotnosti; take  s kola ma  k dispozici specia lní  pingpongový  stu l pro de ti s 

vadou zraku (showdown) a sadý pro hru v goalball. Z a ci se u c astní  ru zný ch soute z í  a 

festivalu  v republice, s kola je organiza torem inkluzivní ho „Smart-festivalu“, jehoz  

hlavní m cí lem je spojit de ti ze specia lní ch a be z ný ch s kol. 

Pro z a ký je ve volne m pr í stupu knihovna, kde si pomocí  moderní ho výbavení  

mohou c í st knihý ve volne m c ase, výhleda vat potr ebne  informace pro napsa ní  esejí  a 

projektu . Rozvrh hodin je napsaný  zve ts ený m i Braillový m pí smem, stejne  jako 

informace na informac ní ch sta ncí ch.  

S kola se aktivne  u c astní  prosazova ní  inkluze ve vzde la va ní , prova dí  odborne  

semina r e a konference pro pedagogý, poskýtuje jim odborne  poradenství  a kvalifikac ní  

kurzý, spolupracuje na výtvor ení  metodik pro pedagogý be z ný ch s kol. 

Vs em z a ku m je poskýtovane  stravova ní  zdarma, pro de ti studují cí  interna tne  – 

pe tkra t denne , pro ostatní  – dvakra t denne . Pro de ti ze socia lne  slabý ch rodin s kola 

poskýtuje kancela r ske  potr ebý zdarma. S kola nema  pra vo bra t pene z ní  pr í spe vký od 

rodic u , je financovana  ministerstvem vzde la va ní  republiký Sacha (Jakutsko) a 

pr í spe vký od soukromý ch firem. 

Skoro polovina výuc ují cí ch a vedoucí ch krouz ku  ve s kole jsou její mi absolventý, 

coz  na jednu stranu ukazuje, z e absolventi mají  ra di tuto s kolu a cí tí  se tam komfortne , 

na druhou stranu se proble m zame stna ní  osob s vadou zraku zda  aktua lní  – be z ne  s kolý 

nejsou ochotne  zame stna vat uc itele s postiz ení m.   

4.4 Vysokoškolské vzdělávání 

Na výsoký ch s kola ch inkluzivní  pr í stup je vývinut na dobrou u roven , studenti s 

postiz ení m mohou studovat na univerzita ch i v jiný ch subjektech Ruske  federace.  

V republice Sacha podobna  moz nost je v hlavní  sta tní  univerzite  – 

Severový chodní  federa lní  univerzite , kde jiz  studuje 15 osob s vadou zraku. Osobní  

asistence se pr i studiu neposkýtuje jako i v ostatní ch institucí ch. 

Souc a stí  Severový chodní  federa lní  univerzitý je Ve decko-inovac ní  centrum 

inkluzivní ho vzde la va ní , od roku 2010 doprova zí  studentý s vadou zraku pr i studiu. 

Z osmi c love k, kter í  jsou ve vedení  centra, 5 jsou ve dci se zrakový m postiz ení m, kter í  

nejlí p rozume jí  potr eba m studentu . Pro studentý se poskýtuje odborne  poradenství  a 

psýchologicka  podpora v pru be hu studia. 
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Souc a stí  centra je laborator  adaptivní  poc í tac ove  technologie, její z  hlavní m 

cí lem je zabezpec ení  studentu m s vadou zraku dovednosti samostatne ho pouz í va ní  

adaptovaný ch poc í tac ový ch technologií  pr i studiu a v be z ne m z ivote  pro leps í  adaptaci 

v univerzite . Centrum poma ha  studentu m výhledat potr ebne  informace ve vhodne  

forme , upravit a výtisknout pra ci, pu jc uje kompenzac ní  pomu cký, tiskne potr ebne  

uc ebnice v Braillovu pí smu. Pro studentý je k dispozici i o ví kendu, tudí z  se studenti 

mohou ve novat i psaní  za ve rec ný ch prací .  

Dane  centrum je jedine  v Rusku, unika tní  moderní  výbavení  odpoví da  sve tový m 

norma m. V laborator i jsou k dispozici studentu m nejenom tiska rný v Braillovu pí smu, 

ale i Braillske  r a dký (hmatove  displeje) a zve ts ovací  digita lní  lupý u kaz de ho poc í tac e 

v laborator i, pr enosne  c tec ký. Vs echný sluz bý vc etne  pu jc ova ní  pomu cek jsou 

poskýtovane  bez u hradý. 

V roce 2012 pracovní ci centra ve spolupra ci s kolegý z Be loruska stvor ili 

sýnteza tor jakutske ho jazýka, v muz ske m a z enske m hlasove m provedení , dí ký c emuz  

vzde la va ní  bude kvalitne ji pro osobý mluví cí  jakutský.  

Centrum jiz  zorganizovalo dve  mezina rodní  konference na te ma problematiký 

inkluzivní ho vzde la va ní  a sedm semina r u  pro pedagogý republiký. R editel Ve decko-

inovac ní ho centra inkluzivní ho vzde la va ní , kandida t pedagogický ch ve d Pante lejmon 

Egorov, v roce 2012 rozpracoval projekt koncepce rozvoje inkluzivní ho vzde la va ní . 

Daný  projekt se aktivne  diskutoval a v srpnu te hoz  roku býl schva len vla dou republiký 

Sacha (Jakutsko), jako první  koncepce rozvoje inkluzivní ho vzde la va ní  v Rusku [46]. 

Pro absolventý výsokos kolske ho studia se zrakový m postiz ení m je obtí z ne  se 

uplatnit na trhu pra ce. Zame stna vají  osobý s vadou zraku ve ts inou specia lní  s kolý nebo 

asociace osob s postiz ení m. C asto se sta va  z e osobý s vadou zraku neobstojí  v 

konkurenci na trhu pra ce z du vodu, z e pracovní  prostorý a podmí nký nejsou 

pr izpu sobene  jejich potr eba m.   
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5 Diskuze 

V pru be hu výpracova ní  sve  bakala r ske  pra ce jsem se potkala s hlavní m 

proble mem socia lní  pra ce v republice Sacha (Jakutsko) – neexistence vlastní  odborne  

literaturý. Kdýz  jsem navs te vovala knihovnu oboru socia lní  pra ce v Severový chodní  

federa lní  univerzite , nenas la jsem ani jednu knihu o socia lní  pra ci v republice, nebýlý 

tam ani knihý od loka lní ch autoru , z tohoto du vodu jsem musela pouz í vat u daje z 

webový ch stra nek Ministerstva pra ce a socia lní ho rozvoje republiký, sta tní  statistiký, 

c la nký loka lní ch odborní ku  v odborný ch le kar ský ch c asopisech, jelikoz  moje te ma je 

spojena  se zdravotnictví m. Pochopila jsem, z e v republice je velký  nedostatek 

ve decký ch vý zkumu  v oblasti socia lní  pra ce de tí  s postiz ení m, velka  pozornost je 

zame r ena  na r es ení  ota zký z ivota osir elý ch a nezaopatr ený ch de tí , na prevenci drogove  

a alkoholicke  za vislosti u de tí  a mladistvý ch, na jev de tske  sebevraz dý. 

Socia lní  pra ce v republice Sacha ma  svoje specifika, ktere  jsem popsala ve sve  

bakala r ske  pra ci. Rodina hraje nejdu lez ite js í  role v z ivote  jedince, pr edevs í m v 

uplatn ova ní  jeho pra v a svobod, pr i r es ení  zdravotní ch a socia lne  obtí z ný ch z ivotní ch 

uda lostí . Pokud zemr e cela  rodina nebo za konný  za stupce dí te te s dus evní  chorobou, 

dí te  po dosaz ení  zletilosti c eka  z ivot v u stave  pro dus evne  nemocne . Kvu li dane  

skutec nosti rodic e de tí  s PÁS z autonomní  neziskove  organizace „Neobýc ejne  dí te “ (viz 

3.2 Popis poskýtovatelu  socia lní ch sluz eb) mají  v pla nu projekt – socia lní  vesnice, jako 

alternativu doz ivotní mu pobýtu v u stavu. Stavba vesnic ký se pla nuje na pozemku od 

sta tu. Podle za konu „o socia lní  ochrane  invalidu  v Ruske  federaci“ se rodina dí te te s 

postiz ení m mu z e zaregistrovat v evidenci na poz a da ní  o jeho pr ide lení , jenz e za deve t 

let c eka ní  se por adí  ve fronte  neposouva , nikdo z republiký jes te  nedostal slí bený  

pozemek.  

O moz ne  diagno ze dí te te je moz ne  se dozve de t pouze na ultrazvukove m 

výs etr ení , odbe r plodove  vodý se nede la . 

La zen ska  pe c e, ktera  je souc a stí  servisu sta tní ch socia lní ch sluz eb, je urc ena  pro 

osobý se somatický mi onemocne ní mi, nejc aste ji ji dosta vají  de ti s onemocne ní m 

pohýbove  soustavý, napr í klad de ti s vadou sluchu a PÁS nemají  na to na rok.  

 Pr esto, z e v republice existují  centrý rehabilitace a dva z nich ve me ste  

Nerjungri jsou na velmi dobre  u rovni, jako hlavní  proble m vidí m to, z e se nacha zí  

v urc ený ch me stech republiký a poskýtují  sluz bý ve ts inou v ambulantní  forme , to 

znamena , z e rodic  s dí te tem musí  odjet aspon  na me sí c do jine ho me sta, pronají mat 

tam býdlení , nechat svoji pra ci, odlouc it se od rodiný. 
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V na vaznosti na ratifikaci konvence OSN „o pra vech osob s postiz ení m“ z roku 

2012 [47] Ruskou federací  probí hají  pozitivní  zme ný v legislative , pr edevs í m v za kone  

„o vzde la va ní “. Z mojí  straný souhlasí m s napomenutí mi od OSN k Ruske  federaci, 

pr edevs í m o zme ne  termí nu „invalida“, který  nepodporuje model dodrz ova ní  lidský ch 

pra v. Pr edpokla da m, z e sta tní  program „Dostupne  prostr edí “ pro období  2011–2020 

popsaný  v c la nku c . 9, v jehoz  ra mci bý me lý bý t podmí nký bezbarie rove ho prostr edí  

pro osobý jake hokoliv druhu postiz ení  stejne  ve vs ech regionech Ruska, vc etne  

vzda lený ch vesnic. Dana  skutec nost bude pro republiku Sacha (Jakutsko) jednou z 

nejve ts í ch pr eka z ek kvu li velke mu poc tu ma lo osí dlený ch obcí  a klimatický m 

podmí nka m. Napr í klad osm me sí cu  z dvana cti zde lez í  sní h, v zime  slunce sví tí  pouhý ch 

7 hodin denne , tí m pa dem musí  bý t podmí nký bezbarie rove ho prostr edí  pro zrakove  

postiz ene  pr izpu sobený jinak nez  v Evrope . C la nek c . 19 „Samostatný  obraz z ivota a 

zapojení  do mí stní  komunitý“ dane ho dokumentu ukazuje na nedostatek strategie 

deinstitucionalizace a pomocný ch sluz eb. Vý bor OSN doporuc uje sta tu pr ijmout 

strategii, ktera  podne cuje uzna va ní  pra v osob s postiz ení m, pro neza vislý  z ivot, se 

zapojení m se a fungova ní m v mí stní  komunite . Da le výbí zí  k rozvoji dostupne  sí te  

pomocný ch sluz eb v mí stní ch komunita ch pro osobý vs eho ve ku a vs ech týpu  postiz ení . 

Dals í m bodem je zabezpec ení  sýstematicke ho poskýtova ní  informací  osoba m s 

postiz ení m i jejich rodina m o zpu sobech výhleda va ní  pomocný ch sluz eb, 

poskýtovaný ch sluz ba ch a pomoci, coz  bý jim umoz nilo ve st samostatný  z ivot, dle 

vlastní ho vý be ru. Ve r í m, z e dane  doporuc ení  bude pr ispí vat k rozs í r ení  sí te  

poskýtovatelu  socia lní ch sluz eb a cí lový ch skupin. 

Mý m sekunda rní m cí lem býlo zjistit, zda studenti oboru socia lní  pra ce chte jí  po 

absolvova ní  oboru výkona vat výstudovaný  obor a zda jiz  mají  i napr í klad dals í  

zkus enosti z praxe. Na strojem pro dosaz ení  dane ho cí le býlý realizovane  rozhovorý se 

studentý a výuc ují cí mi, ale take  moje pr í ma  u c ast na pr edna s ka ch pr edme tu  z oboru 

socia lní  pra ce. Rozhovorý probe hlý v za r í  2018 na Severový chodní  federa lní  univerzite , 

jak s uc iteli, tak se studentý. 

Studenti da lkove ho studia me li ve ts í  za jem v oboru, me li ví ce praxe a 

zkus eností . U studentu  prezenc ní ho studia jsme se potkali s na zorem, z e socia lní  

pracovní k buď výkona va  administrativní  pra ci, nebo pracuje s cí lovou skupinou – 

seniorý. Cí lova  skupina – de ti, spada  do oboru pedagogiký – tuto skutec nost jsem 

ove r ovala u sboru pedagogu  a vedoucí  katedrý psýchologie, na ktere m se výuc uje obor 

socia lní  pra ce. Zjistila jsem skutec nost, z e tomu opravdu tak je, a z e je v souc asnosti 

za jem o pr í pravu oboru s na zvem „Socia lní  pra ce s rodinou“. Socia lní  pra ce s rodinou 
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dle výuc ují cí ch je nutna , protoz e obývatele  republiký zac í nají  mí t proble mý tý kají cí  se 

instituce rodiný. Studenti pu sobí  motivovane , svoji pra ci chte jí  výkona vat. Disponují  

srovnatelný mi znalostmi se studentý z C eske  republiký ve stejne m oboru napr . 

znalostmi v ra mci pouz í vaný ch metod a technik v socia lní  pra ci, znalostmi z oblasti 

specia lní  pedagogiký. Co je vs ak pro ne  demotivují cí  pro potenciona lní  uplatne ní  v 

oboru socia lní  pra ce jsou male  mzdý. Da le pouka zali stejne  jako výuc ují cí , na nutnost 

obor socia lní  pra ce rozs í r it do ví ce cí lový ch skupin. Studenti da lkove  formý jiz  pracují  

v oboru pedagogiký, mají  bohate  zkus enosti a poukazují  na limitý, ktere  v pra ci mají  – 

shodli se na proble mu inkluze, ktera  není  dostatec ne  propracovana . V osnova ch oboru 

socia lní  pra ce, pedagogika a psýchologie je tedý nutne  na za klade  provedený ch 

rozhovoru  i s výuc ují cí mi vice propracovat te ma inkluze tak, abý v praxi býla moz nost 

profesiona lne  výkona vat svoji c innost. Celkove  mají  studenti loajalitu k republice a 

nechte jí  se ste hovat.  

Vzhledem ke kultur e, není  socia lní  pra ce v takove m rozsahu jako v C eske  

republice rozs í r ena  na pobýtova  zar í zení , ale spí s e na ambulantní  zar í zení  a rodinne  

pr í slus ní ký, kter í  výkona vají  svoji c innost na laicke  u rovni. Za du lez ite  proto povaz uji 

vznik specia lní ch kurzu  pro rodinne  pr í slus ní ký (pe c e o menta lne  postiz ene , zrakove  

atd). V porovna ní  s dobou pr ed s esti letý, kdý jsem opustila Jakutsk pr ed svojí  na vs te vou 

v roce 2018 pozoruji celkove  vý znamný  posun v jedna ní  a stýlu komunikace lidí  mezi 

sebou navza jem. V kontextu pozitivní ch zme n, respektive proza padní  chova ní . V te to 

souvislosti take  kontaktuji zvýs ují cí  se poc et sve pomocný ch skupin, kde se rodic e 

navza jem sdruz ují  na za klade  postiz ení  dí te te c i jiný ch socia lní ch uda lostí .   

Da le je potr eba z me ho pohledu studenta oboru Socia lní  pra ce v C eske  republice 

pracovat s te matý socia lní  pra ce v republice Jakutsk, a to na u rovni nejru zne js í ch 

semina r u , workshopu , ktere  bý býlý realizova ný pro poskýtovatele, ale i jiz  pu sobí cí  

socia lní  pracovní ký, os etr ovatele, laickou ver ejnost. Jako moz ný  potencia l spatr uji ve 

spolupra ci s pr ední mi c eský mi odborní ký a pr eda ní  praktický ch zkus eností .  

Domní va m se, z e je aktua lne  tr eba pracovat s te matý socia lní  pra ce se zdravotne  

postiz ený mi, a to v kontextu ohroz ení  chudobý. Da le profesionalizovat doma cí  pe c i pro 

zdravotne  postiz ene . Z rozhovoru  a z pozna ní  jejich z ivotní  situace je tr eba se situací  

rea lne  zac í t pracovat, tak abý nedocha zelo k jes te  ve ts í  marginalizaci te to skupiný v 

souvislosti s chudobou.  
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Závěr  

Republika Sacha ude lala vý znamne  profesní  postupý v oblasti socia lní  pra ce, 

avs ak je nutne  posí lit rozs í r ení  pe c e o jednotlive  cí love  skupiný a rozs í r it nabí dku 

c inností  socia lní ch sluz eb. V textu jsem ve novala pozornost výbrane  cí love  skupine  

zrakove  postiz ený ch, o který ch v republice velmi dobr e profesiona lne  postara no po 

stra nce vzde la va ní , avs ak stra nka socia lní  a medicí nska  je silne  podcen ovana , 

pr edevs í m celkova  prevence a rana  diagnostika.  

V souc asnosti je potr eba posí lit poc etne  absolventý oboru socia lní  pra ce, 

psýchologie, kter í  bý na profesiona lní  u rovni poskýtovali tere nní , ambulantní  a 

pobýtove  sluz bý dostupne  vs em obývatelu m, jak po stra nce financ ní , tak i geograficke . 

Da le uva dí m, z e uc itele  na VS  mají  dobre  znalosti, nac tenou odbornou literaturu ze 

zahranic í  a jsou uzna vaný mi autoritý pro sve  studentý. Du lez ite  vs ak je, abý studenti 

me li moz nost zí skat odborne  sta z e v zahranic í , c i zí skat ve domosti od pozvaný ch 

profesoru  ze zahranic í  v ra mci pr edna s ek na mí stní  univerzite . 

Republika Sacha vz dý historický a geografický býla a sta le je Da lný m vý chodem. 

I kdýz  globalizace vzda lenosti zkra tila, tak pro ruske  politiký, odborní ký, sponzorý 

(c asto pu sobí cí  v hlavní m me ste  v Moskve ) da le zu sta va  republika Sacha vzda lený  

vý chod.  
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Shrnutí 

Tato bakala r ska  pra ce se ve nuje te matu socia lní  pra ce a poskýtova ní  socia lní ch 

sluz eb v republice Sacha (Jakutsko) pro de ti a mladistve  se zdravotní m postiz ení m. Na 

zac a tku zmin uje historii republiký Sacha pro leps í  porozume ní  specifiku m socia lní  

pra ce na její  u zemí , potom na sleduje historie formova ní  socia lní  pra ce. Na sledne  se 

zame r uje na legislativní  ukotvení  socia lní  podporý de tí  se zdravotní m postiz ení m a 

jejich rodin, poskýtovatele socia lní ch sluz eb v republice. 

Dals í  c a st je zame r ena  na popis pe c e a moz ností  socia lní ho zac lene ní  osob 

zrakove  postiz ený ch, od de tství  do dospe losti. Býl zjis te n proble m zame stna va ní  osob 

s vadou zraku. V pru be hu s etr ení  na mí stní  univerzite  býlo zjis te no, z e pra ce s cí lovou 

skupinou de tí  se zdravotní m postiz ení m není  v kompetenci socia lní ch pracovní ku , ale 

v kompetenci socia lní ch pedagogu . Socia lní  pra ce s rodinou jako obor se nevýuc uje na 

mí stní  univerzite , ale je za jem o jeho zaloz ení . Pro kvalitne js í  rozvoj socia lní  pra ce v 

republice Sacha (Jakutsko) je nutne  poc etne  posí lit absolventý oboru socia lní  pra ce a 

poskýtnout jim moz nosti sta z e v zahranic í  nebo vý me ný zkus enostmi s odborní ký ze 

zahranic í . 

Summary 

This bachelor thesis, deals with the topic of social work and provision of social 

services in the Republic of Sacha (Yakutia) for children, and adolescents with 

disabilities. In the beginning, this work of mine, refers to the historý of the Sacha 

Republic, for a better understanding of the specifics of social work in its territorý, 

followed bý the historý of the formation of social work. Then it focuses on the legislative 

anchoring of social support for children with disabilities and their families, providers 

of social services in the republic. 

The next part focuses on the description of the care, and possibilities of social 

integration of the visuallý impaired, from childhood to adulthood. There has been 

identified a problem of emploýing visuallý impaired people. During the surveý at the 

local universitý, it was found that working with a target group of children with 

disabilities, is not in the competence of social workers, but in the competence of social 

pedagogues. Social work with the familý, as a subject is not taught at the local universitý, 

but there is an interest to establish lectures. For the better development of social work 

in the Republic of Sacha (Yakutia), graduates of the social work sector need to be 

strengthened, and provided with opportunities for internship abroad, or exchange to 

gain experience, with foreign experts.  
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