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Anotace
Diplomová práce sleduje vývoj a problematiku odlehčovacích služeb v ČR od
1.1.2007. Praktická část je zaměřena na odlehčovací služby poskytované osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v
jejich přirozeném sociálním prostředí. Jako cílovou skupinu jsou zvoleni klienti s
autismem. Na základě celorepublikového šetření, kterému předchází předvýzkum,
kontaktuji poskytovatele odlehčovací služby. Dle sledovaných kritérií udělám výběr
poskytovatelů a požádám o vyplnění dotazníku, který je orientován do oblasti sociálních
služeb. Cílem šetření je přinést nové poznatky do problematiky odlehčovací služby pro
klienty s autismem z pohledu poskytovatele, analyzovat potřebu a postoje těchto
poskytovatelů

k odlehčovací

službě,

sumarizovat empirické informace ohledně

poskytování odlehčovací služby pro tuto specifickou skupinu postižení. Také se snažím
přispět k větší informovanosti a šíření poznatků vyplývající ze závěrů šetření mezi
oslovené poskytovatele. Všem, kteří projeví zájem o zpracování výsledných grafů,
budou v březnu 2008 zaslány výsledky šetření.

Anotation
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung und Problematik der
Entlastungsdienste in der Tschechischen Republik seit dem 1. Januar 2007. Der
praktische Teil wird eingestellt auf die Enlastastungsdienste leisteten den Personen, die
eine verminderte Selbstgenügsamkeit aus dem Grund gesundlichen Betroffenheit und
für die normalerweise in seiner natürlichen socialen Umgebung besorgt wird. Als
Zielgruppe die Klienten mit Autismus gewählt sind. Die Basis für meine weitere
Aktivitäten bildet die gesammtstaatliche Forschung und vorher noch eine Erforschung,
dann verbünde ich mich mit Zentrum des Besorgungsdienstes. Dem verfolgten Kriterien
nach, mache ich einen Auswahl der Zentren und ersuche um die Erfüllung des
Fragebogens, der nach den Bereich Sozialdienstes orientiert ist. Das Forschungsziel
wird, eine neue Erkenntnise in die Problematik des Besorgungsdienstes für die Klienten
mit Autismus vom Ansicht des Arbeitsgebers, bringen. Im Rahmen dieser Erforschung
gehe ich folgendermassen vor: das Bedarf und die Stellunsnahme dieser Arbeitsgebers
zum

Besorgungsdienst

feststellen,

empirische

Informationen

rücksichtlich

der

Gewährung des Dienstes für gegebene spezifische Gruppe der Betroffenheit summieren.
Durch die Schlussfolgerungen bemühe ich mich ebefalls um die grössere Aufklärung
und Informationnen unter angesprochenen Arbeitsgeber. Für alle, die Interesse für die
resultierenden Diagramme äussern werden,

im März 2008

die Ergebnisse der

Erforschungen gesandt werden.
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Úvod
Poruchy autistického spektra spadají mezi pervazivní vývojové poruchy 1 , jež si
v posledních letech získávají stále větší pozornost jak ze strany odborníků, tak ze strany
široké veřejnosti. Od roku 1990 v České republice výrazně stoupá počet dostupných
publikací o poruchách autistického spektra, vznikají asociace a občanská sdružení
zaměřená právě na pomoc lidem s autismem (v r. 1994 občanské sdružení Autistik a v r.
2000 Apla - Asociace pomáhající lidem s autismem). Poruchy autistického spektra se
stávají středem zájmu stále většího okruhu lidí a to v důsledku nejen rostoucího počtu
jedinců s diagnózou autistické poruchy či autistických rysů, ale i větší erudovanosti
odborných pracovníků zabývající se diagnostikou poruch autistického spektra.
Autismus je komplikovaná vývojová porucha, která narušuje vývoj komunikace
v nejranějším dětství, zanechá dítě neschopné vytvářet normální mezilidské vztahy a
pochopit smysl společenského života. Děti s autismem mají sníženou schopnost
přirozeně navazovat vztah ke svým rodičů i ostatním lidem. Běžná komunikace je pro
ně obtížně srozumitelná, pohybům a řeči, které ostatní chápou jako běžnou součást
života, nepřikládají význam. Děti s tímto postižením mají často obtíže projevit empatii,
najít si přátele, nebo si hrát s ostatními dětmi běžným způsobem. Mnozí z nich žijí ve
strachu z okolního světa, před kterým se uzavírají do sebe, do svých neustále se
opakujících rituálů, které je naplňují a uklidňují.
Péče o dítě s autismem vyžaduje maximální nasazení rodiny, zejména osoby,
která o něj převážně pečuje. Postižené dítě vyžaduje nejen péči „standardní", jako u
zdravých dětí, ale i další aktivity - alternativní formy komunikace, strukturované učení,
stimulační hry, masáže, práci se speciálními pomůckami. Navíc pečující osoba
navštěvuje s dítětem častěji lékařská zařízení (psychiatrii, neurologii, aj.), zařizuje více
úředních záležitostí. Pečování o dítě s autismem klade na pečovatele celou řadu zátěží,
se kterými se musí ve svém každodenním životě vyrovnat. Může pociťovat tělesnou,
finanční, sociální zátěž a asi nejvíce zátěž citové povahy. Z hlediska péče o blízkého
člena rodiny je důležité, aby i pečovatel o sebe dobře dbal, aby naplňoval i své potřeby
ii
1

Slovo pervazivní znamená všepronikající a obtíže těchto poruch jsou tak závažné, že se promítají do
celého života lidí s poruchou autistického spektra. SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D. VÁGNEROVÁ,
M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha : Portál, 2001. s. 513. ISBN 80-7178-545-8.
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a uměl rozpoznat své pocity, které mají mnoho společného se způsobem posuzování a
vyrovnávání se s celodenní poskytovanou péčí. Výchova dítěte s autismem, jakožto
dítěte

se

speciálními

vzdělávacími

potřebami,

vyžaduje

kvalitní,

dlouhodobou,

intenzivní a láskyplnou péči rodičů. Aby mohl rodinný pečovatel uplatňovat tento
přístup, měla by mít pečující osoba možnost oddechu, čas na znovuobnovení duševních
a fyzických sil, čas na vyřízení svých záležitostí a přitom měla zajištěnou odbornou péči
o své postižené dítě.
V souvislosti s tímto procesem se do popředí dostává otázka dostupnosti a
kvality služeb poskytovaných dětem s tímto postižení a jejich rodinám. V roce 20012003 zrealizoval Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR ve spolupráci s
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou školní inspekcí a koordinátory
speciálně-pedagogických center jednotlivých krajů projekt č.j. 15987/03-24, sledující
dostupnost služeb (výchovně vzdělávací péče, poradenských, sociálních, zdravotních)
pro klienty s autismem a poruchami autistického spektra. Projekt byl zaměřen
především na organizační zajištění péče o postižené s autistickými poruchami a jejich
rodiny, na zhodnocení existující sítě poradenských služeb pro tuto specifickou skupinu
klientů a jejího propojení v oblasti vzdělávání, zdravotních a sociálních služeb. Závěry
mapující problematiku sociální oblasti ukazovaly, že sociální služby nabízené rodinám s
dětmi s poruchami autistického spektra nebyly systematicky pojímány, potřebné služby
neodpovídaly plně poptávce klientů s danou poruchou a byly odhaleny i nedostatky v
uspokojování potřeb jednotlivců i rodin, kteří jsou klienty sociálních služeb pro lidi s
autismem. 3

li ledna 2007 nabyl účinnosti dlouhodobě chystaný a očekávaný ž t a 8
sociálních službách č. 108/2006 Sb., který s sebou přinesl výrazné společenské změny v
oblasti sociálního zabezpečení od konce 80, let 20.

století. Tato reforma sociální

politiky předává nástroje rozhodování do rukou občana

a vychází z koncepce, že

středem veškerých sociálních služeb jsou individuálně nastavené potřeby člověka a
právem každého člověku je volba, kterou formu sociálních služeb bude preferovat. S

SMEJKALOVÁ, H. Analýza systému poradenských a dalších služeb pro klienty s autismem a

poruchami autistického spektra [online], Praha : IPPP, 2004 [cit. 2. května 2007]. Dostupné na:
<
nttp://www.msint.cz/vzdelavani/analyza-systemu-poradenskych-a-dalsich-sluzeb-pro-klienty-sautismem-a-porucliaini-autislickeho-spektra>.
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postupnými prováděcími vyhláškami se jistě podaří vytvořit kvalitní, moderní, dostupný
a efektivní systém sociálních služeb a dávek sociální pomoci odrážející změny ve
společnosti a srovnatelný s ostatními systémy zemí EU.
Téma diplomové práce jsem si vybrala z důvodu zájmu o problematiku
odlehčovacích služeb poskytovaným rodinám,

které pečují o dítě s poruchou

autistického spektra. Několik let jsem spolupracovala s APLA Praha, Střední Čechy,
o.s. jako asistentka respitní péče a při kontaktu s rodinami jsem si uvědomovala, jak je
důležité

zajistit

rodině

podporu,

poskytovat

zprostředkovávat kontakty (na lékaře,

dostatek

aktuálních

informací,

školská a poradenská zařízení),

nabízet

doporučení, motivovat do další dlouhodobé práce s jejich dítětem. V rodinách jsem
poznávala specifika životní situace rodičů, jimž se narodilo dítě s autismem. Mnohdy
jsem se v rodinách setkávala s narušenou kohezí rodinných vztahů 4 , ať už mezi rodiči
nebo sourozenci, s finanční zátěží spojenou s péčí o postižené dítě, nejistotou v
uplatňování alternativních forem komunikace a

především psychickým vyčerpáním

primárního pečovatele.
Při zpracování této práce budu vycházet z odborné literatury, článků zabývající
se odlehčovací péčí, příslušnou legislativou, informacemi dostupnými na internetových
stránkách a individuálních konzultací s odborníky.

Poznámky pod čarou budu

zpracovávat dle Metodických pokynů pro zpracování DP a závěrečných prací 5 a Změn v
bibliografickém záznamu 6 .
V prvních třech kapitolách jsem se snažila o pohled na problematiku sociálních
služeb. K začlenění pojmu sociálních služeb do oblasti sociálního zabezpečení existuje
několik možných přístupů, o nichž se zmiňuji v první kapitole. V odborné literatuře
nalezneme i řadu různých definic termínu sociálních služeb. Vzhledem k obsahu mé
práce je důležitá především definice podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, kterou zde uvádím. Téma odlehčovací péče rozvádím převážně v dalších třech

4

Koheze neboli soudržnost je často v y j a d ř o v á n a jako věrnost, od
d í a r a k t c n s t j k fungování
interpersonálni dimenzi. Koheze bývá považována za jednu z usu Lu
g 36 I S B N 80-7178rodinného systému. SOBOTKOVA, 1. Psychologie rodiny. Praha . roruu,
r t w p . z p r a c v « D P lonlinel. N . : * - F №

<#

2

^ ^ "

s. 168-175.
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kapitolách, kde popisuji klíčové osoby zabývající se tímto typem sociální služby,
najdeme zde i jednotlivé formy, pohled na vývoj této služby a legislativní zakotvení.
V sedmé kapitole se zaměřuji na pervazivní vývojové poruchy a její specifika
při poskytování odlehčovací

služby.

Stručně se zmiňuji o symptomech všech

pervazivních vývojových poruch dle MKN-10, strukturovaném učení a ve větší kapitole
předkládám náplň základních činností dané služby. Při zpracování této kapitoly se řídím
legislativní kostrou dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, odbornou literaturou, vlastními poznatky a
názory. Prvními sedmi kapitolami jsem chtěla věnovat pozornost pojetí odlehčovací
služby dle nového legislativního začlenění.
Metodologická východiska, které jsem zahrnula do osmé kapitoly, operují s
pojmy, ze kterých vycházím při zpracování předvýzkumu a šetření. Cíl šetření jsem
stanovila jako vyhledání organizací poskytující odlehčovací službu lidem s autismem,
vnesení nových poznatků do problematiky odlehčovací služby pro klienty s autismem z
pohledu

poskytovatele,

analyzování

potřeb

a

postojů

těchto

poskytovatelů

k

odlehčovací službě, shrnutí empirických informací ohledně poskytování odlehčovací
služby pro lidi s autismem. Též jsem chtěla přispět k větší informovanosti a šíření
poznatků vyplývající ze závěrů šetření mezi oslovené poskytovatele. Všem, kteří
projevili zájem o zpracování výsledných grafů, byly v březnu 2008 zaslány výsledky
šetření.
Devátá kapitola sleduje průběh šetření a analytickou část šetření doplněnou
grafickým znázorněním. Poslední kapitoly tvoří diskuze, v níž jsem porovnala výsledky
různých diplomových prací, a závěr.
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Odlehčovací služby v systému sociální péče poskytované rodinám osob s autismem

1. Sociální služby v kontextu sociálního zabezpečení
Sociální zabezpečení představuje důležitou a nedílnou součást sociální politiky
každého státu, tedy i České republiky. Lze jej chápat jako prostředek sloužící k
uskutečňování úkolů a cílů sociální politiky. Obecně lze pojem sociální zabezpečení
vymezit jako soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím a s jejichž
pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních
událostí občanů.

Mezi hlavní sociální události patří především:

nemoc, úrazy,

těhotenství, invalidita, stáří, narození dítěte, smrt rodinného příslušníka, případně další
důvody způsobující tíživou situaci. 7
K začlenění sociálních služeb do kontextu sociálního zabezpečení existuje
několik různých přístupů.

Budeme-li hovořit o tzv. užším vymezení sociálního

zabezpečení, potom jsou sociální služby spolu s důchodovým zabezpečením dvě hlavní
oblasti, na které se sociální zabezpečení soustředí. V případě širšího pojetí sociálního
zabezpečení je možné o sociálních službách hovořit jako o předmětu

sociálního

zabezpečení. V širším pojetí tedy sociální zabezpečení kromě sociálních služeb zahrnuje
také zabezpečení ve stáří, při invaliditě, při dočasné neschopnosti pro nemoc a úrazy,
apod. 8
Jiný přístup charakterizuje sociální služby jako jednu z forem realizace a
uskutečňování

jednotlivých

systémů

sociálního

zabezpečení.

Dalšími

formami

realizace jednotlivých zabezpečovacích systémů představují kromě sociálních služeb
také sociální příjmy, založené na principu pojištění i dlouhodobých či krátkodobých
dávek, a sociální azyly, které se využívají především v situaci, kdy selhávají přirozené
zdroje sociální suverenity a bezpečnosti. Do sociálních azylů řadíme například ústavy
pro těžce zdravotně postižené občany, dětské domovy či domovy důchodců. 9
Sociální zabezpečení je tvořeno třemi

na sebe navazujícími a relativně

samostatnými systémy (pilíři), jako jsou: sociální pojištění, státní sociální podpora a

8
9

Sociálni olitika
ROU P V' a
P
- Praha : ASPI, 2005. s. 139. ISBN 80-7357-050-5.
VA
P ř e d n á š k a ze
KRPRQ° '
Základů školského managmentu, 30.10.2006.
^K^BS, V. a kol. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005. s. 140. ISBN 80-7357-050-5.
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sociální pomoc (péče). 10

Sociální pomoc poskytovanou formou sociální

označujeme jako sociální péči.
Sociální

služby

11

služby představují jeden z nejdůležitějších nástrojů či způsobů

poskytování sociální pomoci. Mezi další důležité nástroje sociální pomoci patří
/

•

12

poradenství, sociálně-právní ochrana a dávky sociální pomoci.
Sociální služby činí jednu z forem sociální péče jakožto součásti sociální
politiky státu. Cílem sociální péče a tedy i sociálních služeb pomoci je uspokojovat
sociální potřeby (hmotné, psychologické, sociální) občanů považované společností za
legitimní, tedy objektivně uznané. Tato pomoc může být směřována jak na jedince
potřebujícího podporu, tak na širší sociální prostředí, tedy na systém, v němž se daný
jedince pohybuje. 13
Jesenský a Janiš vykládají pojem jako „činnosti poskytující lidem v nepříznivé
sociální

situaci

vyloučením

podporu

(exkluzí)

s

při
cílem

sociálním

začleňování

umožnit jim

zapojení

a

ochranu

(inkluzi)

do

před

sociálním

běžného

života

společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů (např. školství, zdravotnictví,
atd.).

Sociální služby mají charakter veřejných služeb,"14
Sociální služby stejně jako většina termínů sociálního zabezpečení mají několik

různých definic. Pro obsah mé práce je především důležitá definice podle zákona o
sociálních službách č. 108/2006 Sb., který vstoupil v platnost 1.1.2007. Sociálními
službami se rozumí soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního

začlenění

nebo

prevence

sociálního

vyloučení.

Sociální

začleňování

představuje proces, který zajišťuje, aby sociálně vyloučené osoby nebo osoby ohrožené
sociálním vyloučením dosáhly příležitostí a možností, které jim napomáhají se plně
zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života. Prevence sociálního vyloučení
se snaží předcházet tomu, aby nedocházelo k vyčleňování

osob, jež se nacházejí v

POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995. s. 73. ISBN 80-85850-01„ S Š ? *

M

'

Sociálni

^át: východiska a přístupy. Praha : Sociologické nakladatelství, 1996. s. 88.

JSBN 80-85850-16-8.
TR0STER
, P- Právo sociálního zabezpečení. Praha : C.H.Bcck, 2005. s. 212-225, ISBN 80-7179-8568
V., SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha :

UK. 1992. s. 15. ISBN 80-7066-483-5.
aly slovník pomáhajících profesí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. s. 106. ISBN 80-7041-126-0.
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nepříznivé

sociální

situaci15,

z

běžného

života

společnosti

a

aby

jim

nebylo

znemožňováno se zpět do tohoto života zapojit. 16
Cílem sociálních služeb je:
•

podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho
návrat do vlastního prostředí, obnovení nebo zachování původního životního
stylu,

•

rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být
schopni, vést samostatný život,

•

snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů. 17

Hlavním cílem zákona o sociálních službách je podporovat proces sociálního
začleňování a sociální soudržnosti společnosti.
Sociální služby by měly podporovat oblast sociálního fungování člověka neboli
jedince, který potřebuje sociální služby a využívá je. Vyzdvižen by měl cíl podpořit
klientovu schopnost samostatně se vypořádat s obtížemi a to prostřednictvím zdrojů,
které jsou objektivně k dispozici a na něž by měl být daný klient nasměrován, napojen.
Jednou

z

významných

propagátorek

termínu

sociálního

fungování

byla

Bartlettová, která použila poprvé pojem sociálního fungování ve své knize The
commonbase of sociál work practise pro označení sociálních interakcí, které probíhají
mezi požadavky prostředí a lidmi. 19
Sociální fungování má kromě výše uvedeného přispívat i k naplnění potřeb, jak
to definuje Slovník sociální práce.
„Naplnění

rolí

člověka

ve

společnosti,

sociálním okolí i ve vztahu k sobě samému.
potřeb základních,

tak těch,

ve

vztahu

lidem

v

bezprostředním

Toto fungování zahrnuje uspokojování jak

na kterých závisí jeho uplatnění ve společnosti.

Lidské

Nepříznivá sociální situace = oslabení nebo ztráta schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního
stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností,
sociálně znevýhodňující prostředí, ohroženi práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z
jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začleněni a
ochranu před sociálním vyloučením.
n
i? § 3 zákona č. 108/2006 Sb„ o sociálních službách
Sociální služby - způsob pomoci [online], Praha : MPSV, 2007 [cit 24. dubna 2007]. Dostupné na:
<http://www.mpsv.ez/cs/9#9sspd>.
19
MATOUŠEK, O., aj. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001. s. 185. ISBN 80-7178-473-7.
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potřeby zahrnují tělesné
adekvátní sebepojetí.
rolí

aspekty,

emocionální potřeby,

Sociální pracovníci považují za jednu ze

pomáhat jednotlivcům,

schopnost

osobní naplnění,

skupinám

či

komunitám

zlepšit

vzájemná a

svých nejvýznamnějších
nebo

obnovit jejich

sociálního fungování. "20

Oblast sociálních služeb je živý otevřený systém, ve kterém bude nezbytně
nutné reagovat na vývoj, aktuální potřeby i stále zvyšující se nároky. Nový zákon o
sociálních službách č. 108/2006., již stanovil nové, humánnější mantinely péče, přesto
se výhledově počítá s kroky směřujícími k posílení efektivity a flexibility moderní
sociální politiky.

21

'

r

K těmto krokům můžeme řadit novelizační změny, které doprovázejí

oblast sociálních služeb. K významným dokumentům patří vyhláška č. 166/2007 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách a vyhláška č. 340/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2007
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
vyhlášky č. 166/2007. Důležité změny přináší také XVIII. část (Změna zákona o
sociálních službách) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.

ii
21 Slovník sociální práce. Praha : Portál, 2003. s. 142. ISBN 80-7178-549-0.
VACEK, J. Transformace sociálních služeb je citlivá. Práce & sociální politika. MPSV, 2007, č. 6, r. 4,
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2. Subjekty sociálních služeb
r~
Zákon o sociálních službách vymezuje dvě skupiny subjektů: uživatelé a
poskytovatelé sociálních služeb. Uživatelem sociálních služeb je fyzická osoba, která
potřebuje pomoc nebo podporu v nepříznivé sociální situaci. Poskytovatelem sociálních
služeb je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění podle výše
uvedeného zákona. 22

2.1 Uživatelé sociálních služeb
f
„Sociální služby jsou poskytovány občanům, kteří je potřebují vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nebo věku a kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat
tíživou sociální situaci nebo nepříznivé poměry." 23
Oprávněnými osobami, které mají nárok na sociální služby a příspěvek na péči,
jsou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
-

osoby, jež mají na území České republiky trvalý pobyt,
•

2 4

-

osoby, jimž byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,

-

občané a rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie, pokud jsou
hlášeni na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu 25
po dobu delší než tři měsíce, nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z přímo
použitelného předpisu Evropských společenství 26

-

cizinci, jež jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním
postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství
,
/ ••
v na
uzemi jiného členského státu Evropské unie, pokud jsou hlášeni na území Ceske
republiky k dlouhodobému pobytu podle zvláštního právního oprávnění 27 po
delší dobu než tři měsíce,

23

108/20

°6 Sb., o sociálních službách

a ' a m ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR ve vývojových řadách a grafech.

Praha : MPSV, 2003. s. 27. ISBN 80-86552-72-1.
Zákon * o ? 5 / 1 " 9 S b " 0 »zylu, ve znění pozdějších předpisů
9
* , 1 °,'v
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
--j—w,» jyi^wpiau
znem A
pozdějších
předpisů
'
R a d y Č 1 6 1 2 / 6 8 ze d n e 15
27 Zákon^T™
'
- října 1968 o volném pobytu pracovníků uvnitř Společenství
i c. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
25
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-

cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva
v •
•
28
zaručuje mezinárodní smlouva.
Česká republika, stejně jako ostatní členské země EU, vychází při vymezení

práv občanů, žijících nebo pracujících na jejím území, z Evropské sociální charty, která
každé osobě zaručuje řadu práv. 30 Z hlediska pohledu subjektů sociálních služeb je
klíčový článek 14 - Právo na využívání sociálních služeb, kde se smluvní strany
zavazují:
Podporovat nebo poskytovat služby sociálního zabezpečení, které přispívají k
prosperitě a rozvoji jednotlivců i skupin ve společnosti a k jejich adaptaci ve
vztahu k sociálnímu prostředí.
v

Podporovat účast jednotlivců i organizací na poskytování takovýchto služeb.

3 3

Zákon o sociálních službách vychází z práva na sociální pomoc a vymezuje výše
jmenovanému okruhu osob řadu nároků a práv. Lidé mají právo žádat o pomoc a
podporu ze strany veřejné správy a poskytovatelů sociálních služeb v případě, že nejsou
schopni samostatně řešit a zvládat svou nepříznivou sociální situaci, což vychází z
obecného principu solidarity. Zákonem je garantováno, že poskytnutá pomoc a podpora
musí zachovávat důstojnost jedince, musí vycházet z individuálních potřeb a působit
tak, aby byla posilována schopnost sociálního začlenění.

Sociální služby budou

zachovávat lidskou důstojnost jejich uživatelů, podporovat je a motivovat k aktivnímu
přístupu k životu. Lidem, kteří samostatně nebo s pomocí rodiny a jiných blízkých
nezvládají svou situaci, nabízí zákon široké spektrum sociálních služeb, z nichž si
mohou svobodně vybírat podle svého uvážení,

finančních možností či dalších

individuálních nároků a potřeb. Kombinace různých druhů služeb a souběh poskytování

30 Například Příloha Evropské sociální charty (č. 14/2000 Sb.m.s.)
KOLDINSKÁ K., MARKOVÁ, H. Sociální pomoc a právo. Praha : Orac, 2001. s. 27. ISBN 80-8619938-X.
" BRDEK, M., IÍROVÁ, H. Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha : Codex Bohemia, 1998. s. 37.
ISBN 80-85963-71-X.
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služby s péčí v rodině nejsou zákonem nijak omezeny. Vše závisí na samotném
rozhodnutí člověka, které služby bude využívat a jak je bude kombinovat. 34
Dále mají lidé nárok na bezplatné sociální poradenství, jež je nedílnou součástí
všech sociálních služeb a jež se vztahuje k možnostem řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Okruh oprávněných osob má také nárok na příspěvek na péči za předpokladu,
že sociální a lékařské posouzení prokáže jeho závislost na pomoci jiné osoby, a to v
oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. 35 Zákon utváří uživatelům i
nárok na spoluúčast při procesech rozhodování o rozsahu, druzích a dostupnosti
sociálních služeb v jejich obci či kraji. 36

2.2 Poskytovatelé sociálních služeb
Majoritním poskytovatelem sociálních služeb není stát, s výjimkou pěti zařízení
sociálních služeb, které zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 37 . Stát však nadále
určuje podmínky pro jejich poskytování a svou sociální politikou působí jako prvek
integrující sociální politiku ostatních subjektů. Jeho hlavní úlohou je podporovat
regionální a místní samosprávy v tom, aby byly schopny hodnotit souhrn potřeb jejich
obyvatel a vytvářet typově a územně dostupné sítě služeb.
Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovateli sociálních
služeb jsou:
•

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

•

Obce a kraje - dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb,

zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení, kromě toho
sami zřizují organizace poskytující sociální služby,

34

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti spřijetím zákona o sociálních službách [online]. Praha : MPSV,
2007 [cit. 26. dubna 2007]. Dostupné na: <http://www.mpsv.ez/cs/9>.
3g § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Stručný průvodce zákonem o sociálních službách [online], Praha : MPSV, 2006 [cit 26. dubna 2007].
Dostupné na: <http://www.mpsv.ez/cs/9>.
, MPSV je zřizovatelem těchto pěti zařízení sociální péče : ÚSP pro dospělé smyslově postizene (Brno),
USP pro dospělé tělesně postižené (Hrabyně), ÚSP pro mládež mentálně postiženou (Tloskov,
Neveklov), USP pro mládež tělesně postiženou (Zbůch), ÚSP pro mládež tělesně postiženou (Brno).
MPSV. Databáze ÚSP - zřizovatel MPSV [online], Praha : MPSV, 2007 [cit. 21. dubna 2007]. Dostupné
na: <http://www.mpsv.cz/cs/737>.
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•

Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby - nabízejí široké spektrum služeb,
/

v

3 8

jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb."

Hlavní rozdíl mezi státem jako sociálním subjektem a nestátními sociálními
subjekty nacházíme v rozsahu, v němž může stát uplatňovat svou sociální politiku,
neboli moc, jíž může využívat k dosahování svých sociálně politických cílů. Od
ostatních sociálních aspektů se stát liší svými formalizovanými, rozhodovacími,
realizačními, donucovacími a kontrolními mechanismy. Stát disponuje podstatně větší
mocí než ostatní sociální subjekty a sféra jeho vlivu je tedy podstatně širší, cíle
sociálních programů obecnější, komprehenzivnější a mají integrující povahu vzhledem
k cílům a programům ostatních sociálních subjektů. Nestátními sociálními subjekty jsou
pak nejčastěji občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, zájmové a
církevní společnosti a podpůrné spolky. Poskytování sociálních služeb je pro tyto
organizace často finálním cílem, zatímco pro stát mohou sociální služby představovat
spíše instrumentální cíl sloužící jako prostředek k dosažení jiných skutečných, hlavních
cílů.39
Poskytovatelům sociálních služeb zákon ukládá řadu povinností. Především jsou
povinni nabízet rozsah tzv. základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
jež jsou považovány za povinnou nabídku vůči uživatelům. Uživatelé služeb si z této
nabídky vybírají následně ty, které potřebují a jejichž způsob zajištění jim vyhovuje.
Mimo základní činnosti mohou být fakultativně nabízeny i další činnosti. 40
Podmínkou k poskytování sociálních služeb a zároveň i jedním z předpokladů
pro čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů je registrační povinnost. Na
registraci je právní nárok, k jejímu získání je nezbytné podat písemnou žádost. Pokud
žadatel splňuje stanovené podmínky uvedené v zákoně, je příslušný správní orgán
povinen mu udělit oprávnění k poskytování sociálních služeb. Plnění registračních
podmínek,

včetně

dalších zákonných povinností

kontroluje Inspekce

sociálních

38 o

Sociální služby - způsob pomoci [online], Praha : MPSV, 2007 [cit 24. dubna 2007]. Dostupné na:
<http://www.mpsv.ez/cs/9#9sspd >
40 MATOUŠEK, 0„ aj. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001. s. 171-173. ISBN 80-7178-473-7.
§ 35 zákona č. 108/2006 Sb„ o sociálních službách
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služeb. 41 Registrační oprávnění je významný prvek z hlediska ochrany uživatelů služeb
před takovými postupy, které je mohou poškodit na zdraví či ohrožovat jejich lidská
práva a snižovat jejich lidskou důstojnost. Ode dne, kdy rozhodnutí o registraci nabude
právní moci, je poskytovatel sociálních služeb oprávněn poskytovat ty činnosti, jež jsou
uvedeny v rozhodnutí o registraci. Výjimku z registrace mají zdravotnická zařízení
ústavní péče, která poskytují pobytové služby sociální péče ve svém zařízení, a také
fyzické či právnické osoby se sídlem v jiném členském státě EU, které na území České
republiky poskytují službu jen dočasně či ojediněle. 42
Důkazem složitého procesu získání registrace může být statistika. 43 Bližší
informace o jednotlivých poskytovatelích oprávněných k poskytování odlehčovací
služby uvádím v příloze 1, kde se zmiňuji o jejich cílových skupinách, formách
poskytované odlehčovací služby, věkové kategorii klientů, aj.
Tabulka 1. Počet poskytovatelů oprávněných k poskytování odlehčovací služby
Období k poslednímu dni v měsíci Celkový počet poskytovatelů oprávněných k
(rok 2007)

poskytování odlehčovací služby

leden

0

únor

0

březen

0

duben

0

květen

8

červen

26

červenec

61

srpen

92

září

119

říjen

151

listopad

177

prosinec

179

§ 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
" Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti spřijetím zákona o sociálních službách [online]. Praha : MPSV,
2007 [cit. 26. dubna 2007]. Dostupné na: <http://www.mpsv.ez/cs/9>.
Informace získávané z registru poskytovatelů sociálních služeb.

42
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Povinná registrace všech oprávněných poskytovatelů je pozitivním aspektem v
poskytování sociálních služeb. Nicméně dle reakcí poskytovatelů sociálních služeb na
konferenci SKOKu 4 4 vyplynuly stížnosti na byrokratičnost registračního procesu,
neexistující registrační metodické pokyny, malou informovanost a rozdílnost postojů
krajských úřadů. Dle výpovědí mnohé krajské úřady vyžadují k registraci podklady,
které zákon o sociálních službách nevyžaduje. 45
Všichni poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni poskytnout základní
sociální poradenství bez ohledu na to, jaký druh služby nabízí a kdo je žádá o radu.
Tedy povinně poskytují takové rady a informace, které přispějí k řešení nepříznivé
sociální situace tazatele, popřípadě klienta. 46
Zákon ukládá poskytovatelům i řadu dalších povinností, mezi nimi bych
především

zmínila

povinnost

dodržovat

Standardy

kvality

sociálních

služeb.

Zajišťování kvality sociálních služeb bude pravidelně hodnoceno v procesu tzv.
inspekce. Metodika inspekcí je koncipována na rozhovorech s uživateli, na ověřování,
zda se služba pozitivně promítá do jejich životů, napomáhá jejich nezávislosti,
zvyšování samostatnosti a respektuje jejich svobodnou volbu. 47
Poskytovatelům zapsaným v registru mohou být podle zvláštního právního
předpisu 48 poskytovány účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním sociálních služeb. 49
Poskytovatelé sociálních služeb musí koncipovat své služby tak, aby jejich
pomoc byla:
1) dostupná - z hlediska typu pomoci, územní dostupnosti, informační dostupnosti a v
neposlední řadě také z hlediska ekonomických možností uživatelů,

4
SKOK - Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a
zdravotně sociální oblasti
45
JABŮRKOVÁ, M, aj. Od paragrafu k lidem : analýza situace v oblasti sociálních ^bpoprijeti
nového zákona o sociálních službách Praha • Občanské sdružení SKOK, 2007. s. 28-29. ISBN
239-9506-0.

Z § 37 zákona č. 108/2006 Sb„ o sociálních službách
SÝKOROVÁ, J. Připravované nástroje pro zajištění kvality v sociálních službách. In Kvalita v
sociálních službách. Praha : MPSV 2002 s. 8. ISBN 80-86552-16-0.
§ 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonu
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Více § 104 - § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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2) efektivní - uzpůsobena tak, aby vyhovovala potřebě člověka a nikoliv „potřebám"
systému,
3) kvalitní - zabezpečována způsobem a v rozsahu, který odpovídá současnému
poznání a možnostem společnosti,
4) bezpečná - zabezpečována tak, aby neomezovala oprávněná práva a zájmy osob,
5) hospodárná - zabezpečována tak, aby veřejné i osobní výdaje používané na
poskytnutí pomoci v maximálně možné míře pokrývaly objektivizovaný rozsah
potřeb. 50

2.3 Vztah mezi poskytovatelem a uživatelem sociálních služeb
Poskytování sociálních služeb je založeno na základě smlouvy. Ve smlouvě
poskytovatel služby sjednává s uživatelem druhy a rozsah služeb, včetně konkrétních
podmínek jejich poskytování podle individuálních potřeb klienta. Smluvní princip
vylučuje situace, při kterých je o potřebách a samotných lidech rozhodováno někým
jiným, neboť sami klienti jsou přítomni při sjednávání podmínek poskytované služby.
Poskytovatel smlouvu sjednává jen s klientem, případně jeho zákonným zástupcem.
Zákon zajišťuje zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat při uzavírání
smluv a nemají zákonného zástupce, obecním úřadem s rozšířenou působností podle
místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, eventuálně při poskytnutí pobytové formy
sociálních služeb obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto
zařízení. 51
Smlouva o poskytnutí sociálních služeb musí být uzavřena v písemné formě,
výjimku tvoří případy, kdy to z hlediska povahy dané služby není možné (např. u
telefonické krizové pomoci), nebo kdy by písemná smlouva byla kontraproduktivní (př.
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež). Obecně platí, že poskytovatel je povinen
smlouvu se zájemcem o službu uzavřít. Každá smlouva musí obsahovat tyto náležitosti:
-

označení smluvních stran,

sociál ' h U./
'osT' Re: Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy
uživat 1 f společn
P kytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění
?nn»i ^ ,
°sti [elektronická pošta], Message to: Jana Buřičová. 7. března 2007 [cit 4. ledna
2008] Osobní komunikace.
odst. 1 a 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
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-

druh sociální služby, pro níž je smlouva uzavírána,

-

rozsah poskytování sociální služby,

-

místo a čas poskytování sociální služby,

-

výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení,

-

ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb,

-

důvody výpovědi a výpovědní lhůty,
dobu platnosti smlouvy.

52

Obecně platí, že poskytovatel je povinen smlouvu se zájemcem o službu uzavřít.
Jen v případech stanovených zákonem může její uzavření odmítnout. A to pouze tehdy,
pokud:
-

neposkytuje sociální službu, o níž klient žádá,

-

k poskytnutí sociální služby, o níž klient žádá, nemá dostatečnou kapacitu,

-

zdravotní stav klienta, jenž o službu žádá, vylučuje poskytnutí takové
sociální služby, tyto zdravotní stavy stanovuje prováděcí právní předpis
(např. infekční onemocnění, duševní nemoci). 54

Pokud poskytovatel z výše uvedených důvodů odmítne uzavřít smlouvu o
poskytnutí sociální služby, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s
uvedením důvodů o odmítnutí uzavření smlouvy. 55

52

HUTAŘ, J. Uzavírání smluv o poskytování sociálmch sliEcb ^ ^ ^ ^ 2 0 0 7 i roč. 8, 5 2 s. 1.
reality: speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním?
Q soc ,álmch službách
53
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ^tonovemza
&
109/2006 SbMerym
54

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o °°c,álnich ^ f f f Z b á c h [online]. Praha : MPSV,
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o soc
2007 [cit. 26. dubna 2007]. Dostupné na: <http://vnvw.mpsv.cz/cs/ .
55
§ 91 odst. 7 zákona č. 108/2006 Sb„ o sociálních sluzoacn
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3. Klasifikace sociálních služeb
Klíčovým prvkem v nabídce sociálních služeb se u nás stal rok 1989, kdy
společenské změny přinesly možnosti vývoje sociálních služeb. Začalo se objevovat
velké množství dosavadních sociálních služeb zejména v oblasti neinstitucionální péče,
sociální péči mohly organizovat a poskytovat také obce a nestátní neziskové subjekty.
Velkým přínosem pro rozvoj, plánování a organizování sociálních služeb bylo zapojení
samotných uživatelů a rodinných příslušníků. V legislativě však tyto změny nebyly
zachyceny, byl neustále v platnosti zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., která tento zákon
prováděla. Nově zavedené služby, které činila i odlehčovací služba, neměly právní
oporu. 56
V roce 2005 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona o
sociálních služeb, který pod pojem sociální služby zahrnoval: služby sociální péče,
služby sociální

prevence,

sociální

poradenství,

sociální

služby poskytované ve

zdravotnickém zařízeních ústavní péče a sociální rehabilitaci. Mezi služby sociální péče
byly řazeny osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské,
předčitatelské a tlumočnické služby, raná péče, podporované zaměstnání, odlehčovací
služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy pro osoby s chronickou
duševní nemocí nebo se závislostí na návykových látkách, chráněné bydlení a do služeb
sociální prevence spadaly telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na půl cesty,
kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, terapeutické komunity, terénní programy. 57
p

Po vytvoření úprav návrhu byl dne 14.3.2006 přijat zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, který nabyl účinnosti 1.1.2007. Do sociálních služeb náleží sociální
poradenství, služby sociální prevence a služby sociální péče.
56

JABŮRKOVÁ, M., aj. Od paragrafů k lidem : analýza situace v oblasti sociálních služeb po přijetí
nového zákona o sociálních službách Praha : Občanské sdružení SKOK, 2007. s. 11. ISBN 978-80-2399506-0.
Návrh zákona o sociálních službách. Praha : MPSV, 2005, s. 11.
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Nabídka sociálních služeb je poměrně bohatá. Na jedné straně stojí široké
spektrum možností, jichž lze využít, a na druhé straně klient, který má individuální
problém a své specifické potřeby. K tomu, aby v konečné fázi mohl klient s
poskytovatelem uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby, je před tím nutné vybrat
a zvolit si tu správnou službu z rozsáhlé nabídky. Hledání konkrétního typu služby, jenž
by odpovídal specifickým potřebám klienta, může usnadnit třídění, tzv. klasifikace
sociálních služeb.
Sociální služby můžeme rozdělit dle různých kritérií. Kozlová člení sociální
služby na základní služby (těmito službami rozumí hygienu, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, poskytování poradenství, stravování, terapii, ubytování, výchovné,
vzdělávací a aktivizační služby) a komplexy sociálních služeb (mezi ně patří
především azylové bydlení, bydlení na půli cesty, denní centra, denní stacionáře,
domovy pro seniory, občany s tělesným, mentálním a smyslovým znevýhodněním,
chráněné bydlení, chráněné dílny, komunitní centra, kontaktní centra, krizová pomoc,
noclehárny, osobní asistence, pečovatelská služba, penziony, raná péče, respitní péče,
telefonické tísňové linky, terapeutické komunity a zájmové kluby). 58
Současně navrhla Kozlová klasifikaci i dle délky trvání na dlouhodobé,
střednědobé a krátkodobé služby. Cíle a záměry dlouhodobé služby jsou realizovány v
průběhu časového období, jehož trvání není předem limitováno (jde především o
domovy pro seniory a občany s tělesným, mentálním či smyslovým znevýhodněním,
pečovatelskou

službu,

tísňovou

telefonickou

pomoc).

Střednědobá služba se

uskutečňuje v průběhu předem stanoveného časového období, nejdéle jeden rok
(zejména se jedná o bydlení na půl cesty, azylové bydlení, komunitní centra, respitní
péči). Krátkodobá služba se provádí okamžitě, ve většině případů netrvá déle než
jeden rok (kontaktní centra, noclehárny, poradenství, krizová pomoc). 60
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
klasifikuje sociální služby podle formy sociální služby. Formy poskytování sociálních
služeb zahrnují pobytové služby (spojeny s ubytováním v zařízení sociálních služeb),
58

60

r

KOZLOVÁ, L. Sociální služby. Praha : Triton, 2005. s. 23-24. ISBN 80-7254-662-7.
KOZLOVÁ, L. Sociální služby. Praha : Triton, 2005. s. 25. ISBN 80-7254-662-7.
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ambulantní služby (takové služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena
nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování) a
terénní služby (poskytovány v přirozeném prostředí, kde člověk žije). 61
Tentýž zákon vymezuje sociální služby i dle druhu. Smyslem sociálního
poradenství je poskytování potřebných informací, jež přispívají k řešení nepříznivé
sociální situace, v níž se klient nachází. Sociální poradenství se dělí na základní sociální
poradenství (tvoří základní činnost při poskytování všech druhů sociálních služeb, jsou
jej povinni poskytovat všichni poskytovatelé sociálních služeb) a odborné sociální
poradenství (poskytují specializované poradny, jež se soustředí na různé cílové skupiny,
jako jsou např. senioři, cizinci, osoby se zdravotním postižením). Služby sociální
prevence pomáhají sociálně, zdravotně či věkově znevýhodněným osobám při zvládání
a řešení jejich nepříznivé sociální situace, aby nedocházelo k jejich sociálnímu
vyloučení. Zaměřují se především na oblast sociálně patologických jevů, mezi které
řadíme kriminalitu, bezdomovectví, zneužívání návykových látek, krizi v rodině, apod.
Zákon o sociálních službách upravuje 17 druhů služeb sociální prevence, tzn. raná péče
§ 54, telefonická krizová pomoc § 55, tlumočnické služby § 56, azylové domy § 57,
domy na půl cesty § 58, kontaktní centra § 59, krizová pomoc § 60, nízkoprahová denní
centra § 61, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62, noclehárny § 63, služby
následné péče § 64, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65, sociálně
aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením § 66, sociálně terapeutické dílny
§ 67, terapeutické komunity § 68, terénní programy § 69, sociální rehabilitace § 70.
Náplň služeb sociální prevence uvádím v příloze 2. Poslední druh sociálních služeb
tvoří služby sociální péče - napomáhají lidem zajistit si fyzickou a psychickou
soběstačnost, nabízejí pomoc při zvládání úkonů, jež souvisejí s péčí o vlastní osobu.
Cílem těchto služeb je umožnit klientům zapojit se do běžného života v co největší
míře. V případech, kdy to z hlediska jejich zdravotního či psychického stavu není
možné, zajišťují důstojné prostředí a zacházení. Konkrétně mezi služby sociální péče
spadají následující druhy služeb, jejichž charakteristiku jsem zařadila do přílohy 3
(osobní asistence § 39, pečovatelská služba § 40, tísňová péče § 41, průvodcovské a

§ 33 odst. 1-3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

-27-

Odlehčovací služby v systému sociální péče poskytované rodinám osob s autismem|

předčitatelské služby § 42, podpora samostatného bydlení § 43, odlehčovací služby §
44, centra denních služeb § 45, denní stacionáře § 46, domovy pro osoby se zdravotním
postižením § 47, domovy pro seniory § 48, domovy se zvláštním režimem § 49,
chráněné bydlení § 50, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče § 51).
K zajištění poskytování těchto služeb lze použít příspěvek na péči, o němž se
budu zmiňovat v následujícím textu.

3.1 Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je nově zavedená státní sociální dávka, která nahradila zvýšení
důchodu pro bezmocnost. Jejím cílem je posílit soběstačnost uživatele sociálních
služeb. Přípěvek se poskytuje lidem, kteří jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti běžné denní péče o vlastni
osobu a v soběstačnosti. Péče o vlastní osobu v sobě zahrnuje tyto denní úkony:
zajištění nebo přijímání stravy, osobní hygienu, oblékání a pohyb. Soběstačnost
zahrnuje úkony, které osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem umožňují
účastnit se sociálního života, tzn. komunikovat, nakládat s penězi nebo předměty osobní
potřeby, vyřídit si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat či uklidit. Nárok na příspěvek má
člověk (v našem případě jedinec s autismem), o něhož je pečováno, nikoliv ten, kdo
zajišťuje péči. Tento druh sociální dávky nemůže být přiznán dítěti mladšímu než jeden
rok. 62
V případě dětí je zachován princip zákonného zastoupení a s příspěvkem na péči
fakticky nakládají zákonní zástupci dítěte, nejčastěji rodiče. 64
Příspěvek na péči je vyplácen pouze tzv. oprávněným příjemcům. Místo
oprávněné osoby může být kromě zákonného zástupce příjemcem příspěvku jiná

Stručný průvodce zákonem o sociálních službách [online], Praha : MPSV, 2006 [cit 26. dubna 2007].
Dostupné na: <http://www.mpsv.ez/cs/9>.
Děti se zdravotním postižením, kterým je zajišťována péče jednak rodinou a jednak formou ambulantní
nebo terénní služby v domácím prostředí [online], Praha : MPSV, 2007 [cit. 2. května 2007]. Dostupné
na: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/obcane/priklad3 >.

-28-

Odlehčovací služby v systému sociální péče poskytované rodinám osob s autismem|

fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě
rozhodnutí příslušného orgánu. 65
Finanční částky pro získání příspěvku na péči jsou rozdílné pro věkovou
kategorii nezletilé osoby do 18 let a pro dospělé. Částka příspěvku na péči o osoby do
18 let je vyšší především z důvodu, že tyto jedinci nemají vlastní příjem a zároveň se
snaží motivovat rodiny k tomu, aby děti zůstávaly v domácí péči. 66
Tabulka 2. Výše příspěvku za kalendářní měsíc pro nezletilé klienty
f,

do 18 let věku

starší 18 let věku

stupeň I (lehká závislost)

3 000 Kč

2 000 Kč

stupeň 11 (středně těžká závislost)

5 000 Kč

4 000 Kč

stupeň III (těžká závislost)

9 000 Kč

8 000 Kč

stupeň IV (úplná závislost)

11 000 Kč

11 000 Kč

Výše příspěvku za kalendářní měsíc činí:

Od 1.1.2007 náleží příjemci zvýšení důchodu pro bezmocnost automaticky, aniž
by o to musel žádat, příspěvek na péči v té výši, která odpovídala jeho dosavadnímu
stupni bezmocnosti. Částečně bezmocní obdrželi příspěvek ve výši I. stupně závislosti,
při převážné bezmocnosti získal klient příspěvek ve výši II. stupně závislosti a při úplné
bezmocnosti byl přidělen příspěvek ve výši III. stupně závislosti. Dětem, které byly
uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, náleží
příspěvek ve výši III. stupně závislosti. 67
Výše uvedené se vztahuje k osobám, které již pobírali tzv. zvýšení důchodu pro
bezmocnost. Jiná situace nastává u klientů či jejich zástupců, kteří teprve budou žádat o
příspěvek na péči.
Tomu, aby oprávněná osoba příspěvek dostala, předchází poměrně složitá
procedura. Nejdříve je nutné správně podat písemnou žádost o příspěvek na péči, která
musí obsahovat všechny požadované informace, včetně osobních údajů a také údaje o
tom, kdo a jak bude potřebnou péči zajišťovat a jakým způsobem má být příspěvek

66
67

§ 19 Odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Stručný průvodce zákonem o sociálních službách [online], Praha : MPSV, 2006 [cit. 26. dubna 2007].

Dostupné na: <http://www.mpsv.ez/cs/9>.
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vyplácen. Žádost podává přímo žadatel nebo jeho zástupce. O příspěvek lze požádat na
obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má žadatel
trvalý nebo hlášený pobyt. 68
Poté následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Tento
proces zahajuje sociální pracovník, šetření provádí s ohledem na lidská práva, ochranu
osobních údajů a lidskou důstojnost. Šetření se provádí v prostředí, kde žadatel žije, tzv.
v jeho přirozeném sociálním prostředí. 69 Cílem sociálního šetření je objektivně zjistit
životní podmínky žadatele a jeho schopnost zvládat péči o vlastní osobu a být
soběstačným v přirozeném sociálním prostředí, tzn.v místě, kde žije. Následně se
žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař úřadu práce, jenž vychází z výsledku
sociálního šetření a ze zdravotní dokumentace žadatele. Posudkový lékař hodnotí při
tom funkční dopady zdravotního stavu na schopnosti žadatele. Někdy může být žadatel
vyzván, aby se podrobil speciálnímu lékařskému vyšetření. Pokud žadatel neumožní
provedení sociálního nebo zdravotního posouzení, ztrácí možnost získat příspěvek na
péči. 70
Sociální pracovník a lékař hodnotí míru závislosti osoby dle 36 kritérií, které
jsou uvedeny v zákoně. Tyto kritéria představují vyjmenované úkony péče o vlastní
osobu a úkony soběstačnosti. Stupeň závislosti je určován počtem úkonů, které dítě
samostatně nezvládne. V případě dětí se některé úkony nehodnotí, a to dle věku. Úkony,
ze kterých mají děti úlevy, nacházíme v příloze č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. 71
Nakonec o přiznání příspěvku rozhoduje ve správním řízení obecní úřad obce s
rozšířenou působností. Žadateli se doručí rozhodnutí o příspěvku na péči. Je-li kladné,

- Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních sluzo

i

ÍS^MPSVT

2007
[cit. 26. dubna 2007]. Dostupné na: < h t t P : / X S s b T s o c i á l n í c h službách, jako rodinu *
69
Přirozené sociální prostředí definuje zákon č. 108/2006 bD o
k t c r ými domácnost sdílí a
sociální vztahy k osobám blízkým, domácnost a
w.tehy k osobam^
dále pak jako místa, kde lidé pracují, vzdělávají se a realizuj, bezne
^
^^ m l ]
Stručný průvodce zákonem o sociálních službách [online]. Pnma
s o c i a l m

Dostupné na: <http://w\v\v.mpsv.cz/cs/9>.
.
,
Děti se zdravotním postižením, kterým je zajišťována
nebo terénní služby v domácím prostředí [online], Praha . MFb v,
Internetu: <http://portal.mpsv.c/soc/soc/obcane/priklad3>.

11

dinou a
2

jednak formou ambulantní
^ 2007], Dostupné na
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je příjemce příspěvku povinen písemně ohlásit obecnímu úřadu do 8 dnů, jakým
způsobem mu bude péče zajištěna, jestliže již tak neučinil při podání žádosti. Obecní
úřad s rozšířenou působností může podle zákona vyplácet příspěvek v hotovosti nebo
bezhotovostně na účet, který určí příjemce. Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním
žádosti o přiznání příspěvku. První výplata příspěvku v sobě zahrnuje i výplatu
příspěvků za období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku na
příspěvek. Změny týkající se zajištění pomoci je povinnost oznámit také do 8 dnů.
Příspěvek lze použít pouze na výdaje, jež souvisejí se zabezpečením pomoci a
podpory osobě závislé na péči někoho jiného. Tento druh sociální dávky je tedy možné
použít jako úhradu za péči zajištěnou poskytovatelem sociálních služeb, ale také na
výdaje, které vzniknou pečující osobě, tzn. rodinnému příslušníkovi nebo jiné osobě,
jež není poskytovatelem sociálních služeb. Výše uvedené způsoby může příjemce dle
•

vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče kombinovat.

7 3

„Jak příspěvky na péči budou vypláceny ve výrazně vyšším celkovém objemu v
řádech několika miliard proti předpokladům, tak i dotace (pro poskytovatele péče) se
ukazují jako do značné míry nedostatečné," takto zhodnotil po prvním půlroce finanční
aspekt nového sociálního systému ministr práce a sociálních věcí Nečas.74
V průběhu měsíců dubna a května 2007 provedlo Ministerstvo práce a sociálních
věcí v Pardubickém kraji rozsáhlou analýzu mapující, jakým způsobem je využívána
nová sociální dávka - příspěvek na péči. Osloveni byli poskytovatelé služeb formou
dotazníkového šetření. Návratnost dotazníků byla velmi vysoká, zúčastnilo se celkem
přes 90 % poskytovatelů s 92 sociálními službami. Souhrnné výsledky byly porovnány s
údaji o vyplaceném příspěvku na péči z úřadů s rozšířenou působností. Závěry ukazují,
že zhruba dvě třetiny příjemců příspěvku na péči nevyužívají žádnou sociální službu,
což znamená, že tyto prostředky slouží k nákupu péče od „neformálních pečovatelů"
(nejčastěji primárního pečovatele), nebo jsou zvýšeným příjmem osoby s postižením,
avšak nejsou použity k zajištění potřebné péče. Analýza ukázala, že ačkoliv je nový

12

§ 18 a § 21 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb„ o

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o socm/mc^, ^ ^
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních sluzo

73

2007 [cit. 26. dubna 2007]. Dostupné na: <http://www.mpsvxz/cs/
14

.

W9/2Q06 sb ,

e

Merym

Praha : MPSV,

2 ( ) Q 7 [ c i t 9 . 5e rvence

Systém sociálních služeb potřebuje zásadní změny [online], Prana .

2007]. Dostupné na: <http://www.mpsv.cz/cs/4331>.
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sociální systém pozitivním krokem vpřed, bude nutné zařadit do vládního reformního
batohu i úpravu formy této sociální dávky. 7 5

V Pard
r

f i c ^ m k™J' ' o n l l n c J Pralia : MPSV, 2007 [cit. 13. července 2007].
n«p. //www. infoposel. cz/?idm=clanky&idr= 19&idc=1184748838>.
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4.

Odlehčovací služby jako jeden z nástrojů podpory

fungování rodinného systému
Odlehčovací služby se také mohou nazývat sdílené či respitní služby. Jedná se o
různou kombinaci činností péče, které mají za cíl, umožnit pečující osobám nezbytný
odpočinek. Odlehčovací péče představuje sdílení péče o člověka, který má sníženou
soběstačnost. 76
Jelikož je výraz „respitní péče" v literatuře vžitý a nových článků operujících s
terminologií dle nového zákona č. 108/2006, o sociálních službách, je zatím poskrovnu,
budu užívat v následujícím textu spíše synonymního termínu odlehčovací služby respitní služba/péče.

4.1 Pohled na vývoj odlehčovací péče
Respitní péče se začala formovat v USA a ve vyspělých státech Evropy v 60.
letech 20. století. Její vznik je spojen s hnutím deinstitucionalizace zdravotní a sociální
péče. Hnutí si předsevzalo bojovat proti nelidskému a nedůstojnému prostředí ústavů,
proti segregaci nemocných občanů a proti tomu, aby byli zbavováni svých občanských
práv. Usilovalo o navrácení zdravotně postižených osob zpět do jejich domovů. Kladlo
důraz na svobodné rozhodnutí člověka, kde a jak bude žít. Novosad uvádí, že proces byl
zdlouhavý a trval mnohde 15-20 let, než se škála služeb stala běžnou a fungující praxí,
na kterou mají pečovatelé nárok. V porovnání s vyspělými zeměmi Evropy a USA se u
nás respitní péče formuje asi s 301etým zpožděním 77
Mezi prvními iniciátory respitní péče v ČR byly počátkem 90. let rodiny s
handicapovaným členem, které si navzájem vypomáhaly s hlídáním. Dále iniciativa
směřovala k neziskovým nestátním organizacím a svépomocným skupinám, které se
zaměřovaly na konkrétní druh postižení. Významným posunem v oblasti respitní péče u
nás bylo ve dnech 14.-15. listopadu 1996 uspořádání konference na téma respitní péče

kterč 0 °dpovědi k zákonu o č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a kzákonu č. 109/2006 Sb.,
MPSV ">ení některé zákony v souvislosti spřijetím zákona o sociálních službách [online], Praha :
77
NOVOSArP1" 2 6 ' d u b n a 2 0 0 7 ] - D o s t l l P n é n a : <http://www.mpsv.ez/cs/9>.
UísAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha : Portál, 2006. s. 50. ISBN 80-7367-147-3.
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pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR ve spolupráci s Nadací Dětský mozek a
občanským sdružením Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně.j
Účastníci se postavili proti předkládanému návrhu zákona o sociálních službách,
vytvořili a podepsali memorandum, které se týkalo zákonných norem a opatření
vedoucích k důstojnému životu lidí, kteří potřebují pomoc a podporu. Memorandum
cc78

f

i

neslo název „Prohlášení účastníků konference o respitní péči - listopad 1996" , ktere
uvádím v příloze 4. Na základě tohoto memoranda, které doprovázela velká podpisová
akce a které bylo adresováno nejen Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale i
parlamentu, vládě a médiím, byl předkládaný návrh zákona zamítnut s tím, že se upraví
některé jeho části a současně se bude zmiňovat pojem respitní péče v zákonné podobě. 7;
Systematicky v našich podmínkách rozvíjela respitní péči nadace Dětský mozek.
Mezi jejími pěti hlavními programy spadal v r. 1997 i projekt „Domácí a respitní péče", \
který je činný již 10 let. Komárek od počátku kladl důraz na zásady, které se označují
jako tři E, tj. etika, ekonomika a efektivita (za efektivnější je považována péče v
rodině), a tři R, tedy respekt (změna dřívějšího nedůstojného zacházení), respitní péče
(jako společné úsilí

ministerstev,

nadací,

nevládních organizací i sponzorů) a

resilience 80 (pojem užívaný v psychologii rodiny k označení schopnosti rodiny rychle se
zotavit z krizové události, jež vyvolala změny v rodinném fungování 81 ).
Do

sociálně

zdravotní

péče

zasahovaly

i

různé

organizace.

Jednou z

nejdůležitějších organizací byl Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO),
který vypracoval Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením. Tato koncepce byla přijata 14. dubna 1998 jako Usnesení vlády České
republiky č. 256/1998.
Ve zmiňovaném Národním plánu je v kapitole 4.5. zmíněna respitní péče takto:
„Stálá 24 hodinová péče rodiny o jejího postiženého člena je natolik vyčerpávající,

že

dětí l t C r a t u ^ e -í0 m °žné se setkat i názvem „Společné prolilášení občanů se zdravotním postižením, rodičů
0 se
, zdravotním postižením, zástupců církví, pracovníků neziskových organizací i představitelů státní
správy, kteří se sešli ve dnech 14-15.listopadu 1996 na semináři o respitní péči pořádaném Nadací Dčtský
ČR" i ° b Č a n s k ý n i s d r u ž e n í m SDMO a odborem péče o zdravotně postižené Ministerstva zdravotnictví
v\ A "ShorníkPředná™k ze semináře o respitní péči. Praha : MZ ČR, 1997, s. 86,
so c i k r t N K 0 V A ' P ° J e d n á n í 0 respitní péči. Speciální pedagogika, 2002, roč. 30, č. 4, s. 254.
46 č 22 T R e s p i t n í P é č e a důstojný život zdravotně postižených. Zdravotnické noviny ČR, 1997, roč.
SOBOTKOVÁ, I. Model rodinné resilience. Habilitační přednáška, 2004.
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nemožnost nikdy si od této péče odpočinout nebo jít například do nemocnice na léčení,
vede rodinu k umístění postiženého do ústavu. Pokud budou mít rodiny nárok na určitý
objem respitní péče, mnoho z nich se rozhodne nechat si postiženou osobu ve vlastní
péči. " Jako cíl je stanoven rozvoj středisek respitní péče a snížení poptávky po ústavní
péči. Důkazem složitosti zavedení této nové sociální služby byla poznámka ze 17. srpna
f

g2

2005 v Národním plánu o tom, že úkol se plní se zpožděním.

Dalším důležitým dokumentem, který se zabývá také problematikou respitní
péče je Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období
2006-2009 formulovaný VVZPO a přijatý usnesením vlády ze dne 17. srpna 2005.1 zde
se můžeme v kapitole 2.12. dočíst o „...podpoře takových sociálních služeb pro občany
se zdravotním postižením,

které by jim umožnily setrvat v domácím prostředí, coby

prevence proti jejich umísťování v ústavech sociální péče (respitní péče, centra denních
služeb, pečovatelská služba)"™
Postupem času se začala rozšiřovat nabídka služby respitní péče pro osoby se
zdravotním postižením a samotný pojem „respitní/odlehčovací péče" se začal dostával
do právní legislativy.
Jedním z prvních dokumentů, zmiňující tento termín bylo Usnesení vlády CR č.
824/2004 Sb., ke Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb, kde jsou
„odlehčovací služby" zmíněny v Přehledu způsobů navržených pro řešení dostupnosti a
kvality jednotlivých veřejných služeb vhodných ke standardizaci. Pojem „respitní péče"
je také zakotven v příloze č. 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č.
545/2005 Sb., v jejíž 16. části čl. XVII je řazena „respitní péče" do seznamu služeb
podléhajících snížené sazbě. Další dokument představuje Metodický pokyn Ministerstva
zdravotnictví č. 24093/2005 o činnosti dětských domovů a kojeneckých ústavů pro děti
do tří let věku, v jehož druhé kapitole bodu 2f) je „respitní a úlevová péče" považována
za zdravotní důvod přijetí dětí do zařízení.

83

Národní plán vyrovnáváni příležitostí pro občany se zdravotním postižením (Usnesení vlády ČR ze dne

a integrace o«aná se zdravotním postižením na o M o„í 2 0 0 « 0 0 9 (Usneseni
vlády ČR ze 17. srpna 2005, č. 1004)
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Pokrok v rozvoji respitní služeb v ČR shledáváme v postupném zakládání
respitních center, větší nabídce a osvětě respitní péče a dokonce i vzniku odděleni
respitní péče v některých nemocnicích.
Jedním z center nabízející respitní péči bylo Integrační respitní centrum „Mosty
v Lukách" v obci Loučka, které zahájilo provoz v 4.1.2006. Toto centrum se nachází v
8 4

mikroregionu Litovelsko a bylo součástí projektu občanského sdružení Luka.
Důkazem rozvoje respitní péče v nemocnicích může být Oddělení respitní péče
Nemocnice ve Frýdku-Místku, které začalo fungovat v polovině roku 2005. Na tomto
oddělení bylo možné využít respitní služby na jeden den až tři měsíce

v jedno- či

dvoulůžkových pokojích, den pobytu přišel na 550 Kč. 85
Počátkem minulého roku vstoupil v platnost dlouho připravovaný Zákon o
sociálních službách č. 108/2006 Sb., který upravuje podmínky poskytování pomoci a
podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a
příspěvku na péči. Transformační vývoj tohoto zákona a celého sociálního systému
probíhal řadu let a zaznamenal mnoho změn. Můžeme si nastínit alespoň nejdůležitější
návrhy, v níž se budu zaměřovat na oblast odlehčovací služby.
Přestože již na jaře 1995 předložila vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu k
projednání Vládní návrh zásad zákona o sociální pomoci, tento návrh nebyl projednaný,
neboť vzbudil množství kritiky v řadách odborné veřejnosti a podle některých názorů
nebyl v určitých pasážích v souladu s ústavním pořádkem ČR a s právem Evropské
unie. 86 Návrh potvrdil princip financování instituce namísto podpory občanů a
nesměřoval k vytvoření srovnatelných podmínek pro státní a nestátní poskytovatele
služeb. 87 V tomto návrhu nebyla ještě odlehčovací služba zmíněna. 88
Dalším návrhem, který obsahoval podrobnou změnu sociálních služeb a jejich
financování, byl Návrh věcného záměru zákona o sociální pomoci. Vláda ho schválila

84

Respitní centrum „Mosty v Lukách" [online], Litovel: Mikroregion Litovelsko, 2006 [cit 2. května
2007]. Dostupné na: <http//wvv.inikroregionlitovelsko.cz/cil/219/>.
85
BORTOLIO VÁ, I. O respitní péči je zájem [online], Frýdek-Místek : Nemocmce, 2005 [cit 2. května
2007]. Dostupné na: <htlp//wvv.nenifm.cz/tw/Uki-read_arúcle.php?arUc eld 5»
PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha : ASPI, 2003. s. 21-22. ISBN 80-86395-69-3.
DUŠEK, P. Vývoj snah o zákon o sociální pomoci. In Konference o sociální pomoci: sborník
příspěvků a záznam diskuse. Praha : W Z P , 1999. s. 15.
,.„nm
88
BERŇÁŠKOVÁ, L, Re: Vládní návrh zásad zákona o sociální pomoci [elektronická posta], Message

to: Jana Buřiěová. 15. srpna 2007 [cit 4. ledna 2008]. Osobní komunikace.
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na jaře roku 1998. Avšak Ministerstvo práce a sociálních věcí se v roce 1999 rozhodlo
přehodnotit i tento systém, protože vyvstala nedostatečná zabezpečenost dostupnosti
sociálních služeb a obava z mandatorních výdajů státního rozpočtu.*'' V tomto návrhu
byla odlehčovací služba zařazena do služeb sociální péče pod názvem „respitní péče".
V červnu roku 2000 byl zadán úkol zpracovat Návrh věcného záměru zákona o
sociálních službách, který měl obsahovat získání oprávnění k

činnosti, akreditaci,

systém vzdělávání sociálních pracovníků, komunitní plánování služeb, doručování
služeb uživatelům a též financování sociálních služeb. Právě nově navržené financování
sociálních služeb a jejich doručení občanům se stalo nejvíce kontroverzní, a proto bylo i
z tohoto návrhu upuštěno v připomínkovém řízení. 91 K dalším argumentům proti
schválení patřilo, že neřeší problematiku sociální péče komplexně, není v některých
směrech koncepčně dopracován, neřeší dostatečně koncepci financování sociálních
služeb, aj. 92 V tomto návrhu byla odlehčovací služba vřazena do služeb sociální péče
pod názvem „odlehčovací služby (sdílené služby)". 93
V roce 2005 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nového zákona o
sociálních služeb, ve kterém byly sociální služby rozděleny na: služby sociální péče,
služby sociální

prevence,

sociální

poradenství,

sociální

služby poskytované ve

zdravotnických zařízeních ústavní péče a sociální rehabilitaci. V tomto návrhu byla
odlehčovací služba vřazena do služeb sociální péče pod názvem „odlehčovací služby". 94
Po vytvoření úprav byl dne 14.3.2006 přijat současný zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, který nabyl účinnosti počátkem roku 2007. V tomto zákoně je
odlehčovací služba též vřazena do služeb sociální péče pod názvem „odlehčovací
služba".

" MERHAUTOVÁ, I. Sociální služby v ČR na
června 2007]. Dostupné na: <h«p//osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bm
90
Návrh věcného záměru zákona o sociální pomoci »^ J
>

'

i n e ] 2 0 0 1 > r U [ c it

1.

91

MERHAUTOVÁ, I. Sociální služby v ČR na
2001/socialni_sluzby.html>.
června
2007]. Dostupné na: <http//osz.cmkos.cz/CZ/Z_nsKWDu
^ b á c h Zpravodaj
92
Legislativní rada vlády nepožehnala věcnému záměru zakona o sociáltucn
Asociace ústavů sociální péče, 2004, roč. 6, č. 1, s. 7
93

H U T A Ř , J.

.

Věcný záměr zákona o sociálních službách je sohdm, c o bude

speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižene, 2004, roc. a, o. ,
Návrh nového zákona o sociálních službách. Praha : MPSV, 20U3.

^ál? Skok do reality:

.

94

I
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4.2 Respitní péče
Filosofie tzv. respitní péče je založena na zkušenosti, že i ten, kdo celodenně
pečuje o bezmocnou osobu, má nárok na odpočinek. Mnoholetá nebo i celoživotní péče
o osobu s postižením nebo starého občana vede časem k naprostému fyzickému a
psychickému vyčerpání pečovatele. 95
Péče o člověka s postižením nebo nesoběstačného seniora je po všech stránkách
náročná činnost. Pokud společnost chce roli rodin udržet a posílit, musí vytvářet a
podporovat mechanismy pomoci a podpory rodin, které takto pečují o své členy. Musí
dát těmto rodinám najevo, že jejich práci oceňuje a váží si jí.
Většina vyspělých zemí si tuto svou povinnost uvědomuje a snaží se svoji
sociální politiku dle toho formovat. Nutnost podpory rodin se promítla i do mnoha
mezinárodních dokumentů. Například Organizace spojených národů vydala Doporučení
pro členské státy OSN k vytváření národních programů týkajících se stárnutí roku 2001.
Oddíl věnovaný rodině zahrnuje např. tato doporučení:
-

„Chránit, zvyšovat a podporovat poskytování péče v rámci rodiny."

-

„Vytvářet podpůrné skupiny pro rodiny se speciálními problémy a
speciálními pečovatelskými potřebami, např. pro rodiny, které se musí
vypořádat s demencí a tělesnými disabilitami." 96

4.3 Vymezení pojmu respitní péče
Respitní péče je forma péče, která dočasně zastupuje a nahrazuje péči rodiny,
A

№01

tyi/lílÍV(Jfll
odpočinek, přestávka. 97

wjk

{WUzet

z

latinského

slova

respirium,

gpž

znamená

, .. ÍÍJ -V mdc/ a respitní péče [online], Praha : Nadace DM, 2007 [cit. 4. května 2007]. Dostupné na:
« "P-^tsky»iozck.cz/projckty.php?i=2>.
L V A C H , Z. Uvod do gérontologie a geriatrie. Praha : Karolinum, 1997. s. 16. ISBN 8 0 - 7 1 8 4 - 3 6 6 Q
Psychobgický slovník.

Praha : Portál,

2001.

s.

507.

ISBN

80-7178-303-X.
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Anglicko-český výkladový slovník překládá pojem „respite" jako odklad a
současně zde nabízí další anglické ekvivalenty „pause" a „rest". Slovo rest znamená v
překladu smysl a odpočinek. 98
Upravená forma anglického výrazu „respite care" (RC), tedy „respitní péče" se
mezi českými odborníky rychle vžila. Synonymy tohoto termínu jsou také úlevová,
odlehčující, zástupná péče. V současné době se v ČR s přijetím Zákona o sociálních
službách č. 108/2006 s platností od 1.1.2007 legislativně operuje spíše s termínem
„odlehčující péče" místo respitní péče. Praxe však ukazuje, že výraz „respitní péče" je
již vžitý, že stále přetrvává v nabídce služeb různých sdružení, organizací, aj.
Respitní péče je komplex služeb, kde je domácí péče o osobu blízkou se
zdravotním postižením, nemocnou nebo seniora v určité fázi bezmocnosti zajišťována
rodinným členem pečujícím celodenně. Adresátem této služby je pečovatel. Smyslem
služby je poskytnout pečovateli čas k odpočinku, dovolené, regeneraci sil. Místo, kde je
respitní péče poskytována, je závislé na rozhodnutí klienta.

Převážně to bývá
/

domácnost, nebo také rezidenční rodina, zařízení denního nebo týdenního typu.

99

Respitní péče si klade následující cíle:
•

Pomoci rodinným pečovatelům lépe zvážit okolnosti a své možnosti,

•

Umožnit pečovatelům zpětný pohled na sebe, aby sami od sebe vyhledávali respitní
služby,

•

Povzbudit pečující rodinné příslušníky k tomu, aby efekt respitní péče byl co
nejlepší,

•

Pomoci získat lepší informace a rozhodovat se lépe ve své pečující roli,

•

Umožnit úlevu-odpočinek pečujícím členům rodiny,

•

Poskytnout konkrétní pomoc jednotlivým rodinám v jejich každodenní péči,

•

Napomoci k nenarušení vztahů uvnitř rodiny, zbavit rodiny stresu a pocitu viny,

98

Password:

A n g l i c k ý v ý k l a d o v ý

slovník s českými ekvivalenty. Praha : Mladá fronta, 1991. s. 460. ISBN

99

°№°iaOVÁ8D. Situace rodin s handicapovaným dítětem a konstrukce služby respitní péče v

Komunítním centru Motýlek. Praha : FHS UK, 2005. s. 23. Diplomová prače.
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•

Nabízet účast na různých přednáškách, seminářích, setkání s dalšími lékaři a
rodinami s podobným údělem. 100
Cílem respitní péče je nabídnout pečujícím rodinám odpočinek, umožnit, aby i

když pečují, mohli vést relativně normální život ( j e t

na

dovolenou, stýkat se s

přáteli,...), prostě aby nebyli svázaní s člověkem se speciálními potřebami 24 hodin
denně po celý rok. Rodinnému pečovateli respitní péče umožňuje, aby mohl nabrat síly
pro pokračování v další dlouhodobé, intenzivní, individuální péči.
Rodinným pečovatelem (nebo také primárním) rozumíme rodinného příslušníka.
Pomáhá nemocnému či zdravotně postiženému člověku (dítěti), se kterým je většinou v
příbuzenském vztahu, k uspokojení tělesných, psychických a sociálních potřeb.
Rodinným pečovatelem bývá jedna osoba, která se výhradně pro péči rozhodla a
přizpůsobila jí i styl svého dosavadního života.

Dochází například ke snížení

pracovního úvazku, až k jeho úplnému zanechání, omezení zájmů a volnočasových
aktivit, zúžení přátelských kontaktů. To vše z důvodu časové náročnosti poskytované
péče v domácím prostředí. 101
Můžeme uvést výrok maminky pečující o dítě s postižením: „...z vlastní
zkušenosti vím, že každý člověk má jen určitou míru síly a hranice, za kterou už to nejde.
Myslím,

že pro duševní i fyzické zdraví ženy a rodiny jsou důležité pozitivní zážitky

života. Není to o tom přinést oběť za každou cenu a říct si, že jenom já to mohu
zvládnout,.."102

Respitní péče důležitá a nedílná součást pomoci pečujícím rodinám. Gerontologické aktuality: časopis
íl^Alzheimerovské společnosti, 2001, č. 1, s. 23.
ŠAFRÁNKOVÁ,
P. Klíčové osoby v komplexu služeb respitní péče. Speciální pedagogika, 2004, roč.
C ]
/ 4 ' - > S. 34.

CHVÁTALOVA, H. Jak se žije dětem s postižením : problematika pěti typů zdravotního postižení.
rraha : Portál, 2001. s. 16. ISBN 80-7367-013-5.
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5. Důležité osoby v respitní péči
Klíčové osoby v komplexu respitní péče tvoří rodinný pečovatel, koordinátor a
asistent.

5.1 ^Rodinný pečovatel
Rodinný pečovatel představuje velmi důležitou složku v péči samotné. Je to
náročná a záslužná role. Role rodinného pečovatele představuje zásadní životní změnu.
Přizpůsobení se této změně přináší s sebou často stres, poněvadž se rodinný pečovatel
musí přizpůsobit novým životním zvyklostem a ty staré, ustálené z větší části opustit.
To se týká zvláště u péče o děti se získaným postižením anebo péče o staré osoby.
Pečovatelská zátěž člena rodiny je taková zátěž člena rodiny, který v domácím
prostředí pečuje o jinou osobu s vážnou nemocí nebo postižením. Je-li tento stres
vysoký, pečující má dlouhodobý pocit, že příjemce péče vyžaduje více než je nutné, ze
pečující nemá dost času na sebe, na jiné povinnosti. U pečujícího se pak dostavují silné
emoční reakce, jež mají nepříznivý vliv na příjemce péče. 103
Pečující osoby mají v průměru o 23 % vyšší hladinu stresových hormonů a o 15
% nižší úroveň imunitní odpovědi ve srovnání s kontrolní skupinou. Toto jsou části
závěrů metaanalýzy studií,

které se zabývaly psychickým a fyzických stavem

pečovatelů v USA. Do analýzy bylo zahrnuto 23 výzkumů s celkovým počtem 3072
osob ve věku 55-751et. Autoři se pokusili srovnat pečující osoby s lidmi, kteří obdobnou
péči nikomu neposkytovali v parametrech: zdraví, chronická onemocnění, fyzické
příznaky, užívání léků, využívání zdravotnických služeb, imunita, protilátky, stresové
hormony, kardiovaskulární a metabolické funkce. 104
Stálý proces péče může snadno vyústit do onemocnění a neschopnosti
poskytovat další péči.
Doušová zdůrazňuje, že pečující člen rodiny je také člověk, může se někdy
opotřebovat, unavit, má občas jiné potřeby než jen ty základní lidské, což prakticky

104 ^ n í k sociální práce. Praha : Portál, 2003. s. 142. ISBN 80-7178-549-0.
fecovat o druhé znamená stres. Psychologie dnes, 2004, roč. 10, č. 1, s. 7-8.
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znamená, že potřebuje nejen dojít na poštu či k lékaři, ale měl by mít možnost dojít si
bez pocitu viny i do kina či do divadla, k holicí, na návštěvu, aj.
, .

v

.

,

v

v

- 1 0 5

Zde narážíme na problém, proč jsou rodinní pečovatelé vyčerpaní, proč potřebují
čas a podporu od ostatních, aby nabrali sílu a tedy, aby měli možnost využít
odlehčovací péči.
Zamysleme se na potřebami člověka. Nápomocna by nám mohla být Maslowova
hierarchie potřeb, která představuje hierarchicky utříděný řád potřeb na základě
dlouholetých klinických zkušeností. Potřeby stoupají od základních biologických potřeb
ke

složitějším

motivům,

které

se

stávají

důležitými

pouze

tehdy,

když jsou

uspokojovány základní, níže postavené potřeby. Na první úrovni stojí fyziologické
potřeby: hlad, žízeň, aj. Na druhé úrovni stojí potřeby bezpečí: cítit se zabezpečen a
mimo bezpečí. Na třetí úrovni nacházíme potřeby uznání: potřeby dosáhnout úspěch,
být kompetentní, získat souhlas a uznání. Ve čtvrté úrovni jsou popsány kognitivní
potřeby: potřeba vědět, rozumět a zkoumat. Na páté úrovni jsou potřeby estetické:
potřeby symetrie,

řádu a krásy a na poslední

šesté úrovni

najdeme potřeby

seberealizace: nalezení sebeuplatnění a realizace vlastního potenciálu. Potřeby na jedné
úrovni musí být alespoň částečně uspokojeny dříve, než se potřeby na následující vyšší
úrovni stanou pro jedince důležitými determinantami jednání. Když je obtížné získat
jídlo a bezpečí, bude jednání člověka ovládat uspokojení těchto potřeb a vyšší motivy
pro něj budou mít malý význam. Pouze když lze základní potřeby snadno uspokojit,
bude mít jedinec čas a sílu věnovat se vyšším např. estetickým zájmům. 1 0 6
Potřeby je možno rozdělit i dle českých autorů například dle Navrátila a Musila:
- fyziologické: jídlo, přístřeší, bezpečí, zdraví a péče o ně, ochrana
- psychologické: pocit zvládání očekávání, sebedůvěra, sebeúcta, osobní identita
- sociální: pocit sounáležitosti, sdílení společenství, uznání a oprávnění

so
řR

V. Respitní péče včera a dnes a služby domácí a osobní asistence vé světle zákona o
i!mo°m°C1'

In

P^žskó gerontologické dny: sborník příspěvků. Praha : Ministerstvo zdravotnictví

U98, s. 35.
ATKINSON, R. L. Psychologie. Praha : Portál, 2003. s. 471. ISBN 80-7178-640-3.
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znamená, že potřebuje nejen dojít na poštu či k lékaři, ale měl by mít možnost dojít si
bez pocitu viny i do kina či do divadla, k holiči, na návštěvu, aj. 105
Zde narážíme na problém, proč jsou rodinní pečovatelé vyčerpaní, proč potřebují
čas a podporu od ostatních, aby nabrali sílu a tedy, aby měli možnost využít
odlehčovací péči.
Zamysleme se na potřebami člověka. Nápomocna by nám mohla být Maslowova
hierarchie potřeb, která představuje hierarchicky utříděný řád potřeb na základě
dlouholetých klinických zkušeností. Potřeby stoupají od základních biologických potřeb
ke

složitějším

motivům,

které

se

stávají

důležitými

pouze

tehdy,

když jsou

uspokojovány základní, níže postavené potřeby. Na první úrovni stojí fyziologické
potřeby: hlad, žízeň, aj. Na druhé úrovni stojí potřeby bezpečí: cítit se zabezpečen a
mimo bezpečí. Na třetí úrovni nacházíme potřeby uznání: potřeby dosáhnout úspěch,
být kompetentní, získat souhlas a uznání. Ve čtvrté úrovni jsou popsány kognitivní
potřeby: potřeba vědět, rozumět a zkoumat. Na páté úrovni jsou potřeby estetické:
potřeby symetrie,

řádu a krásy a na poslední

šesté úrovni

najdeme potřeby

seberealizace: nalezení sebeuplatnění a realizace vlastního potenciálu. Potřeby na jedné
úrovni musí být alespoň částečně uspokojeny dříve, než se potřeby na následující vyšší
úrovni stanou pro jedince důležitými determinantami jednání. Když je obtížné získat
jídlo a bezpečí, bude jednání člověka ovládat uspokojení těchto potřeb a vyšší motivy
pro něj budou mít malý význam. Pouze když lze základní potřeby snadno uspokojit,
bude mít jedinec čas a sílu věnovat se vyšším např. estetickým zájmům. 106
Potřeby je možno rozdělit i dle českých autorů například dle Navrátila a Musila:
- fyziologické: jídlo, přístřeší, bezpečí, zdraví a péče o ně, ochrana
- psychologické: pocit zvládání očekávání, sebedůvěra, sebeúcta, osobní identita
- sociální: pocit sounáležitosti, sdílení společenství, uznání a oprávnění

105

DOUŠOVÁ, V. Respitní péče včera a dnes a služby domácí a osobní asistence ve světle zákona o
sociální pomoci. In Pražské gerontologické dny: sborník příspěvků. Praha : Ministerstvo zdravotnictví
ČR, 1998, s. 35.
106
ATKINSON, R. L. Psychologie. Praha : Portál, 2003. s. 471. ISBN 80-7178-640-3.
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- noogenní/ duchovní: naplnění hodnot, morální přesvědčení o správnosti jednání,
prožitek krásného, náboženské přesvědčení, kulturní identita a přesvědčení o
smysluplnosti života. 107
Matějček uvádí, teprve tehdy, když dítě uspokojuje psychické potřeby rodičů a
rodiče uspokojují potřeby dítěte, můžeme mluvit rodinném soužití. Jde o vzájemnost
potřeb a jejich uspokojování, což současně znamená vzájemnost pocitu uvolnění, sdílení
spokojenosti, radosti a ostatních pozitivních prožitků, které takové uspokojování potřeb
v
r • / 1 f)X
nutné provázejí.
Připomeňme si, že rodina využívající respitní péče je rodina, která pečuje o dítě
či jiného člena domácnosti, který je postižený či nesoběstačný z důvodu věku či
onemocnění. Zvláště vrozené postižení, kterým je autismus, ovlivňuje veškeré potřeby
rodin od samého počátku narození dítěte s handikepem a rodina je většinou v interakci s
postižením celý život.
Potřebami rodičů postižených dětí se zabývali ve svých dílech Matějček a
Vágnerová. S příchodem na svět dítěte se speciálními potřebami uvádí Vágnerová
změny psychických potřeb rodičů takto:
Potřeba přiměřené stimulace: Postižené dítě nesplňuje očekávání, které rodiče mají.
Dítě se

nechová tak,

aby stimulovalo rodičovskou

aktivitu jako

dítě zdravé.

„Nenormální" chování dítěte může u rodičů vyvolávat ambivalentní nebo negativní
reakce.
Potřeba smysluplnosti a řádu: Rodiče si nejsou úplně jisti, jak se mají k postiženému
dítěti chovat. Projevy postiženého dítěte, rodičům z jejich hlediska, neposkytují
dostatečné informace a jeho projevy neodpovídají běžným zákonitostem. Chování dítěte
může u rodičů vyvolat pocit nejistoty a neschopnosti dítěti porozumět. Informace o
Postižení dítěte a jeho předběžný vývoj může na jednu stranu rodiče traumatizovat, ale
n

a straně druhé je to jediná možnost, jak naučit rodiče porozumět jejich dítěti.

NA VRÁTIL, P., MUSIL, L. Sociální exkluze a nové třídy. In Sborník prací fakulty sociálních studií
Brněnské univerzity: Sociální studia 5. Brno : Masarykova univerzita, 2000. s. 15.
^^ MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Pralia : SPN, 1992. s. 29. ISBN 80-04-
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Potřeba citové vazby. Postižené dítě nemusí vždy rodiče citově uspokojovat. Na jedne
straně mohou být postižené děti zavrhovány a opouštěny, na druhé straně zahrnovány
přílišnou péčí. Rodiče se těmito způsoby jednání zbavují svých pocitů viny.
Potřeba vlastní hodnoty a společenské prestiže:

Uspokojení této potřeby bývá po

narození postiženého dítěte značně ztížena. Rodiče po narození postiženého dítěte
mohou prožívat trauma, považovat se za méněcenné, dokonce a vyřazené z normální
společnosti. Sociální reakce široké veřejnosti mohou tyto tendence posilovat, ale i
zeslabovat.
Potřeba životní perspektivy. Perspektiva celé rodiny je postižením dítěte narušena a
nejasná. Rodiče sice vědí, že dítě nebude nikdy zdravé, ale nedovedou si představit
budoucí vývoj dítěte a jeho osud. 109
Matějček se zmiňuje o podobných potřebách rodičů, kterým se narodilo dítě s
postižením:
•

Potřeba stimulace vyplývá z faktu, že postižené dítě vyžaduje více ošetřování a
mechanické práce na úkor zpětné vazby od dítěte. Dítě s handicapem poskytuje
méně radosti (vyvíjí se pomalu, nedává dostatečnou zpětnou vazbu na podněty, není
od přírody nastaveno na dychtivé vítání a samostatné vyhledávání podnětů), a tak
hrozí rodičům únava z psychické i fyzické náročnosti při péči o dítě.

•

Potřeba smysluplného světa souvisí s životní zkušeností s postiženým dítětem.
Rodiče mají často pocit zklamání, jejich životní situace není lehká, jsou na ně
kladeny velké nároky a musí překonávat spoustu překážek.

•

Pocit životní jistoty je slabší než při výchově zdravého dítěte. Rodiče se obávají o
budoucnost dítěte a z toho vyplývá i jejich reakce na dotazy či připomínky k jejich
dítěti. Tato reakce bývá citlivě vnímána s celou škálou projevů - od stáhnutí se do
ústraní až po otevřenou agresi vůči jiným osobám.

•

Potřeba rodičovské identity a otevřené budoucnosti spočívá v uznání rodiny pečující
o postižené dítě společností. 110

VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha : Karolinum,
M. s. 88-89. ISBN 80-7184-929-4.
MATEJČEK Z. Rodičovství a zdravotně postižené dítě. Praha : Horizont, 1987. s. 36-39.
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Je nutné poznamenat, že změny psychických potřeb nemusí nastat v plném
rozsahu. V mnohých případech rodiče dosahují více či méně realistického postoje k
vlastní situaci, kdy akceptují dítě takové, jaké je a jsou ochotni jej rozvíjet v mezích
jeho možností. Záleží na samotných rodičích, na zralosti jejich osobnosti, na jejich
životních zkušenostech, na individuální frustrační toleranci, aj. Dostatek odborných
informací může rodičům ulehčit fázi postupné akceptace, vyrovnávání se s problémem.
Setkání s dalšími rodiči, kteří mají dítě s postižením, též rodičům napomáhá získat pocit
sounáležitosti a pochopení. 111
Potřeby rodinných pečujících jsou velmi důležité a je třeba se jimi zabývat.
Co potřebují pečující:
1) sociální integraci - množství, intenzitu a rozsah sociálních vztahů,
2) sociální síť - strukturu a zdroje vztahů, které jedince obklopují,
3) podporu - funkčnost a kvalitu sociálních vztahů s jinými, kteří pečujícího
různým způsobem podporují a pomáhají mu,
4) materiální pomoc a služby. 112
Chtějí-li rodiče o své dítě s postižením dobře pečovat a vychovávat ho,

doporučuje Matějček zamyslet se nad

„Desatero zásad", které by mohly rodině s

postiženým dítětem usnadnit životní situaci. 113
Ve vztahu respitní péče a potřeb rodiny bych ráda zmínila druhou zásadu
„Obětavost ano, ale ne obětování". V ní se připomíná, že vyčerpaní a obětovaní lidé (i
když se obětují sami) nejsou dobrými pracovníky, ani společníky, natož vychovateli.
Povinností vychovatele dítěte s postižením je více než co jiného udržet se v dobré
tělesné a duševní kondici. Samozřejmostí by mělo být, že ten, na němž leží hlavní
pracovní a časová zátěž v péči o dítě, by měl po určitou dobu každého dne dělat něco
jiného než jen pečovat o dítě. Stejně tak by měl mít během roku delší dovolenou v
celku. 114

VÁGNEROVÁ, M„ HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha : Karolinum,

2000. s. 79. ISBN 80-7184-929-4.
,
„ A
. , . . ,
112
HOLMEROVÁ, I. Problematika pečujících rodin, možnosti pomoci a podpory. Česká genatrická
revue, 2003, roč. 1,Č. 2, S. 35.
1U

MATĚJČEK, Z. Výbor z díla. Praha: Karolinum, 2005. s. 326-334.

ISBN 80-246-1056-6.

M A T Ě J Č E K Z. Výbor z díla. P r a l « : Karolinum, 2005. s. 327. I S B N 80-246-1056-6.
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Z hlediska fungování rodiny a zvládání zátěže při péči o dítě s postižením musí
být starost o rodinu rozložena na oba rodiče, pokud se v rodině vyskytují. A právě
prevencí rozpadu rodin je devátá Matějčkova zásada „Chraňme si manželství a rodinu".
Statistiky a zaměřené studie ukazují, že manželství rodičů dětí s jakýmkoliv postižením
mají tendenci se dříve rozpadat. Oním přitěžujícím a nebezpečným činitelem je zvýšené
zatížení rodičů úzkostmi a věčnou nejistotou, zatížení či až přetížení napětím,
nezvyklými pracovními a organizačními nároky, jednotvárnými činnostmi a málo
proměnlivými podněty přicházejícími od dítěte. V každé rodině si mají být manželé
vzájemně oporou. O rodině s postiženým dítětem to platí dvojnásob. Rodičům by měli
být oporou zase jejich rodiče, příbuzní, přátelé, známí a ostatní lidé ze širších
společenských okruhů. 115
I rodinní pečovatelé jsou pouze lidé, kteří potřebují pomoc, aby si mohli
odpočinout, nabrat nové síly, věnovat se sami sobě bez myšlenky, že mě ten druhý
zrovna teď potřebuje, nebo se jen zkrátka na chvíli věnovat něčemu jinému, a předejít
tak potencionálnímu selhání psychických i fyzických sil, kterých člověk jistě nemá
nevyčerpatelné množství. V některých případech může dojít i k situaci, kdy rodinný
pečovatel končí sám v péči odborníků v důsledku vyčerpání sil.

Pro představu můžeme uvést ukázky výroků rodinných pečovatelů vyjadřující
potřebu respitní péče:
„...jenom kdybych měl možnost být sám chvíli..."
„...nemám naprosto žádné soukromí..."

„...potřebuji se dát trochu dohromady, postarat se o sebe, udělat si věci, které
nemohu dělat v jeho přítomnosti..."
„...potřebuji trochu uklidit a být chvilku sám doma..."
„...potřebuji pracovat a být v kontaktu s jinými lidmi..." 1 1 6

116 MATĚJČEK, Z. Výbor zdila. Praha : Karolinum, 2005. s. 332-333. ISBN 80-246-1056-6.

če ,í.?SPUni Pččc důležitá a nedílná součást pomoci pečujícím rodinám. Gerontologické aktuality: časopis
Alz
heimerovské společnosti, 2001, č. 1, s. 27.
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Mnoho pečovatelů jde daleko za hranice svých možností a sil ve snaze být co
nejlepšími pečujícími. Tím však riskují vlastní zdraví a pohodu svou i svých rodin.
Pečovatelé jsou vystaveni většímu riziku následujících problému:
-

Deprese,

-

Pocit viny, zloby, výčitek či popření problému,

-

Zhoršení svého zdraví,

-

Omezení sociálních a příbuzenských vztahů,
Poruchy spánku,
Obavy ze stáří,
Zanedbávání sebe i druhých,
Manželské problémy,
Absence v práci,
Snížení příjmů,
-

Zhoršení vztahu ke člověku, o kterého pečuje,
Vzájemná redukce volného času,

-

Vyčerpání. 117

Na závěr v příloze 5 uvádím seznam práv, na která by měl mít pečovatel nárok.
Tento seznam byl sestaven v podmínkách USA a ačkoliv byl určen pro pečovatele
staršího dlouhodobě nemocného člena rodiny, domnívám se, že lze zmíněná prava
aplikovat i při péči o osoby s poruchami autistického spektra. 119
Péče o dítě s autismem je pro rodinného pečovatele velmi náročná úloha, která
vyžaduje individuální přístup ke specifickým potřebám dítěte, vytvoření vhodného
komunikačního stylu vycházející z aktuální úrovně schopností dítěte a nutnost
Přizpůsobit prostředí dítěti s přihlédnutím ke specifikám poruchy. Tyto nároky však

mnozí rodiče nedokáží naplnit z nejrůznějších důvodů, ať je to nedostatečná znalost
problematiky autistických poruch, nedostatek finančních zdrojů, menší schopnost
flexibility a kreativního přístupu, ale i dlouhodobá únava vycházející z celodenní péče.

117

Respitní péče důležitá a nedílná součást pomoci pečujícím rodinám. Gerontologické aktuality: Časopis
české Alzheimerovské společnosti, 2001, Č. 1, S. 23-24.
119

TORRES-STANOVIK, R. Příručka pečovatele : starší dlouhodobě nemocny člověk v rodině - a

dali Praha : Hestia, 1998, s. 24-25. ISBN 80-238-2591-7.
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Odlehčovací služba pro rodiny osob s autismem má představovat jednu z forem
podpory rodině, pečující o takto postiženého člena rodiny. Mělo by jít o aktivní službu
zlepšující psychosociální pohodu celé rodiny.

5.2 Role koordinátora respitní péče
Dle Slovníku cizích slov slovo „koordinace" znamená optimální spolupráci a
uvedení do vzájemného souladu. Koordinátor je pak člověk, který koordinaci převážně
v, , 120

pouziva.
Termín „koordinátor respitní péče" oficiálně neexistuje, avšak myslím si, že je
lepší používat tohoto termínu, než oficiálního „sociálního pracovníka", jehož primární
kompetence spočívají v jiné úloze. Koordinátora respitní péče často vykonávají
středoškolští či vysokoškolští sociální pracovníci, absolventi vysokoškolského či
doplňkového vzdělání speciální či sociální pedagogiky a jiné osoby se vzděláním v
oblasti humanitních věd.
Při popisu funkce koordinátora respitní péče budu vycházet ze zkušeností
Šafránkové,

která působila jako vedoucí respitní péče v české Alzheimerovské

společnosti.
Koordinátor respitní péče obstarává tři oblasti působení:
1) spolupráce s asistentem respitní péče
- vyhledávání a kontaktování potenciálních asistentů
- zaškolování asistentů
- vedení dokumentace týkající se asistenta
- výběr, seznámení a kontaktování asistenta s rodinným pečovatelem
- kontrola vyplněných „Výkazů asistence" a závěrečných zpráv z každé návštěvy
- konzultace a poradenství
- organizace supervizních setkání
2) spolupráce s rodinným pečovatelem a osobou,

o níž pečuje

- depistáž rodin potřebujících respitní péči
- konzultace a seznámení s nabídkou respitní péče

120

Slovník cizích slov. Praha : SPN, 1998. s. 401. ISBN 80-04-26710-6.
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- zmapování rodinné situace v péči o osobu se zdravotním postižením a pomoc při
vyplnění dotazníku důležitého pro respitní péči
- zkontaktování rodiny s asistentem respitní péče
- průběžná kontrola správného fungování respitní péče jak ze strany asistenta, tak ze
strany rodiny a osoby se zdravotním postižením
- zajištění kontinuity respitní péče
- konzultace a poradenství v oblasti péče o osobu se zdravotním postižením a v oblasti
respitní péče
- pomoc rodinnému pečovateli
3)

organizace a provoz respitní péče

-jasné strategie a přesná kritéria pro přijímání osob se zdravotním postižením
- spojení s dalšími typy služeb pro rodinné pečovatele (nabídka dalších kontaktů na
podpůrné skupiny, svoz a odvoz do zařízení, aj.)
- poradenství rodinným pečovatelům a jejich zapojení při plánování služeb (j e J' c h
dostatečná informovanost, brát je jako součást týmu, vést s nimi neustálý dialog)
- flexibilita služeb (přizpůsobení služeb potřebám rodin a osoby se zdravotním
postižením)
- místní působnost (služba dostupná v místě bydliště rodiny, nebo alespoň v jejím
blízkém okolí)
- řádné proškolení personálu, jeho motivace (školení personálu by mělo být kontinuální
a mělo by se řídit aktuálními potřebami)
- hodnocení kvality a efektivity respitní služby
- řešení možných problémů a stížností všech zúčastněných osob
- sledování vývoje respitní péče v legislativě a účast na jejím prosazování. 121

Výše

zmíněné

činnosti

bychom

v

legislativě

našli

v

procedurálních,

personálních a provozních standardech 122 , které shrnují vše, co se očekává od

ii
121

ŠAFRÁNKOVÁ, P. Klíčové osoby v komplexu služeb respitní péče. Speciální pedagogika, 2004, roč.
14, č. 1, s. 29-32.
122
Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe : průvodce poskytovatele. Praha : MPSV, 2003.
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profesionální sociální služby. Jakým způsobem některé body fungují v praxi osvětluje
analýza v praktické části diplomové práce.

5.3 Požadavky a osobní předpoklady pracovníků přímo
poskytující odlehčovací službu
Chce-li fyzická osoba vykonávat odlehčovací službu, bude pojímána jako
dobrovolník či zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb.
Povinností každé osoby, která přímo poskytuje sociální služby je bezúhonnost a
odborná způsobilost. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříků trestů, který
nesmí být starší tří měsíců. 123
Osoba vykonávající odlehčovací péči se oficiálně pojímá dle Zákona o
sociálních službách č. 108/2006 Sb. jako ,„pracovník v sociálních službách"

xu

Pracovníkem v sociálních službách, který vykonává odlehčovací službu, je ten,
kdo vykonává:
a

)

přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních

sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při
osobní hygieně a oblékání, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování
v•
čistoty a osobní
vytváření

hygieny,

základních

podporu soběstačnosti,

sociálních

a

společenských

posilování životní aktivizace,
kontaktů

a

uspokojování

Psychosociálních potřeb,
b)

základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a

upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a
rozvíjení pracovních návyků,

manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění

volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých
schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a
kulturní činnosti,

ii
123 „

8 79 zakona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
konzultace v Centru sociálních služeb (Praha) dne 25.5.2007, též stvrzeno na konzultaci s JUDr. K.
Koldinskou dne 31.5.2007 a Petrem Hanušem (Odbor sociálního zabezpečení, MPSV) dne 30.5.2007
124
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c)

pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací

spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní
péči o jejich

domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod

vedením sociálního

pracovníka,

poskytování

pomoci při vytváření

sociálních a

společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní
koordinování pečovatelské činnosti,
d)

pod dohledem sociálního pracovníka činnosti během základního sociálního

poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti
při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování
pomoci

při

uplatňování

práv a obstarávání zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí. 125
Odbornou způsobilost získá pracovník v sociálních službách:
a)

pokud vykonává činnosti uvedené pod písmenem a) výše uvedeného textu:

základním

vzděláním

nebo

středním

vzděláním

a absolvováním

akreditovaného

kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u
fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu 126 způsobilost k
výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly
odbornou způsobilost k výkonu sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob,
které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stanoveném
prováděcím právním předpisem 127 ,
b

)

pokud vykonává činnosti uvedené pod písmenem b) výše uvedeného textu:

středním vzděláním s výučním listem nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou a
absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kurzu
•

s

128

e nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu

způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které
125 „

126 !
"dst- 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
, 36 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
votmckých povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
n
12?
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
P Uoha 4 vylil. č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
i2
Pozdějších předpisů
za
zdr
kona & 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
k
ý c h povoláni a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
nčk
cr
ych souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
8

Z n ě n í
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získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u
fyzických osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stanoveném
stejným prováděcím předpisem jako u písmene a),
c)

pokud vykonává činnosti uvedené pod písmenem c) výše uvedeného textu:

základním vzděláním, středním vzděláním s výučním listem, středním vzděláním s
maturitou

nebo

vyšším

odborným

vzděláním

a

absolvováním

akreditovaného

kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kurzu se nevyžaduje u fyzických
osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu 129 způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou
způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob,
které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stanoveném
stejným právním předpisem jako u písmene a),
d)

pokud vykonává činnosti uvedené pod písmenem d) výše uvedeného textu:

základním vzděláním, středním vzděláním, středním vzděláním s výučním listem,
středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným vzděláním a absolvováním
akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kurzu se nevyžaduje
u fyzických osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru
ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání
sociálního pracovníka podle § 110.1

1 3 0

Jelikož pracovníka v sociálních službách často vykonávají studenti vysokých a
vyšších odborných škol, dle mého názoru je nejvýstižnější v běžné praxi a komunikaci s
rodinou používat pro studenty pojem „asistent respitní (odlehčovací) péče", ačkoliv
tento termín oficiálně neexistuje.

Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb„ se mohou podílet na
koordinaci

a

zajištění

odlehčovací

pracovníci, pedagogičtí pracovníci

služby

a další

též

sociální pracovníci,

odborní pracovníci,

zdravotničtí

kteří přímo poskytují

§7 '
zdravot^'k01-3 ^ ^ 2 0 0 4 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zmene
0 0 1 ov
130
ídch z a
á kko výkonu
nů
nčktc°'
činností
souvisejících
s poskytováním
zdravotní péče a o :
§ li'r"J S^° U' VPÍ S e Jolání
(zákon
o nelékařských
zdravotnických
povoláních)
odst 5

- zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
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sociální služby.

Tyto osoby se pojímají jako fyzické osoby,

odlehčovací službu, u

přímo poskytující

nichž se, stejně jako u pracovníka v sociálních službách,

vyžaduje bezúhonnost a odborná způsobilost.
Sociální pracovník je důležitým článkem, který vykonává sociální poradenství,
sociální rehabilitaci, depistážní činnost, analytickou, metodickou a koncepční činnost v
sociální oblasti. Zabývá se řešením sociálně právních problémů a v případě, že zařízení
nemá koordinátora odlehčovací služby, může vykonává tuto funkci.
Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka získá:
a) vyšším odborným vzděláním získaným absolvováním vzdělávacího

programu

akreditovaného dle zvláštního právního předpisu 131 v oborech zaměřených na
sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci,
sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v bakalářském nebo magisterském
studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální
pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku s akreditací dle zvláštního
právního předpisu 132 ,
c) v případě ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není
uvedena v písmenu b) - absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů v
oblastech dle písmen a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při
výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně pět let,
d) absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech zaměřených na
sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní
činnost, sociální politiku, speciální pedagogiku, charitní a sociální činnost v
celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního
pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1996,
e) u

manželského

jednooborové

a

rodinného

psychologie

nebo

poradce

vysokoškolským

magisterského

programu

vzděláním

studia

na

škole

vysoké

131

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
132
Zákon ě. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů
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humanitního

zaměření

současně

s

absolvováním

postgraduálního

výcviku

v

metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin
nebo obdobného psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví. 133
Ze zdravotnických pracovníků se nejčastěji podílejí na poskytování odlehčovací služby
profese: všeobecná sestra, ošetřovatel, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut,
zdravotně-sociální pracovník a dle rozhodnutí poskytovatele to mohou být i jiní
zdravotničtí pracovníci.
Všeobecná sestra kromě ošetřovatelské péče poskytuje rehabilitační, léčebnou,
preventivní a další péči.
Odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry získá:
a) nejméně tříletým akreditovaným zdravotnickým bakalářským studijním oborem
zaměřeným na přípravu všeobecných sester,
b) nejméně tříletým studiem v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších
zdravotnických školách,
c) vysokoškolským

studiem

ve

studijních

programech

a

studijních

oborech

psychologie - péče o nemocné, pedagogika - ošetřovatelství, pedagogika - péče o
nemocné,

péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětu pro střední

zdravotnické školy, pokud bylo studium zahájeno nejpozději v akademickém roce
2003/2004,
d) tříletým studiem v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro
psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku
zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
e) studijním oborem všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo
studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
f) studijním oborem zdravotní sestra, dětská sestra, sestra na psychiatrii, sestra pro
intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole,
pokud bylo

studium prvního ročníku zahájeno nejpozději

ve školním roce

1996/1997,
o

133

§ 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
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g) tříletým studiem v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických
školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce
2003/2004. 134
Ošetřovatel může poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem
zdravotnického pracovníka, který je způsobilý k výkonu povolání bez odborného
dohledu v oboru ošetřovatelství. Též může se může podílet ve spolupráci s lékařem na
rehabilitační a další péči.
Odbornou způsobilost k výkonu ošetřovatele získá:
a) akreditovaným kvalifikačním kurzem v oboru ošetřovatel,
b) tříletým studiem ukončeným závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole v
oboru ošetřovatel,
c) akreditovaným kvalifikačním kurzem v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka-pěstounka,
charitní ošetřovatel, ošetřovatel nebo pěstounka, pokud bylo studium zahájeno do
konce roku 2004,
d) studiem

ukončeným

závěrečnou

zkouškou

na

střední

zdravotnické

škole,

zdravotnické odborné škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru
ošetřovatel/ošetřovatelka,

ošetřovatel/ošetřovatelka

se

zaměřením

na rodinnou

výchovu nebo v oboru zdravotník prvního zaměření - ošetřovatelské a pečovatelské
práce, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce
2003/2004,
e) studiem nejméně čtyř semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského
studijního

programu

všeobecné

lékařství

a

složením

zkoušky

z

předmětu

ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu včetně praktické části
výuky,
f) akreditovaným zdravotnickým bakalářským studijním programem pro přípravu
všeobecných sester nebo porodních asistentek v rozsahu třech semestrů nebo
příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole,

'

ii

134

§ 5 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejícich zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání)
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g) absolvováním tří ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru všeobecná
sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra,
h) absolvováním

čtyř

ročníků

studia

na

střední

zdravotnické

škole

v

oboru

zdravotnický asistent. 135
Fyzioterapeut může během odlehčovací služby konat činnost preventivní,
rehabilitační, léčebnou a další činnost.
Odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta získá:
a) akreditovaným zdravotnickým magisterským či bakalářským studijním oborem pro
přípravu fyzioterapeutů,
b) tříletým studiem v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických
školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce
2003/2004,
c) střední zdravotní školou v oboru fyzioterapeut nebo v oboru rehabilitační pracovník,
pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce
1996/1997. 136
Ergoterapeut vykonává činnost v rámci preventivní, rehabilitační, léčebné a
diagnostické oblasti v oboru ergoterapie (léčba prací).
Odbornou způsobilost získá k výkonu ergoterapeuta:
a) akreditovaným

zdravotnickým

bakalářským

studijním

oborem

pro

přípravu

ergoterapeutů,
b) tříletým studia v oboru diplomovaný ergoterapeut na vyšších zdravotnických
Školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce
2004/2005,
c

)

střední zdravotnickou školou v oboru ergoterapeut, pokud bylo studium prvního
ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999,

§ 36 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
^kterých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání)
§ 24 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání)

-56-

Odlehčovací služby v systému sociální péče poskytované rodinám osob s autismem|

d) střední zdravotnickou školou v oboru rehabilitační pracovník a pomaturitního
specializačního studia léčba prací, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno
nejpozději ve školním roce 2003/2004.

1 3 7

Zdravotně-sociální pracovník se může podílet na činnosti v rámci preventivní,
rehabilitační a ošetřovatelské péče zaměřenou na uspokojování sociálních potřeb
klienta.
Odbornou způsobilost k výkonu zdravotně-sociálního pracovníka získá:
a) akreditovaným bakalářským nebo magisterským studijním oborem sociálního
zaměření a akreditovaným kvalifikačním kurzem zdravotně-sociální pracovník,
b) nejméně tříletým studiem v oborech sociálního zaměření na vyšších odborných
školách a akreditovaným kvalifikačním kurzem zdravotně-sociální pracovník,
c) specializačním studiem v oboru zdravotně-sociální péče po získané odborné
způsobilosti všeobecné sestry podle §5.

1 3 8

Z pedagogických pracovníků se nejčastěji podílí na odlehčovací službě pro klienty s
autismem vychovatel či speciální pedagog, kteří vykonávají přímou pedagogickou
činnost. Dle rozhodnutí poskytovatele se mohou iniciovat i jiní pedagogičtí pracovníci
(např. psycholog, vedoucí pedagogický pracovník, aj.).
Vychovatel získá odbornou kvalifikaci absolvováním:
a

) studia v akreditovaném magisterském nebo bakalářském studijním programu v
oblasti pedagogických věd zaměřených na vychovatelství nebo sociální pedagogiku,

b

) akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání
zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku,

c

) jiného akreditovaného vzdělávacího programu vyššího odborného vzdělání než dle
písmene

b)

a

akreditovaným

bakalářským

studijním

programem v oblasti

Pedagogických věd zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku, nebo

§ 7 Zákona č 96/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosU k výkonu nelekarskych
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní pece a o zméně
^kterých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání)
§ 10 zákona č 96/2004 Sb o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelekarskych
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání)
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vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou
se

zaměřením

na

vychovatelství

nebo

sociální

pedagogiku,

nebo

studiem

pedagogiky,
d) vzdělávacího programu střední odborné školy v oboru vzdělání se zaměřením na
přípravu vychovatelů,
e) vzdělávacího programu střední školy a vzděláním v programu celoživotního
/

139

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na vychovatelství.
Speciální pedagog se v rámci odlehčovací služby zabývá rozvojem hrubé a

jemné motoriky, podporou grafomotoriky a vizuomotoriky, stimulací zrakového a
sluchového vnímání,

pozorností,

uplatňováním alternativních forem komunikace,

hledáním vhodného speciálně pedagogického přístupu umožňující co největší rozvoj
samostatnosti a sebeobsluhy osob s autismem, relaxačními technikami, aj.
Odbornou způsobilost k výkonu speciálního pedagoga získá:
vysokoškolským studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřeném na speciální pedagogiku. 140

Sociální pracovníci 141 , pedagogičtí pracovníci 142 a zdravotničtí pracovníci 143
mají povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují, zvyšují a doplňují
kvalifikaci v příslušném oboru v souladu s rozvojem nejnovějších vědeckých poznatků.
Povinnost zaměstnanců prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce
nařizuje též § 230 Úplného znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá
Ze

změn provedených zákonem č. 585/2006 Sb.

139 „

8 10 zakona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění

P4°0zdějších předpisů
§ 18 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
142 Povinnost dalšího vzdělávání dle § 111 odst. 1 zákona ě. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Povinnost dalšího vzdělávání dle § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů
'
„
Povinnost dalšího vzdělávání dle § 53 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
Poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povolání)
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Do komplexního týmu personálního zajištění odlehčovací služby mohou dle
formy odlehčovací služby náležet též technický pracovník, uklizeč, majetková a
mzdová účetní, osoby zajišťující stravovací provoz, pracovníci dopravy, zaměstnanci
prádelny, aj.

Každý pracovník odlehčovací péče by měl mít také kromě odborné způsobilosti
a bezúhonnosti i jisté osobnostní předpoklady:
Osobnostní zralost - každý zralý člověk respektuje hranice autonomní oblasti
druhého člověka. V opačném případě vzniká deformace typu „potřebuji, aby mě
klient potřeboval",
Schopnost porozumění - znamená umět naslouchat klientovi a rozumět jeho
postoji,
Schopnost poskytovat podporu - čili dopomoci klientovi pochopit, porozumět
Schopnost empatie - dokázat vcítit se do druhého a jeho situace, aniž by svou
pozici opustil,
Láska k sobě - aby rozuměl druhému, musí nejprve porozumět sám sobě.
Schopnost milovat druhé vyžaduje schopnost milovat sebe,
Odborná

úroveň

-

odborná

připravenost

mnohé

zjednoduší

a

předejde

kompenzaci emocemi,
Smysl života - jestliže je člověk zralou osobností, vyrovnanou a harmonickou,
má volnou kapacitu pro řešení problémů jiných lidí. 144

1

Tak jako je Symptomatologie poruch autistického spektra široká, stejně tak by
m

ěl

mít

asistent/pracovník

dostatek

schopností

a

dovedností

v

uplatňování

mdividuálních přístupů k jednotlivým klientům. Jednou z důležitých oblastí, která
Podporuje člověka s autismem v jeho soběstačnosti a samostatnosti, je princip
strukturovaného učení. Znalost tohoto speciálně vzdělávacího přístupu by měla být
základním stavebním prvek každého,

kdo poskytujíce respitní péči klientům s

autismem. Samozřejmostí by též měly být znalosti alternativních a augmentativních
•i

l4

ŠAFRÁNKOVÁ, P. Klíčové osoby v komplexu služeb respitní péče. Speciální pedagogika, 2004, roč
. č . 1, s. 33-34.
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způsobů komunikace a jejich schopnost prakticky je využívat v různých běžných
situacích. Někteří lidí s autismem jsou v péči psychiatra z důvodu behaviorálních
poruch, poruch emotivity, poruch spánku a účinnou intervencí představují medikace
psychofarmaky

(antipsychotika

II.

generace,

antidepresiva,

psychostimulancia).

Asistent pečující o osobu s autismem by měl mít alespoň minimální znalosti ohledně
užívání a účinků těchto léků. Dále by měl asistent reálně odhadnout schopnosti jedince,
využívat jeho silných stránek a podporovat ho v sebeobsluze, nácviku komunikace a
sociálního chování. Práce asistenta během odlehčovací služby by měla přispívat k
biopsychosociální vyrovnanosti osoby s autismem.
U pracovníků, kteří ve svém zaměstnání přicházejí profesionálně do osobního
kontaktu s jinými lidmi a jejichž povolání je založeno na mezilidské komunikaci, se
můžeme setkat se syndromem vyhoření. Týká se tedy zejména tzv. pomáhajících
profesí.
Proces, jehož vrcholem je vyhoření, většinou trvá delší období a probíhá v
několika fázích, které mohou být různě dlouhé. Fáze vývoje syndromu vyhoření
rozlišujeme:
•

Nadšení - vysoké ideály, vysoká angažovanost, zaujetí,

•

Stagnace

-

ideály

se

nenaplňují,

požadavky

klientů,

jejich

blízkých

či

zaměstnavatele začínají být přítěží,
•

Frustrace - negativní pojetí klienta, pracoviště je zdrojem zklamání,

•

Apatie - mezi pracovníkem a klientem vládnou negativní vztahy, pracovník se
straní komunikaci s kolegy a dalším aktivitám,

•

Syndrom vyhoření - konečné stádium, cynismus, odosobnění, ztráta smyslu práce,
odcizení, vyhasínání reflexe vnitřních norem. 145
Syndrom vyhoření je v zásadě v důsledkem zátěže spojené s dlouhodobým

nasazením pro jiné lidi. Projevuje se fyzickým, emocionálním a duševním vyčerpáním.
Tělesné vyčerpání - zahrnuje chronickou únavu, celkovou slabost, náchylnost
k nejrůznějším nemocem, úrazům a selháním, bolesti hlavy, zad, celkové vypětí,
chronická únava spojená s poruchami spánku, narušený stravovací režim.
TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J. Burn-out syndrom : syndrom vyhoření. Praha : Hestia, 2002. s. 11.
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Emocionální vyčerpání - projevuje se pocit beznaděje, podrážděnost, negativní ladění
vůči sobě i okolí, emocionální labilita.
Duševní (mentální) vyčerpání - z práce zaměstnance se ztrácí lidský rozměr, nastává
tzv. dehumanizace, která se projevuje nedostatkem lidskosti v interakci s okolním
světem. Příčiny vlastních problémů hledá v klientech, o něž má být pečováno. Dochází
k ústraní od okolního světa i lidí. Mohou je trápit myšlenky a představy s děsivým
obsahem, které by za jiných okolností neočekávali. 146
Do syndromu vyhoření je vždy vpletena otázka po smyslu vlastní práce. 147
Smysl práce je jedním ze základních kamenů smyslu života

a hledání smyslu života

považuje Frankl za základní lidskou motivaci. 148 Lidé, mající nízké naplnění smyslu
života vykazují vysoké skóre vyhoření a naopak čím mají lidé vyšší naplnění smyslu
života (jsou zakotveni ve smyslu), tím je u nich nižší pravděpodobnost vyhoření. 149
Pro výkon pomáhajících profesí je žádoucí umět syndromu vyhoření účinným
způsobem předcházet. K účinné strategii prevence vyhoření patří spokojené manželství/
partnerství. Další způsob, jak eliminovat nebezpečí vyhoření, může tvořit péče o vlastní
Psychohygienu (psychoprofylaxi), jež umožní načerpat novou sílu. Velký podíl má také
osobní disciplinovanost a pokora, ve smyslu uvědomění si svých reálných možností i
své vlastní hodnoty.
Důležitým procesem, který pomáhá pracovníkovi očistit se od ambivalentních
emocí ke svému klientovi, představuje supervize. Supervize tvoří pomoc a podporu pro
ty, kteří sami pomáhají. Učí porozumět lépe situaci, neřešit konflikty agresí či únikem,
a

' e komunikací vedoucí k hlubšímu dorozumění. Supervize ve svém významu znamená

»nadhled", který pomáhá zachovat si objektivitu a dále profesionálně růst. 150

JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Brno : Triton, 2003. s. 158-159. ISBN 80-7254-329Z K °PŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál, 1997. s. 101. ISBN 80T7178-150-9.
U9 TOSNEROVÁ, T., TOŠNER, J. Burn-out syndrom : syndrom vyhoření. Praha : Hestia, 2002. s. 11.
iso ^ K O V S K Ý , J. Etika pro pomáhající profese. Brno : Triton, 2003. s. 159. ISBN 80-7254-329-6.
VELTRUBSKÁ, I. Supervize a co s ní. Zpravodaj Asociace ústavů sociální péče, 2004, roč. 6, č. 1, s.
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5.3.1 Pracovněprávní vztahy zaměstnanců přímo poskytující
odlehčovací službu
Pracovník vykonávající odlehčovací službu může uzavřít pracovněprávní vztah
založený na Dohodě o provedení práce, či Dohodě o provedení činnosti anebo založený
na pracovním poměru. 151
1) Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce představuje výkon práce mimo pracovní poměr.
Rozsah práce, na který se tato dohoda uzavírá, nesmí překročit více než 150 hodin v
kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce, která je konaná
zaměstnancem pro zaměstnavatele ve stejném kalendářním roce na základě jiné dohody
0

provedení práce. 152 Z dohody nikdy nevzniká účast na nemocenském pojištění a

povinnost odvodu pojistného na sociálním pojištění. 153
2) Dohoda o provedení činnosti
Dohoda o provedení činnosti představuje výkon práce mimo pracovní poměr. Na
základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračující více
jak 20 hodin týdně. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny
určené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda
uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. 154
V dohodě o pracovní činnosti musí být mezi účastníky sjednány práce, sjednaný
rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Pokud není sjednán způsob
Zr

ušení dohody, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni, jednostranně

může být zrušena z jakéhokoli příčiny nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní

152 k o n z u , l t a c e s JUDr. J. Hutařem v Národní radě zdravotě postižených ČR dne 28.5.2007
, § 75 Úplného znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn provedených
zákonem č. 585/2006 Sb.
«
ANDRESOVÁ, I. Re: Informace z České správy sociálního zabezpečení [elektronická pošta], Message
Jana Buřiěová. 24. kvěUia 2007 [cit 4. ledna 2008]. Osobni komunikace.
§ 76 odst. 2-3 Úplného znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn
Provedených zákonem č. 585/2006 Sb.
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dobou, která začíná dnem doručení druhému účastníku. Okamžité zrušení dohody může
být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. 155
V tomto typu dohody účast na nemocenském pojištění s povinností odvodu
pojistného na sociálním pojištění vzniká za současných předpisů v měsíci, kdy je
zaměstnanci zúčtován příjem 400 Kč a výše v měsíci, či alikvotní část v měsíci, kdy
nastoupil, či ukončil zaměstnání, či byl nemocen. 156
V případě dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náleží osobě pracující na
dohodu o provedení činnosti po dobu prvních 14 kalendářních dnů náhrada odměny z
dohody za stanovených podmínek. 157 Pro účely poskytování této náhrady platí pro
tohoto zaměstnance, zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do
směn, které je zaměstnavatel povinen pro tyto účely předem vymezit. 158
Fyzická osoba získává odměnu z dohody jakožto peněžité plnění poskytované za
práci vykonanou na základě dohody o provedení práce anebo dohody o provedení o
provedení činnosti. 159 Odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda, v níž

nejnižší sazba minimální mzdy činí nejméně 48,10 Kč za hodinu. 160 Pokud nedosáhne
odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout
doplatek k odměně dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na jednu
hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. 161

§ 76 odst. 5-6 Úplného znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn
provedených zákonem č. 585/2006 Sb.
a n d r e s o v á , i . Re: Informace z České správy sociálního zabezpečení [elektronická pošta]. Message
}o: Jana Buřiěová. 24. května 2007 [cit 4. ledna 2008]. Osobní komunikace.
více § 192-193 Úplného znění zákona ě. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn
provedených zákonem č. 585/2006 Sb.
§ 194 Úplného znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn provedených
fákonem č. 585/2006 Sb.
§ 109 odst. 5 Úplného znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn
provedených zákonem č. 585/2006 Sb.
„
§ 111 odst. 2 Úplného znění zákona ě. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn
P/ovedených zákonem č. 585/2006 Sb.
§ 111 odst. 3 písm. c) Úplného znění zákona ě. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn
Provedených zákonem č. 585/2006 Sb.
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3) Pracovní poměr
„Zaměstnavatel

má

zajišťovat plnění

svých

úkolů především

zaměstnanci

v

pracovním poměru,"162 Existují 2 typy pracovního poměru:
- Pracovní poměr na dobu neurčitou - pracovní poměr, v jehož pracovní smlouvě není
výslovně určena doba jeho trvání,
- Pracovní poměr na dobu určitou - pracovní poměr lze sjednat celkem na dobu nejvýše
dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. 163
Zaměstnanci v pracovním poměru vykonávají pobytovou formu odlehčovací
služby nejčastěji v dvousměnném či třísměnném pracovním režimu. Ve dvousměnné
pracovním režimu se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve dvou směnách během
24 hodin (po 12 hodinách), zatímco v třísměnném pracovním režimu je režim práce
nastaven na tři směny v rámci 24 hodin (tedy po osmi hodinách). 164
U zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem nesmí délka stanovené
pracovní doby překročit 38,75 hodin týdně a u zaměstnanců s třísměnným pracovním
r

ežimem nesmí délka stanovené pracovní doby přesáhnout 37,5 hodin týdně. 165
Zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni dodržovat a řídit se všemi

legislativními

opatřeními

dle

Zákona

o

sociálních

službách č.

108/2006

Sb.,

Občanského zákoníka a Úplného znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak
vyplývá ze změn provedených zákonem č. 585/2006 Sb.

fi
n Aodst. 1 'Úplného znční zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn provedených
s /4
zákonem č. 585/2006 Sb.
§ 39 Úplného znění zákona ě. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn provedených
zákonem ě. 585/2006 Sb.
§ 78 odst. 1 písni, e) a f) Úplného znění zákona ě. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn
provedených zákonem ě. 585/2006 Sb.
§ 79 odst. 2 písni, b) a c) Úplného znění zákona ě. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jak vyplývá ze změn
Provedených zákonem ě. 585/2006 Sb.
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5.3.2 Problematika dobrovolníků v sociálních službách po
1.1.2007
Ve starší literatuře se můžeme dočíst, že odlehčovací službu vykonávali často
dobrovolníci,

avšak s účinností Zákona o sociálních službách od

1.1.2007 se

problematika pomoci dobrovolníků v sociálních službách mění.
V zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ani prováděcím předpisu 168 ,
kterým se provádí zákon o sociálních službách, se neuvádělo slovo dobrovolník,
dobrovolnická

služba,

dobrovolnická

činnost.

„Dobrovolníci

nejsou

pracovníky

sociálních služeb a jejich činnost sama o sobě není sociální službou ve smyslu zákona o
sociálních službách"

W)

Problematika dobrovolníků v sociálních službách představovala

po dlouhou dobu, kterou jsem sbírala informace k této diplomové práci, složité téma,
kterým se v zabývaly řady odborníků, včetně MPSV.
Dobrovolníci nejsou řazeni mezi zaměstnance organizací poskytující sociální
služby. Nepodléhají tedy působnosti zákona o sociálních službách ve stejném smyslu
jako zaměstnanci a nejde na ně vztahovat požadavky, zejména na vzdělání. 170 „Na
pracovníky mimo pracovněprávní vztah se nevztahují některá důležitá pravidla jako na
zaměstnance, př. pojištění zaměstnance pro případ úrazu, závazek mlčenlivosti, aj.
dokumenty je potřeba

dopracovat

a

Tyto

aplikovat zvlášt171

Dobrovolník, jenž není pracovníkem ve smyslu pracovněprávních předpisů, s
přijetím zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. přicházel do sociálních služeb v
akreditovaném režimu dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě nebo v
případě,

kdy

bylo

dobrovolnictví

organizováno

mimo

působnost

zákona

o

dobrovolnické službě, což byl v praxi častější případ. 172

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
TOSNER, J. Dobrovolnictví a zákon o sociálních službách : aktualizace březen 2007 [online], Praha :
Hestia, 2007 [cit. 24. května 2007]. Dostupné na: <http://w\vvv.hcst.cz/ruznc/Dobrovolnici_a_zákon.doc>.
TOŠNER, J. Ministerstvo akceptuje dobrovolníky v sociálních službách [online], Praha : MPSV, 2007
[cit. 24. května 2007]. Dostupné na: <http://wvvw.hest.cz/dobrovolnici_MPSV.shtml>.
Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe : průvodce poskytovatele. Praha : MPSV, 2003,
s. 74.
172
"
Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o posuzování profesionálních pracovníků vykonávající
odbornou činnost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve vztahu k výkonu dobrovolnické
služby dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a dobrovolnictví [online]. Prala : MPSV, 2007
[cit. 24. května 2007]. Dostupné na: <http://www.hest.cz/ruzne/MPSV_dobrovolnici.doc>.
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Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů s účinností od
1.1.2008 však došlo ke změně a do § 115 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
byl přidán odstavec č. 2: „Při poskytování sociálních služeb působí rovněž dobrovolníci
za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem'73."
Je-li součástí pracovního týmu dobrovolník, který se podílí na poskytování
sociálních služeb, musí tato organizace vlastnit příslušnou akreditaci či být přijímací
organizací.

„Příspěvkové

dobrovolníků podle

organizace,

které pracují s dobrovolníky mohou využívat

zákona - jsou přijímající organizací.

Nemají akreditaci,

pouze

spolupracují s nějakou organizací (z níže zmíněných), která je vysílající organizací,"174
Akreditaci může získat „organizace, která je občanským sdružením, obecně
prospěšnou společností, církví, náboženskou společností, právnickou osobu církve nebo
náboženské

společnosti,

evidovanou podle

náboženských společností'75, pokud doloží,

zákona

že je schopna s ohledem na kvalifikační

složení svých orgánů,

zaměstnanců nebo členů,

dobrovolnické

a finanční

služby

upravujícího postavení církví a

způsobilost

konkrétní projekty nebo programy
organizovat

přípravu

a

provádění

dobrovolnické služby a plnit další povinnosti vyplývající ze zákonď.176
Dobrovolníkovi za výkon dobrovolnické služby nenáleží odměna. 177
S dobrovolníkem uzavírá akreditované zařízení smlouvu o výkonu dobrovolnické
služby. S osobou mladší 18 let může být dle Zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické
službě uzavřena tato smlouva

jen s písemným, úředně ověřeným souhlasem jeho

zákonného zástupce nebo se souhlasem jeho zákonného zástupce zapsaným u
akreditované organizace do protokolu. U nezletilého dobrovolníka nesmí být dále

73

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické
službě), ve znění pozdějších předpisů
4
ARONOVÁ, K. Re: Dobrovolnictví [elektronická pošta], Message to: Jana Buřičová. 30.1.2008 [cit
30.1.2008]. Osobní komunikace.
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a
o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb. „
§ 6 odst. 2 Zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně dalších zákonů (zákon o
dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů
§ 5 odst. 4 Zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně dalších zákonů (zákon o
dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů

- 66 -

Odlehčovací služby v systému sociální péče poskytované rodinám osob s autismem

sjednán výkon dobrovolnické služby, který by narušoval jeho fyzický a psychický vývoj
nebo byl vystaven zvýšenému nebezpečí úrazu nebo jinému poškození zdraví. 178
Co se týká formální stránky dobrovolnictví odvozené ze standardů kvality
sociálních služeb 179 , ta shledává řešení dobrovolnictví v označování dobrovolníků za
Jiné fyzické osoby".180 Na tomto stanovisku se shodují všechny články, jež jsem k dané
problematice našla a zmínila v této kapitole.
V textu přílohy č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v obsahu
standardů kvality sociálních služeb najdeme označení „fyzické osoby" v kritériích č. 8,
9 a 15.
Osmý standard písmene b) zahrnuje kritérium: „Poskytovatel zprostředkovává
osobě služby jiných fyzických

a právnických

osob podle jejích

individuálně určených

potřeb." Kritérium č. 9 písmene c) pojednává o „.. .písemně zpracovaných pravidlech
pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců

a fyzických

osob,

které

nejsou

v

pracovněprávním vztahu s poskytovatelem...." Ve stejném kritériu písmene d) je uveden
následující text: „Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby,
nejsou

s poskytovatelem

pravidla pro působení

v pracovněprávním
těchto

vztahu,

má písemně zpracována

osob při poskytování sociálních

služeb,

podle

které
vnitřní
těchto

pravidel poskytovatel postupuje." Zmínku o fyzických osobách nacházíme ještě v 15.
standardu písmene c), který hovoří „...o zapojení do hodnocení poskytované sociální
služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby".
Dobrovolník v sociálních službách může být dobrý pomocníkem při zvyšování
kvality služby,

prostředkem snižování zátěže profesionálního růstu a nástrojem
181
smysluplné komunikace s okolní komunitou.

178

§ 7 odst. 4 a 5 Zákona ě. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně dalších zákonů (zákon o
dobrovolnické
službě)
J
příloha ě. 2 k vylilášce ě. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
TOŠNER J. Dobrovolnictví a zákon o sociálních službách : aktualizace březen 2007 [online]. Praha :
Hestia, 2007 [cit 24. května 2007]. Dostupné na: <http://ww\v.hest.cz/ruzne/Dobrovolnici_a_zákon.doc>.
TOŠNER, J. Dobrovolnictví a zákon o sociálních službách : aktualizace březen 2007 [online]. Praha :
Hestia, 2007 [cit. 24. května 2007]. Dostupné na: <http://www.hest.cz/ruzne/Dobrovolnici_a_zákon.doc>.
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Přestože dobrovolníci nevykonávají odbornou činnost v sociálních službách,
mohou vykonávat úkony a činnosti srovnatelné se základními činnostmi odlehčovací
služby a být důležitým článkem pomoci lidem se zdravotním postižením.
Při zpracování této kapitoly bych ráda poděkovala za cenné rady panu Hutařovi,
který mi pomáhal při orientaci v problematice a poskytnutí dokumentů. 182 Také děkuji
paní Aronové, která mi zkontrolovala obsahovou správnost této kapitoly. 183

ii
182
v
j konzultace s JUDr. J. Hutařem v Národní radě zdravotně postižených dne ČR dne 28.5.2007
ARONOVÁ, K. Re: Dobrovolnictví [elektronická pošta], Message to: Jana Buřičová. 30.1.2008 [cit
3o
-1.2008]. Osobní komunikace.
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6.

F o r m y respitní péče

V zemích, kde je respitní péče součástí zákona o sociální péči (v USA a zemích
západní Evropy) lze vysledovat čtyři základní modely respitní péče:

1) Respitní péče poskytovaná doma. Tento model nabízí rodinám odbornou i
laickou pomoc. Rodina si sama vybírá agenturu i osobu asistenta. Výhodou
tohoto modelu je, že péče nenaruší chod rodiny a dítě zůstává ve svém
přirozeném prostředí. Nevýhodou je, že nedochází příliš k obohacování
společenských kontaktů, proto bývá tato péče kombinována s jinými typy
respitní péče.
2) Respitní péče poskytovaná mimo domov. Jedná se o model náhradních rodin,
který je jakousi obdobou krátké pěstounské péče. Pěstounská péče prochází

zvláštním výcvikovým programem a je honorována státem. Pro vlastní rodinu se
tak nabízí možnost třídenního až měsíčního odpočinku.
3) Respitní péče poskytovaná mimo domov formou kolektivu. Tento model
zajišťují zařízení jako školky, denní stacionáře, denní centra, aj. Děti tráví čas ve
společnosti svých vrstevníků a pod odborným dohledem. Některá zařízení
nabízejí i službu dovozu a rozvozu dětí domů.
4) Respitní péče dlouhodobě poskytovaná mimo domov. Jedná se o model péče,
určený osobám těžce postižených či nevyléčitelně nemocných, které potřebují po
určité období trvalou lékařskou péči. Péče je poskytovaná v nemocnicích či
ošetřovatelských zařízeních pod dohledem profesionálů a je vždy delší než 24
hodin. 184
V literatuře je m o ž n é s e t k a t se j e š t ě s dalšími třemi t y p y respitní péCe:

D
•

fiespitní péče specifická

)\ J ' • 4 > m » pt>t>t>'.

J e d n á se n a p ř í k l a d o d o p r o v o d do z a ř í z e n í d e n n í h o t y p u , O

doprovod k lékaři «i na úřady Také se nabízj rncižiifíSt n p í n l h o pohlídání, kteuč

Míní
HfiMSli l № 8 BW
umozm pečovateli v klidu se vyspat.
•

184

Viciiia rasjpitrií p<é<Sa Tento typ respitní péče byl yyvjrj H t v <3e r c, n teJofjÍFkéfn centru
Univerzity v Utahu. Jde o sérii 20 až 50 minutových YlUCOprOgítUllŮ, KtCfČ JSOU

N O V O S A D , L. Základy speciálního poradenství. Praha : Portál, 2 0 0 6 . s. 48. I S B N 80-7367-147-3.
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sestaveny tak, aby upoutaly a po určitou dobu také udržely pozornost osob s
demencí.

Tyto programy jsou velmi efektivní především u mírných až

pokročilých demencí. Působí pozitivně a relaxačně. Během sledování tohoto
programu samotnou postiženou osobou má pečovatel alespoň chvíli na svůj
odpočinek.
•

Neformální respitní péče. Tato forma respitní péče je často opomíjena. Jedná se o
nabízenou

pomoc od

přátel

či

příbuzných.

Nebývá

placena,

ani jinak

honorována. Je založena na tzv. sousedské výpomoci nebo na základě rodinné
•

solidarity v rámci příbuzenského kruhu.

185

Respitní péči je možné klasifikovat i dle doby:
•

Krátkodobá - např. několikahodinové ohlídání postiženého dítěte doma, pokud
možno co nejkvalifikovanějším pracovníkem,

•

Střednědobá - např. celodenní v rámci stacionáře a to buď jednorázově nebo
pravidelně každý den,

•

Dlouhodobá - např. týdenní až několikatýdenní během rodinné dovolené nebo
delší při závažnější krizi v rodině. 186

6.1 Diferenciace odlehčovací péče v komplexu sociálních
služeb
Poměrně dlouhou dobu existovalo širší vymezení obsahu respitní péče. Jedním z
dokumentů popisující náplň respitní péče bylo „Prohlášení účastníků konference o
respitní péči - listopad 1996", kde je uvedeno:
„Forem

respitní péče je

mnoho

(při

rodiny),

ať již jde o prosté pohlídání dětí,

respektování

individuální potřeb jednotlivce

i

osobní asistenci při doprovodu do školy či

ii
^ ŠAPRÁNKOVÁ, P. Pojednání o respitní péči. Speciální pedagogika, 2002, roč. 12, č. 4, s. 256-257.
KOMÁREK, V. Respitní péče v České Republice. In Sborník přednášek ze semináře o respitní péči.
Pf
aha : Ministerstvo zdravotnictví ČR 1997, s. 7.
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zaměstnání nebo pobyty ve skupině věkově i zájmově podobných lidí, pobyty v krizových
situacích rodiny,

krátkodobé pobyty ve stacionářích nebo smluvních rodinách. "187

V neposlední řadě k různému pojetí respitní péče se vyjadřují i odborníci.
Například Michalík zahrnoval v roce 1996 pod fenomén respitní péče poradenství
(právní, sociální, psychologické), osobní asistenci, pečovatelství, ústavní péči (roční,
týdenní, denní, státní, nestátní) a státní dávky sociální podpory. 188
V současné době však nelze zaměňovat odlehčovací péči, osobní asistenci a
pečovatelskou službu. Uveďme si, jak na problematiku nahlíží nový Zákon o sociálních
službách č. 108/2006 s účinností od 1.1.2007.
§ 3 8 odst. 1 Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez
časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje.
odst. 2. Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:
a)

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b)

pomoc při osobní hygieně

c)

pomoc při zajištění chodu domácnosti

d)

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

e)

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f)

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 40 odst. 1 Pečovatelská služba ie terénní nebo ambulantní služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné

187

Společné prohlášení občanů se zdravotním postižením, rodičů dětí se zdravotním postižením, zástupců
církví, pracovníků neziskových organizací i představitelů státní správy, kteří se sešli ve dnech 14.-15.
listopadu 1996 na semináři o respitní péči pořádaném Nadací Dětský mozek, občanským sdružením
SDMO a odborem péče o zdravotně postižené Ministerstva zdravotnictví ČR". In Sborník přednášek ze
semináře o respitní péči. Pralia : Ministerstvo zdravotnictví ČR 1997, s. 87.
MICHALÍK, J. Společenský rámec tzv. respitní péče. In Sborník přednášek ze semináře o respitní
Péči- Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR 1997, s. 34.
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fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v
zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony,
odst. 2. Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
§ 44 odst. 1 Qdlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové poskytované
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek,
odst. 2. Služba obsahuje tyto základní činnosti, jejichž podrobný obsah je vymezen v
prováděcí vyhlášce 190 a jejichž náplň rozepisuji v další části diplomové práce:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f)

sociálně terapeutické činnosti

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že adresátem osobní asistence a pečovatelské služby
J e sám zdravotně postižený, zatímco adresátem odlehčovací péče je rodinný pečovatel,
kterému umožňuje tato služba pečovat o své dítě a současně žít plnohodnotný život.
Také vymezení jednotlivých typů sociálních služeb je v určitých bodech mírně odlišné.

§ 10 odst. 1 vylilášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službácli, ve znění pozdějších předpisů

- 72 -

|Odlehčovací služby v systému sociální péče poskytované rodinám osob s autismem

6.2 Finanční aspekt poskytování odlehčovací služby
Na způsob financování je možné se dívat z dvou pohledů, jednak ze strany
rodiče žádající o odlehčovací službu, jednak ze strany poskytovatele sociálních služeb.
Rodina, která chce využít tuto službu, může pokrýt vynaloženou finanční částku
z příspěvku na péči. Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovací služby je nově
stanovena ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Za poskytování úkonů základních činností, s výjimkou poskytnutí ubytování v
případě pobytové formy a zajištění stravy, hradí rodina nejvýše 100 Kč za hodinu dle
skutečně spotřebovaného času. Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k
jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Ve vyhlášce je
stanovena též maximální částka za celodenní stravu v rozsahu minimálně tří hlavních
jídel, která činí 150 Kč, přičemž platba za oběd nesmí přesáhnout 75 Kč. Do této
položky jsou také zahrnuty provozní náklady související s přípravou stravy. V případě
pobytové formy služby je určen denní finanční limit 180 Kč, který zahrnuje ubytování,
úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla, ošacení a žehlení, včetně
provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. 191
Od 1.1.2007 přináší Zákon o sociálních službách pro poskytovatele právo na
úhradu nákladů odlehčovací služby. 192 Poskytovateli odlehčovací služby, který je
zapsán v registru, mohou být dále podle zvláštního právního předpisu 193 poskytovány
účelové dotaze ze státního rozpočtu k financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním sociální služby. Tyto dotace lze kromě jiných případů poskytnout na
podporu kvality sociálních služeb či na podporu sociálních služeb, které mají celostátní

191

§ 10 odst. 2 vylil. 505/2006 Sb., kterou sc provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službácli,
ve znění pozdějších předpisů
n
HUTAŘ, J., V. KRÁSA, V. Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele,
°£gány státní správy a samosprávy. Praha : NRZP ČR 2006. s. 18.
§ 7 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
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či nadregionální charakter. 194 V roce 2007 rozdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí
poskytovatelům s registracím sedm miliard korun. 195
Na

financování

odlehčovací

služby

se

též

mohou

podílet

programy

Strukturálních fondů Evropského společenství, dále sponzoři, příspěvky zřizovatele,
sbírky a dle možností též obce a kraje. Určitou míru finančního pokrytí odlehčovací
služby mohou činit i výnosy z prodeje vlastních výrobků vyrobených během sociálně
terapeutických činností v rámci odlehčovací služby.

ii
194

j § 104 odst. 1 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Systém sociálních služeb potřebuje zásadní změny [online], Praha : MPSV, 2007 [cit. 9. července
2007]. Dostupné na: <http://www.nipsv.cz/cs/4331>.
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7.

S p e c i f i k a o d l e h č o v a c í služby p o s k y t o v a n é o s o b á m s

autismem
Práce během odlehčovací služby s klientem s autismem bývá nejen krásná,
naplněná pochopením, prožitky a citem, ale mnohdy náročná a vyžaduje velkou
trpělivost. Vždy je zapotřebí postupovat dle určité vývojové sekvence klienta a
vzhledem k různorodosti poruchy je nutno volit individuální přístup.
Je důležité si uvědomit, že autismus je porucha, která vyžaduje celoživotní
přístup a podporu alespoň v minimálním rozsahu.

Pojem autismus

spadá do

zahrnují celé spektrum syndromů. Osoby s

pervazivních vývojových poruch, které

pervazivními vývojovými poruchami se od sebe liší hloubkou postižení, věkem,

komorbiditou s jinými poruchami, onemocněními či zdravotními problémy.
Dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí mezi pervazivní vývojové
poruchy

(F 84) patří: Dětský autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, Atypický

autismus,

Jiné

pervazivní

vývojové

poruchy,

Pervazivní

vývojová

porucha

nespecifikovaná, Jiná desintegrační porucha v dětství a Hyperaktivní porucha sdružená
•

i

s mentální retardací a stereotypními pohyby.

909

7.1 Formy a znaky pervazivních vývojových poruch
Při poskytování odlehčovací služby se lze setkat s následujícími syndromy
jednotlivých pervazivních poruch dle MKN-10.

Dětský autismus (F 84.0)
Dětský autismus spadá mezi nejzávažnější ze skupiny pervazivních vývojových
poruch, a to kvůli kombinaci klinického obrazu s relativně vysokou prevalencí v
•

porovnání s ostatními pervazivními poruchami.

2 0 3

ti
202 ..
Duševní poruchy a poruchy chování : popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. 2. vyd. Pralia
:OQPsychiatrické
centrum,' 2000. s. 221. ISBN 80-85121-44-1.
T
HORT, VI., aj. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha : Portál, 2000. s. 133. ISBN 80-7178-472-9.
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Jedná se o typ poruchy, který je definován přítomností narušeného vývoje, který
se manifestuje před třetím rokem věku. Má charakteristickou podobu abnormalit v
oblastech sociální interakce, komunikace, repetivního chování a omezených zájmů.
Aspergerův syndrom (F 84.5)
Aspergerův syndrom je charakteristický disharmonickým vývojem osobnosti s
převažující poruchou v oblasti sociální interakce a komunikace. Na rozdíl od dětského
autismu nebývá většinou narušen vývoj řeči ani inteligence. I tato porucha má svá
specifika a problémy. S pomocí různých nácviků a individuálního empatického přístupu
jsou mnozí schopni zvládnou běžnou školní docházku, zaměstnání, partnerský život.
Okolím mohou být přijímaní jako lidé zvláštní, introvertní s úzce profilovými zájmy.
Lidé s Aspergerovým syndromem mohou být nadáni skoro ve všech oblastech (často
literatura, technika, věda, psaní, kreslení, matematika). 204
Rettův syndrom (F 84.2)
S Rettovým syndromem se lze setkat pouze u dívek. Časný vývoj bývá většinou
normální až do pátého až sedmého měsíce, pak nastává částečná či úplná ztráta
získaných manuálních a verbálních dovedností. Klinický obraz spočívá v stereotypních,
kroutivých, „mycích" pohybech rukou, nedostatečném žvýkáním, nadměrném sliněním.
V průběhu dětství se vyvíjí spasticita, dochází k skolióze nebo kyfoskolióze, do osmého
roku se objeví u většiny epileptický záchvat. 205
Symptomatika Rettova syndromu je různorodá, vyskytují se i mírnější varianty
tohoto

onemocnění.

Dívky,

které

svými

klinickými

projevy

přesně

nesplňují

diagnostická kritéria (např. mluví, normální obvod hlavy), jsou zahrnuty do atypické
formy Rettova syndromu. 206
Atypický autismus (F 84.1)

Každé dítě s diagnostikovanou poruchou autistického spektra je jiné, u žádného
se nevyskytují všechny symptomy. Děti s atypickým autismem se vyznačují lepšími

ii
° THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 185. ISBN 80-7367-091-7.
MÚHLPACHR, P. Autismus z pohledu speciální pedagogiky. Pedagogická orientace. 2001, roč. 11, č.
3, s. 90.
206
THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 212. ISBN 80-7367-091-7.
2A
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oblastmi vývoje než děti s klasickým autismem. U těchto dětí můžeme nalézt lepší
sociální interakce, komunikační dovednosti, absenci repetetivních zájmů, atd. 207
Jiné pervazivní vývojové poruchy (F 84.8)
Do této kategorie spadají dvě skupiny osob. V první kategorii se tato diagnóza
vyskytuje často u dětí, které mají těžší formu poruchy aktivity a pozornosti, vývojovou
dysfázii, nerovnoměrně rozvinuté kognitivní schopnosti, mentální retardaci a malou
symptomatiku typickou pro autismus. U těchto dětí je postižena oblast komunikace,
sociální interakce i hry, nikoli však to takové míry, aby odpovídala diagnóze autismus
nebo atypickému autismu.
Druhá kategorie dětí zahrnuje děti se schizotypními a schizoidními rysy, u
kterých se vyskytuje výrazně narušená oblast představivosti. Charakteristická je
nedostatečná schopnost rozeznávat mezi fantazií a realitou a vyhraněné záliby. 208
Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná (F 84.9)
Tato porucha splňuje všeobecný popis pro pervazivní vývojové poruchy, však
protichůdné nálezy nebo nedostatek vhodných informací znamenají, že kritéria
nevyhovují žádné z ostatních kódovaných kategorií v F 84. 209
Jiná desintegrační porucha v dětství (F 84.3)
Dezintegrační

porucha v dětství neboli Hellerův syndrom se vyznačuje

normálním vývojem do období dvou let, pak nastává regres v oblasti motoriky, řeči,
kontrola vylučování, atd. Jedná se o vzácnou poruchu, jejíž prevalence je vyšší u
chlapců než u děvčat, přibližně v poměru 4:1,210
Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby
(F 84.4)
Pod touto diagnostickou jednotkou se skrývá motorická hyperaktivita, nižší IQ
než 50, opakující se vzorce chování a činností a nenarušené sociální chování

207

Atypický autismus [online], Praha : Apla, 2007 [cit. 31. července 2007]. Dostupné na:
<http://www.praha.apla./vene/RS/>.
208
THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 204-205. ISBN 80-7367-091-7.
Duševní poruchy a poruchy chování: popis klinických příznaků a diagnostická vodítka. 2. vyd. Praha :
Psychiatrické centrum, 2000. s. 244. ISBN 80-85121-44-1.
210
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Prala : Portál, 2004. s. 340. ISBN 807178-802-3.
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autistického typu. Tato porucha nesplňuje diagnostická kritéria pro autismus, dětskou
dezintegrační poruchu ani hyperkinetickou poruchu. 211

7.2 Náplň odlehčovací služby u klientů s autismem
Téměř u všech osob s poruchou autistického spektra nacházíme odlišný způsob
přístupu ke světu, jenž je determinován jejich specifickými psychickými rysy v oblasti
vnímání, pozornosti, paměti
v různém

vzájemném

a myšlení. U každé diagnostické kategorie se vyskytuje

poměru

narušený vývoj

řeči,

porucha

sociální

adaptace,

abnormální smyslové reakce, odlišnosti emočního prožívání a nápadnosti v chování,
které ve svém kontextu vytvářejí specifickou osobnost jedince s poruchou autistického
spektra.
Tak jako je autistické spektrum široké, tak i odlehčovací péče o takto postižené
musí být při respektování jejich osobnosti různorodá, aby byly vyhověny požadavky na
individuální péči. Při poskytování odlehčovací služby osobám s autismem by měly být
preferovány určité zásady, jež jsem až do pátého bodu převzala z materiálů občanského
sdružení Domov pro mne 212 :
1. Uplatňování práv uživatele - Respektování a pomoc při prosazení práv klienta za
účelem eliminace jeho nevýhodného postavení v důsledku postižení.
2. Důstojnost uživatele - Uplatňování vůle klienta, respektování a pomoc při realizaci
jeho rozhodnutí, zachování diskrétnosti při úkonech během odlehčovací služby.
3. Integrace uživatele - Podpora při začleňování uživatele do přirozeného místního
společenství a pomoc při udržení přirozené vztahové sítě tak, aby mohl uživatel žít
běžnými způsobem života.
4. Flexibilita služeb - Služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejlépe odpovídala
potřebám a požadavkům klienta.

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 210. ISBN 80-7367-091-7.
"2 GRUNWALDOVÁ, E. Cíle a způsoby poskytování služby osobní asistence [online], Brno : Domov
pro mne, 2007 [cit. 31. prosince 2007]. Dostupné na:
<
http://domovpromne.cz/domov/vie\v.php?cisloclanku=2007070003>.
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5. Komplexní přístup v péči o uživatele - Bio-psycho-sociální pojetí péče o uživatele,
poskytovaná služba nekompenzuje pouze fyzický nebo mentální handicap, jedná se o
pomoc a podporu poskytnutou „celému" člověku.
6. Rovnocenný přístup - Zaměstnanci pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv
formy diskriminace všem klientům. Klient je rovnocenným partnerem v pomáhajícím
vztahu.
7. Individuální přístup k uživateli - Plánování poskytování služby a stanovení cílů
služby vzhledem k celkovým možnostem uživatele s ohledem na osobní historii klienta,
jeho zkušenost s okolním prostředím, současnou situaci a budoucnost. Pomoc při
mapování uživatelových potřeb.
8. Strukturalizace/vizualizace - Modifikace činností během odlehčovací služby pro
klienty s autismem se zřetelem na jejich podporu při orientaci v prostoru, čase a
událostech.
Jestliže mají osoby s autismem rozvíjet své možnosti pro život ve společnosti a
pro úspěšné zapojení do určitého společenství, je nezbytné klást důraz na uplatňování
stejných přístupů v prostředí školy, domova i zařízení, které přímo pracují s těmito
lidmi.
V následujícím textu stručně popíši strukturovaného učení, jehož principy se
prolínají všemi základními činnosti při poskytování odlehčovací služby pro klienty s
autismem.
Jedním z nejlépe propracovaným a nejrozšířenějším programem pro osoby s
autismem je TEACCH program (Treatment and Education of Autisitic and Related
Communication Handicapped), jehož metodika se využívá v ČR ve speciálních třídách i
zařízení pro lidi s autismem, při terapiích a v rodinách. Tuto modifikovanou verzi
nazýváme strukturované učení.
Strukturované učení je souhrn metod, které umožňují osobě s autismem využívat
vrozené schopnosti a rozvíjet svůj

potenciál.

Program je zaměřen na zvýšení

adaptability, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, osvojení si pracovního
chování a zvládnutí dovedností užívaných v sebeobsluze. 213 Strukturované učení je
ii

213

ČERVENKOVÁ-THOŘOVÁ, K., SKALÍKOVÁ, L. Autismus známý i neznámý. Psychologie dnes,
2000, roč. 6, č. 3, s. 25.
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navrženo tak, aby předcházelo problémům s chováním tím, že vytvoří srozumitelné
prostředí, ve kterém bude klient s autismem úspěšný. Strukturované učení koriguje
chování směrem k aktivnímu životu tím, že se snaží o vytvoření srozumitelného a
smysluplného prostředí, které nevyvolává úzkost a frustraci. 214
K

výhodám

strukturovaného

učení,

které

lze

využít

i

při

poskytování

odlehčovací služby klientům s autismem, náleží:
•

ohled na zvláštnosti autistického myšlení a přizpůsobení se jeho specifikám,

•

využití řádu, pravidelnosti, umožňující lepší míry předvídatelnosti a tím zlepšení
orientace ve vlastní práci, činnosti ve volném čase, prostoru,

•

rozvoj soběstačnosti a sebevědomí klienta,

•

nácvik samostatnosti,

•

redukce problematického chování (agresivity, záchvatu vzteku, negativismus),

•

eliminace kognitivní deprivace,

•

rozvoj schopností a dovedností,

•

po dohodě s lékařem možnost snížit medikaci psychofarmaky. 215
Specifika a obecné principy strukturovaného učení spočívají v individuálním

přístupu, vizuální podpoře, strukturalizaci a zaznamenávání údajů (dokumentaci).

Individuální hodnocení a individuálně-vzdělávací přístup
Všichni klienti s autismem tvoří značně symptomatickou heterogenní skupinu,
proto je potřeba před vytvořením individuálních plánů odlehčovací služby provést
pečlivé vyhodnocení schopností a dovedností všech klientů. Individuální hodnocení
naznačí ty schopnosti a dovednosti, které si klient již osvojil, a zároveň i ty, které je
třeba rozvíjet. Je nezbytné přizpůsobit metody užívané v práci s klienty s autismem

SCHOPLER, E., MESIBOV. G. B. Autistické chovám. Praha : Portál, 1997. s. 230. ISBN 80-7178133-9.
THOŘOVÁ, K. SEMÍKOVÁ, M. Strukturované učení jako nejefektivnější prostředek pomoci dětem s
autismem [online], Praha : Apla [cit. 29. července 2007]. Dostupné na:
<1
l ttp://vvwvv.dobromysl.cz/scripts/detčiil.php?id=1220>.
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jejich mentálnímu věku a specifickým deficitům tak, aby byl podpořen jejich úspěšný
• 216

vy VOJ.

Vizuální podpora
Vizualizace slouží k zmírňování handicapu v paměťových, komunikačních

a

abstraktních schopnostech. Dále připomíná pořadí či postup řešení činnosti, informuje o
správném umístění předmětu a jeho funkci, situuje v časové orientaci. Vizualizovaný
(denní) program, který by měl být vytvořen v kontextu formy odlehčovací služby pro
klienty s autismem, pomáhá odlišovat jednotlivé aktivity od sebe a vede k větší
samostatnosti

klienta. 217

Vizualizovaný

program

lze

využít v

kterékoliv formě

odlehčovací služby a při tvorbě je potřeba vždy zhodnotit cíl vizualizovaného plánu,
jeho šíři, způsob využití, typ vizuální podpory a klientovy schopnosti a dovednosti. K
typům vizuální podpory náleží konkrétní předměty, fotografie, piktogramy, piktogramy
s nápisem, nápisy. Zatímco pro pobytovou formu je zapotřebí stanovit vizualizovaný
program pro celý den, u ambulantní formy může být vizualizovaný plán zaměřen pouze
na nácvik dílčího deficitu u klienta s autismem.
Strukturalizace
Vnější uspořádání prostoru, kde bude probíhat odlehčovací služba pro klienty s
autismem, je velmi důležitá. Použití konzistentních vizuálně jasných oblastí a hranic pro
jednotlivé činnosti umožní klientům lépe porozumět svému okolí a vztahům v něm.
Pomocí koberečků, poliček, příček, nalepených pásek na podlaze a stole, uspořádání
nábytku lze ohraničit prostor pro pracovní činnost, výchovně-vzdělávací aktivity,
odpočinek, volný čas, jídelnu, aj. Místa pro dané činnosti by měly být organizovány s
ohledem na různé potřeby jednotlivých klientů, též stupeň strukturalizace se musí volit
•ndividuálně s ohledem na již osvojenou nezávislost. 218

216

MUHLPACHR, P. Autismus z pohledu speciální pedagogiky. Pedagogická orientace. 2001, roč. 11, č.

THOŘOVÁ, K., SEMÍKOVÁ, M. Strukturované učení jako nejefektivnější prostředek pomOtt detem s
Wsmem [online], Praha : Apla [cit. 29. července 2007]. Dostupné na:
2,8ttP://wwvv.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1220>.
. SCHOPLER, E„ MESIBOV G B Autistické chování. Praha : Portál, 1997. s. 220. ISBN 80-7178133-9
a
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Dokumentace a zaznamenávání údajů
Je vhodné vést si sešit pro zaznamenávání průběhu odlehčovací služby. Může se
jednat i o speciální záznamové archy, do kterých se vyznačuje například četnost
spontánní komunikace, splnění či nesplnění úkolů, výskyt problémového chování,
frekvence epileptických záchvatů, atd. Tyto údaje jsou důležité pro komunikaci mezi
zaměstnanci poskytující odlehčovací službu klientům s autismem, pro předávání
informací ohledně postupu a plánování příští odlehčovací služby a v neposlední řadě
pro komunikaci s rodiči.

V následujícím textu se zaměřím na realizaci poskytování odlehčovací služby
pro klienty s autismem a náplň základních činností, které musí být každý poskytovatel

odlehčovací služby dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, schopen
zabezpečit.
Při poskytování odlehčovací služby pro klienty s autismem se musí vycházet z
individuálních potřeb a přání uživatele, z jeho osobních zájmů a cílů. Služba by měla
být poskytnuta tak, aby byla postavena na klientových schopnostech, nikoliv na jeho
omezeních.
Všeobecně se uvádí, že k silným stránkám lidí s autismem patří: doslovná
interpretace, analytické myšlení, cit pro detail, postupné zpracovávání informací,
konkrétní věci, přesná a logická pravidla, pravidla, fakta, zobrazení, kalkulace,
podobnosti, objektivita, perfekcionismus, vnější, deduktivní uvažování, realismus a
jiné. 219 Zde vidíme, že kromě řady omezeních, má autismus i svá pozitiva, své silné
stránky, které je třeba využít i při poskytování odlehčovací služby. Protože autistické
myšlení je tak odlišné od normálního myšlení, může v mnoha případech vést k
jedinečné formě originality.
Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby pro klienty s autismem
musí poskytovatel odlehčovací služby zajišťovat v rozsahu následujících úkonů:
1
(i

2,9

VERMEULEN, P. Autistické myšlení. Praha : Grada, 2006. s. 117. ISBN 80-247-1600-3.
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a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zahrnuje pomoc a
podporu při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciální
pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 220
Tyto činnosti spadají do sebeobslužných dovedností. Sebeobslužné dovednosti
představují všechny základní funkce, které jsou potřebné pro život (oblékání, jídlo,
hygienické návyky, aj.). Nácvik sebeobslužných dovedností od útlého věku je nejlepší
způsob přípravy na samostatný život.
Úskalí sebeobslužných úkonů však spočívá v sérii úkonů. Osobám s autismem
může činit posloupnost jednotlivých kroků. Při nácviku těchto dovedností využíváme
klientových možností a strukturovaného učení. Jakmile je klient schopen opakovaně
vykonávat osvojenou dovednost bez pomoci, fyzickou podporu či vizuální pomůcky
eliminujeme. Snížení míry dopomoci a odebrání vizuálních pomůcek je třeba pečlivě
zvažovat, jelikož po čase se může vytratit znalost některých sebeobslužných dovedností,
nemá-li klient k dispozici vizuální scénář celého postupu. 221
Pomoc při podávání jídla a pití by se měla též zaměřovat na odstranění
neobvyklých požadavků na stravování či chování během jedení. U

mnoha osob s

autismem se vyskytuje jedení nejedlých věcí, přejídání se, extrémní vybíravost v jídle či
nesprávné chování při jídle (např.

pohazování stravy po místnosti).

Preference

vybíravosti jídla se mohou zaměřovat na určité barvy, strukturu, konzistenci, vůni a
chuť stravy. Existuje mnoho dalších dovedností, související s jídlem, které můžeme u
klienta s

autismem rozvíjet: použití špetkového úchopu, použití lžíce, použití vidličky,

použití nože na krájení. Při nácviku stravovacích dovedností lze u klientů s autismem
využít speciálně upravené příbory, pomůcky usnadňující upevnění lžíce k ruce, talíře s

oddělenými úseky. 222 Kromě těchto dovedností lze dle individuálních potřeb nacvičovat
spolehlivé přenesení nápoje z kuchyně ke stolu, přenesení nápoje k ústům a konzumaci

stravy a nápojů obvyklým způsobem.
220

§ 10 odst. 1 písni, a) vylilášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

sociálních službách
221
i
r
JELÍNKOVA, M. Vzděláváni a výchova dětí s autismem. Praha : Karolinum, 2001. s. 63. ISBN 807290-042-0.
222
RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem. Praha : Portál, 2006. s. 62-65. ISBN 80-7367-102-6.
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U velké části klientů nacházíme psychofarmakologickou léčbu. Důvodem
nasazení farmakoterapie bývá obvykle těžší narušení chování spojené s autismem.
Nejedná se tedy o kauzální, nýbrž o symptomatickou léčbu. Medikací lze léčit
behaviorální problémy (agresivitu, stereotypii, rituály), emotivitu (anxietu, depresivní
rozlady) a poruchy spánku asociované s autismem. Z atypických neuroleptik jsou dobré
zkušenosti zejména s risperidonem, z antidepresiv jsou pozitivní pedopsychiatrické
výsledky u fluoxetinu, z psychostimulancií jsou k dispozici dobré zkušenosti s
metylfenidátem. K účinným intervencím se řadí ještě lithium a clonidin. 223 Během
odlehčovací služby by mělo být dohlíženo na pravidelné užívání léků, kontrolu
medikace a sledování účinků léčby.
Program nácviku samostatnosti oblékání též spadá do kategorie zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu. Do nácviku můžeme dle potřeby zahrnout
nazouvání a zouvání bot, oblékání a svlékání kalhot, oblékání a svlékání trika s
dlouhými rukávy, zapínání knoflíků, manipulaci se zipem, nácvik správného pořadí
oblékání, rozeznání jednotlivých částí oblečení a výběr oblečení odpovídající situaci a
klimatickým podmínkám.
Pomoc v rámci této kategorie by měla klást důraz také na prevenci dekubitů
imobilních pacientů, polohování a správné využití polohovacích lůžek (př. pro klientky
s Rettových syndromem), využití antidekubitních a kompenzačních pomůcek, dohled
nad pohybem, využití rehabilitace, zajištění bezpečného prostředí, nácvik chůze (po
schodech nahoru a dolů s použitím opory o horní končetiny, okolo překážek, udržení
požadovaného směru chůze), nácvik správné postury těla. Má-li zaměstnanec během
odlehčovací služby pomáhat klientovi s autismem při samostatném pohybu na oddělení,
areálu zařízení či doma, měl by mít znalosti o odlišnostech v motorickém vývoji u lidí s
autismem.
V praxi se u dětí s autismem lze setkat s různými typy vývoje motoriky i různou
úrovní motorických dovedností.
1. Vývoj motoriky je opožděný, v předškolním věku jsou děti neobratné, mají
problémy s držením tužky, manipulací s drobnými předměty, se skládáním

223

HRDLIČKA M KOMÁREK VI. Dětský autismus. Pral« : Portál, 2004. s. 155-160. ISBN 80-7178813-9.
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stavebnic, sebeobslužnými činnostmi, jízdou na kole, s míčovými hry.
Takový deficit nacházíme například u jedinců s Aspergerovým syndromem.
2. Motorický vývoj je v pořádku a dítě je považováno za velmi obratné. U těchto dětí
jsou motorické schopnosti v ostrém kontrastu k vývoji řeči a ostatním
mentálním schopnostem. Tato skupina dětí je obratná ve šplhání po nábytku,
zvládá motorické dovednosti mnohem lépe, než by odpovídalo jiným
ostatním dovednostem. Takový deficit můžeme nalézt u afatických dětí s
klasicky vyjádřeným autismem.
3. Vývoj motoriky odpovídá mentálnímu věku. 224
V praxi je možné se setkat ještě s jedním typem vývoje motoriky - intraoblastní
nerovnoměrný vývoj motoriky. Ten zahrnuje neobratnost, jež může progredovat. U části
dětí, které sice nemají potíže se zautomatizovanými pohyby (jedení lžící, oblékání,
plavání, aj.), se mohou vyskytovat známky dyskoordinace a dypraxie při učení se

novým motorickým dovednostem.
(např.

plavání

U jiné části dětí jsou určité dovednosti v normě

v předškolním věku,

stavění kostek), ale celkově jsou tyto děti

považovány za velmi motoricky neobratné.

V dalším případě mohou být děti v

některých činnostech obratné a selhávají ve vývojově

jednodušších úkonech (např.

22

navleče korále na šňůrku, ale nenají se samo lžící). ''

Při nácviku správných motorických dovedností a samostatného pohybu (zvláště
na veřejných místech) je potřeba u mnoha klientů s autismem eliminovat abnormální
motorické projevy,

stereotypní

a bizardní pohyby rukou,

prstů či celého těla,

impulzivitu a hyperaktivitu. Ovlivňování motorických zvláštností v chůzi, běhu či v
klidu významně může významně přispět k integraci osob s autismem do společnosti.
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Do této kategorie se zařazuje pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při
•

v

. ,

226

základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití W C . " ° Pomoc při osobní hygieně
zajišťují převážně pracovníci sociálních služeb a jde především o dopomoc či dohled při
ii
HRDLIČKA, M, KOMÁREK, VI. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. s. 84. ISBN 80-7178-813-9.
225
THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 137-138. ISBN 80-7367-091-7.
226
§ 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách
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mytí těla, utírání se, koupání nebo sprchování, péče o pokožku, nácvik používání
kapesníku, správné čištění zubů, česání vlasů, holení, čištění, stříhání a pilování nehtů.
„Bylo pro mne velmi obtížné naučit naši šestiletou dceru Cortney, aby se
samostatně myla. Má ráda vodu, ale nechce používat k mytí žínku. Na návrh jednoho
terapeuta jsem Cortney ušila žínku ve tvaru palčáků, které používala při mytí ve vaně.
Cortney má ráda obrázky, vystříhala jsem tedy obrázky různých částí těla a podlepila
je. Nyní dceři ukážu obrázek a naznačím ji, aby se umyla. Takový postup zvládne docela
dobře."227
Obtížným problémem, zvláště u dětí s autismem, je výkon fyziologické potřeby
včetně hygieny. Nácvik používání toalety zahrnuje vyhledání WC, zaujetí správné
polohy na toaletě, manipulace s oděvem před a po vyprázdnění, spláchnutí toalety a
závěrečnou očistu. Pro nácvik správného použití toalety je třeba volit individuální
přístup, zaměřit se zpočátku na nácvik určité dovednosti a po osvojení zařazovat další
část. K nácviku používání toalety a s tím spojené udržení hygieny je třeba přistupovat
kreativně, do programu nácviku je možné zařadit například zkrácení časového intervalu
mezi použitím toalety, posilování pomocí odměn při úspěšné činnosti, úpravy oděvu
(kalhoty se suchým zipem, na gumičku, se zdrhovadlem, tzv. alarm signály do spodního
prádla), vůně a tvar mýdla, neobvyklá barva a struktura toaletního papíru. Někdy může
být problémové chování při používání toalety spojeno se zdravotními problémy
(potravinová alergie, nedostatečný přísun tekutin), po odstranění zdravotních potíží se
problém většinou upraví sám od sebe.
Při veškeré asistenci druhou osobou by měl být kladen důraz na zachování
intimity klienta, jejich práva na vlastní volbu, např. doby koupání či provádění ranní
toalety, zabezpečení stability a poskytnutí bezpečného prostředí. V případě pobytové
služby by pokoje měly mít vlastní sociální bezbariérové zařízení, na nichž měly být
instalovány závěsné zástěny k zachování soukromí každého uživatele. Sociální zařízení
by mělo být vybaveno speciálními pomůckami podporující soběstačnost klienta s
autismem. Těmito pomůckami mohou být vizualizovaná podpora, úchopová madla,
protiskluzové podložky, speciální sedačky pro sprchování imobilních klientů (např. s
ii
227

SCHOPLER, R. Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje : výchova a vzdělávám dětí s
autismem. Praha : Portál, 1999. s. 118. ISBN 80-7178-202-5.
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Rettovým syndromem), atd. Též strukturovaný prostor celého sociálního zařízení
přispěje k zvýšení nezávislosti klientů.
Jestliže si osoba s autismem neosvojí základní hygienické návyky, má to
závažné společenské i zdravotní důsledky. Při nácviku těchto dovedností se osvědčují
základní výukové strategie pro osoby s autismem, tedy využití strukturované činnosti s
vizuální podporou. Vzhledem k tomu, že většina osob s autismem postrádá vnitřní
motivaci, je třeba najít individuální motivující odměnu. V úvahu při analýze problémů s
osobní hygienou je třeba brát i abnormální smyslové vnímání. Někteří klienti s
autismem mohou citlivě reagovat na teplotu vody, chuť a barvu zubní pasty, strukturu
žínky, materiál zubního kartáčku, tvrdost osušky, atd. Úspěšné řešení obvykle vychází z
individuálního přístupu a poznání příčin obtížného chování. 228
Mnohdy je velmi obtížné najít tenkou čáru, která vede mezi pomocí v okamžité
situaci a mezi tím, kdy necháme klienta, aby se s obtížnější situací vyrovnal svými
silami a posiloval tak svou samostatnost. Čím dříve si klient osvojí dovednosti nutné
pro sebeobsluhu, tím snazší bude pro něj cesta k nezávislosti a životu ve skupině.
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Poskytovatel musí v rámci odlehčovací služby zajistit stravu přiměřené době
poskytování služby a brát na zřetel při tvorbě jídelníčku věk klientů, zásady racionální
výživy, potřeby dietního stravování a specifické zvláštnosti. Též je povinen poskytnout
svým klientům pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.229
Stravování je stanoveno dle formy poskytování odlehčovací služby, v případě
pobytové formy mají klienti možnost stravovat se až 5x denně. Celodenní stravu často
zajišťuje vlastní stravovací provoz. V případě malého počtu klientů je možné v rámci
této kategorie nacvičovat s klienty základy správného stravování v restauraci, kde si lze
po domluvě zamluvit salónek a individuálně se nerušeni věnovat nácviku nových
dovedností. Stravování v restauraci přináší osobám s autismem nové zkušenosti se
společenským prostředím a možnost učit se takové dovednosti, které by si doma

228

JELÍNKOVÁ, M. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha : Karolinum, 2001. s. 80. ISBN 807290-042-0.
229
§ 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách
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neosvojilo. Stravování na veřejnosti též obohacuje klienta o narůstající samostatnost a
přispívá k integraci osob se zdravotním postižením.

Klientům by měla být nabídnuta strava jak normální, tak i dietní (např.
racionální dieta, diabetická dieta). Některé rodiče dětí s autismem lpějí na bezlepkové
dietě jejich dítěte. Ta vychází z hypotézy, že lepek způsobuje špatné štěpení látek a tím
narušuje neurotransmitelový přenos. Tato hypotéza nebyla vědecky prokázaná, pouze se
vyskytl nepodložený názor, že bezlepková dieta může ovlivnit autistické chování. 230
Podpora a pomoc při přípravě stravy spočívá ve vybalení potravin, otevírání
nápojů, výběru jednoduchých hotových potravin podle potřeby a účelu, schopnosti dát
stravu na talíř/misku a následné přenesení, míchání a lití tekutin (příprava čaje). Dle
schopností a dovedností klienta je možné nacvičovat jednoduché vaření a ohřívání jídla.
Při sestavování plánu jídla hledí zaměstnanec na klientův výběr jídla, způsob
zpracování

potřebných

surovin

(manipulace

s

nožem

a

škrabkou,

použití

elektrospotřebičů), správné dávkování surovin a přísad, přiměřený počet surovin,
jednoduchý a názorný postup vlastní přípravy jídla.
„Je to již osmnáct měsíců, co Matyáš radikálně změnil svůj jídelníček a přestal
téměř jíst.

Z jeho jídelníčku tak zmizelo ovoce a zelenina v jakékoliv podobě, polévky,

které dříve přímo miloval, omáčky, některé maso, sýry, rýže a z velké části i pečivo.
Rohlík, který měl tak rád, či knedlík namočený v omáčce nebo jen obyčejné jablko. Nic
z toho nezůstalo. Matyáš jí občas jogurt - asi tak dvakrát do měsíce, párek, vejce na
měkko, smažené rybí prsty, občas smažený řízek. Vedou u něj slané tyčinky, oplatky,
slané brambůrky, smažený hrášek do polévky, suché mušli, suché corn flakes, občas
nějaká sladká sušenka. Suché jídlo, pečlivě oddělené každé extra ve své mističce, je
Matyášovou snídaní, obědem, svačinou a večeří,"231
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
Tato kategorie obsahuje ubytování dle nabídky poskytovatele a s tím spojené
služby (úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení). 232

ii
účast školení asistentů respitní péče v roce 2005 od Asociace pomáhající lidem s autismem (Praha)
231
232 PÁTÁ, P. K. Mé dítě má autismus. Praha : Grada, 2007. s. 84. ISBN 978-80-247-2185-9.
§ 10 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách
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V případě poskytnutí ubytování by měl poskytovatel vycházet z klientových
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a nabídnout osobě s
autismem takový typ pokoje, který bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám a přáním.
Někteří

jedinci

s

poruchou

autistického

spektra

jsou

sociálně

přizpůsobiví,

komunikativní, snadno navazují společenský kontakt (př. s Aspergerovým syndromem),
jiní jsou spokojení v tišším prostředí o malém počtu přítomných lidí.
Je-li umístěn klient do zařízení pobytového typu, je potřeba vhodným způsobem
adaptovat prostředí vzhledem k charakteru postižení. U klientů s autismem znamená
adaptace vnést do jejich života určitou míru předvídavosti, najít vhodnou formu
komunikace a vytvořit strukturované prostředí. Standardním vybavením pokojů by měla
být polohovací postel, noční stolek, stůl, židle, nástěnka na denní program. Pro snazší
orientaci je dobré označit příslušný pokoj fotkou klienta, popř. jmenovkou, pokud umí
klient funkčně číst. Užitečné je vybavit pokoj tak, aby kromě spánku sloužil také k
relaxaci a využívání volného času (př. polohovací polštáře/podložky, relaxační míče,
houpací pytel, rádio pro poslech hudby). Každý uživatel by měl mít možnost vzít si na
pobytovou formu odlehčovací služby své osobní věci a vybavení dle svého přání a
možnosti zařízení. V rámci naplňování Standardů kvality sociálních služeb je kladen
důraz na zachování soukromí klienta a vnímání prostoru, kde uživatel bydlí, za jeho
vlastní osobní místo.
Škála autistického postižení je příliš široká na to, aby všem postiženým
vyhovoval

jeden

typ

ubytovacího

zařízení.

Jinou

péči

potřebují

klienti

s

vysokofunkčním Aspergerovým syndromem a jinou autisté s těžkou mentální retardací.
Wingová (1993) rozdělila osoby s autismem z hlediska nároků na péči na tři skupiny:
první skupina samostatných (5-10 %), druhá skupina postižených, kteří se stále zlepšují
(25 %) a třetí skupina těžce postižených, kteří vyžadují celoživotní péči (65-70 %).
Skupiny se vzájemně prolínají a nemají pevné hranice. Uvažujeme-li o výběru
vhodného zařízení, je nutné brát v úvahu především vývojovou úroveň klienta,
problémy v chování, možné psychiatrické a zdravotní komplikace a nezbytné služby,
i

•

které klient potřebuje.

2 3 3

ii
233
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Za důležité též považuji skladbu klientů, kteří budou spolu bydlet během
odlehčovací služby. Je potřeba zvážit více okolností tak, aby ostatní spolubydlící neměli

tendenci k šikanování klienta s autismem, ale aby ani člověk s autismem nerušil svými
projevy ostatní (př. echolálie, rituály, atd.). Umístění klienta s autismem mezi ostatní by
měl personál dobře zvážit, o nově nastupujícím klientovi se snažit sehnat z rodiny nebo

předcházejícího zařízení objektivní informace, aby jeho umístění na pokoj bylo trvalé a
předcházelo se konfliktům.

Pokud klient s autismem využívá pobytovou formu odlehčovací služby, neměl
by personál opomenout, že se u těchto lidí mohou vyskytovat zvláštnosti ve spánkovém
režimu. Uvádí se, že zhruba 50-70 % dětí s poruchou autistického spektra mělo alespoň
epizodu problémů se spánkem v různém věku. 234 K problémům se spaním u klientů s
autismem často náleží problémy s usínáním, noční bloudění, noční můry, problémy s
brzkým vstáváním a nespavost. Nácvik zdravých spánkových návyků je u každého
klienta velmi

individuální,

vychází ze znalosti klienta, vynalézavosti a tvůrčí

představivosti zaměstnance. Jelikož problémy se spánkem mnohdy narušují běžný chod
zařízení a mohou nepříznivě ovlivňovat spánkový rytmus jiných klientů, je nutné včas
najít řešení, jak zmírnit nebo eliminovat obtíže v neobvyklém spánkovém vzorci. K
intervencí patří vhodná a předvídatelná doba ke spánku, pravidelný postup při usínání,
dostatek pohybových aktivit během dne, příjemné prostředí (nehlučný, větraný pokoj s
přiměřenou teplotou), vyloučení potravin se stimulujícími látkami při večerním jídle
(čokoláda, kofein), úprava zdravotních problémů (ledvinové obtíže, obtíže s GIT,
ortodontické problémy), navození večerní příjemné atmosféry (poslech hudby, oblíbený
pořad v televizi, oblíbená činnost), možnost vzít si do postele oblíbený předmět a
mechanické zábrany na posteli proti spadnutí na zem.
Nácvik dovedností se může v rámci kategorie „poskytnutí ubytování a s ním
spojené služby" zaměřovat na rozlišení jednotlivých druhů prádla, přepírání drobného
prádla v ruce, sušení prádla, péči o lůžko, ustlání a rozestlání lůžka, výměnu lůžkovin,
atd. Při nácviku je možné opět využívat strukturované učení s vizuálním scénářem tak,
aby klient zažil pocit úspěšné práce a uznání. Pochvalu lze doplnit sladkostí nebo
oblíbenou činností klienta.

234

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 174. ISBN 80-7367-091-7.
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
V

rámci

zprostředkování

kontaktu

se

společenským

prostředím

může

zaměstnanec doprovázet klienta s autismem do školy, školského zařízení, k lékaři, do
zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce
poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázet ho zpět. Též se
jedná o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při
•

•

•

2 3 5

dalších aktivitách podporující sociální začleňování.
Doprovázení po veřejných prostranství představuje schopnost orientace v
prostředí, kterou má většina osob s autismem v různé míře narušenou. Nácvik orientace
v prostoru provádíme zpočátku v okolí domu, školy, školského nebo jiného zařízení a
postupem času můžeme rozšiřovat okruh o větší vzdálenost a snižovat podporu. Vždy
dbáme na opětovný návrat do bytu nebo zařízení, kde je klient ubytován. Doprovázení
do zmíněných organizací se často koná během terénní formy odlehčovací služby. U
klientů s poruchou autistického spektra je vhodné využít jejich některých silných
stránek jako jsou realismus, vnější stránka, objektivita, konkrétní věci. Při doprovázení
do školy je možné využít nakresleného plánku, podle kterého povede trasa doprovázení.
Jelikož některé děti (např. s Aspergerovým syndromem) mají zálibu v kreslení
dopravních tras, je

výhodné

využít této

schopnosti

a zábavnou formou učit

samostatnému cestování.
Pro mnohé klienty s autismem je cestování neobvyklou situací, proto je potřeba
předem informovat o průběhu cesty. Během jízdy v dopravních prostředcích se může
vyskytnout

nevhodné

chování,

jako

je

navazování

přílišného

kontaktu

se

spolucestujícími, houpání se na tyčích, kolébání se, autoagresivní chování, prskání,
ataky okolí, utíkání, svlékání se, křičení, manipulace s různými tlačítky, páčkami a
blikajícími předměty v dopravním prostředku. Všechny tyto projevy mohou být reakcí
na uvědomování si přítomnosti velkého počtu lidí, narušenou schopnost adaptace,
malou míru předvídavosti, zvýšené sluchové či zrakové vnímání, úzkost a bezradnost z
nepřehledné situace. Při takovém chování je nutné přenést klientovu pozornost k jiné
činnosti, dle potřeby můžeme využít komunikační knížku, časopis, klientovu oblíbenou
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hračku (př. hra s provázkem) či pamlsek. Z praxe se mi osvědčilo nabídnout klientovi
prohlížení nějaké věci, kterou doposavad neznal (např. Rubikova kostka, starý popsaný
diář). Klienti se během jízdy zaobírají čtením datumů či poznámek, otáčením stránek,
prohlížením si věci, zkoumáním funkce předmětu.
Při doprovázení je potřeba zvýšeně dbát na bezpečnost klienta, většina klientů s
autismem kromě neznalosti dopravních předpisů nemají odhad nebezpečných situací.
Kromě tohoto musí mít zaměstnanec povědomí o možnosti narušené rovnováhy,
snížené schopnosti vyhýbat se překážkám, horší koordinaci pohybů, abnormálních
motorických stereotypech (třepetání různými částmi těla), přidružené hyperaktivitě a
poruchách pozornosti u lidí s poruchou autistického spektra. Proto je třeba věnovat
zvýšenou pozornost nástupům a výstupům do jednotlivých dopravních prostředcích
(zakopnutí na schodech), čekáním na zastávkách (vkročení do vozovky, točení), jízdě

během cestování (možnost pádu), atd.
Zvládání pouličního provozu a dopravy znamená též rozlišování významu zvuků

a barev na ulicích (př. semafory na přechodech), jízdu na eskalátorech, společenská
pravidla c h ů z e na c h o d n í k u , v ý z n a m piktogramů, z n a l o s t hodin, rozlišování z n á m ý c h a

cizích osob. Poznávání blízkých a nebezpečných osob je důležitá prevence před
zneužitím sociální naivity lidí s autismem. V rámci odlehčovacího programu je vhodné
tréninkově nacvičovat různé události, které mohou nastat během cestování. Takové

tréninky praktických zkušeností se často odehrávají při skupinových terapií klientů s
autismem. Po delší době pravidelné podpory, kdy dopravu do zařízení či školy zvládá

klient již s minimální pomocí, lze konat individuální tréninky se skrytou kontrolou. V
takovém případě v obvyklou dobu a obvyklým způsobem cestuje klient sám a je
osloven „cizím" člověkem za nějakým účelem (cigarety, peníze, půjčka mobilu). Tento

člověk představuje v případě potřeby i pomoc v nezvyklých situacích, se kterými si
klient neví rady a začíná se u něj objevovat problematické chování.
Osvojení si základních znalostí a dovedností významně přispěje k bezpečnému

dosažení cíle cesty klienta, jeho návrat zpět a větší samostatnosti pro budoucí život.
Do této kategorie též náleží pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s
rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporující sociální integraci. Pracovník
odlehčovací služby by měl umět poskytnout základní sociální a psychologické
Poradenství, které rodině osoby s autismem může pomoci při překonávání problémů a
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vyrovnávání se s handicapem jejich dítěte, které vyžaduje celodenní náročnou péči.
Pracovník by měl umět pomoci rodině při uspořádání času a plánování života klienta a
potažmo celé rodiny. Může být významný partner při rozdělování společného času
rodiny na pracovní a domácí aktivity a volný čas. Jeho úloha spočívá též v zapojení
klienta do sociálních aktivit odpovídající věku, může se jednat o předškolní vzdělávání,
školní vzdělávání a výchovu, mimopracovní aktivity dle zájmů a místních možností
(sport, kultura, rekreace). Asistent by měl být nápomocen při vstupování jeho klienta do
vztahů s dalšími lidmi a udržování sociálních kontaktů s jinými osobami podle potřeb a

zájmů.
f) sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti představují takové aktivity, jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující
sociální začleňování osob. 236
Je-li nejvyšší formou komunikace řeč, pak nejvyšší formou sociálních vztahů je
vzájemnost a sounáležitost. Tyto prvky chování jsou u lidí s poruchou autistického
spektra deficitní. U lidí s tímto postižením nacházíme v různé míře zvláštnosti v
sociálním chování. Sociální chování je v širším smyslu slova jakékoliv chování člověka
ve skupině. Sociální chování můžeme chápat jako ucelený řetězec jednodušších
společenských úkonů, které slouží k dosažení určitého cíle. Pod pojmem sociální
chování (dovednosti) si lze představit nakupování, jízdu dopravními prostředky,
společenská pravidla, rozhovor s člověkem,

telefonování, zvládání stolování v

restauraci, atd.
Do sociálního chování náleží též sociální a emoční inteligence, která je v
souvislosti s triádou symptomů u lidí s poruchou autistického spektra vždy narušena.
Mezi vlastnosti, které vytváří emoční inteligenci, patří schopnost empatie, oblíbenost,
schopnost řešení mezilidských vztahů, vytrvalost, přátelskost, laskavost, úcta. Sociální
inteligence má dva rozměry - interpersonální (využívaný při komunikaci s ostatními

ii
235

§ 10 odst. 1 písni, f) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách
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lidmi) a intrapersonální (schopnost porozumět sám sobě), které jsou u lidí s autismem
také narušeny. 237
U klientů s autismem se vyskytuje deficit v oblasti sociální interakce. Sociální
kontakty příliš navazovat neumějí, nebo je navazují nepřiměřeně, anebo o ně vůbec
.,

2 3 8

nestojí.
Z neurobiologického hlediska se u lidí s autismem jedná o poruchy limbického
systému. U autismu se na podkladě amygdalární dysfunkce objevuje neschopnost
rozeznávat afektivní

význam podnětů.

Při poruše amygdalárních systémů (zvi.

magnocelulárních jader) společně s gyrus fusiformis dochází k narušení schopnosti
interpretovat výrazy obličeje. Další poruchou sociální interakce je nezájem o sociální
vztahy na podkladě cingulární dysfunkce a poruchy serotoninových a oxytocinových
okruhů. Důsledkem cingulární hypofunkce je nedostatečný emotivní zájem o bližní,
chybějící potřeba citové vazby, nezájem o pochvalu, odměnu. Shrneme-li neurofunkční
mechanismy ovlivňující sociální myšlení lidí s autismem, můžeme říci, že dysfunkční
limbický systém neumožňuje u těchto lidí naplnění jednoho z hlavních úkolů lidského
vývoje - uvědomit si integritu duševních a fyzických procesů a pochopit vlastní
existenci. 239 Ani v pozdějším věku nedovede jedinec s autismem pochopit specifičnost
vlastní identity. 240 Na základě všech zmíněných neurologických

odchylek dochází u

lidí s autismem k špatné integraci sociálního, emočního a komunikačního chování
v rámci interpersonálních kontextů.
Jestliže si jedinec s autismem osvojí základy společenského styku, vztahy s
ostatními budou pozitivnější a nebudou vyvolávat vzájemné neporozumění a napětí.
Nácvik sociálních dovedností je důležitý jak pro děti, tak pro dospělé s autismem.
Sociální dovednosti je potřeba rozvíjet tak, aby se klient učil žít v kolektivu a
eliminovalo se nevhodné chování. Tyto aktivity, stejně jako hry, musí mít jednoduchá

237

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 323. ISBN 80-7367-091-7.
ČADILOVÁ, V., aj. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha : Portál, 2007. s. 71. ISBN
978-80-7367-319-2.
239
HRDLIČKA, M., KOMÁREK, VI. Dětskýautismus. Prala : Portál, 2004. s. 22-23. ISBN 80-7178813-9.
240
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Prala : Portál, 2004. s. 327. ISBN 807178-802-3.
238
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pravidla a obsahovat málo abstraktních pojmů. 241

K dalším pravidlům nácviku

sociálního chování patří dodržování zásad individuálního přístup, strukturovaného
prostředí a vhodného alternativního způsobu komunikace s vizuální podporou. Nácvik
správného sociálního chování je nutné provádět v

reálném prostředí v konkrétních

situacích a nácvik modelu chování musí být takový, aby byl společensky přijatelný i
v dospělém věku. Při výuce by se terapeut měl zaměřovat zpočátku pouze osvojení
jedné dovednosti, později dle možností klienta zařazovat další prvky. Nezbytnou
podmínkou vytvoření pozitivních sociálních vztahů od samého začátku je včasné
zahájení terapie, aby behaviorální problémy mohly být co nejdříve eliminovány.
Efektivita nácviku by měla být podpořena využitím klientových schopností a
dovedností. 242 V neposlední řadě by se mělo při nácviku dovedností jednat o funkčnost
zvoleného nácviku. Je zapotřebí volit nácvik takových dovedností, které osoba s
autismem využije při svých denních aktivitách.
Terapeutický proces zaměřující se na behaviorální problémy klientů s autismem
se opírá hlavně techniky a metody speciálního vzdělávání a vychází z poznatků
vývojové psychologie. Cílem behaviorální psychoterapie a speciálně pedagogického
působení je podpora dalšího rozvoje autistického klienta, kompenzace chybějících
kompetencí, odstranění nepřijatelného chování a vytvoření žádoucích návyků. 243
U

klientů,

kteří

se

potřebují

naučit

základním,

sociálně

nezbytným

dovednostem, jakémusi minimálnímu sociálnímu standardu, je možné využívat dle míry
handicapu buď kognitivně-behaviorální terapii (KBT) nebo aplikovanou behaviorální
analýzu (ABA).
Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z teorie učení a předpokládá,
že určité chování je vyvoláno předcházejícími faktory a je zároveň udržováno faktory,
které po něm následují. Tento předpoklad je možné vyjádřit vztahem:
A (antecendent, podnět ) —• B (behavior, vlastní chování) —• C (conséquence,
následek).

241

JELÍNKOVÁ, M. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha : Karolinum, 2001. s. 31. ISBN 807290-042-0.
242
PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, s. 319. ISBN 80-7315-120-0.
243
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2004. s. 329. ISBN 807178-802-3.
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Má-li se konkrétní chování (B) v budoucnosti opakovat, musí se po něm
vyskytnout takové následky (C), které klientu s autismem přinese dostatečné zisky a
bude ho motivovat při stejných podnětech (A) znovu používat stejné konkrétní chování

(B).
(A) představují tzv. spouštěcí podněty, které mohou být dvojího druhu. Vnitřním
podnětem může být klientův emociální či tělesný stav, potřeby, motivace nebo vlastní
myšlenky. Vnějším podnětem se může stát cokoliv, co se vyskytuje před vlastním
problémovým chováním. Může se jednat o přítomnost nebo deficit nějakých předmětů,
zvířat, lidí v okolí, chování lidí, hluk, atd.
Terapie dle aplikované behaviorální analýzy spočívá ve změně patřičných
spouštěčů tak, aby se problémové chování nemohlo vyskytnout a změně následků tak,
aby nevhodné chování přestalo být funkční. 244
U klientů s poruchou autistického spektra bez mentální retardace je možné
použít pro změnu problémového chování kognitivně-behaviorální terapii (KBT).
Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) představuje moderní přístup, ve kterém
se kombinují behaviorální a kognitivní metody. Pro tuto terapii jsou typické následující
znaky:
•

vychází z teorie učení a příčiny poruch spatřuje v interakci dítěte s prostředím,

•

zaměřuje se na pozorovatelné, konkrétní a ohraničené chování dítěte,

•

klade si jasné cíle a aktivní účast dítěte je jeden z nejdůležitějších předpokladů,

•

profesionální, empatický přístup terapeuta,

•

na počátku se koná behaviorální vyšetření, stanoveny hypotézy a jejich vědecké
ověřování,

•

relativně krátký počet terapeutických sezení (asi 20-3 O) 245
Přestože je možné naučit lidi s autismem mnohé společenské normy a konvence,

sociální deficity mají tendenci přetrvávat i v průběhu času. Je však pozitivní, že některé
sociální abnormality se stávají méně nápadnými. Dospělý lidé s autismem většinou lépe
snášejí přítomnost cizích lidí, zvládají základní komunikaci s okolím, nevyskytuje se u
ii
244

9.
245

HRDLIČKA, M., KOMÁREK, VI. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. s. 171. ISBN 80-7178-813HORT, VI., aj. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha : Portál, 2000. s. 465. ISBN 80-7178-472-9.
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nich v takové míře obsedantní aktivity a rituály. Nedostatky však přetrvávají hlavně v
porozumění sociálním pravidlům a v interpretaci různých sociálních situací. 246
Když si uvědomíme spletitost sociálních vztahů, je nerealistické předpokládat,
že nějaká speciální terapie či speciální výcvik vybaví postiženého všemi dovednostmi
potřebnými pro fungování sociálních vztahů a zbaví ho všech problémů v komunikaci.
Nelze zajistit určitým postupem získání empatie,

sociálního porozumění,

citu,

vzájemnosti a dalších dovedností potřebných k zlepšení vztahů s jinými lidmi.
Poskytneme-li však podporu v co největší míře a nabídneme-li různé příležitosti k
sociálním kontaktům, tím lépe může postižený dosáhnout maximálně možného rozvoje,
a to jak v oblasti sociálních vztahů, tak i v oblastech ostatních.
Podpora široké škály aktivit, které přispívají k rozvoji sociálních vztahů, je
klíčovým faktorem pro každého klienta s autismem. Dalšími terapiemi, které mají
kladný vliv na emocionální pochody klientů s autismem a podporují sociální
začleňování, jsou například arteterapie, animoterapie (zooterapie), muzikoterapie,
ergoterapie a různé formy relaxace.
Arteterapie
Jedná se o podpůrnou psychoterapeutickou metodu, která poskytuje klientovi
prostor pro aktivní zlepšování vlastního psychického zdraví a pro rozvoj osobnosti. 247
Mezi sociální cíle působení arteterapie náleží vnímání a přijetí druhých lidí, vyjádření
uznání jejich hodnoty, jejich ocenění, navázání kontaktů, zapojení do skupiny a
kooperace, komunikace, společné řešení problémů, zkušenost, že druzí mají podobné
zážitky jako já, reflexe fungování v rámci skupiny, pochopení vtahů, vytváření sociální
opory. 248
Arteterapie u lidí s autismem má široké pole působnosti. Jako vhodnější formu
pro klienty s autismem spatřuji v užším pojetí arteterapie, tedy její výtvarné formě, která
se zabývá působením uměleckých (např.

malířských,

grafických,

sochařských)

prostředků na psychiku člověka. U klientů s autismem se prostřednictvím této terapie
246

HOWLIN, P. Autismus u dospívajících a dospělých: cesta k soběstačnosti. Praha : Portál, 2005. s. 71.
ISBN 80-7367-041-0.
247
LANDISCHOVÁ, E. Teorie a praxe arteterapie taneční a výtvarné formy. Prala : Karolinum, 2007. s.
7. ISBN 978-80-7290-297-2.
248
LIEBMAN, M. Art therapy with offenders. In ŠICKOVA-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha :
Portál, 2002, s' 61. ISBN 80-7178-616-0.
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zaměřujeme na esteticko-bazální stimulaci, rozvoj kreativity, rozvoj verbálního i
neverbálního

vyjadřování,

rozvoj

dovednosti

navazovat

neverbální

kontakt

s

protějškem, rozvoj hmatového vnímání (př. práce s hlínou), rozvoj grafomotoriky,
rozvoj paměti a myšlení a podporu schopnosti učit se (př. výtvarné techniky, barvy,
materiály).
Arteterapie podporuje rozvoj řady mentálních funkcích, proto se čím dál více
stává přínosnou součástí komplexního přístupu péče zaměřenou na klienty s poruchou
autistického spektra.
Animoterapie (Zooterapie)
Zooterapie nabízí další terapeutické možnosti pro klienty s autismem. U osob s
autismem se setkáváme s dvojím přístupem ke zvířatům, u některých se vyskytuje
váhavý kontakt, který může přerůst ve vřelé přijetí a radost z aktivity, jiní klienti mají
fóbii z kontaktu se zvířaty. Pro mnohé klienty je zooterapie jedinou možností
„sportovního" vyžití.
Hipoterapie se zaměřuje na ovlivnění svalového napětí, zlepšení koordinace
pohybů, zlepšení stability, aktivaci senzorické integrace. Hipoterapie ideálně spojuje
fyzické i psychické prvky, které přispívají k pozitivnímu ovlivnění ortopedických,
neurologických a psychiatrických problémů. 249
Canisterapie je interaktivní metoda, která využívá možnosti vyvolat pozitivní
sociální a emocinální terapeutické efekty. U klientů s autismem se zaměřujeme na
zlepšení neverbální komunikace, rozvoj socializačních kompetencí, taktilní kontakt se
zvířetem, stimulaci jemné motoriky. Jelikož speciálně vycvičený canisterapeutický pes
je snadným komunikačním partnerem, může se stát spolehlivým zdrojem citových
podnětů a trvalým zdrojem citového uspokojení.
Pod vedením terapeuta se klient při interakci se zvířetem může dle svých
možností učit též nejrůznějším dovednostem (např. kartáčování, příprava potravy,
krmení, práce ve stáji, práce v terénu, povely, nácvik nasedání a sesedání z koně, práce
s pomůckami). Kontakt se zvířetem pomáhá u klientů s autismem rozvíjet adaptaci,

249

PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2001. s. 132.
ISBN 80-7315-010-7.
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uvolňuje úzkost a napětí, upevňuje pocit kontaktu s okolím, tlumí agresivitu, rozvíjí
spolupráci a v neposlední řadě pomáhá smysluplně vyplnit volný čas.
Zooterapii je možné rozvíjet v rámci všech forem odlehčovací služby. V případě
pobytové formy bývá canisterapie zajišťována vyškolenými externisty, kteří dochází za
klienty. Hipoterapii, která je méně využívána klienty s autismem, zajišťují spíše rodiče
díky terénní formě odlehčovací služby, na kterou pro své dítě shánějí pouze doprovod
na terapii.
Muzikoterapie
Muzikoterapie umožňuje naplnění nejrůznějších fyzických, emocionálních,
intelektových, sociálních a jiných potřeb lidí s autismem. Jedná se o tvořivý proces
směřující k zvýšení adaptability, vyrovnanosti a osobnostní integraci. Hudba rozvíjí
uvědomování si sebe sama a okolí, přispívá k zlepšení adaptačních schopností, zlepšení
komunikačních dovedností a rozšíření okruhu vztahů. U lidí s autismem má pozitivní
vliv na zmírnění úzkostného prožívání, na redukci maladaptivních vzorců chování,
i•

250

rozvoj vizuomotorické koordinace.
Kromě získávání

zkušeností

se

smysly (sluch,

zrak,

hmat,

rovnováha,

propriorecepce), napomáhá muzikoterapie u lidí s autismem rozvoji sociálních vztahů,
zlepšení interpersonálních dovedností a sociálních interakcí s druhými. Muzikoterapeut
se může dle individuálních potřeb klientů zaměřovat na práci s agresí, kontrolu
impulzivního chování, na rozvoj aspektů motoriky (koordinace, rovnováha, přesnost,
síla, rychlost, vytrvalost), anebo také na verbální/neverbální vyjadřování pocitů. 251
Výběr hudebních nástrojů je velmi individuální, je možné využívat bubínky,
chřestítka, bubínky, zvonečky, činely, tamburíny, atd. Z praxe jsem vypozorovala, že
klienty s autismem nejvíce zaujala hra na metalofon a triangl.
Ergoterapie
Po dokončení školní docházky mohou osoby s poruchou autistického spektra
odcházet do chráněného bydlení, kde se však předpokládá určitá míra osvojených
pracovních návyků a pracovního chování.

Cílem ergoterapie je nácvik náplně
ii

250

VYMETAL, J„ aj. Speciální psychoterapie. Praha : Grada, 2007. s. 284. ISBN 978-80-247-1315-1.
MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice : teorie a metodika. Olomouc : Univerzita Palackého,
2005. s. 185. ISBN 80-224-1075-3.
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pracovního a volného času, zvýšení sebeobslužných dovedností. K nejzákladnějším
dovednostem, které ergoterapie rozvíjí, patří dílčí dovednosti j e m n é motoriky (úchop,

koordinace pohybu, jemné cílení, řetězení drobných úkonů do komplexních činností,
spolupráce obou rukou).
f

2 5 2

Ergoterapeutický program může zahrnovat keramickou dílnu, tkaní, textilní
výrobu, košíkářské techniky, výrobu svíček, modelování, práci s přírodními materiály.
Jedna z hlavních oblastí ergoterapie spočívá v předpracovní rehabilitaci, která se
v poslední době dostává stále více do popředí. V moderní společnosti se s tématem
integrace lidí s postižením do společnosti hovoří i o jejich zařazení do pracovního
procesu. Mnozí klienti sautismem mají možnost získat pracovní uplatnění, a to jak na
•

1 SI

běžném trhu práce či v podporovaných pracovištích.

Přestože mohou někteří klienti

odvádět vysoce kvalifikovanou práci, kvůli neschopnosti respektovat společenská
pravidla či problémech s komunikací dochází k vzájemnému neporozumění na
pracovišti, které následně ohrožuje další uplatnění postiženého v zaměstnání. Ačkoliv
statistika přesně nespecifikuje počet nezaměstnaných mezi lidmi s autismem, existují
údaje o výzkumu, který naznačuje, že mezi autisty s nejlehčí formou poruchy má práci
jen 20-25 % lidí.254
Je k dispozici studie, jejíž výsledky jednoznačně ukazují, že mentální postižení
zvyšuje pravděpodobnost výskytu stresu a úzkosti a současně klesá adaptační schopnost
r

•

•

úspěšně se s nepříjemnými pocity vyrovnat.

2 5 5

/ v

Výše zmíněné terapie mohou pomoci

uvědomit si vlastní psychické a fyzické pocity, vyjádřit citové potřeby a překonat různé
vnitřní tenze.
„Trpěla jsem

už od raného dětství úpornou bolestí žaludku a nebyla jsem

schopna to nikomu říci. Bolest se objevila vždy, když mě očekávala nějaká stresová

252
253

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 395-396. ISBN 80-7367-091-7.
VÝMĚTAL, J„ aj. Speciální psychoterapie. Praha : Grada, 2007. s. 263-264. ISBN 978-80-247-1315-

1-

254

HOWLIN, P. Autismus u dospívajících a dospělých : cesta k soběstačnosti. Praha : Portál, 2005. s.
193. ISBN 80-7367-041-0.
255
SCHOPLER, E., MESIBOV. G. B. Autistické chování. Praha : Portál, 1997. s. 201. ISBN 80-7178133-9.
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situace. Někdy byla bolest tak strašná, že jsem celá ztuhla a pak jsem nebyla schopna
pohybu. "256
V předcházejícím textu jsem se snažila nastínit možnosti terapeutických
intervencí, které mohou příznivě ovlivnit biopsychosociální komponentu klientů s
autismem.

Dostanou-li

osoby

s

autismem

kvalifikovanou

pomoc,

podporu

a

povzbuzení, přispěje to nejen k snadnější cestě k jejich nezávislosti, ale též k změně
očekávání a postojům společnosti k postiženým.
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Do této kategorie je zahrnuta pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a
oprávněných zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 257
„Člověk může být jen tehdy člověkem, když je součástí lidské společnosti. Když
je izolovaný, nemůže rozvíjet svoji lidskost. Jeden závisí na druhém, musí se někomu
svěřit a ostatní ho musí vzít na vědomí. Každé „já"potřebuje svoje „ty", každé „moje"
potřebuje „jeho" nebo „její". Toto platí pro všechny, pro zdravé i nemocné, pro chytré
i pro mentálně postižené.

Společnost v jakékoliv podobě je to nejdůležitější pro každého

člověka. "258
Jedinec se může stát členem společnosti jen v případě, pokud ovládá nějakou
formu

komunikace.

Poruchy

autistického

spektra

jsou

primárně

poruchami

komunikačních schopností. Opožděný vývoj řeči bývá velmi často jednou z prvních
příčin znepokojení, které udávají rodiče dětí s touto poruchou. U většiny lidí s autismem
nacházíme odchylný vývoj řeči s četnými abnormalitami. Komunikační obtíže se
projevují na úrovni receptivní (schopnost porozumění sdělení od jiného člověka), na
úrovni expresivní (vlastní vyjadřování), verbální i neverbální.
Tak jako je bohatá symptomatika autismu, též deficity v komunikaci u lidí s
poruchou autistického spektra jsou velmi různorodé. Do všech složek, které se podílejí
na komunikaci klienta, mohou nepříznivě zasahovat komorbidní poruchy spojené s

256

PEETERS, T. Aut ismus: od teorie kvýchovně-vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998J s. 67.
ISBN 80-7183-114-X.
257
§ 10 odst. 1 písm. g) vylilášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách
258
VOCILKA, M. Autismus. Praha : Tech-market, 1996. s. 8. ISBN 80-90-2134-3-X.
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autismem. Na komplexní řečový vývoj mají největší vliv sluchové a zrakové poruchy,
mentální retardace, poruchy pozornosti a další kognitivní poruchy.
Z poruch autistického spektra mají řeč nejméně narušenou lidé s Aspergerovým
syndromem, u kterého pasivní složka bývá většinou bohatá a v testech verbálního
myšlení dosahují průměrných či nadprůměrných výsledků. Potíže se u nich vyskytují
hlavně v sociálním kontextu a praktickém využívání komunikace.
Ke zvláštnostem, které nacházíme ve verbálním projevu lidí s poruchou
autistického spektra náleží:259
• Echolálie bezprostřední bez komunikačního významu (reflexní)
Př. „Co to je?" Odpověď: „Co to je?"
• Echolálie bezprostřední s komunikačním významem
Př. „Chceš napít?" Odpověď: „Chceš napít."
• Semiecholálie, záměna zájmen a rodů
Př. „Pepo, co jsi namaloval?" Odpověď: „On udělal auto."
• Echolálie opožděná bez komunikačního významu
Př. různé úryvky z fdmů, reklam, knížek

• Echolálie

opožděna

plnicí

komunikační význam

Př. „Jdi do ledničky, máš tam jogurt, večeře není." (= Mám hlad.)

• Forma nefunkční bezprostřední echolálie (efekt posledního slovaj
Př. „Půjdeme za Tomášem či Honzou?" Odpověď: „Honzou."
„Půjdeme za Honzou či Tomášem?" Odpověď: „Tomášem."
•

Frazeologismy

• Koprolalie
• Příliš excentrický škrobený jazyk,

citová nepřiměřenost

Př. „Neumírej, chci, abys žila." (= Mám tě rád. Vysledováno z televizní romance)
• Verbální provokace s agresivním,

destrukčním,

šokujícím,

sociálně nepřijatelným

obsahem
Př. „Uřezala jsem andulce křidélka." (desetileté dítě uprostřed koncertu)

259

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 113-115. ISBN 80-7367-091-7.
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• Verbální rigidita, negativistická forma
Př. „Nepůjdu domů. A ne. Nebudu se oblékat. Ne, ne, ne."
• Literární přesnost - doslovné a naivní odpovědi na běžné otázky
Př. „Máš hodinky?" Odpověď: „Ano."
- pravdivá odpověď na řečnické otázky
Př. „Kdo myslíš, že jsi?" Odpověď: „Petr Pivoňka."
- naivní reakce v důsledku chápání výroku
Př. „Mám to na jazyku." Odpověď: „Otevři pusu, podívám se."
• Neologismy - logické
Př. „Luxovač." (= vysavač)

- nová nebo zkomolená slova
Př. „Baflkok." (= prase)

• Neschopnost vyjadřovat adekvátně emoční a inteligenční pocity
Př. „Včera mě přepadl pes a celého mne oslintal, měl jsem ho rád jako tebe."
• Verbální rituály vlastní
Př. „Gratuluji." (u každého podání ruky)
• Verbální rituály a rigidní způsob vyjadřování vyžadované od druhých
Př. „Řekni, že jsem žertýř."
• Únikové chování
Př. „Co znamená slovo přátelství?" Odpověď: „Sýr, který chutná."

• Přímost, pravdomluvnost, netaktnost, neslušnost
Př. „Máš břicho, čekáš miminko?" (k 601eté paní)

• Mimo kontext
Př. „Co uděláme, když jsme venku a začne pršet?" Odpověď: „Babička má vředy a
byla na operaci, nemůže sledovat seriál v televizi."

• Banální, podivné a opakující se výroky a dotazy
Př. „Proč tady nesmí hořet?", „Mami, je to papír?"

• Vědecké otázky a témata na úkor běžné konverzace
Př. „Jaké znáte druhy výbojů?"
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• Komunikační egocentrismus a obtíže ve vedení dialogu
Př. „Maminka říkala, že máš problémy ve škole, řekni mi o nich." Odpověď:
„Nemám, nevím, nepřerušovat. Máte byt? Kolik pokojů? Na jakou stranu se vám
otevírají dveře?"
Komunikační způsob lidí s autismem odráží jejich specifické psychické rysy v
oblasti myšlení, vnímání, paměti a pozornosti. Do komunikace se též promítají odlišné
zájmy a aktuální psychické naladění. V projevu nacházíme doslovnost, hyperrealismus,
touhu po logičnosti v jazyce, rigidní způsob uvažování a vyjadřování, potíže s
jazykovým významem abstraktní povahy, potřebu předvídatelnosti a řádu. Zatímco u
některých lidí s autismem jsou neobvyklé výrazy prostou snahou o navázání sociálního
kontaktu, jiní používají stejné výrazy v době emočního rozrušení, nejistoty a slouží jako
uklidňující prvek slouží ke kontrole nad situací. Je možné říci, že obtíže s vedením

běžné konverzace se nacházejí u všech lidí s poruchou autistického spektra.
Jazyk a komunikace jsou natolik důležité, že jejich rozvíjení jsou častou
prioritou jak rodičů, tak pedagogů. Forma komunikace adaptovaná individuálním
potřebám a možnostem člověka s autismem je nezbytnou podmínkou zahájení rozvoje
komunikačního projevu.
Výběr komunikačního systému, či jejich kombinace je vždy nutné posuzovat
individuálně vzhledem k možnostem klienta a ve vztahu k předpokládanému vývoji.
Většina osob s autismem využívá alternativní a augmentativní způsob komunikace,
které se používají jako náhrada mluvené řeči. Všichni zaměstnanci, kteří zabezpečují
přímou péči u lidí s autismem, by neměli zapomínat, že využití alternativní komunikace
nejen napomáhá rozvoji kognitivních jazykových dovedností klientů, ale též přispívá k
podpoře pečovatelů a jejich práce.

K dalším výhodám alternativního způsobu

komunikace patří samostatnější rozhodování, rozšíření komunikačních možností a
dovedností,

pokles

nežádoucího chování,

aktivní podíl při vyjadřování,

aktivní

konverzace, snížení tendence k pasivitě, zvýšení zapojení klientů a jejich pečovatelů

ii
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během vzdělávacích činností a ve volném čase. V neposlední řadě podporuje organizaci
vnitřních mentálních pochodů a umožňuje celkový rozvoj klientů. 260
Je důležité připomenout, že rozvíjení komunikačních dovedností je zapotřebí se
věnovat nejen ve školním věku. Příprava na život v dospělosti a pozdější integrace
vyžaduje nejen rozvíjení pracovních a sociálních dovedností, zvládnutí dovedností
vhodných pro volné chvíle, ale též rozvíjení a udržování komunikačních dovedností.
V dospělém věku je rozvoj nových komplexních a spontánních komunikačních
dovedností velmi omezen. Jestliže se klient po mnoho let vystačil jenom s minimálními
komunikačními dovednostmi, pak bude v pozdějším věku jen těžko motivován učit se
261

novým komunikačním dovednostem.

Neopomenutelným faktem je v dospělém věku

snížení psychických funkcí, úbytek paměti a flexibility myšlení. U lidí s autismem to
představuje ztrátu již osvojených komunikačních dovedností a zhoršenou schopnost

generalizace. Prevence zapomínání u klientů s autismem spočívá v mentálním tréninku,
individuálním přístupu a celoživotní všestranné podpoře.
Při praxi s klienty s autismem jsem velmi často pozorovala, že se vyskytují dva

typy lidí, kteří jsou zaujímají diametrálně odlišný postoj při komunikaci s lidmi s
poruchou autistického spektra. Jedni jsou ze setkání s lidmi se specifickými potřebami
zaskočeni a odmítají kontakt, druhá skupina představuje opačný pól. Ti se snaží splnit
přání osoby s autismem ještě dříve, jsou vyslovena a klient tudíž nemá potřebu
smysluplně komunikovat. V obou případech by si

zaměstnanci odlehčovací služby

(zvláště terénní formy) měli být vědomi tohoto faktu a snažit se být pomocnou rukou při
komunikaci s okolím.
Mohu se podělit o zajímavou osobní zkušenost, kdy jsem se stala prostředníkem
při komunikaci mezi intaktní společností a klientem s autismem a mentálním
postižením.

Při

asistenci jsme klienta doprovázela na arteterapeutický/výtvarný

kroužek. Již během cesty jsem zaznamenala neklidné chování, které mi naznačovalo
klientovu naléhavou osobní potřebu. V tu chvíli jsem si vzpomněla na slova jeho
maminky, která mi kladla na srdce nevyužívat toalet v metru. V metru se však jeho

260

KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Prala :
Tech-niarket, 1996. s. 12. ISBN 80-902134-1-3.
261
HOWLIN, P. Autismus u dospívajících a dospělých : cesta k soběstačnosti. Praha : Portál, 2005. s. 65.
ISBN 80-7367-041-0.
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přání zintenzívnilo do takové míry, že při míjení toalet, na kterých klient nikdy nebyl,
zahlédl piktogram a ztratil se na příslušných toaletách. Vzápětí jsem však uslyšela
mohutný ženský křik a vybíhajícího klienta. Do jedné ruky jsem mu vložila potřebné
peníze, do druhé průkazku ZTP a vybavila ho stručnými instrukcemi. Po chvíli již
vycházel klient s úsměvem a dokonce si nesl veškeré peníze...
Pomoc při komunikaci spočívá u lidí s poruchou autistického spektra v
pochopení významu a obsahu přijímaných a sdělovaných informací, dále v přijímání a
vytváření smysluplných písemných a mluvených zpráv s využitím kompenzačních
pomůcek (komunikační tabulky, sluchadlo, brýle). Při obstarávání osobních záležitostí
může zaměstnanec odlehčovací služby vypomáhat při styku a jednání se školou,
zájmovými

institucemi,

zaměstnavatelem,

orgány veřejné moci, zdravotnickými

zařízeními a organizacemi nabízející sociální služby.
Integrační snahy se musí projevit nejen ve vytvoření podpůrné sociální sítě, ale
též v oboustranné ochotě učit se novým věcem a vzájemné akceptaci.
„Najděte pro mě takový jazyk, abych mu rozuměl,

neboť já chci s vámi

komunikovat, jen nevím jak, a jsem zoufalý a bezradný, když mi nerozumíte"262
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
V této kategorii nacházíme nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností a podporu při zajištění chodu domácnosti.263
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jsou důležité činnosti, které se
vzájemně prolínají a prostupují celou odlehčovací službou od nácviku sebepéče, přes
nácvik zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu až po smysluplné trávení volného
času.
Stejně jako se liší projevy lidí s poruchou autistického spektra, liší se i jejich

edukativní potřeby. Nutnost individuálního přístupu a množství faktorů, které do

ii
262

VILÁŠKOVÁ, D. Strukturované učeni pro Žáky s autismem. Praha: Septima, 2006. s. 5. ISBN 80-

7216-233-0.
261
S 10 odsl. 1 plsin. h) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni zákona o
sociálních službách
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intervenčního procesu zasahují, kladou vysoké nároky na míru propracovanosti
edukativního systému a potažmo i na osobnost člověka, který s těmito lidmi pracuje. 264
Pti výchově a vzdělávání jedinců S autismem j e t ř e b a b r á t o h l e d n e j e n na j e j i c h
kognitivní a motorické možnosti, ale je nutné modifikovat činnosti a speciálně
pedagogické pomůcky i vzhledem k věkovému hledisku. Výchovně-vzdělávací přístup
se musí při práci s lidmi s autismem opírat o principy strukturovaného učení, jen tak
můžeme úspěšně rozvíjet všechny složky jejich osobnosti.
Celý intervenční proces u lidí s autismem představuje také práci s jejich
motivací. Klient musí získat důvod, proč má něco vykonat. U lidí s poruchami
autistického spektra fungují hlavně zpočátku jako pozitivní motivace materiální odměny
(sladkost, oblíbená hračka nebo činnost). Později lze četnost redukovat a zařazovat
sociální odměňování. 265 Obecně lze říci, čím hlubší mentálního postižení nebo míra
poruch autistického spektra širší, tím nižší způsob odměňování je zapotřebí používat,
proto začínáme na materiálních odměnách. 266
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zahrnují rozvoj hrubé a jemné
motoriky, grafomotoriky, rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, taktilního
vnímání, matematických představ, prostorové a pravolevé orientace a komunikace. V
následujícím textu navrhnu možnosti činností, které můžeme využít během odlehčovací
služby u lidí s autismem. Při zpracování se budu opírat o individuálně-vzdělávací plán
klienta, se kterým jsem pracovala, o zkušenosti z respitních víkendů a

příslušnou

literaturu (př. Strukturované učení pro žáky s autismem; Mami, je to člověk nebo
zvíře?)
Hrubá motorika
Obvykle nebývají lidi s autismem motivováni k tělesnému cvičení, motiv zdraví či
štíhlé postavy jim bývá lhostejný. I aktivity pro rozvoj tělesné zdatnosti je důležité
strukturovat, aby viděly konec činnosti. Z důvodu sedavého způsobu života, je nezbytné
zařazovat pravidelně pohyb do denního programu.

254

HRDLIČKA, M., KOMÁREK, VI. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. s. 165. ISBN 80-7178-813-

9.

265

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 386. ISBN 80-7367-091-7.
ČADILOVÁ, V., aj. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha : Portál, 2007. s. 126.
ISBN 978-80-7367-319-2.

265
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-

cvičení motoriky na různých úrovních (př. kutálení se na zemi, rychlá chůze,
delší chůze, chůze po lavičce, vystupování na překážky, plavání, skákání na
trampolíně, jízda na odstrkovadle, klouzačky)

-

běhání (volné, s držením předmětů, v překážkové dráze, běh poskočný)

-

lezení po žebřinách, podlézání překážek
stavění velkých molitanových kostek

-

uklízení hraček do koše (krabice, skříně)
skákání (po jedné noze, snožmo)
zápasení, točení, chytání se, lechtání

-

chytání a házení (začínáme s velkým míčem, postupně zmenšujeme velikost),
kutálení míče druhé osobě, kopání míče

-

sebeobsluha: oblékání a obutí (vizualizovaný scénář každého kroku)
samostatné

používání

toalety

(užívání

toaletního

papíru,

splachování, umývání rukou)
po skončení jídla odnesení talíře
Jemná motorika
Úkoly volíme tak, aby se procvičoval úchop a stisk, krouživý pohyb zápěstím,
pokládání předmětů na přesné místo, koordinaci obou rukou, atd. Zařazujeme také hry,
jejichž princip spočívá v podávání a přebírání předmětů. Rozvoj jemné motoriky je
důležitý pro rozvoj psaní, sebeobsluhu, rozvoj manuálních systémů komunikace (př.
makaton, znakový jazyk).
-

práce s papírem (mačkání, trhání, lepení, stříhání)

-

správné držení nůžek a papíru (od větších a jednoduchých tvarů, př. rovných čar,
ke složitějším)
modelování, keramika

-

vkládačky (dřevěné, pěnové puzzle)

-

nácvik pinzetového úchopu (vybírání drobných oblíbených sladkostí z talíře),
nácvik mincového úchopu (knoflíky do kasičky, karty do malého výřezu)

-

navlékání dřevěných korálků, navlékání nitě do velké jehly a přišívání,
navlékání CD na dřevěný trn, napichování kolíčků na prádlo po obvodu
krabičky, zapichování hříbečků do desky
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vkládání tvarů do výřezů (využití zvukového puzzle)

-

zamykání a odemykání zámku

-

šroubování uzávěrů od sklenic (s odměnou uvnitř)
stavění komínu z Lega (popř. dřevěných kostek)

-

lovení rybiček na udici s magnetem
přelévání vody z kelímků, přesýpání rýže z misky do misky lžící
sebeobsluha: používání lžíce (příboru), správné držení

vaření (kvedlání, drobení, solení, vykrajování, práce s nožem)
Grafomotorika

Mnohé děti s autismem se naučí číst a psát267, proto se zaměřujeme na rozvoj
grafo motoriky.

-

grafo motorické cviky (zpočátku zařazujeme čáry, kruhy, čtverce, pak přidáváme
náročnější cviky, př. vlnovky, horní a dolní obloučky, horní a dolní smyčky,
šneky, ležaté a svislé osmičky)

-

využíváme různých velikostí papíru, rozcvičujeme dominantní ruku
pokud je to možné, postupujeme při nácviku grafomotoriky od styčné polohy
těla k sezení na židli (využití oboustranného stojanu na fixy a křídy)

-

uvolňování prstů: prstová cvičení (dotyky prstů, mávání, ťukání jednotlivými
prsty, napodobování hry na klavír)

-

kreslení, vybarvování předtištěného obrázku (možnost využití jednoduché
mandaly)
dodržování správných návyků při kreslení a přípravě na psaní

Zrakové vnímání
Problémy se zrakovým vnímáním jsou u dětí s autismem velmi časté, proto je nutné
vytvářet podmínky pro zrakovou práci. Při zrakové stimulaci dbáme u těchto dětí na
druh postižení (krátkozrakost, zachovalý světlocit, atd.), intenzitu, směr světla a
umístění osvětlovacího tělesa, barvu a kontrast, velikost a vzdálenost předmětu, čas
činnosti, možnost sklopné desky, kompenzační pomůcky (brýle, ruční lupy),
rozdělování předmětů dle barvy, dle tvaru do strukturovaných krabic
267

CLERG, H. Mami, je to člověk, nebo zvíře? Praha : Portál, 2007. s. 71. ISBN 978-80-7367-235-5.
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nácvik barev
sledování směru čáry
vyhledávání předmětů (od blízkých ke vzdálenějším)
výběr určitých předmětů z řady (zařazujeme jen ty předměty, které jedinec zná)

-

dokreslování části jednoduchého obrázku dle vzoru
bludiště
spojování bodů a vytváření jednoduchého obrazce (př. domeček, auto)
přiřazování dvojic stejných obrázků do strukturovaných krabic
zraková paměť (zapamatování si malého počtu obrázků/předmětů a po zakrytí

vyjmenovat)
možnost stimulační zrakové místnosti (dotykové světelné válce, blikající hračky,

svítící řetězy)
Sluchové vnímání

U lidí s poruchou autistického spektra se vyskytují určitá specifika sluchového vnímání.
Občas reagují jen na velmi silné podněty, takže okolí má pocit, že sluch vykazuje
nějakou orgánovou abnormalitu, zatímco jiní zareagují i na velmi slabý podnět (př.
rozbalování bonbonu). Setkáváme se s hypersenzitivitou i hyposenzitivitou na sluchové
podněty. Jelikož mohou být pro hypersenzitivní jedince některé zvuky až bolestivé, je
vždy zapotřebí při sluchové stimulaci vycházet z individuálních potřeb a volit takové
zvuky (prostředí), které budou vyvolávat příjemné pocity. Citlivost reaktivity na
sluchové podněty je možné nacvicovat postupným přibližováním a zvyšováním
tolerance.
rozeznávání zvuků z přírody, hlasů zvířat
-

lokalizace zvuků
hledání sluchem zvuk mobilu či jiného zvukového předmětu (např. s oblíbenou
písničkou)

-

využití nástrojů (bubínek, dřívka, klavír, metalofon, triangl)
tleskání

-

roztřídění předmětů (obrázků) k danému písmenu do strukturovaných krabic
vymyslet slova začínající určitým písmenem

ii

sluchová paměť (zapamatování si několika slov a zopakování)
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poslouchání jednoduchého příběhu s vizuální oporou (př. nakreslené kulisy)
poslech relaxační hudby
Taktilní vnímání
Vnímání hmatem a vnímání doteků může mít u lidí s poruchou autistického spektra také
nekonzistentní. Zatímco u hypersenzitivity na hmatové podněty se můžeme setkat s
přecitlivělostí na oděv či materiál (lepidlo, prstové barvy, hlína), zanedbáváním osobní
hygieny (stříhání nehtů a vlasů, česání, dotek žínky, používání toaletního papíru či
ručníku, mytí rukou), hyposenzitivita vede k určitému druhu dyspraxie. Dítě odmítá
zkoumat předměty hmatem a selhává hlavně v nových činnostech. 268
stimulace dotyku (ruce, nohy, záda)
hlazení, lechtání, masáž, houpání
rozpoznávání struktury různých materiálů
rozlišování dotyků různých předmětů na těle (kartáč, houba, pírko, vata)
Matematické představy
Matematické představy můžeme rozvíjet zvláště u klientů s malým kognitivním
postižením, vycházíme při odlehčovací službě především již z klientových osvojených
znalostí.

S

matematickým nadáním se můžeme setkat u lidí s Aspergerovým

syndromem.
ukazování na číslice
přiřazování předmětům (obrázkům) správný počet
-

rozlišování

základních

geometrických

tvarů

(kruh,

čtverec,

trojúhelník,

obdélník)
určování polohy předmětu v řadě (první, poslední, za, před)
doplňování či ubírání předmětů podle určené číslice
matematické

operace

(sčítání,

odčítání,

atd.),

práce

s obnosem

peněz

přiměřeným rozumové vyspělosti
rozlišování pojmů s názornými pomůckami (větší-menší, široké-úzké, hranatékulaté)

ii

26« THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Pralia : Grada, 2006. s. 135. ISBN 80-7367-091-7.
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Prostorová, pravolevá a časová orientace
ukázat kde je nahoře-dole, vpravo-vlevo, uprostřed-uvnitř, daleko-blízko
manipulace s předmětem (na, pod, před, za, do rohu stolu)
orientace v rohách papíru
-

orientace na sobě (pravá noha, levé oko)
orientace na osobě sedící naproti (pravou rukou vzít kamarádovi levou ruku)
dokreslit nebo vymalovat na obrázku postavy: pravé oko, na pravé noze botu,
pravý culík)

-

práce s cvičnými hodinami (využití vizualizovaného denního programu)

Komunikace
Nácvik komunikace vychází z individuálního komunikačního systému každého klienta.
Rozvíjením komunikačních složek podporujeme též sociální schopnosti a dovednosti.

-

nácvik cíleného ukazování („Ukaž...")
nácvik jednoduchých pokynů („Pojď ke mně.", „Sedni si.", „Stůj.", „Dej mi...")
upevňovat reakci na vlastní jméno (oční kontakt)
nácvik pozdravu, loučení, poděkování
navázání očního kontaktu při interakci (př. při ranním pozdravení)

-

požádání o základní potřeby (toaleta, jídlo, pití, odpočinek)

-

nácvik sociálních interakcí (gesta, výrazy emočního prožívání - smutek, úsměv,
lítost, hněv)

-

nácvik procesu konverzace (zahájení, předávání si slova, plynulost, ukončení)

-

odstranění artikulačních obtíží, práce s prozódií - rytmus, melodie, přízvuk,
intonace, rychlost řeči)

-

rozvoj slovní zásoby (synonyma, slangové a módní výrazy, obecná čeština,
práce s generalizací)
chápání významu a široké škály všech funkcí komunikace

Výchovně-vzdělávací proces pro lidi s autismem je náročný. Na čas, na
uspořádání prostoru, na týmovou spolupráci všech zaměstnanců, na výběr a, pří právu
pomůcek, na pozorovací talent, kreativitu a cit, kteří tito lidé

musí pro jedince s

autismem mít, aby pochopili příčiny jejich behaviorálních zvláštností a poruch chování.
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V dospělosti zůstávají zhruba dvě třetiny osob s pervazivními vývojovými
poruchami závislé na péči rodiny nebo instituce. 269 Existují však lidé s Aspergerovým
syndromem, které dovedou žít zcela samostatný život a praktické vedení domácnosti
často díky své nepraktičnosti přenechávají členům rodiny. 270 Podskupina v rámci této
kategorie „pomoc při zajištění chodu domácnosti" může nabídnout pomoc třeba právě
jim. Do ní lze zahrnovat například podporu při obstarávání potravin a běžných

předmětů. Nakupování je možné pro lidi s autismem strukturovat do těchto fází:
plánování nákupu, vyhledání příslušného obchodu, výběr zboží, zaplacení nákupu,
přinesení a uložení nákupu. Nejobtížnější úkolem

shledávám při nakládání s penězi při

samotném placení, zde vstupuje kromě interakce s prodavačem a ostatními zákazníky i
rozpoznání hodnoty jednotlivých bankovek a mincí. Další pomoc při zajištění chodu
domácnosti může spočívat, když zaměstnanec odlehčovací služby (terénní formy)
vypomáhá klientovi při běžném úklidu v domácnosti (očista povrchů, nábytku, podlah v
bytě, třídění a vynášení odpadů na vyhrazené místo), mytí nádobí (mytí, osušení,
uložení na patřičné místo), manipulaci s kohouty a vypínači (obsluha topení, rozlišení
vodovodních kohoutů a elektrických vypínačů) a ovládání otevíracích a zavíracích
mechanismů u oken a dveří.
Tato obsáhlejší kapitola mi pomohla utřídit informace, jak lze postupovat při
poskytování odlehčovací služby klientům s autismem.
Aby byl jedinec s autismem co nejšťastnější, měl by mít ve svém životě určitou
míru předvídavosti, dále mít vytvořený speciálně adaptovaný komunikační systém a být
schopen se o sebe postarat v co největší míře (dle svých možností zvládat sebeobslužné
dovednosti a domácí práce). Důležitou součástí je schopnost smysluplně se zabavit se
ve volném čase, užitečně pracovat, naučit se žít v kolektivu a mít radost ze společnosti

jiných. 271

269

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2004. s. 327. ISBN 80-

7178-802-3.

270

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Grada, 2006. s. 193. ISBN 80-7367-091-7.
VILÁŠKOVÁ, D. Strukturované učení pro žáky s autismem. Praha : Septima, 2006. s. 5. ISBN 807216-233-0.

271
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8. Metodologická východiska
V teoretické části diplomové práce jsem se zmiňovala o aspektech poskytování
odlehčovací služby pro rodiny osob s autismem, pohled na historický vývoj odlehčovací
služby a její zakotvení v systému sociální péče.
V metodologické části práce vymezím cíle svého šetření, popíši použité metody,
techniku sběru dat a zpracování informací. Na základě dílčích otázek šetření sestavím
dotazník, který bude sloužit ke sběru dat od respondentů.

8.1 Cíl šetření a dílčí otázky šetření
Cílem šetření je přinést nové poznatky do problematiky odlehčovací služby pro
klienty s autismem z pohledu poskytovatele, analyzovat potřebu a názory poskytovatelů
odlehčovací služby, sumarizovat empirické informace ohledně poskytování odlehčovací
služby pro tuto specifickou skupinu postižení. V neposlední řadě je jedním z cílů této
práce přispět k větší informovanosti a šíření poznatků týkající se odlehčovací služby pro
klienty s autismem mezi oslovené poskytovatele. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo
zasláním výsledků šetření v březnu 2008. Elektronický dokument bude obsahovat pouze
o grafy, subjektivní zhodnocení nebudu uvádět.
Vzhledem k cíli šetření se bude jednat o deskriptivní (popisný) výzkumný
problém, jenž zaznamenává a popisuje situaci, stav nebo výskyt určitého jevu. Při tomto
výzkumu se obyčejně používá jako výzkumná metoda pozorování, škálování, dotazník
nebo interview.

2 7 2

Dílčí otázky šetření jsem formulovala následovně:
•

Jak jsou charakterizované osoby s autismem z pohledu cílových kategorií registru
poskytovatelů sociálních služeb?

•

Lze na základě šetření zjistit přibližný počet osob s autismem využívající
odlehčovací službu?

•

272

Které věkové kategorie osob s autismem využívají odlehčovací službu?

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. s. 26. ISBN 80-85931-79-6.
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•

Je-li poskytována odlehčovací služba klientům s autismem, využívají stejné
sociální služby v daném zařízení i klienti s jiným postižením?

•

Které

další

sociální

služby

včetně

odlehčovací

služby

mají

v

nabídce

poskytovatelé odlehčovací služby pro osoby s autismem?
•

Jakou nejčastější odbornou způsobilost splňují fyzické osoby přímo poskytující
odlehčovací službu klientům s autismem?

•

Jak hodnotí odlehčovací službu zaměřenou na klienty s autismem poskytovatelé
odlehčovací služby pro osoby s autismem?

•

Jaké formy odlehčovací služby jsou v ČR zastoupeny pro klienty s autismem?

•

Jaká převažuje forma poskytování odlehčovací služby pro osoby s autismem a
který typ pobytové formy této sociální služby je nejčastěji osobám s autismem
nabízen?

•

Jak charakterizují poskytovatelé odlehčovací služby pro klienty s autismem
potřeby osob s autismem z hlediska sociální sféry?

•

Jaké jsou nejčastější zdroje finančních prostředků k zabezpečení odlehčovací
služby pro osoby s autismem?

8.2 Volba výzkumné metody, výběr metody zpracování dat
Šetření této práce vyhovuje deduktivní logika kvantitativního výzkumu, která na
úvod staví problém existující buď v teorii nebo sociální realitě. Teoretický nebo
praktický problém je konstruován do hypotéz (či výzkumných otázek), jež jsou
v

/

2 7 3

r

základem pro výběr proměnných '. Pak následuje sběr dat a výsledkem kvantitativního
výzkumu je soubor pravdivých či nepravdivých hypotéz/výzkumných otázek. 274
Kvantitativní výzkum je označení pro metodologii výzkumu v pedagogice a
sociálních vědách, v níž zdrojem poznání by mělo být objektivní a co možná

273

Proměnná neboli znak představuje v úzkém pojetí měřitelnou dimenzi pojmu nebo měřitelný pojem
mající dvě nebo více hodnot pro různé jednotky nebo pro různá období. JEŘÁBEK, H. Úvod do
sociologického výzkumu. Praha : Karolinum, 1993. s. 28. ISBN 80-7066-662-5.
274
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993. s. 287. ISBN 80-7184141-2.
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nejpřesnější zkoumání edukační reality.275 Tento typ výzkumu se vyznačuje silnou
standardizací, redukcí počtu pozorovaných proměnných a jejich vzájemných vztahů,
kumulovanými daty o mnoha jedincích. 276
Výzkumná metoda představuje všeobecný název pro proceduru, se kterou se
pracuje při výzkumu.
výzkumnou

metodu

V kvantitativně orientovaném výzkumu lze použít jako
například

škálování,

dotazník,

obsahovou

analýza

textu,

2 7 7

experiment, atd.
Vzhledem k záměru šetření je nejhodnější v této práci použít výzkumnou
metodu

dotazníku,

neboli

dotazníkového

šetření.

Tento

výzkumný

nástroj je

nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů a je určen pro hromadné získávání údajů
•

v

2 7 8

při relativně malé investici casu.
Tak jako jiná výzkumná metoda i dotazník má své přednosti a rizika.
Dotazníkové šetření je vysoce efektivní metoda, při níž lze získat údaje od velkého
počtu jedinců při relativně malých nákladech, další pozitivum je poměrně snadný
způsob získávání informací v kontextu oslovených respondentů, času a finančních
prostředků. Mezi výhody patří relativně nízké náklady na rozptýleném vzorku,
anonymita a nízké náklady na případné zaškolení potencionálních spolupracovníků.
K záporným stránkám náleží vysoké nároky na ochotu spolupráce dotazovaného,
možnost zodpovězení otázek jiným členem než pro kterého je dotazník určen a nízká
návratnost spojena s malou reprezentativností vzorku. 279 Do nevýhod lze přičíst
nemožnost respondenta upřesnit odpověď, nemožnost doplnit odpověď o výsledek
pozorování a podmínka formulace snadných, jednoduchých, srozumitelných otázek. 280
Při sestavování a administraci dotazníku nesmí být opomenuta struktura
dotazníku, jeho délka, pravidla uspořádání dotazníku, tvorba průvodního dopisu,
formulace a validita jednotlivých otázek.
275

MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. Sborník pedagogické metodologie. Brno : Paido, 2005. s. 56. ISBN
80-7315-102-2.
276
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993. s. 286. ISBN 80-7184141-2.
277
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. s. 70. ISBN 80-85931-79-6.
278
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. s. 99. ISBN 80-85931-79-6.
279
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993. s. 141. ISBN 80-7184141-2.
280
JEŘÁBEK, H. Úvod do sociologického výzkumu. Prala : Karolinum, 1993. s. 78. ISBN 80-7066-6625.
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Při koncipování dotazníku, který uvádím v příloze 6, jsem zachovala obvyklé
rozložení na tři části. Ve vstupní části jsem se snažila vysvětlit cíle dotazníku a apelovat
na důležitost respondentových odpovědí při sběru informací. Jako motivaci jsem zvolila
možnost získat

výsledky výzkumu,

které bych

emailovou formou zaslala po

respondentově žádosti o tyto údaje. Do úvodní části jsem zahrnula i stručné pokyny, jak
dotazník vyplňovat a zpětně zasílat. Druhá část dotazníku obsahuje vlastní otázky. Na
úvod jsem se snažila zařadit snadné otázky a faktografické údaje, doprostřed jsem
vložila otázky citlivějšího a důvěrnějšího charakteru,

poslední otázka je spíše

pozitivnější povahy. V poslední části dotazníku jsem poděkovala za spolupráci všem
respondentům, kteří byli ochotní účastnit se tohoto šetření.
Důležitou součástí každého dotazníku, který jsem zařadila do přílohy 7, byl
průvodní dopis, jenž jsem posílala emailem nebo v obálce. Zde jsem popsala, proč se
obracím pouze na poskytovatele odlehčovací služby pro klienty s autismem, dále
obsahoval výzvu ke spolupráci, příslib důvěrného zacházení s údaji, žádost o vrácení
dotazníku do určitého časového období a informaci ohledně možnosti získat výsledné
grafické zpracování tohoto výzkumu.
Základní dělení otázek v dotazníku je dle stupně otevřenosti. Využila jsem při
sestavování dotazníku možnosti tří typů otázek (otevřené, polootevřené, uzavřené).
Otevřených otázek, ve kterých respondent využije své vlastní formulace, jsem zvolila
minimálně. Největší část zaujímají polootevřené otázky, které představují kombinaci
otevřených

a

zavřených

otázek.

Polootevřené

otázky

dávají

nabídku

předem

připravených odpovědí a v případě, že si z nich respondent nevybere, lze využít
alternativu „Jiné" a doplnit svou individuální odpověď. V uzavřených otázkách musí
dotázaný zvolit nabízenou odpověď. V kategorii uzavřených otázek existují alternativní
a selektivní otázky, které jsem v dotazníku také využila. Na alternativní (dichotomické,
kategorické) otázky jsou dvě možnosti odpovědi (ano-ne, muž-žena) 281 anebo otázka s
třetí odpovědí „neumím se vyjádřit", „neumím se rozhodnout", „nevím", která pomáhá
předcházet zkreslení výsledků. Tuto odpověď volí respondent, který nezná danou

281

SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R, KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. Praha :
Management Press, 2001. s. 86. ISBN 80-7261-038-4.
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realitu, anebo ten, který nechce vyjádřit svůj názor. 282 Selektivní otázky (kafeterie)
nabízejí více možností volby. Z variant odpovědí jsem v dotazníku využila typ

Vzájemně se vylučující odpovědi (disjunktivní), kde může respondent zvolit pouze jednu
odpověď (př. otázka č. 2) a typ Škálové - dvoustranné stupnice, v níž je zahrnuta
možnost volby od pozitivní po zápornou odpověď (př. otázka č. 9).283 V dotazníku se
též nachází zvláštní typy otázek nazývané filtry (př. otázka č. 4). „Filtry rozdělují
dotázané na ty, kterým budou položeny následující otázky a ostatní, kteří na ně nebudou
odpovídat nebo budou odpovídat na jiné, jinak formulované ,"284

V kvantitativně zaměřených výzkumech získáme o studovaných jevech
zpravidla velké množství číselných údajů. Chceme-li z naměřených dat vyčíst potřebné
informace a souvislosti, je zapotřebí je nejdříve zpracovat. Zpracování výsledků
pedagogických výzkumů lze obvykle realizovat díky těmto metodám: uspořádání dat a
sestavení tabulek četností, grafické znázornění naměřených dat, výpočet charakteristik
polohy (středních hodnot) a výpočet charakteristik rozptýlení (měr variability).

285

Nejpřehlednější metodu zpracování dat spatřuji v grafickém znázornění naměřených
dat, které jsem zachytila ve sloupcovém diagramu. Při zpracování závěrů dílčích otázek
jsem se opírala o tato data a jejich analýzu.

8.3 Charakteristika cílového souboru a vícestupňový výběr
Jelikož je dotazníkové šetření zaměřeno na poskytovatele odlehčovací služby
pro osoby s autismem, je potřeba stanovit úzký cílový vzorek. Tento vzorek bude získán
pomocí vícestupňového výběru.
Vícestupňový výběr je využíván zpravidla v případech, kdy není k dispozici
dostatek vstupních informací o základním souboru a jednotkách, z nichž se skládá 286

282

GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido, 1996. s. 56. ISBN 80-85931-15-X
SURYNEK, A, KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. Praha :
Management Press, 2001. s. 86-87. ISBN 80-7261-038-4.
284
JEŘÁBEK, H. Úvod do sociologického výzkumu. Praha : Karolinum, 1993. s. 77. ISBN 80-7066-6625.
,i
285
CHRÁSTKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice : základy kvantitativně orientovaného výzkumu.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. s. 41. ISBN 80-244-0765-5.
286
SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. Praha :
Management Press, 2001. s. 72. ISBN 80-7261-038-4.
283
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Při samotném postupu se nejdříve provede výběr skupin nejvyššího řádu, pak se
pokračuje ve dvou až třech stupních, až se dospěje k základním jednotkám. 287
Jako základní soubor jsem určila všechny sociální služby, které činí skupinu
nejvyššího řádu. V prvním stupni výběru jsem za pomoci informací získaných z registru
poskytovatelů sociálních služeb dostala seznam zařízení poskytující odlehčovací službu,
tento seznam představuje příloha 1. Další stupeň výběru spočíval v selekci zařízení
poskytující odlehčovací službu pouze osobám s autismem. Tento údaj byl ověřován
krátkým telefonickým interview. Prostřednictvím telefonického interview jsem navázala
prvotní kontakt, získala informaci, zda zařízení poskytuje odlehčovací službu klientům s

autismem a požádala o spolupráci při šetření. Určité riziko telefonického interview jsem
shledávala v raportu, tedy schopnosti navázat přátelský vztah a vytvořit důvěryhodnou
atmosféru prostřednictvím neosobního kontaktu. V případně ochoty zúčastnit se
dotazníkového šetření jsme se domluvili na nejvhodnější formě administrace, kterou
chtěl respondent preferovat. Pokud chtěl obálkovou korespondenci, připomenula jsem
možnosti využít ofrankované nadepsané obálky v zaslaném dopise.

8.4 Předvýzkum
„Opomenutí předvýzkumu je
součástí

každé

výzkumné

nesmírně riskantní: předvýzkum
akce.

Cílem je

testovat

by měl být nezbytnou

srozumitelnost

a jednoznačnost

otázek. "28S
Rozhodla jsem se minimalizovat chyby, které jsem udělala při koncipování
dotazníku a na vzorku cílové skupiny otestuji správnost formulace otázek v dotazníku.
V předvýzkumu jsem plánovala oslovit tři zařízení, které pro poskytování

odlehčovací služby klientům s autismem již obdržely registrační oprávnění.
Během předvýzkumu, který probíhal

12.-26.10.2007, jsem oslovila sedm

poskytovatelů odlehčovací služby, avšak pouze tři z nich poskytovali tuto službu
osobám s autismem. Během telefonického interview jsem se ve většině případů
dověděla, že poskytovatelé nenabízejí odlehčovací službu klientům s autismem, ale
ii
287

Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996. s. 1400. ISBN 80-7184-310-5.
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993. s. 122. ISBN 80-7184141-2.
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zaměřují se na seniory. Jedno zařízení, které mělo dle registru poskytovatelů sociálních
služeb v cílové skupině osoby s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením, sice
momentálně nemělo klienty s autismem, ale v budoucnosti by mohlo přijmout na
odlehčovací službu klienty s tímto typem postižení.
Během telefonických interview mě překvapilo, že jsem dvakrát vysvětlovala
význam slova autismus, ačkoliv jsem hovořila s koordinátory odlehčovací služby nebo
ředitelem zařízení.
Osobní návštěvu jsem absolvovala ve třech organizacích (Středisko respitní péče
VOLNO v Kolíně; Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb v Mladé Boleslavi;
Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit Kaňka v Táboře), kde jsem
se zkontaktovala s koordinátory odlehčovací služby. Při vyplňování dotazníku jsme
konzultovaly znění otázek, popřípadě odpovědi. Definitivní verzi dotazníku jsem v
některých bodech přepracovala a opravila drobné nedostatky. Nejvíce se koordinátorky

pozastavovaly u otázky č. 3, která se zabývá zařazením autismu do cílových kategorií, a
otázky č. 15 týkající se jejich názoru na potřeby lidí s autismem. Třetí otázku hodnotily
jako spornou a odkazovaly na interní postoj jejich organizace. U 15. otázky jsem
musela graficky odlišit „z hlediska sociální sféry", protože se respondenti zmiňovali o
problémech ve vzdělávání lidí s autismem. Mezi další úpravy v dotazníku patřilo
vložení poslední věty vstupní části dotazníku, ve které objasňuji pojetí slova autismus
versus pervazivních vývojových poruch a jeho použití v dotazníku. Též jsem změnila
11. podotázku, jež sleduje typy pobytové formy odlehčovací služby. Původní navržená
kategorizace s rozmezím počtu dnů v měsíci nebyla vhodná a respondenti volili
alternativní řešení.
Vyplňování dotazníku netrvalo déle než 15 minut, tudíž odhad časového
vynaložení byl relativně správný.
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9. Průběh šetření
V prvním týdnu listopadu 2007 jsem telefonickým interview provedla druhý
stupeň výběru ze základního souboru. K 31.10.2007 činil celkový počet poskytovatelů
odlehčovací služby s oprávněním 151 organizací. Z šetření jsem se po konzultaci s
vedoucí diplomové práce rozhodla provést redukci 41 organizací, které poskytovaly
odlehčovací službu pouze seniorům starším 65 let. Domnívám se, že pokud klienti této
věkové kategorie mají stanovenou diagnózu autismus, jsou nejspíš umístěni na
psychiatrických oddělení zdravotnických zařízení anebo v domovech pro osoby se
zdravotním postižením (dříve ústavy sociální péče), které primárně poskytují jinou
sociální službu než odlehčovací péči. Z důvodu lepší přehlednosti jsem zpracovala
výsledky předvýzkumu a šetření dohromady v následujícím textu.
V rámci

šetření

odlehčovací

službu.

poskytovaly

odlehčovací

bylo

dohromady osloveno

Telefonickým
službu

interview jsem
klientům

s

110

organizací

získala

autismem.

21

poskytující

organizací,

Většina

jež

poskytovatelů

upřednostnila emailovou formu komunikace, pouze dvěma jsem zasílala dotazník v
obálce. Navrátilo se 76 % dotazníků. Z důvodu nízké návratnosti (původně 62 %) jsem
opětovně telefonicky a emailově kontaktovala poskytovatele, od nichž jsem do poloviny
prosince nedostala zpětnou vazbu. Nejčastějším důvodem byl předvánoční spěch anebo
zapomnětlivost. Mrzí mne, že ačkoliv všichni zbylí (8 poskytovatelů) opětovně zaslíbili
spolupráci při sběru dat, obdržela jsem tři dotazníky.
Při telefonické konzultaci velká část poskytovatelů, kteří neměli mezi klienty
osoby s autismem, sdělovala, že poskytují osobní asistenci, která má v naší republice
určité historické zázemí a větší povědomí. Další poznatek, který jsem získala během
telefonického interview, byl takový, že některé organizace s cílovou klientů s
mentálním a kombinovaným postižením, u kterých jsem předpokládala klienty s
autismem, odpovídaly, že pervazivní vývojové poruchy představují specifickou
kategorii klientů s odlišným přístupem a materiálním zabezpečením, a tedy klienty s
autismem nemají. V žádném osloveném hospiců, ačkoliv nabízel odlehčovací službu
pro klienty bez omezení věku či od 19 let, jsem nenašla osoby s autismem.

- 121 -

|Odlehčovací služby v systému sociální péče poskytované rodinám osob s autismem

Nyní se pokusím interpretovat zjištěná data a hledat v nich odpovědi na dílčí
otázky. Převod procentuálního zastoupení poskytovatelů vychází u polootevřených a
uzavřených otázek z výpočtu, že každá odpověď může být volena 16x.

Tabulka 3. Zachycuje počet procent se zastoupenými odpověďmi
Počet procent
6%
13 %
19 %
25 %
31 %
38 %
44%
50%
56 %
63 %
69 %
75 %
81 %
88 %
94%
100%

Počet odpovědí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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10. Analýza
Dílčí otázka šetření:
Jak jsou charakterizované
poskytovatelů sociálních

osoby s autismem z pohledu cílových

kategorií registru

služeb?

Odpověď mi poskytla otázka č. 3 z dotazníku pro poskytovatele, u níž jsem na
základě úsudku neudělala výčet všech cílových skupin dle registru poskytovatelů
sociálních služeb, např. etnické menšiny, pachatelé trestné činnosti, aj.
Získala jsem zajímavé výsledky, které napověděly, že cílové skupiny se měnily
dle interních postojů jednotlivých organizací. Z grafu 1 vyplynulo, že nejčastěji byly
osoby s autismem zahrnuty do kategorie osob s mentálním postižením (56 %) a osob s
kombinovaným postižením (44 %).
Graf 1. Do které cílové kategorie klientů dle registru poskytovatelů sociálních služeb
zahrnuje Vaše zařízení osoby s autismem?
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Dílčí otázka šetření:
Lze na základě šetření zjistit přibližný počet osob s autismem využívající odlehčovací
službu?
Odpověď jsem čerpala z otázky č. 5 dotazníku pro poskytovatele. Ačkoliv se
názory na epidemiologii autismu různí, přidržela jsem se často uváděného údaje o
výskytu autismu 5-10 na 10 tisíc obyvatel289 a zařadila jsem kategorizaci odpovědí dle
vlastního návrhu (0-10, 10-20,...). Výsledky jsem zanesla do grafu 2 a 3.
Výsledky byly překvapivé, v ČR k 31.12.2007 využívalo odlehčovací služby 63
klientů s PVP. Budu-li vycházet z mezinárodních odhadů o existenci až 50 tisíc lidí s
pervazivními vývojovými poruchami v naší republice290 a projektu č.j. 15 987/03-24
Institutu

pedagogicko-psychologického

poradenství

ve

spolupráci

s

dalšími

organizacemi291, kde se uvádí, že v roce 2004 činil počet klientů s autismem do 25 let v
ČR 1030 osob, můj subjektivní názor je takový, rodiny klientů s autismem využívají
častěji jiné typy sociálních služeb než odlehčovací službu. Na základě telefonických
interview mi koordinátoři sdělovali, že klientům s autismem je většinou poskytována
osobní asistence. Dalším důvodem, proč spíše méně rodin využívá odlehčovací službu,
mohlo být nedávné legislativní začlenění této služby do sociální politiky a teprve
vznikající organizace zaměřující se odlehčovací službu pro tuto cílovou skupinu. Tento
údaj se mi potvrdil na základě telefonického interview v jednom případě (Integrační
centrum Sasov v Jihlavě). Určité zkreslení je nutné hledat v i organizacích, které zpětně
nezaslaly vyplněný dotazník a jako stěžejní vidím absenci jedné z největších organizací
zabývající se lidmi s autismem (APLA Praha, Střední Čechy, o.s.). Toto občanské
sdružení sice v červnu 2007 požádalo o registraci a v říjnu 2007 mu byla udělena, avšak
k 31.10.2007 nebyla ještě tato organizace vedena v elektronickém systému jako

289

HORT, VI., aj. Dětská a adolescent™psychiatrie. Praha : Portál, 2000. s. 133. ISBN 80-7178-472-9.
APLA Praha, Střední kraj, o.s. [online]. Praha : APLA [cit. 2. ledna 2008]. Dostupné na:
<http://www.praha.apla.cz/new/RS/>.
291
SMEJKALOVÁ, H. Analýza systému poradenských a dalších služeb pro klienty s autismem a
poruchami autistického spektra [online]. Praha : IPPP, 2004 [cit. 2. května 2007]. Dostupné na:
<http://www.msmt.cz/vzdelavani/analyza-systemu-poradenskych-a-dalsich-sluzeb-pro-klienty-sautismem-a-poruchami-autistickeho-spektra>.
290
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oprávněný poskytovatel.292

Během roku 2007 využilo v této pražské organizaci 55

klientů s autismem odlehčovací službu.293
Dalším ukazatelem, proč tak málo osob s autismem využívá odlehčovací službu,
by mohlo být, že ani rok po zavedení příspěvku na péči mnozí výplatu dávky nedostali.
V polovině prosince 2007 vyšla zpráva, že desetitisíce osob se zdravotním postižením z
důvodu nedostatečného množství posudkových lékařů a obrovskému nárůstu agendy
čekají již od začátku roku na výplatu dávky.294 Praktický dopad této situace spočíval, že
si lidé s postižením nemohli zaplatit některou ze sociálních služeb (např. odlehčovací
službu).
Ráda bych se pozastavila u zajímavého poznatku. Předpokládala jsem přímou
úměru mezi počtem obyvatel a počtem lidí s autismem, což se mi v tomto šetření
nepotvrdilo. Sledovala jsem otázku č. 5 a otázku č. 2 v dotazníku pro poskytovatele,
ukázalo se, že polovina oslovených s počtem obyvatel 10-100 tisíc vykazovala počet
klientů s autismem do 10 osob, ačkoliv by měli disponovat větším počtem klientů s
tímto postižením. Z otázky č. 2 v dotazníku pro poskytovatele jsem dostala další
zajímavý údaj, že odlehčovací službu k 31.10.2007 častěji nabízely města do 100 tisíc
obyvatel (94 %).
Graf 2. Kolik činí celkový počet osob s autismem využívající odlehčovací službu ve
Vašem zařízení?
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JIRKŮ, L. Registrace sociálních služeb APLA Praha, Střední Čechy, o.s. udělena [online]. Praha :
Apla, 2007 [cit. 26. listopadu 2007]. Dostupné na:
<http://www.praha.apla.cz/new/RS/aktuality_detail.php?id=l 11>.
293
BALIČKA, K. Re: Odpověď [elektronická pošta]. Message to: Jana Buřičová. 2. ledna 2008 [cit. 4.
ledna 2008]. Osobní komunikace.
294
Tisíce seniorů a postižených čekají na příspěvek na péči. Právo : Jižní Čechy, roč. 17, č. 282, s. 17.
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Graf 3. Počet obyvatel města, ve kterém Vaše zařízení poskytuje odlehčovací službu?
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Dílčí otázka šetření:
Které věkové kategorie osob s autismem využívají odlehčovací službu?
Pro zodpovězení této otázky jsem potřebovala otázku č. 6 z dotazníku pro
poskytovatele a data zanesla do grafu 4. Kategorizaci odpovědí jsem čerpala z registru
poskytovatelů sociálních služeb, provedla jsem redukci mladších a starších seniorů a
nahradila údaj kolonkou Jiné". S těmito odpověďmi operuji v dalším textu, proto je
důležité zmínit, z čeho vycházím.
Odlehčovací službu nejčastěji (63 %) využívaly věkové kategorie starších dětí s
autismem (11-15 let) a mladí dospělí (19-26 let). Také byla hodně zastoupena skupina
mladších dětí ve věku 7-10 let (50 %). V jednom případě organizace upřesnila v
kolonce ,jiné", že poskytuje odlehčovací služby do 401et věku klientů s autismem.
Graf 4. Které věkové kategorie klientů s autismem využívají odlehčovací službu ve
Vašem zařízení?
• děti předškolního věku
(do 6 let)
• mladší děti (7-10 let)
• starší děti (11 -15 let)
• dorost (16- 18 let)
• mladí dospělí (19-26 let)
• dospělí (27 - 64 let)
Procentuální zastoupení
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Graf jasně sděluje, že odlehčovací služba je poskytována nejenom dětem, jak se
většina lidí domnívá. Zajímala jsem o klasifikační diagnostické systémy před rokem
1989. Dohledala jsem informace, že „infantilní autismus" se vyskytoval v Mezinárodní
klasifikaci nemocí 295 , která se používala spíše v Evropě, už v roce 1978. Diagnóza
„dětský autismus" je přítomna také v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních
poruch 296 z roku 1989. Zkontaktovala jsem oddělení Dětské psychiatrie Všeobecné
fakultní nemocnice (dále jen VFN) v Krči a Dětskou psychiatrickou kliniku v Motole s
dotazem, zda se tyto diagnostické materiály používaly dříve i v našich podmínkách.
Primářka VFN sdělila, že o této informaci nemají záznamy 297 a z psychiatrické kliniky v
Motole jsem obdržela tuto zprávu: „...i před rokem 1989 jsme na dětské psychiatrické
klinice FN Motol diagnostikovali dětský autismus, a to dle tehdy platné 9. revize
Mezinárodní klasifikace nemocí. 298

Tyto informace ukazují, že se v ČR mohou

vyskytovat osoby s autismem starší 19 let.
První zprávy o poruchách autistického spektra se objevovaly u nás už před
rokem 1989, většinou přicházely ze zahraničí. V roce 1960 vyšla v Československu
popisná práce případů dětských pacientů s projevy Kannerova časného dětského
autismu. 299 Prvním autistou, kterým se psychiatrička Nesnídalová zabývala, byl čtyřletý
Vojtíšek v roce 195 9.300
Domnívám se, že do budoucna na základě k rediagnostiky lidí s pervazivními
vývojovými poruchami (dále PVP) budou odlehčovací služby využívat starší klienti s
PVP. Jednou z organizací, která rediagnostiku provádí, je občanské sdružení APLA
Praha, Střední kraj. Od r. 2004 provádí diagnostickou a přednáškovou činnost o PVP v
20 j

t
%r
„Ústavech
sociální péče" ve všech krajích.

295

Mezinárodní klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize. Prala : Avicenum,
1978. s. 147.
296
DSM-III. Diagnostický a statistický manuál duševních poruch Americké psychiatrické společnosti. 3.
revize (překlad). Praha : Výzkumný ústav psychiatrický, 1989. s. 101.
297
ŠPLÍCHALOVÁ, J. Re: Odpověď [elektronická pošta], Message to: Jana Buričová. 9. listopadu 2007
[cit. 4. ledna 2008]. Osobní komunikace.
298
KOUTEK, J. Re: Odpověď [elektronická pošta], Message to: Jana Buřičová. 27. listopadu 2007 [cit 4.
ledna 2008], Osobní komunikace.
299
NESNÍDALOVÁ, R. Extrémní osamělost. 2. vyd. Praha : Portál, 1995. s. 20. ISBN 80-7178-054-3.
300
NESNÍDALOVÁ, R. Extrémní osamělost. 2. vyd. Praha : Portál, 1995. s. 31. ISBN 80-7178-054-3.
301
Výroční zpráva 2006 [online], Praha : Apla, 2007 [cit 31. prosince 2007]. Dostupné na:
<http://www.praliii.apla.cz/nevv/RS/soubory/vyrocni_zprava_2006_LoRes.pdf>.

- 127 -

Odlehčovací služby v systému sociální péče poskytované rodinám osob s autismem

Dílčí otázka šetření:
Je-li poskytována odlehčovací služba klientům s autismem,

využívají stejné sociální

služby v daném zařízení i klienti s jiným postižením?
Odpověď jsem hledala v otázce č. 4 z dotazníku pro poskytovatele. Statistické
zpracování jsem zpracovala v grafu 5 a 6. Kategorizaci odpovědí v dotazníku jsem
převzala z registru poskytovatelů sociálních služeb, aby zjištěné výsledky byly v
souladu s aktuální terminologií.
Všichni dotázaní odpověděli, že se zaměřovali včetně klientů s autismem i na
další typy zdravotního postižení. Ukázalo se, že organizace nabízeli odlehčovací službu
nejen klientům s autismem, ale stejnou sociální službu využívali i klienti nejčastěji s
mentálním (94 %) a kombinovaným postižením (94 %). Odlehčovací službu využívali
též lidé se zdravotním, tělesným, jiným zdravotním, sluchovým, zrakovým postižením,
chronickým duševním onemocněním a také senioři.
Graf 5. Cílovou skupinu klientů představují ve Vašem zařízení pouze osoby s
autismem?
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Graf 6. Kterým dalším skupinám nabízí Vaše zařízení odlehčovací službu?
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postižením
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Dílčí otázka šetření:
Které další sociální služby včetně odlehčovací služby mají v nabídce poskytovatelé
odlehčovací služby pro osoby s autismem?
Pro zodpovězení jsem využila otázky č. 7 z dotazníku pro poskytovatele a data
zanesla do grafu 7.
Podle § 37 odst. 2 zákona č. 109/2006 Sb. o sociálních službách mají všichni
poskytovatelé sociálních služeb povinnost zajistit sociální poradenství, přesto zůstala
tato otázka 69 % oslovených nezodpovězena. Může to nasvědčovat menší znalosti
podrobností zákona o sociálních službách.
Poskytovatelé odlehčovací služby nabízeli nejčastěji sociální služby „denní
stacionář" (69 %) „sociální rehabilitaci" (38 %), dále pak „chráněné bydlení" (31 %),
„sociálně terapeutické dílny" (31 %) a „týdenní stacionář (31 %).
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Graf 7. Které další sociální služby kromě odlehčovací služby Vaše zařízení poskytuje?
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Dílčí otázka šetření:
Jakou nejčastější odbornou způsobilost splňují fyzické osoby přímo poskytující
odlehčovací službu klientům s autismem?
Odpověď jsem hledala v otázce č. 13 v dotazníku pro poskytovatele. Výsledky
jsem zachytila v grafu 8.
Nejčastěji zabezpečovali odlehčovací službu u lidí s autismem pracovníci v
sociálních službách (267 osob), druhá nejpočetnější kategorie byli zdravotničtí
pracovníci (77 osob), z nichž nej častější odbornou způsobilost představovaly všeobecné
sestry (53 zaměstnanců). Z kategorie pedagogických pracovníků (68 osob) bylo nejvíce
zastoupeno povolání vychovatele (61 osob). Překvapilo mne, že poměrně velkou část
tvořili také dobrovolníci (54 osob). Naopak jsem očekávala, že při péči o klienty s
autismem budou více participovat speciální pedagogové.
Za závěr bych ráda podotkla, že se jedná o počty pracovníků jakožto fyzických
osob, graf neznázorňuje pracovní úvazky. Domnívám se, že velké číslo pracovníků v
sociálních službách napovědělo, že jsou preferovány pracovní úvazky mimo pracovní
poměr (Dohoda o provedení práce, Dohoda o provedení činnosti).
Graf 8.
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Dílčí otázka šetření:
Jak

hodnotí

odlehčovací

službu

zaměřenou

na

klienty

s

autismem poskytovatelé

odlehčovací služby pro osoby s autismem?
Při zodpovězení jsem vycházela z otázek č. 9,

10, 14 z dotazníku pro

poskytovatele.
Zde sleduji, jak poskytovatelé vnímali nová legislativní nařízení a povinnost
dodržovat Standardy kvality sociálních služeb, přinášející větší nároky na koordinaci,
zajištění a týmovou spolupráci při poskytování sociální služby. Překvapilo mne, že
ačkoliv se velmi zpřísnily obecně závazné normy a vnitřní pravidla, která jsem se
domnívala, že budou mít vliv na kvalitu péče, výsledky jednoznačně hovoří o stejné
situaci jako před 1.1.2007 (graf 9). Pouze v ojedinělých případech se kvalita péče buď
zlepšila (19 %) nebo výrazně zhoršila (6 %). Jako pozitivum byly uvedeny informace o
možnosti smluvně si objednat více terapií díky přípěvku na péči, vybudování oddělení s
nepřetržitým provozem, kde je možné využívat pět lůžek pro odlehčovací službu, a
legislativním uzákoněním této služby s plynoucími výhodami pro zařízení.
Služba, která si klade za cíl co nejlépe uspokojit zákazníka, je náročná na svůj
management. Zdrojové pojetí managementu vychází z kompetencí lidských zdrojů,
znalosti specifických přání klienta, vzájemné a otevřené komunikace, ekonomického
zajištění

a

komplexního

zabezpečení.

Spektrum

opatření,

které zajistí

kvalitu

poskytované sociální služby, je jistě více. Ve 14. otázce jsem chtěla zmapovat, které
ukazatele byly vnímány při poskytování odlehčovací služby jako přitěžují (graf 10).
Deficity se ukázaly v bodech „problémy se sháněním nových zaměstnanců", jenž volilo
38 % a „převažující poptávka oproti nabídce odlehčovacích služeb" (38 %). Obtíže
shledávaly organizace také ve výši přidělených finančních prostředků (31 %) a
legislativních změnách (31 %). Nejméně podstatné byly stížnosti na kvalitu a způsob
poskytování

služeb

a

nedostatečný zájem

pracovníků

během

letních prázdnin

(zkouškového období).

v
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Graf 9. Domníváte se, že s přijetím Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. se
zlepšila kvalita poskytování odlehčovací služby ve Vaší organizaci?
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• sledování legislativních změn související se sociálními službami
• koordinace / organizace odlehčovací služby
• převažující poptávka po odlehčovací službě
• řešení stížností a problémů zúčastněných osob
• nedostatečná / nevhodná materiální a technická vybavenost pracoviště,
kde probíhá odlehčovací služba
• Inspekce poskytováni sociálních služeb
• nedostatečné personální zajištění

• nedostatečná odborná úroveň personálu zabezpečující odlehčovací službu
• problémy se sháněním nových zaměstnanců
• obtíže dodržet maximální denní finanční limit za poskytnutí stravy klientům
• finanční obtíže organizace
• finanční obtíže rodičů
• nedostatečný zájem rodin při plánování odlehčovací služby
• malá participace asistentů / dobrovolníků během letních prázdnin, zkouškového období
• nesetkáváme se s žádnými obtížemi
•jiné
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Dílčí otázka šetření:
Jaké formy odlehčovací služby jsou v ČR zastoupeny pro klienty s autismem?
Nápomocna mi byla otázka č. 11 z dotazníku pro poskytovatele.
V ČR se v praxi doposud u lidí s autismem uplatňovaly všechny tři formy dané
sociální služby - ambulantní, terénní a pobytová forma odlehčovací služby (graf 11).
Graf 11. Kterou formu odlehčovací služby poskytuje Vaše zařízení klientům s
autismem?
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Dílčí otázka šetření:
Jaká převažuje forma poskytování odlehčovací služby pro osoby s autismem a který typ
pobytové formy této sociální služby je nejčastěji osobám s autismem nabízen?
Analyzovala jsem odpovědi otázky č. 11 z dotazníku pro poskytovatele.
Z grafu 11 čteme, že klienti s autismem nejčastěji využívali pobytovou formu
(88 %), 25 % organizací nabízelo ambulantní formu odlehčovací služby a pouze dvě
organizace (13 %) poskytovaly terénní formu. V případě pobytové formy byl nejvíce
využíván týdenní provoz (50 %). V alternativních variantách, jež představovaly 25 %,
respondenti uvedli: „mohou využít například dva dny na zkoušky, dle potřeby",
„nejméně dva dny, nejvíce tři měsíce vcelku", „přizpůsobení časových termínu
potřebám klientů" a „denně". Myslím si, že poslední odpověď „denně" by mohla
představovat buď variantu týdenního provozu nebo celého měsíce.
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Graf 12. Který typ pobytu mohou klienti s autismem využívat ve Vašem zařízení?
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Dílčí otázka šetření:
Jak charakterizují poskytovatelé odlehčovací služby pro klienty s autismem potřeby
osob s autismem z hlediska sociální sféry?
Odpověď této dílčí výzkumné otázky předpokládalo zhodnocení otázky č. 8 a 15
z dotazníku pro poskytovatele. Uvědomuji, si že odpověď byla ovlivněna velikostí
města, individuálním náhledem poskytovatele, jeho přehledem, znalostmi a postoji k
autismu/sociálním službám, aj.
Téměř polovina respondentů (44

%)

shledávala nedostatečnou nabídku

sociálních služeb pro klienty s autismem v jejich kraji, opak si myslelo 19 % a zbytek
neměl vyhraněný názor (graf 13). Z reakcí dvou třetin dotázaných vyplynulo, že
sociální služby byly poskytovány převážně ve větších městech a na první pozici, která
by pomohla k spokojenějšímu a kvalitnějšímu životu klientů s autismem a jejich rodin,
řadili rozšíření služeb sociální péče do menších měst (graf 14). Jako podstatné bylo
zmíněno „zlepšení koordinace a komunikace správy sociálního zabezpečení" (56 %) a
se stejnými procenty „rozšíření sociálních služeb nejen na školní mládež, řešení
podporovaného zaměstnání, chráněného bydlení, asistenční služby pro dospělé". Ve
dvou případech byla využita alternativní odpověď, v níž respondenti uvedli „větší počet
pracovnic v terénu", „podpora stávajících zařízeních", „nepovažovat kvantitativní
'i

ukazatel za rozhodující pro udržení a podporu službu" a „...aby sociální pracovnice
poskytující příspěvek na péči objektivně hodnotila situaci v rodině, stává se, že
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vzhledem ke strachu ze zneužití dávky neplní funkci, které byla původně určena - tedy
na zaplacení péče o postižené..."
Zajímavé bylo porovnání potřeby příjemců a poskytovatelů sociálních služeb. V
„Analýze systému poradenských a dalších služeb pro klienty s autismem a poruchami
autistického spektra" rodiče klientů s autismem do 25 let sdělovali, že mezi
nejvýznamnější priority k řešení situace v oblasti sociální péče patří dostatek
pobytových zařízení, obzvláště po skončení školní docházky. 302 V šetření, které jsem
prováděla mezi poskytovateli odlehčovací služby pro klienty s autismem, stálo na
prvním místě rozšíření sociálních služeb i mimo velká města.
Graf 13. Domníváte se, že nabídka sociálních služeb pro osoby s autismem je ve Vašem
kraji dostatečná?
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302

SMEJKALOVÁ, H. Analýza systému poradenských a dalších služeb pro klienty s autismem a
poruchami autistického spektra [online]. Praha: IPPP, 2004 [cit. 2. května 2007]. Dostupné na:
<http://www.msmt.cz/vzdelavani/analyza-systemu-poradenskych-a-dalsich-sluzeb-pro-klienty-sautismem-a-poruchami-autistickeho-spektra>.
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Graf 14. Které oblasti z hlediska sociální sféry se domníváte, že by přispěly ke
spokojenějšímu a kvalitnějšímu životu klientů s autismem a jejich rodinných
příslušníků?
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• zlepšit informovanost veřejnosti, osvětové přednášky, konference
• rozšíření sociálních služeb do menších měst / vesnic
• zvýšení příspěvků sociálních dávek
• více hodin na osobního asistenta (odlehěovací službu) u organizací, nabízející tyto sociální služby
• zřízení většího počtu organizací nabízející služby specifické pro osoby s autismem
• zajištění a rozšíření poradenských a komplexních informací o nabídce sociálnch služeb pro rodiny
osob s autismem
• potřeba zajištění dopravy (MHD) do škol, zařízení, к lékaři
• zlepšit koordinaci, vzájemnou komunikaci orgánů, propojenost úřadů, efektivnější komunikaci
• větší vstřícnost, ochota a taktní jednání pracovníků státní sféry
• odborná kompetentnost zaměstnanců státní sféry, kvalitní a přesné informace týkající se sociální
problematiky
• sociální služby a péči nezaměřovat jen na školní mládež, výhledově řešit podporované
zaměstnávání, chráněné bydlení, asistenční službu pro dospělé
• existence odborného časopisu přinášející poznatky a zkušenosti ohledně autismu ze všech resortů
• změna legislativních zákonných opatření (ZTP/P, příspěvek na péči, aj.)

и

•jiné
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Dílčí otázka šetření:
Jaké jsou nejčastější zdroje finančních prostředků k zabezpečení odlehčovací služby pro
osoby s autismem?
Při interpretaci zjištěných dat jsem vycházela z otázky č. 12 v dotazníku pro
poskytovatele. Údaje jsem zanesla do grafu 15.
Většina organizací využívala příspěvek na péči (88 %), druhou pozici zaujaly
dotace z kraje (63 %) a třetí zdrojem, ze kterého byla nejvíce hrazena odlehčovací
služba pro klienty s autismem, činily dotace z MPSV 50 %. Překvapilo mne, že
sponzorské dary a sbírky (44 %) převažovaly nad dotacemi ze strukturálních fondů EU
(25 %).
Graf 15. Které zdroje finančních prostředků využívá Vaše zařízení k zabezpečení
odlehčovací služby?

• příspěvek na péči
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• výnosy z prodeje výrobků
•jiné
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11. Diskuze
Účelem této kapitoly by mělo být porovnat závěry šetření této práce s výsledky
diplomových prací, které se mi podařilo dohledat. Diplomové práce na téma respitní
péče hledané pod různými synonymy jsem sháněla přes centrální katalogy státních
vysokých škol v ČR. Závěrečných prácí na tuto problematiku nebylo mnoho. Odborné
články na téma respitní péče, které již zmiňuji v této práci, neobsahují závěry
výzkumů/šetření, proto je neanalyzuji.
V názvech diplomových prací bylo velmi zřetelné, jak se oblast respitní péče
přesouvala od proseniorské problematiky k blíže specifikovaným postižením. Jednou z
prvních bakalářských prací bylo téma „Senioři, pečující rodina a respitní péče". 303 V
roce 2000 napsala Kracíková podobnou práci na téma „Srovnání péče v některých
typech zařízení poskytující respitní péči seniorům". 304
Některé závěrečné práce byly k dispozici pouze v archiváři, meziknihovní
výpůjčka nebyla možná. U bakalářských prací „Výhody a význam respitní péče pro
rodiny zdravotně postižených osob" 305 a „Respitní péče" 306 se nevyskytují ani anotace,
takže obsah práce zůstal skryt.
Nejspíš podobným šetřením se zabývala v bakalářské práci Kylarová, jež ve
výzkumné části analyzovala dotazníky od rodinných pečovatelů a ze zařízení
poskytující respitní péče v Pardubickém kraji. 307 Elektronická forma se neposkytuje.
Diplomové práce, pokud se už zabývaly osobami s autismem, byly zaměřeny na
výchovně-vzdělávací instituce a možnosti intervence. Pár prací, které se týkaly oblasti
pervazivních vývojových poruch, byly směřovány do obecnější roviny sociální pomoci.

303

NÁROVCOVÁ, K. Senioři, pečující rodina a respitní péče. Praha : Filosofická fakulta UK, 1999.
Bakalářská práce.
304
KRACÍKOVÁ, O. Srovnání péče v některých typech zařízení poskytující respitní péči seniorům. Pralia
: Filosofická fakulta UK, 2000. Diplomová práce.
305
VOPÁLKOVÁ, L. Výhody a význam respitní péče pro rodiny zdravotně postižených osob. České 1
Budějovice : Zdravotně sociální fakulta JU, 2006. Bakalářská práce.
305
MIKANOVÁ, M. Respitní péče. HK : Ústav sociálních studií UHK, 2003. Bakalářská práce.
307
KYLAROVÁ, K. Respitní péče v Pardubickém kraji. Pardubice : Fakulta zdravotnických studií UP,
2006. Bakalářská práce.
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Jednu z těchto prací napsala Mádrová jako „Současné aspekty sociální pomoci rodinám
s autistickými dětmi". 308
Částečně mohu porovnat dílčí závěry s diplomovou prací Niklové „Situace rodin
s handicapovaným dítětem a konstrukce služby respitní péče v Komunitním centru
Motýlek". Ačkoliv je tato nezisková organizace zaměřena na děti jak zdravé, tak s
různým druhem a stupněm postižení, respondenty tvořily rodiny dětí převážně s
mentálním (33 %) nebo kombinovaným (40 %) postižením. Jelikož Niklová sledovala
dotazníkovým šetřením zkušenosti části klientů (zaměřeno na rodiny) s využíváním
respitní péče, jejich názory a postoje k nabídce individuální respitní péče (v dnešní
terminologii

tzv.

terénní

služba),

můžu

porovnat

představy

těchto

rodičů

a

poskytovatelů respitní péče, které jsem oslovila v rámci svého šetření. Potvrdila se mi
převažující poptávka po respitní službě, kterou hodnotilo 38 % poskytovatelů, a zároveň
50 % respondentů, kteří využívali služby skupinové respitní péče (dnes tzv. ambulantní
služba) KC Motýlek, považovalo frekvenci poskytování služby za nedostatečné a
přivítali by její rozšíření. 309 Údaj o 44 % poskytovatelů, kteří se v mém šetření
domnívali, že rodiny osob s autismem potřebují více hodin na osobního asistenta
(odlehčovací službu) u organizací poskytující tyto sociální služby, mohu doplnit bližší
informací vyplývající z diplomové práce Niklové. Více než polovina respondentů (51
%) se shodla na požadavku individuální respitní péče (dnes terénní) v průměru lx týdně
přibližně odpoledne či večer. 310 Tato hypotetická frekvence potřeby respitní služby se
však neshoduje se zjištěním Patočkové. Ta uvádí v diplomové práci „Respitní péče", že
nejvíce byla preferována možnost „nepravidelně a k tomu bych využíval i respitní
pobyty" (27,5 %). 311 Důvodem rozdílných potřeb spatřuji v jiném složení výzkumných
vzorků. Zatímco Niklová dělala šetření v rodinách, kde 80 % postižených dětí
navštěvovalo speciální mateřskou školku nebo školu a rodiče potřebovali zajistit
například doprovod do volnočasového odpoledního kroužku,

Patočková rozdala

308

MÁDROVÁ, J. Současné aspekty sociální pomoci rodinám s autistickými dětmi. Ústí nad Labem :
Fakulta sociální ekonomie UJEP, 2002. Bakalářská práce.
309
NIKLOVÁ, D. Situace rodin s handicapovaným dítětem a konstrukce služby respitní péče
v Komunitním centru Motýlek. Praha : Filosofická fakulta UK, 2005. s. 91. Diplomová práce.
310
NIKLOVÁ, D. Situace rodin s handicapovaným dítětem a konstrukce služby respitní péče
v Komunitním centru Motýlek. Pralia : Filosofická fakulta UK, 2005. s. 93. Diplomová práce.
311
PATOČKOVÁ, Z. Respitní péče. Pralia : Husitsko-teologická fakulta UK, 2004. s. 52-53. Diplomová
práce.
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dotazník

pečovatelům, kteří se celodenně starají o

některého blízkého člena své rodiny

(bezmocný starý rodič, handicapované dítě, dlouhodobě nemocný manžel/manželka,

aj.). Patočková pojala respitní

péči z širšího hlediska zahrnujíc! domácí péči (home

care), pečovatelskou službu až po osobní asistenci, respektive jakoukoli úlevovou péči.

S Patočkovou se však shoduji na potřebě rozšíření sociálních služeb do menších
měst/vesnic, kterou považovalo za důležitou oblast podpory 69 % poskytovatelů
v rámci mojí práce. Alarmující se ukázalo, že polovina respondentů Patočkové
nevyužívala

respitní

péči

z důvodu nedostupnosti. 312

Dále většina oslovených

poskytovatelů respitní péče (56 %) mého šetření dobře odhadla potřebu efektivnější
komunikace, zlepšení koordinace a vzájemné spolupráce úřadů (propojenost orgánů).
Patočková přišla s výsledky o způsobu získání prvotních informací o respitní službě.
Celých 35 % jejích respondentů nebylo vůbec informováno, 20 % dotázaných bylo
poučeno od ošetřujícího praktického lékaře a 38 % získalo informace vlastní
313

r

r

v

•

vynaloženou aktivitou. " Domnívám, že primárním zdrojem, který poskytne kontakty
na různé neziskové organizace, by měl být lékař. Bylo by dobré propojit zdravotní a
sociální rezort a předávat si vzájemně informace.
Další diplomovou práci, na kterou bych odkázala, by byla „Služby centra
respitní péče pro rodiny s postiženým dítětem". Zde Fórsterová došla k závěrům, že
lokalita, kterou blíže nechtěla specifikovat, je chudá na počet zařízení poskytující
sociální služby pro rodiny s postiženým dítětem a zúžil-li se výběr sociálních služeb na
respitní službu a výběr rodin s postiženým dítětem na děti postižené autismem, našla v
lokalitě pouze jedno zařízení poskytující respitní službu dětem s autismem. 314 Opětovně
se potvrdila nutnost rozšířit sociální služby do menších regionů. Jelikož autorka sbírala
informace u poskytovatelů respitní péče, můžeme srovnat informace z pohledu
koordinátorů (vedoucích) zařízení. Shodují se, že by bylo potřeba zlepšit informovanost
veřejnosti, uskutečnit osvětové přednášky, poskytnout základní údaje o přístupu k lidem
s autismem. Ředitelka zařízení, v němž autorka získala data, dodala: „oni prostě nebyli
312

PATOČKOVÁ, Z. Respitní péče. Pralia : Husitsko-tcologická fakulta UK, 2004. s. 49. Diplomová
práce.
313
PATOČKOVÁ, Z. Respitní péče. Praha : Husitsko-teologická fakulta UK, 2004. s. 51. Diplomová
práce.
314
FORSTEROVÁ, J. Služby centra respitní péče pro rodiny s postiženým dítětem. Praha : Filosofická
fakulta UK, 2006. s. 51. Diplomová práce.
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zvyklí (...) žít s postiženými,
postižené dítě doma,

ale dnes naštěstí vzrůstá tendence rodičů vychovávat

(...) v rodině, úplně normálně, na to si veřejnost musí postupně

zvykat,.."315 Vedoucí druhého střediska, s níž autorka dělala interview, hezky reflektuje,
jak nabídka služeb musí být flexibilní k poptávce a přesměrování cílových skupin od
seniorů k osobám s postižením: „Původně jsem opravdu chtěli pracovat spíše jen se
starými lidmi, kteří se nemohou pohybovat. Jenže pak se začali ozývat i postižení
dospělí, a teď se poptávka rozšířila i od rodičů postižených dětí."316
Jsem si vědoma, že by bylo obohacující porovnat výsledky i s ostatními
závěrečnými pracemi, které nejsou elektronickou formou dostupné. Jistě zajímavé práce
na téma respitní péče bychom našli i na vyšších odborných školách nebo jiných
vysokých školách.

11
315

FÓRSTEROVÁ, J. Služby centra respitní péče pro rodiny spostiženým dítětem. Pralia : Filosofická
fakulta UK, 2006. s. 46. Diplomová práce.
316
FÓRSTEROVÁ, J. Služby centra respitní péče pro rodiny s postiženým dítětem. Pralia : Filosofická
fakulta UK, 2006. s. 47. Diplomová práce.
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12. Z á v ě r
Stará právní úprava týkající se sociálních služeb byla značně neúplná a
nepřehledná, na rozdíl od toho nový zákon o sociálních službách představuje živý

organismus,

jenž Stále prochází obdobím velkých změn. Tento právní předpis zcela

nově pojímá systém sociální pomoci, v němž je snaha vytvořit moderní sociální politiku
srovnatelnou se zeměmi EU.
Reforma sociálních služeb podporuje aktivitu a motivaci lidí, účelem sociálních
služeb již není řešit nepříznivě situace lidí bez jejich vlastního přičinění. Poskytování
sociálních služeb se především opírá o vlastní aktivitu a zájem člověka na situaci
participovat.
Legislativa k sociálním službám přináší nová práva a povinnosti i pro
poskytovatele sociálních služeb.

Z hlediska ochrany uživatelů zákon zpřísňuje

podmínky pro poskytování sociálních služeb. Zejména usiluje o vytvoření rozsáhlé sítě
kvalitních služeb, a to prostřednictvím registrace všech poskytovatelů, kteří jsou
povinni zajistit sociální služby na kvalitní a profesionální úrovni.
V praktické části věnované vyhodnocení dílčích otázek díky dotazníkovému
šetření poskytovatelé odlehčovací služby mnohdy poukazovali na problémy, které by
byly v rámci transformačního proudu sociálního systému potřeba řešit.
Ačkoliv

zlepšující

trend

v

péči

a

službách

o

lidi

s

autismem je

neoddiskutovatelný, stále nelze považovat situaci za plně uspokojivou. Polovina
oslovených poskytovatelů odlehčovací služby byla názoru, že stále chybí zajištění
poradenských a komplexních informací o nabídce sociálních služeb pro rodiny osob s
autismem. Jelikož se domnívám, že prvním krokem k účinné pomoci je všeobecná
informovanost poskytnutá od lékaře, měli by disponovat základními informacemi o
nabídce těchto služeb. Pro tyto účely by jistě rodiny, které se starají o blízké s
postižením, uvítaly vytvoření informační letáčků s přehledem krajských neziskových
organizací včetně nabídky jejich programu. Systém státních i nestátních zařízení, které
pomáhají zlepšovat sociální situaci rodin s postiženým členem v jednotlivých regionech,
by mohla mít v kompetenci pracovní skupina pro oblast sociálních služeb zřízená při
MPSV, která by spolupracovala s rezortem zdravotnictví.
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Dle výsledků šetření vyplývá, že odlehčovací služba pomáhá rodinám při péči o
členy s autismem a o tuto sociální službu je větší zájem než dokáží poskytovatelé s
příslušnou registrací pokrýt. Výsledky šetření naznačily potřebu a zájem rodin o
odlehčovací službu. Pojetí kvalitní sociální služby z pohledu poskytovatele vnímali
respondenti takovou, která dává vnitřní uspokojení, ale i existenční zajištění pro ně i
samotnou organizaci. Třetina poukazovala na nedostatečnou ekonomickou stabilitu, jež
se odráží v deficitu personálního zajištění a nízké motivaci lidí participovat ve světě
sociálních služeb.
Přesto se domnívám, že ČR bude reagovat na vývoj a trendy v poskytování
sociálních služeb a do budoucna lze předpokládat stále větší nabídku různých sociálních
služeb, které rodině dítěte (osoby) s postižením budou poskytovat dostatečnou podporu,
aby mohla fungovat v co největší míře jako jiné rodiny. Zlepšení ekonomické otázky
organizací shledávám v plánované změně přidělování dotací z centrální úrovně na
přechod financování služeb na základě dlouhodobých smluvních vztahů v regionálních
sítí. Významný potenciál pro posunutí sociálních služeb na kvalitativně vyšší úroveň
tvoří též čerpání finančních zdrojů evropských strukturálních fondů.
Některé oblasti si myslím, že by mohly být dobrý námětem k dalším
diplomovým pracím. Inspiraci představuje například otázka sponzoringu, sbírek a
dobrovolných dárců nebo získávání příspěvků na péči u osob s autismem (rodina s
dítětem, dospělý člověk s postižením). Jelikož jsou v CR zastoupeny všechny formy
poskytování odlehčovací služby, zajímavé výsledky na pohled a jiné zkušenosti by
zajisté vyplynuly od zaměstnanců terénní, ambulantní a pobytové formy této služby.
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14. Přílohy
Příloha 1
Počet poskytovatelů odlehčovací služby s registrací
31.5.2007
Název zařízeni

Diagnostický ústav
sociální péče
Černo vice
příspěvková
organizace

Diakonie ČCEstředisko v
Myslibořicích

Domov pro mne,
o.s.

Domov pro
seniory Havlíčkův
Brod, příspěvková
organizace

Forma poskytování

Cílová skupina klientů

Věková kategorie klientů

Adresa zařízení

pobytová

osoby s komb. postižením
osoby s mentálním post

děti předškol. věku (do 6 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
dorost ( 1 6 - 1 8 let)
mladí dospělí (19 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)

pobytová

osoby se zdravotním post
senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Myslibořice 1, 675 60
Myslibořice

děti předšk, věku (do 6 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
osoby s kombinovaným post.
starší děti (11 - 1 5 let)
osoby s mentálním post.
dorost (16 - 18 let)
osoby s tělesným post.
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)

Poděbradova 156/5,
Královo Pole, 612 00
Brno 12

terénní

ambulantní

osoby s chron duš. onem.
osoby s chronický onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s komb. postižením
osoby s mentálním post
osoby s tělesným post.
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Domov Ráček
o.p.s.

pobytová

osoby
osoby
osoby
osoby
osoby

Domov sociálních
služeb Slatiňany

pobytová

osoby s kombinovaný post.
osoby s mentálním post.

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

s kombinovaným post.
s mentálním post.
mladí dospělí (19 - 2 6 let)
s tělesným post.
dospělí (27 - 64 let)
se zdravotním post
se zrakovým post.

bez omezení věku

Dobešovská 1,
Černovice, 394 94
Černovice u Tábora

U Panských 1452,
Havlíčkův Brod, 5 8 0 0 1
Havlíčkův Brod 1

Na Sekyře 1765,
RakovníklI, 269 01
Rakovník 1

Klášterní 795, 538 21
Slatiňany

ti
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Farní charita
Příbram

terénní

íoby S eliroli. dus. oněm.
osoby s jiným zdrav, p o s t
osoby s komb. postižením
• s o b y s mentálním p o s t
>soby s tělesným postižením

bez omezení věku

náměstí T. G. Masaryka
1, P ř í b r a m i , 261 01
Příbram 1

isoliy se zdravotním post
senioři

Odlehčovací služb}

pobytová

senioři

mladší senioři ( 6 5 - 8 0 let)
itarší senioři (nad 80 let)

Pačlavice 6, 768 34
Pačlaviee

30.6.2007
Název zařízení

Forma poskytování

Centrum
sociálních služeb
Staroměstská,
příspěvková
organizace

pobytová

Centrum 83,
poskytovatel
sociálních služeb

pobytová
ambulantní
terénní

Domov důchodců
V Podzámčí

pobytová

senioři

Domov pod
Kuňkou

pobytová

osoby s k o m b i n o v a n ý m post.
bez omezení věku
osoby s mentálním p o s t

Domov pro seniory
Třebíč - Manž.
Curieových,
příspěvková
organizace

pobytová

senioři

Domov seniorů
Jankov,
poskytovatel
sociálních služeb

pobytová

osoby s chron. onemocněním dospělí (27 - 64 let)
osoby se zdrav, postižením
mladší senioři (65 - 80 let)
senioři
starší senioři (nad 80 let)

D o m o v seniorů
Nové Strašecí

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby se zdravotním p o s t
senioři

Cílová skupina klientů

Věková kategorie klientů

Adresa zařízení

senioři

mladší senioři (65 - 80 let),
mladší senioři (nad 80 let)

Staroměstská 2469/27,
České Budějovice 3,
České Budějovice 4
370 04

osoby s kombinovaný post.
osoby s m e n t postižení

děti předškol. věku (do 6 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)

Havlíčkova 447, Mladá
BoleslavII, 293 01
Mladá Boleslav 1

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Palackého 165,
Chlumec nad Cidlinou
III, Chlumec nad
Cidlinou 503 51

Ráby 162, 533 52 Staré
Hradiště u Pardubic

Manž. Curieových 603,
Nové Dvory, 674 01
Třebíč 1

Školní 1 6 1 , 2 5 7 03
Jankov

Křivoklátská 417,
271 01 Nové Strašecí
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D U H A o . p. s.

pobytová

Integrované
centrum sociálních
služeb Jihlava odlehčovací služby

pobytová
ambulantní
terénní

Středisko
sociálních služeb
Salvia

terénní

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post
senioři

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Julia Fučíka 873, 504 01
Nový Bydžov

osoby s chron. duš. onem.
osoby s chroa onem.
osoby s jiným zdravot, post
senioři

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Brtnická 754/15,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

osoby s chronickým onem.
osoby se zdravotním post
senioři

děti předškol. věku (do 6 let)
mladší děti ( 7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 15 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Jungmannova 1437/31,
Pražské Předměstí, 500
02 Hradec Králové 2

5. května 1510,
Milevsko, 399 01
Milevsko 1

Milady Horákové
467/14, Předměstí,
568 02 Svitavy 2

SENIOR
CENTRUM
Hradec Králové
o.p.s.

pobytová

osoby s chron. duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Sociální služby
Města Milevska

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby se zdravotním post
senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Odlehčovací
služby - Domov
pro seniory U
Kostelíčka
Pardubice

pobytová

osoby s chroa duš. o n e m
senioři

dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Štrossova 357,
Pardubice I-Bílé
Předměstí, 530 03
Pardubice 3

Odlehčovací
služby - Domov
pro seniory Dubina
Pardubice

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby se zdravotním post
senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Blahoutova 646,
Pardubice IlI-Studánka,
530 12 Pardubice 12

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

K p t Jaroše 2958, Tábor,
390 03 Tábor 3

Sociální služby
Semily

Odlehčovací
služby
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Charitní dům
pokojného stáří sv.
Františka v
Bohumíně

Odlehčovací
služba Rváček

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Farská 301, Starý
Bohumín, 735 81
Bohumín 1

pobytová

osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby

s jiným zdrav, post
s kombinovaným post.
s mentálním post
s tělesným postižením
se sluchovým post.
sc zdravotním post
se zrakovým post.

mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)

Rváčov 29, 512 51
Lomnice nad Popelkou

pobytová

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post
senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Příční 1475,769 01
Holešov

ambulantní
terénní

osoby s kombinovaným post.
mladší senioři (65 - 80 let)
osoby s mentálním post
starší senioři (nad 80 let)
senioři

Pražská 910, 273 51
Unhošť

ambulantní

osoby s mentálním post

mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 15 let)

dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Jiráskova 47, Rajhrad
664 61

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Strnadova 2414/14,
Líšeň, 628 00 Brno 28

pobytová

senioři

31.7.2007
Centrum pro
seniory,
příspěvková
organizace

Centrum služeb
Slunce všem, o.p.s.

Klubovna dětského
klíče

DLBsH Rajhrad

pobytová

osoby s chronickým onem.
senioři

Denní a přechodný
pobyt

pobytová

senioři

Betany Boskovice

ambulantní
terénní

Domov důchodců
U Zlatého kohouta

pobytová

osoby se zdravotním post
senioři

pobytová

mladší děti (7 - 1 0 let)
osoby s kombinovaným post. starší děti ( 1 1 - 1 5 let)
osoby s mentálním post
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)

Domov Laguna
Psáry,
poskytovatel
sociálních služeb

mladší děti (7 - 1 0 let)
osoby s kombinovaným post.
starší děti ( 1 1 - 1 5 let)
osoby s mentálním post
dorost ( 1 6 - 1 8 let)

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Lautnerova 920/1,
Šumperk, 787 01
Šumperk 1

Dukelská 708, 680 01
Boskovice

Zborovská 857,
Hluboká nad Vltavou
373 41

Jílovská 138,
252 44 Psáry
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pobytová
ambulantní
terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav. post.
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
osoby s kombinovaným post.
mladší senioři (65 - 80 let)
osoby s tělesným postižením
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
senioři

28. října 2155, Místek,
738 01 Frýdek-Místek 1

Domov pro seniory
Máj České
Budějovice,
příspěvková
organizace

pobytová

osoby s chron. duš. onem.
dospělí (27 - 64 let)
osoby s chronickým onem.
osoby s kombinovaným post. mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
senioři

Větrná 731/13, České
Budějovice 2, 370 05
České Budějovice 5

Domov pro seniory
Velké Březno,
příspěvková
organizace

pobytová
terénní

senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Klášterní 1, 403 23
Velké Březno

Domy s
pečovatelskou
službou o.p.s.

pobytová
ambulantní

osoby s tělesným postižením
senioři

dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Vyšehradská 260,
Nádražní Předměstí,
Český Krumlov 1
381 01

Dotek o.p.s.

pobytová
terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
senioři

dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Pardubská 1194,
763 12 Vizovice

Respitní péče
Jindra

pobytová

osoby se zdravotním post
senioři

mladí dospělí (19 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Dukelská 750,
Litomyšl-Město, 570 01
Litomyšl

Dům služeb
seniorům oddělení Lůžkové
zařízeni pro
přechodné pobytv

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav. post.
senioři

dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Zarámí 4077, Zlín,
760 01 Z l í n í

Domov seniorů oddělení Lůžkové
zařízení pro
přechodné pobyty

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby se zdravotním post.
senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Sokolovská 967,
Malenovice,
763 02 Zlín 4

Domov pro seniory
Frýdek-Místek,
příspěvková
organizace

Terénní služby Odlehčovací
služby

terénní

osoby s
osoby s
osoby s
osoby s
senioři

Charita Přelouč

terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post
senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Masarykovo náměstí 48,
535 01 Přelouč

terénní

osoby s chron. duš. onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
dorost ( 1 6 - 1 8 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Žižkova 7/15,789 01
Zábřeh

Charita Zábřeh Středisko
odlehčovacích
služeb Zábřeh

chroa duš. onem.
chronickým onem.
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
jiným zdrav, post
mladší senioři (65 - 80 let)
kombinovaným post. starší senioři (nad 80 let)

Zarámí 4077, Zlín,
760 01 Z l í n í
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Světlankaodlehčovací služba

KROK,
poskytovatel
sociálních služeb

pobytová

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s tělesným postižením
senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Jungmannova 1558/6,
Předměstí, 568 02
Svitavy 2

děti předškol. věku ( 1 - 7 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti ( 1 1 - 1 5 let)
Kamýk nad Vltavou
osoby s kombinovaným post.
dorost (16 - 18 let)
140, 262 63 Kamýk nad
osoby s mentálním post
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
Vltavou
děti kojenec, věku (do 1 roku)

osoby s chronickým onem.
osoby se sluchovým post.
osoby se zrakovým post.
senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

T. G. Masaryka 1424,
Nové Město nad Metují,
549 01 Nové Město nad
Metují 1

pobytová
ambulantní

senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Chocerady 124,257 24
Chocerady

Občanské sdružení
volnočasových a
terapeutických
aktivit, Kaňka o.s.

ambulantní

osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby

Cha řitní
odlehčovací služby
na Pardubicku

ambulantní
terénní

osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným postižením mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
senioři

Třebosice 10, 530 02
Pardubice 2

Charitní
odlehčovací služby
na Pardubicku

ambulantní
terénní

osoby s kombinovaným post.
mladší senioři (65 - 80 let)
osoby se zdravotním post
starší senioři (nad 80 let)
senioři

V Ráji 732, Pardubice
V-Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2

Charitní
odlehčovací služby
na Pardubicku

ambulantní
terénní

osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným postižením mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
senioři

Šípková 49, 533 41
Lázně Bohdaneč

Charitní služba na
Pardubicku

ambulantní
terénní

osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným postižením mladší senioři (65 - 80 let)
osoby se zdravotním post
starší senioři (nad 80 let)
senioři

nám. Hrdinů 13,
Moravany, 533 72
Moravany u Holic

Charitní
odlehčovací služby
na Pardubicku

ambulantní
terénní

osoby s kombinovaným post.
mladší senioři (65 - 80 let)
osoby se zdravotním post
starší senioři (nad 80 let)
senioři

Palackého 1131, Holice,
534 01 Holice v
Čechách

Odlehčovací
služby - Oblastní
charita Sušice

terénní

Městské středisko
sociálních služeb
Oáza

pobytová

Centrum
rekondičních,
rehabilitačních a
sociálních služeb
Chocerady

s chronickým onem.
s jiným zdrav, post
s kombinovaným post.
s mentálním post
s tělesným postižením
se sluchovým post.
se zdravotním post
se zrakovým post.

osoby s chronickým onem.
osoby se zdravotním post
senioři

děti předškol. věku (1 - 7 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
Helsinská 2731, Tábor,
dorost (16 - 18 let)
390 05 Tábor 5
mladí dospělí (19 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
děti kojenec, věku (do 1 roku)

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Volšovy 1,342 01
Sušice 1
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Středisko D A R DC Paprsek
hl.m.Prahy

pobytová

děti předškol. věku ( 1 - 7 let)
osoby s kombinovaným post. mladší děti (7 - 1 0 let)
Alžírská 647/1, Praha 6osoby s mentálním p o s t
starší děti (11 - 15 let)
Vokovice, Praha 6
osoby s tělesným postižením dorost (16 - 18 let)
160 00
děti kojenec, věku (do 1 roku)

osoby s citron, duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním p o s t
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním p o s t
osoby se zrakovým post.
senioři

mladí dospělí (19 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Chelčického 2, Třeboň
II, 379 01 Třeboň

pobytová

osoby s chronickým o n e m
osoby se zdravotním p o s t
senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Školní 1299,
Otrokovice, 765 02
Otrokovice 2

pobytová
ambulantní
terénní

osoby se zdravotním post.
senioři

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Reynkova 3643,
Havlíčkův Brod,
Havlíčkův Brod 1
580 01

pobytová
ambulantní
terénní

osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby

děti předškol. věku ( 1 - 7 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
děti kojenec, věku (do 1 roku)

Centrin

pobytová

senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

náměstí Míru 597, Zruč
nad Sázavou, 285 22
Zruč nad Sázavou 1

Pečovatelsko
ošetřovatelská
lůžka

pobytová
ambulantní
terénní

senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Máchova 1029/14,
Praha 2-Vinohrady,
120 00 Praha 2

oběti domácího násilí
osoby s chronickým onem.
osoby s j i n ý m zdrav, p o s t
osoby s k o m b i n o v a n ý m post.
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním p o s t
osoby se zrakovým post.
osoby v krizi
senioři

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Vančurova 3612/17,
Znojmo, 669 02
Znojmo 2

Odlehčovací
služba Astra plnohodnotný
život seniorů a
zdravotně
postižených

terénní

SENIOR
Otrokovice,
příspěvková
organizace

Sociální služby
města Havlíčkova
Brodu

Zvoneček Bylany,
poskytovatel
sociálních služeb

s kombinovaným post.
s mentálním p o s t
s tělesným postižením
se sluchovým post.
se zdravotním p o s t
se zrakovým post.

Pod Malým vrchem
1378,282 01
Český Brod

31.8.2007

Domovinka přechodné pobyty

pobytová
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Integrované
centrum služeb
Domov Betlém

pobytová
ambulantní
terénní

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Císařova 394/27, 691 72
Klobouky u Brna

Diakonie ČCE středisko v
Sobotíné

pobytová
ambulantní
terénní

osoby s jiným zdrav, post
dospělí (27 - 64 let)
osoby s kombinovaným post. mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
senioři

Petrov nad Děsnou 203,
788 16 Sobotín

Domácí péče

terénní

Domov důchodců
Hořice

osoby s chronickým onem.
senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Strmá 34, Vsetín,
755 01 Vsetín 1

pobytová

senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let

Riegrova 2111, Hořice,
508 01 Hořice v
Podkrkonoší

Domov pro seniory
Hvízdal České
Budějovice,
příspěvková
organizace

pobytová

osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným postižením dospělí (27 - 64 let)
osoby se sluchovým post.
mladší senioři (65 - 80 let)
osoby se zdravotním post
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zrakovým post.
senioři

Domov pro seniory
Kladno

pobytová

senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Fr. Kloze 1178, Kladno,
272 01 Kladno 1

terénní

osoby s jiným zdravotním
postižením
senioři

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

náměstí Jiřího z
Poděbrad 47, 262 03
Nový Knín

Hospic sv. Jana N.
Neumanna

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby se zdravotním post
senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Neumannova 144,
Prachatice I,
383 01 Prachatice

Jedličkův ústav,
příspěvková
organizace

pobytová
ambulantní

osoby s kombinovaným post.

mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)

Lužická 920/7,
Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec 1

Domov pro seniory
Marie

pobytová

osoby se zdravotním post
senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Bartoňova 1998,
Náchod, 547 01
Náchod 1

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
osoby s tělesným postižením
mladší senioři (65 - 80 let)
osoby se sluchovým post.
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Oblastní centrum
charitních
sociálních služeb
FCH Starý Knín

Zařízení sociální
integrace

U Hvízdala 1327/6,
České Budějovice 2,
České Budějovice 11
370 11

náměstí Svobody 75/34,
Dědice, 682 01
Vyškov 1
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Gerontocentrum
ČČK

pobytová
ambulantní
terénní

Sociálně
odlehčovací
centrum

pobytová

osoby s chroa duš. o n e m
osoby s chronickým o n e m
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným postižením starší senioři (nad 80 let)
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Střelniční 257/3,
Český T ě š í a 737 01
Český Těšín 1

senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Kamenická 622/46,
Praha 7-Holešovice,
170 00 Praha 7

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

U nemocnice 3066/1,
Břeclav, 690 02
Břeclav 2

REMEDIAPLUS
o.p.s.

pobytová
ambulantní

osoby s chroa duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Služby sociální
péče TEREZA,
příspěvková
organizace

pobytová
ambulantní

mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
osoby s kombinovaným, post
dorost (16 - 18 let)
osoby s mentálním post
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)

Dům s
pečovatelskou
službou

ambulantní

senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Ústecká 2855,
Česká Lípa, 470 01
Česká Lípa 1

pobytová

osoby s chronickým o n e m
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post
senioři

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

K Zastávce 647,
Veselí nad Lužnicí I,
Veselí nad Lužnicí 1
391 81

pobytová
ambulantní
terénní

osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby se zdravotním post
rodiny s dítětem/dětmi

děti předškol. věku ( 1 - 7 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
dorost ( 1 6 - 1 8 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)

pobytová
ambulantní
terénní

děti předškol věku (1 - 7 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
osoby s kombinovaným post. starší děti (11 - 1 5 let)
dorost ( 1 6 - 1 8 let)
osoby s mentálním post
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
osoby se zdravotním post
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
děti kojen, věku (do 1 roku)

Domov pro seniory

Středisko respitní
péče VOLNO

Domov dobré vůle
pro těžce postižené
v Nouzově

Benešovu Semil 143,
512 06 Benešov u Semil

Rimavské Soboty 923,
Kolín II, 280 02 Kolín 2

Unhošťská 570,
273 51 Unhošť
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Domov důchodců
Sušice,
příspěvková
organizace

Asociace rodičů a
přátel zdravotně
postižených dětí v
CR, Klub Krteček
v Písku

pobytová

senioři

ambulantní

osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby

s kombinovaným post.
s mentálním post.
s tělesným postižením
se sluchovým post.
se zdravotním post
se zrakovým post.

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

nábřeží Jana Seitze 155,
Sušice III,
342 01 Sušice 1

děti předškol. věku ( 1 - 7 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
dorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)

Družstevní 61, Hradiště,
397 01 Písek 1

Centrum
sociálních služeb
Nebušice

pobytová

osoby s chron. duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post. dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
osoby s tělesným postižením mladší senioři (65 - 80 let)
osoby se sluchovým post.
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Domov sv. Karla
Boromejského

pobytová

osoby se zdravotním post
senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

K šancím 50/6, Praha
17-Řepy, Praha 618
163 00

Domov sv. Karla
Boromejského

pobytová

osoby s chronickým.onem.
osoby se zdravotním post
senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

K šancím 50/6, Praha
17-Řepy, Praha 618
163 00

terénní

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

sídl. U Cukrovaru 1171,
Kralupy nad Vltavou,
Kralupy nad Vltavou 1
278 01

pobytová

osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
senioři

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Špreňarova 1053,
Náchod 1
547 0 1

Sociální služby
města organizační složka,
Kralupy nad
Vltavou
Diakonie CCE středisko
BETANIE evangelický
domov v Náchodě

Centrum pro
zdravotně
postižené Liberec

Centrum pro
zdravotně
postižené Česká
Lípa

K Šedivce 406,
Nebušice, Praha 619
164 00

terénní

osoby s chron. duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
bez omezení věku
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Zahradní 415/10,
Liberec XI-Růžodol I,
460 01 Liberec 1

terénní

osoby s c h r o a duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
bez omezení věku
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Konopeova 812,
Česká Lípa 1
470 01
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30.9.2007
Celkový počet poskytovatelů odlehčovací služby k 30.9.2007 činí 119 zařízení
dle registru poskytovatelů sociálních služeb, údaje jsou získávané ze všech 14 krajů.
Zároveň jedno zařízení ukončilo poskytování odlehčovací služby (Asociace rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Krteček v Písku).
V průběhu září 2007 se na webových stránkách registru poskytovatelů
sociálních služeb objevila poznámka týkající se odlehčovací služby: „K zadaným
výběrovým kritériím bylo nalezeno celkem 119 sociálních služeb, ale do výsledku jich
bylo zahrnuto pouze prvních 100!". Jelikož jsem z

registru potřebovala získat přehled

zařízení, které získaly k poslednímu dni v tomto měsíci registrační oprávnění k
poskytování odlehčovací služby, zajímala jsem se, z jakého důvodu je tato zpráva
uvedena. Zkontaktovala jsem tři Odbory sociálních věcí (Krajský úřad Středočeského
kraje, Magistrát Hl.m.Prahy a MPSV). Odpovědi byly různé.
Na Magistrátu Hl.m.Prahy jsem získala informaci, že 19 poskytovatelů chybí z
důvodu, že rozhodnutí o registraci nenabylo ještě právní moci a do registru budou
zapsáni po nabití právní moci. Též mi bylo sděleno, že se nejedná o poruchu v
zapisování do centrálního registru poskytovatelů. 317
Na Krajském úřadu Středočeského kraje sice o této poznámce oslovená
nevěděla, ale poradila mi, abych si vyhledala poskytovatele dle jednotlivých krajů a
porovnala to s oběma čísly. Též mi sdělila, že se nejedná o poruchu v zapisování
veřejného informačního systému. 318
Odpověď MPSV je následující: „..děkuji Vám za Vámi zpětnou vazbu k
centrálnímu registru poskytovatelů sociálních služeb.

Účelem tohoto registru je sloužit k

vyhledávání konkrétních místně příslušných sociálních služeb.

Pokud zadáte svůj okres

a okresy okolní, je malá pravděpodobnost, že u jedné služby jich bude více než sto. Tato
aplikace není určena pro hromadné zpracování dat například pro studijní nebo vědecké
účely.,."319

317

MEJSTŘÍKOVÁ, J. : Ústní sdělení, l.října 2007.
BORECKÁ, J. : Ústní sdělení. 3. října 2007.
319
HANUŠ, P. Re: Odpověď [elektronická pošta]. Message to: Jana Buřičova. 8. října 2007 [cit. 7. ledna
2008]. Osobní komunikace.
318
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Při analýze jsem porovnala celkový počet poskytovatelů odlehčovací služby
vyhledaných dle všech krajů s čísly 100 a 119, ale výsledek neodpovídal ani jednomu.
Při zpracování jsem zjistila, že tři zařízení (Ustav sociální péče pro tělesně postižené v
Hrabyni, Ústav pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích a Ústav pro tělesně postiženou
mládež v Brně-Kociánka) jsou uvedeny ve všech krajích, ačkoliv adresa zařízení patří
pouze do jednoho kraje. Odečetla-li jsem tyto tři poskytovatele ze všech 13 zbylých
krajů (např. Jihočeský, Praha, atd.), kde neměly sídlo organizace, získala jsem číslo 119.
Jelikož jsem se domnívala, že se jedná o personální pochybení, upozornila jsem
MPSV, jakožto správce elektronického registru, na nesoulad těchto tří zařízení ve všech
krajích ČR a zároveň i v celém registru. Obdržela jsem tuto odpověď: „Co se týká
zařazení tří zařízení - Hrabyně, Brno Chrlice a Brno Kociánka, tato zařízení jsou
zřizována ministerstvem,
působnost

(i

mají ještě jiné úkoly v systému a opravdu mají celostátní

kdy tato působnost je

využívána jen

výjimečně -

většinou poskytují

odlehčovací služby místně)" V tomto případě si však dovolím poukázat na knihu „Od
paragrafů k lidem (2007, s. 29)", kde je uvedeno: „Dalším nedostatkem registračního
systému je skutečnost,

že registr zaznamenává pouze sídlo organizace, pokud však

shižba působí v jiných krajích, než kde má sídlo, systém o tom není schopen poskytnout
informace."
Otázkou pro mě též zůstává, proč zbylé ústavy (např. Diagnostický ústav
sociální péče, Černovice; Jedličkův ústav, Liberec) poskytující odlehčující službu
nejsou též uvedeny ve všech krajích.
Jelikož mi nikdo z dotázaných nepodal dostačující odpověď a poznámka „K
zadaným výběrovým kritériím bylo nalezeno celkem 119 sociálních služeb, ale do
výsledku jich bylo zahrnuto pouze prvních 100!" (s jinými číselnými údaji) se vyskytla u
všech sociálních služeb, jejich počet poskytovatelů přesáhl číslo 100, dle mého názoru
se jedná o nedostatečné personální vybavení, které je schopno zajistit komplexní správu
tohoto veřejně přístupného systému.
Informace, které mi pomohou mapovat měsíční nárůst počtu poskytovatelů
odlehčovací služby, kteří získali registrační oprávnění k odlehčovací službě, budu
čerpat dále z registru poskytovatelů sociálních služeb, avšak již po zadání výběrového
kritéria „dle krajů".
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Integrační centrum
KLUBíčko Beroun

pobytová
ambulantní

osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby

Občanské sdružení
Benediktus

ambulantní
terénní

osoby
osoby
osoby
osoby

Domov pro seniory
Vsetín Ohrada

pobytová

senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Ohrada 1864, Vsetín,
755 01 Vsetín 1

Dům pečovatelské
služby - Domov
důchodců v
Mníšku pod Brdy

pobytová

senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Skalecké náměstí 500,
Mníšek pod Brdy
252 10

Odlehčovací
služba při Denním
stacionáři pro staré
a zdravotně
postižené občany

pobytová

osoby s chron. duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post. dospělí (27 - 64 let)
osoby s tělesným postižením mladší senioři (65 - 80 let)
osoby se sluchovým post.
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Společnost pro
podporu lidí s
mentálním
postižením v
České republice,
o.s.

ambulantní
terénní

Hospic sv. Štěpána
Litoměřice

pobytová

osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post. bez omezení věku
senioři

pobytová

osoby
osoby
osoby
osoby

Ústav pro tělesně
postiženou mládež
v Brně-Králově
Poli

osoby
osoby
osoby
osoby
osoby

s chronickým onem.
s jiným zdrav, post
s kombinovaným post.
s mentálním post
s tělesným postižením
se sluchovým post.
se zdravotním post
se zrakovým post.

s kombinovaným post.
s mentálním post
starší děti (11 - 15 let)
s tělesným postižením dospělí (27 - 64 let)
se zrakovým post.

s jiným zdrav, post
s komb. post.
s mentálním post
s tělesným post.
se zdravotním post

děti předškol. věku ( 1 - 7 let)
mladší děti ( 7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 15 let)
dorost ( 1 6 - 1 8 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
děti kojenec, věku (do 1 roku)

bez omezení věku

děti předškol. věku (1-7 let)
s kombinovaným post.
mladší děti (7-10 let)
s mentálním post
starší děti (11-15 let)
s tělesným post.
dorost (16-18 let)
se zdravotním post
mladí dospělí (19-26 let)

Bezručova 928,
Beroun-Město,
266 01 Beroun 1

Trěků z Lípy 61,
583 01 Chotěboř

Svobodova 743/12,
Stará Role, 360 17
Karlovy Vary 17

Pod Parkem 2788/2,
Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem 11

Rybářské náměstí 662/4,
Předměstí,
412 01 Litoměřice 1

Kociánka 93/2
Královo Pole, Brno 12
612 00
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Středisko
sociálních služeb odlehčovací
služba

pobytová

senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Občanské sdružení
Borůvka,
Borovany

pobytová

osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zrakovým post.
senioři

děti předškol. věku ( 1 - 7 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 15 let)
dorost ( 1 6 - 1 8 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Občanské sdružení
Cesta Náchod odlehčovací služba

pobytová

osoby
osoby
osoby
osoby

mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
dorost ( 1 6 - 1 8 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)

Bartoňova 897, Náchod,
547 01 Náchod 1

Obecně prospěšná
společnost Sv.
Josefa, o.p.s.

pobytová

senioři

dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Ropice 11,739 61
Třinec 1

Oblastní charita
Červený Kostelec

pobytová

osoby s jiným zdrav. post.
osoby se zdravotním post
senioři

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

5. května 1170, 549 41
Červený Kostelec

pobytová

osoby s jiným zdrav, post
osoby se zdravotním post
senioři

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Žireč 1,544 04 Dvůr
Králové nad Labem 4

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post
senioři

dospělí ( 2 7 - 6 4 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 l e t )

Boršice 274, 687 09
Boršice u Buchlovic

pobytová
terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav.post.
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

bez omezení věku

Komenského 733,
Bílovice nad Svitavou
664 01

ambulantní
terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post
senioři

bez omezení věku

Lípová 2881, Teplice,
415 01 Teplice 1

Domov sv. Josefa
v Žirči u Dvora
Králové n. Labem,
středisko OCHČK

Domov pokojného
stáří Boršice

Sanus Brno Bílovice nad
Svitavou

Senior Teplice

s kombinovaným post.
s mentálním post
s tělesným postižením
se zdravotním post

Adamusova 1269,
Lutyně, 735 14 Orlová 4

Petra z Lindy 147,
373 12 Borovany
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Dům sociálních
služeb na

n l a d S í s e n i o ř i ( 6 5 - 80 let)

pobytová

íeniofi

pobytová

senioři

itarší senioři (nad 80 let)

Neldance 15

Dům sv. Antonína

HOSPIC v
MOSTĚ, o.p.s.

Respitní péče při
DPS sv. Hedviky
Vid nava

Hospic sv.
Alžběty

lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
riladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Na Neklanee 15,
Smíchov, 150 00
Praha 5

Komenského 907,
Moravské Budějovice,

676 02 Moravské
Budějovice 2

pobytová

Dsoby s jiným zdrav, p o s t
ssoby se zdravotním p o s t
senioři

nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Svážná 1528, Most,
34 01 Most 1

pobytová

Dsoby s chronickým onem.
usoby s jiným zdrav.post.
usoby s komb. post.
Jsoby s tělesným post.
Dsoby se zdravotním post.
senioři

lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let

Mírové náměstí 66,
790 55 Vidnava

lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
nladší senioři (65
80 lot)

Kamenná 207/36,
Brno-střed, Štýříce,

pobytová

asoby
usoby
asoby
Dsoby

s
s
s
s

chronickým onem.
jiným zdrav. post.
komb. post.
mentálním post.

jsobýs tělesným post.

itarší senioři (ludBOM)

<530 00 hrnu 19

i s o t i y se z d r a v o t n í m post.
senioři

Ustav sociální
éča p r o t ě l e s n é
postižené v

nladí doapílf (15
noljytuyá

jsohy s tělesným postižením
isoby v krizí

mov důchodců
Pohoda

utru tu denních
užeb Žijeme

DUŽití 2005,

o.p.s.

i R G I E o.p.s.

2fi let)

<54 l e t )

nladší senioři (65 - 80 let)

Hrahyná 203, 747 67

Hrabyně 3

itarší senioři (nad 80 let)

Hrabyni

Jstav sociální
če pro zrakově
stižené v BrněChrlicích

lospělí ( 2 7

pobytová

ssoby s kombinovaným post.
jsoby se sluchovým post.
osoby se zrakovým post.

nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
itarší senioři (nad 80 let)

Chrlické náměstí 2/2,
Chrlice, 643 00
Brno 43

pobytová

senioři

nladší senioři (65 - 80 let)
itarSÍ senioři (nad SO let)

28. října 812, Turnov,
5 1 1 0 1 Turnov 1

nladí dospěli (19 - 2 6 let)

Skautská 1045/3,
Porubá, 708 00
Ostrava 8

ambulantní
terénní
pobytová

osoby s mentálním p o s t

lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)

ambulantní
terénní
pobytová

Jsoby s chronickým onem.
osoby se zdravotním p o s t
senioři

itarší senioři (nad 80 let)

Na Bukovci 1,
Mikulovice, 790 84
Mikulovice u Jeseníku
1

ambulantní
pobytová

osoby s chron. duš. onem.
osoby s mentálním p o s t

nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí ( 2 7 - 6 4 let)

Hornická 106,
Meziboří, 435 13
Mezi boří u Litvínova
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31.10.2007
Celkový počet poskytovatelů odlehčovací služby, kteří získali oprávnění k
poskytování této sociální služby, činí k poslednímu říjnovému dni 151 organizací.
Nadále zůstávají zapsány ve všech krajích tři zařízení (Ústav sociální péče pro tělesně
postižené v Hrabyni, Ustav pro zrakově postižené v Brně-Chrlicich a Ústav pro tělesně
postiženou

mládež

v Brně-Kociánka).

Do

všech

krajů

v registru

poskytovatelů

sociálních služeb byl též zapsán Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově.

Diagnostický
ústav sociální
péče v Tloskově

pobytová

jsoby s mentálním post

děti předškol věku ( 1 - 7 let)
mladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
lorost(16 - 1 8 let)
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)

T l o s k o v 2 , 2 5 7 56
Neveklov

Vlachova 1502/20,
Praha 13-Stodůlky,
155 00 Praha 515

Diakonie ČCE středisko v Praze
5 - Stodůlkách

pobytová

)soby s kombinovaným post.

lěti předškol. věku ( 1 - 7 let)
nladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 15 let)
lorost (16 - 18 let)
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)

Domov důchodců
Praha 6

pobytová

senioři

•nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Šolínova 513/3, Praha
6-Dejvice, 160 00
Praha 6

Domov seniorů
Úvaly,
poskytovatel
sociálních služeb

pobytová

lenioři

nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

nám. Svobody 1475,
250 82 Úvaly

Odbor sociálních
služeb

pobytová

jsoby s chronduš. onem.
jsoby s chron onem.
asoby s jiným zdrav, post
asoby s kombinovaným post.
lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
)sohy s mentálním post
mladší senioři (65 - 80 let)
3soby s tělesným post.
starší senioři (nad 80 let)
Dsoby se sluchovým post.
asoby se zdravotním post
asoby se zrakovým post.
senioři

Odbor
pečovatelské
služby ÚMČ
Brno-Bystrc

pobytová

senioři

-nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Vondrákova 620/7,
Bystrc, 635 00
Brno 35

Pečovatelská
služba

pobytová

senioři

nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Rotalova 1282/13,
Brno-sever, Husovice,
614 00 Brno 14

Kabátníkova 220/8,
Brno-Královo Pole,
Ponava, 602 00 Bmo 2
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Statutární másto
Brno-ÚMČ
Žabovfesky,
odbor
pečovatelské
služby

pobytová

isoby s chron. duš. onem.
íHoby s chronickým onom.
osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným post.
mladší senioři (65 - 80 let)
osoby se sluchovým post.
tarší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
>soby se zrakovým post.
senioři

Pečovatelská
služba BrnoŽidenice,
Přechodný pobyt

pobytová

•senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
>tarší senioři (nad 80 let)

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby se zdravotním post
senioři

nladší senioři (65 - 8 0 let)
starší senioři (nad 80 let)

Liberec Xll-Staré
Pavlovice, 460 01
Liberec 1

pobytová
ambulantní
terénní

osoby s chron. duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav. post.
osoby s kombinovaným post.
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
osoby s mentálním post
lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
osoby s tělesným post.
nladší senioři (65 - 80 let)
osoby se sluchovým post.
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
osoby v krizi
senioři

Tyršova 2346/21,
Mizero v, 734 01
Karviná 4

pobytová
ambulantní
terénní

osoby s chron. duš. onem.
osoby s chron. onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným post.
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
osoby se sluchovým post.
lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
osoby se zdravotním post
nladší senioři (65 - 80 let)
osoby se zrakovým post.
starší senioři (nad 80 let)
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou
tímto způsobem života
ohroženy
senioři

Lazy870, 735 11
Orlová 1

Centrum
zdravotní a
sociální péče
Liberec,
přispévkovA
organizace

Domov pro
seniory

Domov pro
seniory

Projekt VÝZVA služba RESPIT

terénní

osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post
rodiny s dítětem/dětmi

Horova 200/77,
Žabovresky, 616 00
Brno 16

Jamboro va 3253/61,
Židenice, 615 00
Brao 15

Šimáčkova 582/27,

lěti předškol. věku ( 1 - 7 let)
nladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 15 let)
lorost ( 1 6 - 1 8 let)
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)

Syllabova 19, Zábřeh,
700 30 Ostrava 30

II
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Občanské
sdružení
Spokojený domov

Odlehčovací
služba při
Víceúčelovém
charitním
středisku

terénní

pobytová
ambulantní
terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post.
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Jorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
[lospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
osoby s kombinovaným post.
lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
osoby s tělesným postižením
nladší senioři (65 - 80 let)
osoby se zdravotním post
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zrakovým post.
senioři

Lhotická 159, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

Trebišovská 611,
Hlouška, 284 01
Kutná Hora 1

pobytová

lěti předškol. věku (1 - 7 let)
nladší děti (7 - 1 0 let)
osoby s kombinovaným post. starší děti (11 - 1 5 let)
osoby s mentálním post
iorost (16 - 18 let)
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)

Zeyerova 859, Žatec,
438 01 Žatec 1

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post. lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
osoby s tělesným postižením nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
senioři

U D u b u 1562, Jirkov,
431 11 Jirkov 1

Integrační
centrum Sasov

pobytová

osoby
osoby
osoby
osoby

Středisko
hospicové péče,
Hospicové hnutí Vysočina, o.s.

terénní

Kamarád - LORM

Městský ústav
sociálních služeb,
příspěvková
organizace

s
s
s
s

jiným zdrav, post
kombinovaným post.
mentálním post
tělesným postižením

lěti předškol. v ě k u ( l -7 let)
nladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
lorost (16 - 18 let)
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)

Sasov 15, 586 01
Jihlava 1

nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Žďárská 610, 592 31
Nové Město na
Moravě

s kombinovaným post.
s mentálním post
s tělesným postižením nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
se sluchovým post.
nladší senioři (65 - 80 let)
se zdravotním post
se zrakovým post.

Těchobuz 1,395 01
Pacov

osoby s jiným zdrav, post

Ústav sociální
péče pro mentálně
postižené,
příspěvková
organizace

pobytová

osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby

Charitní domov
Otrokovice

pobytová

senioři

nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Na Uličce 1617,
Otrokovice, 765 02
Otrokovice 2

osoby s chroa duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav.post.
osoby s mentálním post
osoby se zdravotním post
senioři

nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Smetanova 1101,
Vsetín, 755 01
Vsetín 1

Letokruhy, o.s.

ambulantní
terénní
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CURA MEDICA
s.r.o.

terénní

osoby s chronickým o n e m
osoby s jiným zdrav, p o s t
osoby s kombinovaným post. dorost (16 - 18 let)
osoby s mentálním post.
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
osoby s tělesným post.
lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
osoby se sluchovým post.
nladší senioři (65 - 80 let)
osoby se zdravotním p o s t
itarší senioři (nad 80 let)
osoby se zrakovým post.
senioři

Bohumínská 1876/2,
Nové Město, 735 06
Karviná 6

pobytová

osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním p o s t

nladší děti (7 - 1 0 let)
itarší děti (11 - 15 let)
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)

Pržno 239, 739 11
Frýdlant nad Ostravici

pobytová

osoby se zdravotním p o s t
senioři

nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Gajdošova 2642/39a,
Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava 2

pobytová

osoby se zdravotním p o s t
senioři

nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Odborářská 677/72,
Ostrá va-Jih,
Hrabůvka, 700 30
Ostrava 30

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, p o s t
osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným post.
osoby se zdravotním post.
senioři

lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
itarší senioři (nad 80 let)

Česká 320/29c,
Kopřivnice, 742 21
Kopřivnice 1

Odlehčovací péče
Radost

pobytová

osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním p o s t
osoby se zdravotním post.

nladší děti ( 7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 15 let)
lorost ( 1 6 - 1 8 let)
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí ( 2 7 - 6 4 let)

Merklín 1 9 4 , 3 3 4 52
Merklín u Přeštic

Hospic sv. Lazara

pobytová

osoby s chronickým onem.
senioři

lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
itarší senioři (nad 80 let)

Sladkovského 947/66,
Plzeň 2-Slovany,
Východní Předměstí,
326 00 Plzeň 26

Dům Exodus
Třemošná

ambulantní

osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným post.
osoby se zdravotním p o s t

nladší děti (7 - 1 0 let)
itarší děti ( 1 1 - 1 5 let)
lorost (16 - 18 let)
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)

Třemošenská 51,
Záluží, 330 11
Třemošná u Plzně

pobytová
ambulantní
terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s j i n ý m zdrav, p o s t
osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným post.
osoby se zdravotním p o s t
rodiny s dítětem/dětmi
senioři

oez omezení věku

terénní

osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním p o s t
osoby s tělesným post.
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním p o s t
osoby se zrakovým post.
senioři

lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
itarší senioři (nad 80 let)

Náš svět,
příspěvková
organizace
Dům zvláštního
určení s
pečovatelskou
službou
Zařízení denního
pobytu pro
seniory s
nepřetržitým
provozem
Středisko
sociálních služeb
města Kopřivnice,
příspěvková
organizace

Centrum
sociálních a
zdravotních
služeb Poděbrady
o.p.s.

Charitní
pečovatelská
služba

Lipanská 721/3,
Poděbrady III, 290 01
Poděbrady

Pražská 108/10,
Beroun-Závodí,
266 01 Beroun 1

- 172 -

30.11.2007
Tento

měsíc

přibylo

26

nových

poskytovatelů,

takže

celkový

počet

poskytovatelů odlehčovací služby, kteří získali oprávnění k poskytování této sociální
služby, činí k poslednímu listopadovému dni 177 organizací. Žádný poskytovatel nebyl
z elektronického systému vymazán, zároveň byl tento měsíc Domov seniorů v Úvalech
připsán kromě Středočeského kraje i do kraje Praha.

Středisko
odlehčovací
služba

pobytová
ambulantní
terénní

senioři

dospělí (27 - 64 let)
•starší senioři (nad 80 let)

lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

Jugoslávská 662/27,
Praha 2-Vinohrady,
120 00 Praha 2

Dům sociálních
služeb

pobytová

oběti domácího násilí
osoby s chron. duš.onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
osoby v krizi
senioři

Ošetřovatelský
domov Praha 3

pobytová

senioři

Terénní
odlehčovací
služba POHODY

terénní

Komunitní
centrum Motýlek
nebo domácnost
klienta

ambulantní
terénní

osoby s kombinovaným post. lěti předškol. v ě k u ( l -7 let)
osoby s mentálním post
nladší děti (7 - 1 0 let)
osoby s tělesným postižením starší děti (11 - 15 let)

Vlčkova 1067/12,
Praha 14-Černý Most,
198 00 Praha 98

Škola SPMP
Modrý klíč

pobytová
ambulantní
terénní

lěti předškol. věku (1 - 7 let)
nladší děti (7 - 1 0 let)
osoby s kombinovaným post. starší děti (11 - 1 5 let)
osoby s mentálním post
lorost (16 - 18 let)
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí ( 2 7 - 6 4 let)

Šmolková 567/2,
Praha 12-Kamýk,
142 00 Praha 411

Domovy pro
seniory Ošetřovatelské
zařízení Jílovská

pobytová

osoby s kombinovaným post.
lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
osoby s mentálním post
nladší senioři (65 - 80 let)
osoby v krizi
starší senioři (nad 80 let)
senioři

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
lospělí (27 - 64 let)
osoby s tělesným postižením
nladší senioři (65 - 80 let)
osoby se sluchovým post.
starší senioři (nad 80 let)
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Nadlážděnce 1312/9,
Praha 8-Libeň, 182 00
Praha 82

Pod lipami 2570/44,
Praha 3-Žižkov,
130 00 Praha 3

Na Větrově 140/23,
Praha 4-Lhotka,
142 00 Praha 411

Jílovská 432/11, Praha
4-Lhotka, 142 00
Praha 411
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Morávkova 305/35,
Dědice, 682 01
Vyškov 1

osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením

lěti předškol. věku ( 1 - 7 let)
nladší děti (7 - 1 0 let)
;tarší děti (11 - 15 let)
lorost (16 - 18 let)
lěti kojen, věku (do 1 roku)

Kamenná 195/21,
Brno-střed, Stýřice,
639 00 Brno 39

pobytová
ambulantní
terénní

osoby s chronickým onem.
osoby se zdravotním post
senioři

lorost (16 - 18 let)
nladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Ivana Sekaniny
1812/16, Porubá,
708 00 Ostrava 8

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby se zdravotním post
senioři

lorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Charvátská 785/8,
Výškovice, 700 30
Ostrava 30

terénní

osoby s chron. duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombin post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

bez omezení věku

Dlouhá třída 1510/18d,
Město, 736 01
Havířov 1

terénní

osoby s citron, duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav.post.
osoby s kombinovaným post. oez omezení věku
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

Dlouhá třída 1510/18d,
Město, 736 01
Havířov 1

terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením bez omezení věku
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

terénní

Eliada,
odlehčovací
služby osoby se
zrakovým
postižením
senioři

ambulantní
terénní

Dům s
pečovatelskou
službou ASTRA

Komplexní domácí
péče Hestia s.r.o.

Miroslava
Ptáčková - Domácí
péče Hestia

Osobní asistence,
odlehčovací služby
Český Těšín

Osobní asistence,
odlehčovací služby
Karviná

s chronickým onem.
s jiným zdrav, post
s kombinovaným post.
s mentálním post
s tělesným postižením
se sluchovým post.
se zdravotním post

>ez omezení věku

Rodinná pohoda,
o.s.

Hospic sv. Lukáše

osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby

oez omezení věku

Mánesova 537/25,
Český Těšín, 737 01
Český Těšín 1

Stavbařů 2199/32,
Mize rov, 734 01
Karviná 4

I
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l

terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s télesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

>ez omezení věku

Pod břehem 796, Staré
Město, 739 61
Třinec 1

Osobní asistence,
pobočka Jablunkov

terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav, post
osoby s kombinovaným post.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

KZ omezení věku

Nádražní 74, 739 91
Jablunkov

Respitní péče
Eunika

ambulantní
terénní

osoby
osoby
osoby
osoby

s kombinovaným post.
s mentálním post
s tělesným postižením
se zdravotním post

lěti předškol. v ě k u ( l -7 let)
nladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 15 let)

Horova 654/4, Ráj,
734 01 Karviná 4

Odlehčovací
služby Salome

ambulantní
terénní

osoby
osoby
osoby
osoby

s kombinovaným post.
s mentálním post
s tělesným postižením
se zdravotním post

lěti předškol. věku (1 - 7 let)
nladší děti ( 7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
lorost ( 1 6 - 1 8 let)

Nerudova 1041, Nový
Bohumín, 735 81
Bohumín 1

Siloe, odlehčovací
služby

pobytová
terénní

Lydie odlehčovací
služby

Odlehčovací
pobytové služby
Sosna

Osobní asistence,
odlehčovací služby
Třinec

osoby s chron. duš. o n e m
senioři

lospělí ( 2 7 - 6 4 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

ambulantní
terénní

osoby
osoby
osoby
osoby

lěti předškol. v ě k u ( l -7 let)
nladší děti (7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 15 let)
lorost (16 - 18 let)

pobytová

senioři

pobytová

osoby s chronickým onem,
osoby se zdravotním post.
senioři

Dům s
pečovatelskou
službou

Centrum
Auxiliuin

terénní

osoby
osoby
osoby
osoby

s kombinovaným post.
s mentálním post
s tělesným postižením
se zdravotním post

lospělí (27 - 64 let)
nladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

lospělí ( 2 7 - 6 4 lei)
nladší senioři (65 XO let)
starší senioři (nad 80 let)

lěti předškol. věku (1 - 7 let)
s jiným zdrav, post
nladší děti (7 - 1 0 let)
s kombinovaným post.
starší děti (11 - 15 let)
s mentálním post
lorost ( 1 6 - 1 8 let)
s tělesným postižením
nladí dospělí (19 - 2 6 let)

Rolnická 360,
Nová Ves, 709 00
Ostrava 9

Třanovského 1758/10,
Český Těšín, 737 01
Český Těšín 1

Habrová 302, Dolní
Líštná, 739 61
Třinec 1

Hladnovská 757/119a,
Slezská OstrávaMuglinov, 712 00
Ostrava 12

Bratří Hlaviců 97,
Vsetín, 755 01
Vsetín 1
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l

Diakonie ČCEHospic Citadela

Dětský
rehabilitační
stacionář DAR

pobytová

pobytová

osoby s jiným zdrav, post

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
dospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Žerotínova 1421,
Valašské Meziříčí,
757 01 Valašské
Meziříčí 1

osoby se zdravotním post
rodiny s dítětem/dětmi

lěti předškol. věku (1 - 7 let)
mladší děti ( 7 - 1 0 let)
starší děti (11 - 1 5 let)
lorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)

Alžírská 647/1,
Praha 6-Vokovice,
160 00 Praha 6

31.12.2007
Celkový počet organizací, které získaly oprávnění k poskytování k poskytování
odlehčovací služby, činí ke konci tohoto měsíce 179. Z registru byly vymazány
následující organizace: Odlehčovací služby (Tábor), Domov pro seniory Máj (České
Budějovice), Domov dobré vůle pro těžce postižené (Nouzov) a Senior (Teplice).
Občanské sdružení ESY HANDICAP HELP bylo zapsáno do Královéhradského,
Libereckého, Pardubického a Středočeského kraje.

Centrum sociální
a ošetřovatelské
pomoci - Parmská

Centrum
sociálních služeb
Běchovice centrum
krátkodobé péče

Cesta domů,
hospicové
občanské sdružení

pobytová

senioři

mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Parmská 390, Praha
15-Horní Měcholupy,
109 00 Praha 111

pobytová

osoby s chronickým onem.
osoby s tělesným post.
osoby se sluchovým post.
osoby se zdravotním post
osoby se zrakovým post.
senioři

lospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Za poštovskou
zahradou 557,
Běchovice, 190 11
Praha 911

osoby v krizi

oez omezení věku

Buloenská 421/3,
Praha 7-Holešovice,
170 00 Praha 7

osoby s tělesným post.

mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Skalníkova 519/2,
Úšovice, 353 01
Mariánské Lázně 1

terénní

-os

Bubenská 421/3,
Praha 7Holešovice, 170
00 Praha 7

.

ambulantní
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ESY HANDICAP
HELP, o.s.

ambulantní
terénní

osoby s chron. duš. onem.
osoby s chronickým onem.
osoby s jiným zdrav. post.
osoby s kombinovaným post.
osoby s tělesným post.
osoby se zdravotním post
osoby v krizi
-odiny s dítětem/dětmi
senioři

Senior Teplice

pobytová
ambulantní
terénní

osoby s chronickým onem.
osoby s mentálním post
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním post.
senioři

starší děti (11 - 1 5 let)
lorost (16 - 18 let)
mladí dospělí ( 1 9 - 2 6 let)
lospělí (27 - 64 let)
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Rumunská 655/9,
Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec 1

oez omezení věku

K p t Jaroše 50/3,
Proboštov, 417 12
Proboštov u Teplic
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Příloha 2
Jelikož bych se mohla při definováni jednotlivých druhů služeb sociální
prevence dopustit nejednoznačného výkladu, přidržím se původního znění stanové
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Druhy služeb sociální prevence
„Raná péče je terénní případně ambulantní služba určená dětem do 7 let se zdravotním
postižením a jejich rodičům, aby jim napomáhala zvládnout specifické potřeby spojené
s vývojem dítěte.
Telefonická krizová pomoc je poskytována osobám, které se nacházejí v ohrožení
života či zdraví, nebo jsou v obtížné životní situaci a nemohou tuto situaci momentálně
řešit vlastními silami. Jedná se především o provoz linek důvěry a podobných
telefonních služeb.
Tlumočnické služby jsou poskytovány obvykle osobám se smyslovým postižením za
účelem pomoci v komunikaci s okolím a při vyřizování osobních záležitostí. Jsou
poskytovány obvykle jako terénní služba.
Azylové domy jsou pobytové služby pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení. Jsou různého druhu, např. azylové domy pro rodiče s
dětmi, azylové domy pro ženy, pro muže, případně i pro osoby mladší 18 let. Vedle
poskytnutí ubytování je vždy nezbytné poskytnout také podporu, která vede k vyřešení
nepříznivé sociální situace, a to především sociální práce.
Domy na půl cesty jsou pobytovou službou pro osoby do 26 let, které žily dlouhodobě
ve školských zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy, nebo v jiných zařízeních pro
děti a mládež a pro osoby, které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo
ochranné léčby. Domy na půl cesty mají těmto lidem poskytnout podmínky pro úspěšný
samostatný start do běžného života.
Kontaktní centra jsou obvykle ambulantní zařízení určená osobám ohroženým
závislostí na návykových látkách. Služby zde poskytované mají za cíl snižovat sociální
a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek.
Krizová pomoc je terénní, ambulantní, ale i pobytová sociální služba určená osobám,
které se přechodně nacházejí v situaci ohrožení zdraví a života a nejsou schopny tuto
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situaci v daném okamžiku řešit vlastními silami. Součástí krizové pomoci je také
poskytování pomoci obětem domácího násilí. Krizová pomoc vedle poskytnutí stravy či
ubytování nabízí především socioterapii a pomoc při vyřízení nezbytných osobních
záležitostí.
Nízkoprahová denní centra jsou určena osobám bez přístřeší a nabízejí pomoc se
zajištěním osobní

hygieny, zajištěním stravy a vyřízením nezbytných osobních

záležitostí.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytující zejména ambulantní služby pro
děti a mládež ve věku 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
(kriminalita, drogy, alkohol). Cílem služby je zejména nabízet smysluplné využití
volného času, pomoc v orientaci ve společenském prostředí a pomoc se změnou
životního stylu, který je ohrožuje.
Noclehárny nabízejí osobám bez přístřeší možnost přenocování a podmínky pro osobní
hygienu.
Služby

následné

péče

jsou

určeny

osobám

trpícím

chronickým

duševním

onemocněním nebo osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní
péči. Jejich cílem je pomoc při zvládání běžných životních podmínek a prevence
recidivy.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí rodinám s dětmi pomoc se
zvládáním dopadů dlouhodobě sociální situace rodiny nebo jejího člena.
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory nabízející
těmto lidem pomoc při zvládnutí běžných životních situací tak, aby nedošlo k jejich
ohrožení sociálním vyloučením.
Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z
důvodu zdravotního postižení. Účelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní
terapie.
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových
látkách nebo i osoby duševním onemocněním s cílem zbavit se závislosti a vytvořit
dobré podmínky pro začlenění do společnosti.
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Terénní programy jsou realizovány s cílem vyhledávat osoby, které žijí rizikovým
způsobem života nebo žijí v sociálně vyloučených komunitách a pomáhat jim v
minimalizaci rizik spojených s tímto způsobem života a v začlenění do společnosti.
Sociální rehabilitace má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků
potřebných pro samostatný život. Služba je určena osobám se zdravotním postižením,
ale také osobám, které jsou sociálním vyloučením z jiného důvodu, například etnické
příslušnosti, chudoby, dlouhodobě nezaměstnanosti, aj." 320

ii
320

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb„ o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti spřijetím zákona o sociálních službách [online]. Praha : MPSV,
2007 [cit. 24. dubna 2007]. Dostupné na: <http://www.mpsv.ez/cs/9>.
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Příloha 2
Při výčtu druhu služeb sociální péče postupuji stejným způsobem jako v
předchozí příloze. Z důvodu obavy z chybné interpretace se odkazuji na formulace
vytvořené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Druhy služeb sociální péče
„Osobní asistence je terénní služba určená zejména lidem se zdravotním postižením a
seniorům. Osobní asistenti pomáhají zvládnout péči o sebe a umožňují jim účastnit se
života společnosti.
Pečovatelská služba je převážně terénní služba poskytovaná především v domácnosti.
Služba je určena zejména lidem se zdravotním postižením, seniorům a případně i
rodinám s dětmi. Pečovatelé pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost.
Tísňová péče je nepřetržitá telefonická nebo jiná elektronická komunikace s lidmi, kteří
jsou vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Za pomoci této
komunikace je možné zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého zhoršení
zdravotního stavu.
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny lidem, kteří mají sníženou
schopnost komunikovat či se orientovat v prostoru. Jedná se zejména o osoby se
smyslovým postižením. Služba pomáhá zejména při obstarávání osobních záležitostí.
Podpora samostatného bydlení je služba podobná pečovatelské službě, zaměřuje se
však více na posilování osobních schopností člověka samostatně bydlet.
Odlehčovací služby se také mohou nazývat sdílené či respitní služby. Jedná se o
různou kombinaci činností péče, které mají za cíl, umožnit pečujícím osobám nezbytný
odpočinek, tj. sdílí péči či na určitou dobu převezmou péči o člověka, který má sníženou
soběstačnost. Obvykle je tato služba nabízena i v rámci jiných druhů služeb.
Centra denních služeb se doposud nazývaly například „domovinky" nebo i centra
osobní hygieny. Jedná se o ambulantní službu, kterou mohou v průběhu dne (pravidelně
i občasně) využívat osoby se sníženou soběstačností s cílem zajištění pomoci s osobní
hygienou a současně pomoci s vyřízením osobních záležitostí či nabídkou sociálně
terapeutických činností.
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Denní stacionáře jsou ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují osoby se
sníženou soběstačností. V průběhu dne je zde zabezpečována komplexní péče s
ohledem na potřeby uživatelů a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně
terapeutické činnosti.
Týdenní stacionáře jsou pobytovou službou pro osoby se sníženou soběstačností, které
potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Pobyt je zabezpečován obvykle po dobu
pracovních dnů. Služba nabízí komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační
a sociálně terapeutické činnosti.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovou službou s celoročním
provozem,

které

zabezpečují

osobám

se

sníženou

soběstačností

vyžadujícím

pravidelnou pomoc komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně
terapeutické činnosti. Tato služba je určena především těm lidem, kterým z objektivních
důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Domovy pro

seniory jsou

pobytovou službou s celoročním provozem,

které

zabezpečují seniorům se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc
komplexní péči a současně nabízí aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato
služba je určena především těm seniorům, kterým z objektivních důvodů již nelze
zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Domovy se zvláštním režimem jsou pobytovou službou s celoročním provozem s
obdobnou nabídkou jako domovy pro osoby se zdravotním postižením či seniory. Jejich
služby jsou však uzpůsobeny zvláštním potřebám osob, které trpí duševní nemocí, jsou
závislé na návykových látkách nebo trpí Alzheimerovou chorobou či jiným typem
demence. Provoz této služby muže být součástí domova pro seniory či domova pro
osoby se zdravotním postižením.
Chráněné bydlení je moderním typem pobytové služby pro osoby se zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, ale mají schopnost žít víceméně
samostatně v prostředí, které je svým charakterem fakticky totožné s běžným bytem.
Sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (nemocnice, léčebny
dlouhodobě nemocných,

psychiatrické léčebny)

neobejdou

jiné

bez

pomoci

osoby

a

se poskytují osobám,

současně

nemohou

být

které se

propuštěny ze
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zdravotnických zařízení,

p r o t o ž e není

v d n n o u chvíli

m o ž n é j i m z a b e z p e č i t péči V

domácnosti či v zařízeni sociálních služeb."' 21

3:1

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti spřijetím zákona o sociálních službách [online], Praha : MPSV,
2007 [cit. 24. dubím 2007]. Dostupné na: <http://www.mpsv.ez/cs/9>.
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Příloha 2
Společné prohlášení občanů se zdravotním postižením, rodičů dětí se zdravotním
postižením, zástupců církví, pracovníků neziskových organizací i představitelů
státní správy, kteří se sešli ve dnech 14.-15. listopadu 1996 na semináři o respitní
péči pořádaném Nadací Dětský mozek, občanským sdružením SDMO a odborem
péče o zdravotně postižené Ministerstva zdravotnictví ČR:
1. „Respitní péče (respite care) je definována jako péče o postižené či dlouhodobě
nemocné osoby, která dočasně zastupuje a doplňuje péči rodiny. Může být
definována v domácnosti

i mimo domov. Jde o síť sociálních služeb, které

umožňují rodinám i postiženým zapojit se do každodenního života, omezují
jejich izolaci, umožňují získat čas k práci a relaxaci. Respitní péče respektuje
právo jednotlivce nebo rodiny na volbu způsobu a formy péče o své členy.
Přitom vytváří systémové podmínky pro spoluúčast samosprávných komunit i
státní správy na zabezpečení potřeb občana s handicapem nebo rodiny.
2. Náš sociální systém je stále proti systémům ve vyspělých státech především
orientován na sociální dávky a ústavní péči. Pobytem v ústavu sociální péče je
občan izolován od rodiny a společnosti a současně je zbaven části svých
občanských práv.
3. Forem respitní péče je mnoho (při respektování individuální potřeb jednotlivce i
rodiny), ať již jde o prosté pohlídání dětí, osobní asistenci při doprovodu do
školy či zaměstnání nebo pobyty ve skupině věkově i zájmově podobných lidí,
pobyty v krizových situacích rodiny, krátkodobé pobyty ve stacionářích nebo
smluvních rodinách). Ve všech těchto formách se s rodinou dělí o péči
společnost.
4. Prvními iniciátory forem respitní péče v ČR jsou rodiny, kterých se osobně
dotýká nedostatek těchto sociálních služeb nebo občanské aktivity samotných
zdravotně postižených. Životní podmínky rodin pečujících o handicapovaného
člena patří mezi nejtěžší. Celodenní a celoživotní zátěž péče a zodpovědnosti
matky pečující o postiženého člena rodiny nutně znamená osobnost obou,
vzájemné vztahy v rodině i jejich vztah ke společnosti.
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5. Respitní péče je přínosem pro společnost v oblasti ekonomické (respitní péče je
levnější a efektivnější než ústavní péče), může být humanizujícím prvkem v
občanské společnosti.
6. Pro rozvoj respitní péče je nutná legislativní a finanční garance státu.
Poskytovatelé péče mohou být obce, neziskové organizace, občanská sdružení,
charitativní organizace i jednotlivci, kteří naplní legislativní předpoklady
stanovené zákonem."

322

322

Společné prohlášeni občanů se zdravotním postižením, rodičů dětí se zdravotním postižením, zástupců
církví, pracovníků neziskových organizací i představitelů státní správy, kteří se sešli ve dnech 14.-15.
listopadu 1996 na semináři o respitní péči pořádaném Nadací Dětský mozek, občanským sdružením
SDMO a odborem péče o zdravotně postižené Ministerstva zdravotnictví ČR". In Sborník přednášek ze
semináře o respitní péči. Pralia : Ministerstvo zdravotnictví ČR 1997. s. 86-87.
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Příloha 2
Seznam práv pečovatele
1.

„Pečovatel má právo na citlivou a podpůrnou reakci zaměstnavatele v případě
neočekávaných nebo obtížně uspokojitelných potřeb péče.

2.

Pečovatel má právo na dostatečný výcvik v pečovatelských dovednostech spolu
s právem na přesnou a srozumitelnou informaci o podmínkách a potřebách
příjemce péče.

3.

Pečovatel má právo na příznivé hodnocení a citovou podporu svého rozhodnutí
poskytovat péči.

4.

Pečovatel má právo na ochranu svých příjmů a finančního zabezpečení, aniž by to
poškodilo jeho vztahy k příjemci péče.

5.

Pečovatel má právo na výpomoc v naléhavých případech, aby mohl pečovat o své
zdraví, psychiku a vztahy k ostatním lidem.

6.

Pečovatel má právo očekávat od všech členů rodiny, mužů i žen, že se budou
podílet na péči.

7.

Pečovatel má právo poskytovat péči doma, pokud je to tělesně, finančně a emočně
možné. Jakmile to přestane být únosné, má pečovatel povinnost vyzkoušet jiné
alternativy, zejména vnější zdroje pomoci.

8.

Pečovatel má právo dočasně pozměnit svůj životní styl ve vztahu k ostatním
členům rodiny, je-li to zapotřebí k poskytování bezpečného a přijatelného bydlení
svého klienta.

9.

Pečovatel má právo na dostupné a kulturně vhodné služby, které mu pomohou při
péči o svěřenou osobu.

10.

Pečovatel má právo očekávat, že profesionálové v rámci své specializace uznají

důležitost jeho paliativní péče a že uznají starosti a obavy plynoucí ze vztahu
mezi příjemcem péče a pečovatelem." 323

—

n

323

TORRES-STANOVIK, R. Příručka pečovatele : starší dlouhodobě nemocný člověk v rodině -a co
dáli Praha : Hestia, 1998. ISBN 80-238-2591-7.
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Příloha 2
Dotazník pro poskytovatele
Ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku mapující Odlehčovací službu
poskytovanou rodinám osob s autismem. Cílem šetření, jehož garantem je paní PhDr. I.
Strnadová, PhD., je přispět k podpoře rodin osob s autismem a zmapování této nově zavedené
sociální služby v ČR. Sběr dat bude probíhat do poloviny prosince 2007, výsledky budou
anonymně zpracovány a v případě zájmu budou na požádání zaslány elektronickou formou
výsledné grafy „Dotazníku pro poskytovatele". Budete-li mít zájem o výsledky šetření,
kontaktujte mě, prosím, na emailu: janaburicova@centrum.cz.
Vyplněné dotazníky můžete posílat dvěma způsoby (email, obálka). Zvolíte-li
elektronickou formu poslání lze při zakřížkování postupovat následujícím způsobem: kurzorem
klikněte pravým tlačítkem myši na rámeček—»Vlastnosti—»Výchozí hodnota.-Zaškrtnuto—>OK,
po vyplnění celého dotazníku nezapomeňte, prosím, Uložit.
Slovo autismus uvádím v následujícím textu jako synonymum pro všechny pervazivní
vývojové poruchy.
1) Poskytuje Vaše zařízení odlehčovací službu osobám s autismem?
(zakřížkujte odpověď)

•
2) Počet obyvatel města, ve kterém Vaše zařízení poskytuje odlehčovací službu?
(zakřížkujte odpověď)
I

I do 10 tis. obyvatel
] 10-100 tis. obyvatel

I

| více než 100 tis. obyvatel

3) Do které cílové kategorie klientů dle registru poskytovatelů sociálních služeb z a h r n u j e
Vaše zařízení osoby s autismem? (zakřížkujte i více odpovědí)
I

| osoby s mentálním postižením

I

| osoby s tělesným postižením

I

I osoby s kombinovaným postižením

| J osoby s chronickým duševním onemocněním
I

I osoby se zdravotním postižením

I

I osoby s jiným zdravotním postižením

I

| osoby se sluchovým postižením

I

| osoby se zrakovým postižením

•

jiné
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4) Cílovou skupinu klientů p ř e d s t a v u j í ve Vašem zařízení pouze osoby s autismem?
(zakřížkujte odpověď)
LU ano
I

I ne - K t e r ý m dalším s k u p i n á m nabízí Vaše zařízení odlehčovací službu?
(zakřížkujte i více odpovědí)
I

I osoby s mentálním postižením

I

I osoby s tělesným postižením

HJ osoby s kombinovaným postižením
LU osoby s chronickým duševním onemocněním
[

I osoby se zdravotním postižením

•

osoby s jiným zdravotním postižením

•
•

osoby s sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením

•

senioři

EU jiné

5) Kolik činí celkový počet osob s autismem využívající odlehčovací službu ve Vašem
zařízení? (doplňte)

6) Které věkové kategorie klientů s autismem využívají odlehčovací službu ve Vašem
zařízení? (zakřížkujte i více odpovědí)
\
děti předškolního věku (do 6 let)
LU mladší děti (7-10 let)
• starší děti (11-15 let)
] dorost (16-18 let)
[ J mladí dospělí (19-26 let)
LU dospělí (27-64 let)
EU jiné

ii
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7) Které další sociální služby kromě odlehčovací služby Vaše zařízení poskytuje?
(zakřížkujte i více odpovědí)
í

I žádné

U sociální poradenství
I

I osobní asistenci

I

I pečovatelskou službu

I

I centrum denních služeb

I

I denní stacionáře

I

| týdenní stacionáře

•

domovy pro osoby se zdravotním postižením

I

I domovy pro seniory

I

I domovy se zvláštním režimem

I

| chráněné bydlení

I

| ranou péči

i

| azylové domy
J krizová pomoc

I

I sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

•

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

•

sociálně terapeutické dílny

I

I sociální rehabilitaci

I

I jiné

__

8) Domníváte se, že nabídka sociálních služeb pro osoby s autismem je ve Vašem kraji
dostatečná? (zakřížkujte odpověď)
I

I ano

•

ne

I

I nevím

9) Domníváte se, že s přijetím Z á k o n a o sociálních službách č. 108/2006 Sb. se zlepšila
kvalita poskytování odlehčovací služby ve Vaší organizaci? (zakřížkujte odpověď)
I
•

I výrazně zlepšila
spíše zlepšila

I I stejné
•

spíše zhoršila

I

| výrazně zhoršila

I

| nevím

10) V případě, že se zvýšila kvalita poskytované odlehčovací služby ve Vašem zařízení s
přijetím nového Z á k o n a o sociálních službách, uveďte, prosím, j a k ý m konkrétním
způsobem (vypište jen pokud se zvýšila kvalita péče)
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11) Kterou f o r m u odlehčovací služby poskytuje Vaše zařízení klientům s autismem?
(zakřížkujte i více odpovědí)
L ] ambulantní
I
I

I terénní
I pobytovou - Který typ pobytu mohou klienti s autismem využívat ve Vašem
zařízení? (zakřížkujte i více odpovědí)
J týdenní provoz
U respitní víkendy
j j celý měsíc
EU jiné

12) Které zdroje finančních p r o s t ř e d k ů využívá Vaše zařízení k zabezpečení odlehčovací
služby? (zakřížkujte i více odpovědí)
I

| příspěvek na péči

I

I dotace z MPSV

I

| dotace z kraje

I

| dotace z obce

I

I dotace ze strukturálních fondů EU

J dotace z jiných zdrojů
I sponzorské dary, sbírky
I

I výnosy z prodeje výrobků

EU jiné

13) Kolik z a m ě s t n a n c ů přímo poskytuje odlehčovací službu ve Vašem zařízení (na
jakýkoliv pracovní úvazek)? (doplňte počet osob *)
0
1

pracovníci v sociálních službách:
I zdravotničtí pracovníci:
• všeobecná sestra
• ošetřovatel
• fyzioterapeut
• ergoterapeut
• zdravotně-sociální pracovník
• nutriční terapeut
• jiné (vysvětlete)

I

| sociální pracovníci:

|

| pedagogičtí pracovníci:
• vychovatel
• speciální pedagog
• jiné (vysvětlete)
dobrovolníci
jiné

ii

* má-li osoba více Junkcí(př. vychovatel a sociální pracovník), uveďte jako dva zaměstnance
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14) Které oblasti vnímáte při poskytování odlehčovací služby ve Vašem zařízení jako
nejproblematičtější? (zakřížkujte)
I

| sledování legislativních změn související se sociálními službami

I

| koordinace/organizace odlehčovací služby

•
I

převažující poptávka po odlehčovací službě
| řešení stížností a problémů zúčastněných osob

I

| nedostatečná/nevhodná materiální a technická vybavenost pracoviště, kde probíhá
odlehčovací služba
j | Inspekce poskytování sociálních služeb
|_Z1 nedostatečné personální zajištění
!._J nedostatečná odborná úroveň personálu zabezpečující odlehčovací službu
•

problémy se sháněním nových zaměstnanců

LZI obtíže dodržet maximální denní finanční limit za poskytnutí stravy klientům
I

| finanční obtíže organizace

I

| finanční obtíže rodičů

I

I nedostatečný zájem rodin při plánování odlehčovací služby

I

I malá participace asistentů/dobrovolníků během letních prázdnin, zkouškového období

I

| nesetkáváme se s žádnými obtížemi

EU jiné
15) Které nejčastější oblasti z hlediska sociálních sféry se domníváte, že by přispěly ke
spokojenějšímu a kvalitnějšímu životu klientů s autismem a jejich rodinných příslušníků?
(zakřížkujte)
I

I zlepšit informovanost veřejnosti, osvětové přednášky, konference
rozšíření sociálních služeb do menších měst/vesnic

! 71 zvýšení příspěvků sociálních dávek
I I více hodin na osobního asistenta (odlehčovací službu) u organizací, nabízející tyto
sociální služby
\ | zřízení většího počtu organizací nabízející služby specifické pro osoby s autismem
I

•
I

I zajištění a rozšíření poradenských a komplexních informací o nabídce sociálních služeb
pro rodin osob s autismem

potřeba zajištění dopravy (MHD) do škol, zařízení, lékaři, aj.
I zlepšit koordinaci, vzájemnou komunikaci orgánů, propojenost úřadů, efektivnější
komunikaci

LU větší vstřícnost, ochota a taktní jednání pracovníků státní sféry
I

I odborná kompetentnost zaměstnanců státní sféry, kvalitní a přesné informace týkající se
sociální problematiky

I

I sociální služby a péči nezaměřovat jen na školní mládež, výhledově řešit podporované
zaměstnání, chráněné bydlení, asistenční službu pro dospělé
| existence odborného časopisu přinášející poznatky a zkušenosti ohledně autismu ze všech
resortů

I

| J změna legislativních zákonných opatření (ZTP/P, příspěvek na péči, aj.)
E ] jiné

Děkuji za spolupráci a těším se na Vaše výsledky. S pozdravem Jana Buřičová
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Příloha 2
V Soběslavi, 15. října 2007
Dobrý den,
ráda bych se na Vaše zařízení obrátila s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku
týkající se problematiky odlehčovací služby od 1.1.2007. Zpracovávám na PedF UK
šetření ohledně Odlehčovací služby poskytované rodinám osob s autismem a ráda bych
zmapovala tuto sociální službu z hlediska poskytovatele.
v

Setření, jehož garantem je paní PhDr. I. Strnadová, PhD., bude probíhat
celorepublikově u všech registrovaných poskytovatelů Odlehčovací služby mající v péči
klienty s autismem. Sběr dat se bude konat v průběhu listopadu a poloviny prosince
2007, výsledky budou anonymně zpracovány a na požádání mohou být poskytovatelům
odlehčovací služby elektronickou formou zaslány v březnu 2008 výsledné grafy
„Dotazníku pro poskytovatele" mapující situaci odlehčovací služby klientů s autismem
v ČR. Dotazník obsahuje převážně polouzavřené otázky a vyplňování nezabere více než
15 minut času.
Děkuji za spolupráci a věřím, že šetření přinese zajímavé výsledky i pro Vás a
přispěje k zmapování jedné z významných oblastí týkající se podpory rodin osob s
autismem.
S pozdravem
Jana Buřičová
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