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ÚVOD
Ve své diplomové práci se zabývám možnostmi chráněného bydlení i nabídkou 

návazných služeb pro dospělé mentálně postižené osoby na území hlavního města 

Prahy. V práci budu sledovat aktuální situace a trendy, které jsou uplatňovány 

v podpoře lidem s mentálním postižením. Téma jsem si zvolila s ohledem na mou 

tříletou praktickou zkušenost v práci s mentálně postiženými lidmi v organizaci 

Společnosti Duha, kde jsem získala poznatky i dovednosti cenné pro tuto práci.

Chráněné bydlení je služba „mladá“, zformovaná na základě změn v sociálním 

systému po roce 1989 a v návaznosti na skutečné potřeby lidí s mentálním postižením. 

Ideálem této služby je poskytování individualizovaných služeb v prostředí běžného 

života v souladu s principem integrace a rovnocenného přístupu k lidem s mentálním 

postižení. Ktomu napomohlo i definování této služby v zákoně č. 108/2006 Sb., který 

s sebou přinesl mnoho inovativních změn majících vliv na kvalitu poskytovaných 

služeb.

Cílem mé práce je v teorii popsat chráněné bydlení ve všech podstatných 

aspektech a v následné praktické části vybrané oblasti předložit k posouzení 

respondentům z řad zaměstnanců, uživatelů služby i rodičů těchto uživatelů. 

Předpokládám, že výsledkem mé jednoduché sondy bude paleta názorů odrážející míru 

spokojenosti v oblastech, které jsou pro zajištění kvalitní služby nezbytné.

Práce je rozdělena do pěti hlavních celků. V první části jsou předloženy všechny 

obecné informace o mentálním postižením i o lidech s mentálním postižením, kteří si 

své postavení mezi „námi“ formují v kontextu humanistických trendů proklamovaných 

v pokrokové a moderní společnosti. Druhá část je postavená na legislativní základně, 

kde jsou předloženy významné dokumenty a platné zákony, kterými jsou práva lidí 

s mentálním postižením upravována a služba chráněného bydlení definována. Třetí část 

se zaměřuje na konkretizování služeb chráněného bydlení, na vymezení všech jejich 

podstatných oblastí a je zakončena výčtem některých poskytovatelů služeb chráněného 

bydlení. Návazné služby v jejich možnostech i ve stávající nabídce jsou součástí čtvrté 

části. V páté závěrečné části se zabývám interpretacemi sebraných informací, které jsem 

v rozhovorech získávala od respondentů-zaměstnanců, uživatelů i rodičů v jedné výše 

zmíněné organizace. Výsledkem by mělo být vyhodnocení názorů respondentů v jejich 

doporučeních a návrzích na přijetí možných změn v poskytování této služby. Setření
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probíhalo anonymně a výsledky šetření nejsou v žádném případě zobecňující na celou 

organizaci.

Informace jsem získávala z internetových stránek jednotlivých organizací, 

z dostupné literatury, ze sborníků, z výročních zpráv, z portálu MPSV a z interních 

dokumentů Společnosti Duha. Zahraniční literaturu jsem čerpala z knih, které jsou ve 

fondu Národní knihovny v Klementinu.
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1. TERMINOLOGICKÉ (RÁMCOVÉ) VYMEZENÍ POJMŮ:
Pojmosloví mentální retardace (mentálního postižení), chráněné bydlení, 
podporované bydlení, zdravotní postižení.

Frekvence některých výrazů bude vysoká, proto je budu předkládat, jak to dovolí 

stylistická úprava textu, ve zkratkách. Následující spojení se budou v textu objevovat 

jako: ZP-zdravotně postižený,

MP-mentálně postižený,

MR-mentálně retardovaný,

CHB-chráněné bydlení,

PB-podporované bydlení.

1.1. Pojmosloví mentální retardace - mentálního postižení
(mentally disability)

Pojmy mentální retardace a mentální postižení chápu jako synonyma, tudíž se

jejich užití v textu neváže k žádnému jednotnému pravidlu a záleží čistě na mém 

subjektivním vnímání a stylistických potřebách. Spojení, „člověk s mentální retardací 

(s mentálním postižením)“, vnímám jako významově nejbližší představě o 

nestigmatizujícím označení, avšak užití v textu bude limitováno jazykově a stylisticky.

Bajo (1994) uvádí, že jen v naší odborné literatuře se vyskytovalo v období let 

1952 až 1989 více než dvacet různých označení stavu nazývaného mentální retardace , 

např.duševně postižení, duševně úchylní, duševně abnormální, duševně opoždění, 

duševně defektní, rozumově postižení, rozumově zaostalí, intelektově úchylní či 

abnormální, slabomyslní, oligofrenní1, mentálně defektní, mentálně abnormální, 

mentálně opoždění atd.

Změny v pojmosloví v oblasti mentální retardace potvrzují skutečnost, že 

termíny označující negativní lidskou odchylku, jakou je mentální retardace, obsahují 

hluboce zakořeněné socio-kultumí mýty, které nejsou statické, nýbrž podléhají 

změnám. Jak se mění opodstatněnost mýtů, ztrácejí s nimi související terminologické 

pojmy na aktuálnosti (Šiška 2005, s.13).

Dle Švarcové (2006, s.30) se z termínů původně neutrálních stávají často 

označení zraňující nebo urážlivá. Tento osud potkal i termíny debilita, imbecilita a 

idiocie, které se v souladu pedagogické a psychologické praxe už téměř neužívají. Tyto

1 Oligofrenie (oligophrenia)-pojem řeckého původu označující slabomyslnost, tedy nedostatečný vývoj 
osobnosti člověka s důsledkem snížených rozumových schopností (Hartl, Hartlová 2000, s.369).
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pejorativní pojmy jsou dnes používané převážně jako prostředek ke společenské 

degradaci a veřejnému znevážení či zostuzení.

Ve své praxi (ve Společnosti Duha) jsem se setkávala s těmito pojmy ve starých 

lékařských posudcích , kde je stále zachováno ještě původní „pejorativní“ zařazení do 

výše zmíněných, již přežitých kategorií.

Pojmosloví chápané v tomto významu napomáhalo k přesnější identifikaci 

mentálně postiženého člověka tak, aby byl oddělen od „normální“ části populace a 

zařazen do skupiny lidí „nepřizpůsobivých“, kteří nejsou vzhledem k povaze svého 

postižení ve společnosti žádoucí. Důsledkem byla izolace, stigmatizace a umisťování 

těchto lidí do speciálních zařízení, která byla zřizována mimo dosah běžné „civilizace“, 

aby nedocházelo ke kontaktům normální populace s jedinci postiženými. Mentální 

retardace byla více vnímána jako absolutní stav, kdy člověk bud' retardovaný je nebo 

není. Cílem bylo pojmenování a následné zařazení do určité skupiny postižení tak, aby 

byl jasný přístup k takto postiženým lidem. Tento přístup stavil bariéry mezi těmi „s 

postižením“ ve vztahu k těm „normálním“, následkem čehož docházelo k sociálnímu 

vyloučení a znevýhodňování takto postižených jedinců.

Sami mentálně postižení vnímají tuto „hanlivou“ terminologii za zcela 

nepřijatelnou a svou osobu znehodnocující, což kladně působí na jejich sebevědomí i 

formování názorů širší veřejnosti. Svou odlišnost často chápou jako důsledek nemoci 

nazývanou, „pro ně prázdným pojmem“, mentální retardace, kterou však jakoby 

oddělovali od své osobnosti. Vědí, že jsou ,jiní“, ale nepátrají po příčinách své 

odlišnosti, nýbrž hledají možnosti uplatnění v podmínkách konformní společnosti.

Americká asociace pro mentální postižení (AAMR), se v souladu s pojetím 

mentální retardace jako proměnné veličiny, snaží odstranit pomyslné hranice mezi 

normalitou a mentální retardací. Cílem jejich snažení je změnit uvažování o mentální 

retardaci tak, aby se prioritně podporoval jedinec v prostředí v kontextu jeho aktuálních 

potřeb.

V praxi jde tedy o to, aby se označení „mentálně retardovaný“, nestávalo 

omluvou pro nemožnost edukace, a začaly se naopak hledat způsoby jak pracovat 

s vnějším prostředím ve vztahu k individualitě každého takto postiženého jedince.

Na základě doporučení organizace Inclusion International, dříve známou pod 

názvem Mezinárodní liga asociací pro osoby s mentálním handicapem (ISLMH), je 

vhodné užívat označení člověk s mentální retardací (s mentálním postižením). Tím má
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být vyjádřena skutečnost , že retardace není integrální součást člověka, ale je pouze 

jedním z mnoha jeho osobnostních rysů (Švarcová 2006, s.30).

Diskuse o vhodné a přijatelné terminologii ve vztahu k mentální retardaci 

probíhá i v zahraničí, kde je snahou respektovat v pojmosloví názory samotných 

„postižených“ lidí, kteří tak přímo participují na hledání eticky nej přijatelnějších 

pojmů. Ve Velké Británii iniciovalo hnutí sebeobhájců změny v terminologii a termín 

„leaming difficulties“ (obtíže ve vzdělávání) je od roku 1994 legislativně stvrzen.

V USA a v Austrálii se z důvodu pejorativního obsahu starších názvů zavádějí nové 

pojmy jako např. postižení intelektu (intelectually disabled people). V poslední době se 

ve snaze zabránit stigmatizaci lidí s mentálním postižením někdy ustupuje i od termínů 

jako je člověk s mentální retardací (s mentálním postižením) a užívají se , jemnější“ 

charakteristiky, jako např. „člověk s problémy v učení“, tento termín však již míjí 

podstatu mentální retardace a může vést k různým nedorozuměním (Švarcová 2006, s. 

30).

Postupná změna v pojmosloví v oblasti mentální retardace odráží větší citlivost 

odborníků k lidem s tímto druhem handicapu a zároveň i reflektuje postoje právě 

samotných postižených k této problematice.

Mezi hlavní posuny ve vnímání problému je chápání mentálního postižení jako 

otázky jedinečného světa člověka a jeho blízkých, což kontrastuje s vnímáním 

mentálního postižení jako absolutního, neměnného stavu v dobách minulých, ne však 

zapomenutých. Doba, kdy bylo definování celé skupiny vymezeno negativními 

vlastnostmi a negativním vlivem na společnost, je snad za námi a otevírá se prostor pro 

podporování Jedince“ v dosažení jeho pozitivně společensky vnímaného místa v jejich 

komunitě (Šiška 2005, s.19).

1.2. Chráněné bydlení (sheltered housing)
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná v bytech běžné zástavby, 

které jsou buď v přímém vlastnictví poskytovatele nebo je má organizace v nájmu. 

Chráněné bydlení je vhodné pro klienty se zdravotním postižením nebo duševním 

onemocněním, kdy měřítkem podpory a pomoci je hloubka postižení, a s tím i spojená 

míra soběstačnosti. Klient využívá služeb některé nestátní organizace, která poskytuje 

služby asistence prostřednictvím svých zaměstnanců, nejčastěji však tzv.asistentů. 

Služba je vždy koncipována s ohledem na individualitu každého jedince i s důrazem na
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zachování co největší míry jeho samostatnosti i nezávislosti, a to především právě na 

sociálních službách. V jednom bytě může žít jeden či více klientů, kdy základním 

kritériem obsazení každého bytu je respekt k právům i k názorům konkrétního jedince. 

Chráněné bydlení je tedy buď individuální či skupinové, je zajišťováno celoročně a 

poskytováno v podmínkách, které jsou v co největší míře srovnatelné s podmínkami 

života běžných lidí tzn.vrstevníků. Chráněné bydlení se začalo rozvíjet po roce 1989 a 

teprve až v zákoně č. 108/2006 Sb.je tato služba nově definována se všemi právními 

důsledky a souvislostmi vyplývajícími z jejího poskytování.

1.3. Podporované bydlení (supported housing)
Další možností samostatného bydlení je bydlení podporované v zákoně 

vymezené spojením „podpora samostatného bydlení“. Popis této služby najdeme 

v témže zákoně, jako bydlení chráněné (zákon č. 108/2006 Sb.), se základním rozdílem 

v definici této služby i ve výčtu poskytovaných činností tak, jak jsou stanoveny 

zákonem.

„Chráněné bydlení se neliší od bydlení podporovaného v následujících činnostech:

- v pomoci při zajišťování chodu domácnosti,

- ve výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech,

- ve zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím,

- v poskytování sociálně terapeutických aktivit,

- v pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a

- při obstarávání osobních záležitostí uživatelů této služby.

Služba chráněného bydlení j e v  zákoně rozšířena o činnosti, kterými jsou, zajištění 

ubytování i stravy či pomoci při zajišťování stravy“( zákon č. 108/2008 Sb.).

Bydlení s podporou je terénní služba ve vlastních bytech klientů ,vhodná spíše 

pro ty klienty, kteří potřebují jen omezenou podporu, případně krátkodobou 

intenzivnější pomoc (Matoušek 2003, s.37).

Služba by mohla být využívána především občany s lehčími formami mentální 

retardace, kteří jsou schopni žít relativně samostatným způsobem života, ale někdy 

potřebují pomoc při řešení složitějších problémů nebo krizových situací (Švarcová,

2006, s.176).
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V mé práci budu vycházet především z poznatků a zkušeností z chráněného typu 

bydlení, jehož služby přednostně poskytovala organizace, ve které jsem coby asistentka 

CHB působila po dobu tří let.

1.4. Zdravotní postižení (disability)
Za zdravotně postižené se v duchu definice Světové zdravotnické organizace 

(WHO) považují jedinci, u kterých došlo v důsledku poškození organismu a porušení 

jeho funkcí ke snížení některých jejich schopností a výkonnosti a následně i k jejich 

znevýhodnění (handicapu2, zdravotnímu postižení) ve srovnání se zdravým-intaktním3 

člověkem (Podešva 2007, s.10).

Slovník sociální práce dělí zdravotní postižení do těchto kategorií:

• postižení sluchu,

• postižení zraku,

• poruchy řeči/komunikace,

• postižení mentální,

• postižení pohybového ústrojí a

• postižení duševní poruchou.

U jednotlivého člověka se mohou vyskytovat v různých stupních a v různých 

kombinacích (Matoušek 2003, s.271).

K těmto kategoriím je nutné přiřadit i další skupiny postižení, na něž se obvykle 

zapomíná. Jedná se o postižení kombinovaná a o kategorii tzv. civilizačních chorob 

(Krhutová 2005, s.19).

1.4.1. Prevalence lidí se ZP

V Národním plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se ZP z roku 1998 byl 

celkový počet osob se ZP odhadován na 1,2 mil.osob, stejně jako v předchozím 

Národním plánu z roku 1993, kde bylo uvedeno dělení podle postižení, z čehož připadá 

na mentální postižení hodnota 300 00 tisíc. Mentálně postižení tak tvoří jednu 

z nejpočetnějších skupin mezi všemi postiženými (Švarcová 2006, s.38).

2Handicap (handicap)-dle doporučení WHO znevýhodnění jedince, kt.zamezuje nebo omezuje výkon jeho 
normální role, jde o sociokultumě ovlivnitelný důsledek přímo neovlivnitelného poškození nebo 
postižení, je to míra v níž je postižení jedinec handicapován a je tedy dán tím, nakolik mu společnost 
vytvoří podmínky pro překonávání důsledků postižení, nakolik pomoc okolí odpovídá závažnosti poruchy 
(Hartl, Hartlová 2000, s.186).

3lntaktní (intact)-neporušený, nedotčený (Tamtéž, s.232)
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S ohledem na určitou nepřesnost lze v současnosti konstatovat, že je u nás asi 1 

milion ZP, tedy asi 10% obyvatel republiky. V dalších evropských zemích procento ZP 

osciluje mezi 5% až 19% s tím, že je tento vysoký rozdíl ve skutečných počtech ZP 

způsoben odlišnými kritérii při posuzování ZP. Podle Důvodové zprávy EU k přijetí 

rozhodnutí Rady Evropy o Evropském roku osob se ZP 2003 má v EU zdravotní 

postižení přibližně 38 milionů osob, neboli každý desátý Evropan všech věkových 

kategorií (Krhutová 2005, s.21).

Zdravotně postižení jsou nuceni ve svém životě čelit překážkám, které zdravá 

populace nezná nebo má pro jejich řešení větší prostor a širší možnosti (Sociální 

politika 2000/3, s.16).

ZP se například setkávají s bariérami při hledání a udržení si zaměstnání, při 

používání veřejné dopravy, při vstupu do budov či jiných staveb, při přístupu ke 

vzdělání i využívání služeb i zboží. Tyto i další překážky znemožňují ZP stát se 

plnohodnotnými občany a omezují je tak v jejich právech na nezávislý způsob života.

Zdravotní postižení je tedy trvalou vlastností jedince, která bývá sociálně nápadná 

a znevýhodňující, proto může být pro postiženého zařazení do společnosti zdravých 

obtížné (Vágnerová 2004, s.189).

Mezi nástroje udržení a zvyšování kvality života lidí se ZP patří kromě 

legislativních opatření, také cílené vzdělávání a osvěta majoritní části obyvatel 

(Krhutová 2005, s.5).

Důležitým předpokladem začlenění do společnosti zdravých je schopnost 

komunikace, porozumění pravidlům, která zde platí, a jim odpovídající chování. 

Z tohoto důvodu bývají nejčastěji izolováni lidé s poruchou komunikace, tedy mentálně 

postižení (Vágnerová 2004, s.192).
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2. MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

2.1. Definice mentální retardace
„Mentální retardaci“, jako zastřešující pojem, přijala v roce 1959 Světová 

zdravotnická organizace (WHO), kdy podstatným faktorem je jeho interdisciplinární 

charakter a přesah do všech oblastí života postiženého jedince.

„Mentální retardace je jev nesmírně složitý vzhledem k celé řadě faktorů, 

kterými může být determinován, což s sebou nese jisté těžkosti ve stanovení jednotné 

definice. Z tohoto důvodu existuje v naší i v zahraniční literatuře celá řada rozličných 

definicí, které se liší dle hledisek a teoretických postojů jejich autorů“

(Krejčířová 2007, s.7).

Stanovení jednotné definice a klasifikace je však velmi nutné, neboť pouze na 

základě jednotného pojetí mentální retardace lze řešit i praktické problémy související 

s plánováním a realizací péče, potřebných služeb a podpor těmto osobám (Tamtéž, s.7).

Světová zdravotnická organizace stanoví mentální retardaci jako stav 

zastaveného či neúplného vývoje, který je zvláště charakterizován narušením 

dovedností projevujícím se během vývojového období, přispívajících k povšední úrovni 

inteligence, tj.pozná vacích, řečových, pohybových a sociálních schopností (Krejčířová

2007, s.7).

Švarcová (2006, s.29) mentální retardaci popisuje jako trvalé snížení 

rozumových schopností, které vzniklo v důsledku poškození mozku. MP není nemoc, 

je to trvalý stav, způsobený neodstranitelnou nedostatečností nebo poškozením mozku.

Člověk s MP je tedy hůře adaptabilní a nedostatečně intelektově vybaven, což 

předznamenává jeho možný vývoj i působení v rámci intaktní společnosti.

Následující definice podle Americké asociace (AAMR)4 pro mentální postižení je 

inovativní v důrazu, který má být kladen na systém plánování individuální podpory a 

přidělení nálepky „mentální retardace“ má tak vést k vytvoření profilu potřebné 

podpory (Šiška 2005, s.10). AAMR se nesnaží změnit počty postižených MR, ale 

usiluje o změny v uvažování o lidech s MP.

4 AAMR-(American Association on Mental Retardation)-americká organizace poskytující služby lidem 
s MP, která byla založena v roce 1876, a měla podstatný vliv na stanovení definice i klasifikačních kritérií 
MR. Se změnou používané terminologie došlo v roce 2006 ke změně názvu organizace na American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities ( Thyer B.A.and Wodarski J.S. 2007, 
s.33,36.)
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2.2. Příčiny vzniku
Příčinami MR je dědičnost a organické poškození mozku, ke kterému mohlo 

dojít během nitroděložního vývoje, při porodu nebo v době krátce po narození 

(Matoušek 2003, s.106).

Podle vývojového období, v němž k mentálnímu postižení dochází, se rozlišuje 

oligofrenie, která se považuje za opoždění duševního vývoje v období prenatálním, 

perinatálním nebo časně postnatálním, a demence, jež se chápe jako důsledek 

poškození mozku různého druhu již v průběhu života jedince, zpravidla po dovršení 

druhého roku věku (Švarcová 2006, s.28).

O mentální retardaci nelze mluvit v případě nedostatečně podnětného prostředí, 

kdy jde spíše o sociální poškození vývoje rozumových schopností, o formu 

zanedbávání ve výchově (dříve nazývanou pseudooligofrenie). Takový handicap není 

trvalý ani vrozený, nejde o poškození CNS, ale o podnětový deficit (Vágnerová 2004, 

s.292).

V praxi jsem se poměrně často setkávala s určitou „sociální zanedbaností“, jejíž 

příčinou byla právě nedostatečná aktivizace v podmětovém spektru během raného 

vývoje dítěte. Úkolem asistenta je pak tento „sociální handicap“ v individualizované 

práci s klientem kompenzovat. Asistenti mnohdy naráží na bariéry, které jsou stavěny 

těmi nejbližšími, a to zejména rodiči, kteří brání přijmutí nových postupů v práci 

s klientem. V jejich chování se odráží převážně pečovatelský až hyperprotektivní 

přístup, který byl ve vztahu k MP uplatňován téměř po celé minulé století.

K postupné změně zažitých stereotypů dochází prostřednictvím otevřené komunikace a 

zapojování rodičů či osob blízkých do aktivit této organizace.

2.3. Prevalence lidí s MP
V současné době neexistuje přesný údaj o výskytu MR osob v naší ani světové 

populaci. Problém souvisí s nejednotnou definicí i s různými přístupy k diagnostice 

tohoto postižení (Černá 1995, s.21).

Podle Švarcové (2006) počet osob s MR stále stoupá, důvodem tohoto vzrůstu 

může být lepší evidence u MP, i když tato evidence není úplná. V našich podmínkách 

brání vytvoření evidence dodržování lékařského tajemství, kdy mnozí lékaři nemají 

zákonnou povinnost informovat další odborníky o takto postižených a chybí jim i 

ochota předávat získané poznatky dál.
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Absolutní počet MR v naší populaci není znám. Podle kvalifikovaných odhadů se 

uvádí, že je MR v současnosti postiženo asi 3% občanů, z nichž nejvčtší počet-téměř 

2,6 %-připadá na postižení lehkou mentální retardací (Švarcová 2006, s.39).

Podle autorů knihy (Sociál work in Mental Health) jde v 85% o postižené, kteří 

spadají do skupiny lehké MR (Thyer B.A. and Wodarski J.S. 2007, s.36).

Lidí s těžkou a hlubokou MR je přibližně 0,1-0,2 % v populaci, což odpovídá 

hodnotě od 10 do 20 tisíc lidí s MP. Statistiky evropských zemí operují s podobnými 

počty MR. Národní plán opatření ke snížení negativních důsledků zdravotního 

postižení z roku 1993 udává číslo 300 000 tisíc jako hodnotu výskytu lidí s MR v ČR 

(Švarcová 2006, s.39).

Chlapci i dívky bývají postiženi v přibližně stejné míře, občas je uváděna o něco 

vyšší četnost mentální retardace u dětí mužského pohlaví (Kóhler, 1999).

Podle autorů knihy (Sociál work in Mental Health) je poměr dospělých MP mužů 

k stejně postiženým ženám 2:1 (Thyer B.A.and Wodarski J.S. 2007, s.36).

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 1995 na 

celém světě 31 361 000 lidí postižených MP, z toho na Evropu připadalo téměř pět 

milionu takto handicapovaných lidí . Postižení se v populaci vyskytuje napříč všemi 

sociálními skupinami i vrstvami společnosti, nemá tedy žádné hranice a může se objevit 

v každé rodině (Field A. M. and Sanchez A.V. 1999, s.23).

Na základě svých zkušeností mohu říci, že jsem se v mé práci setkávala 

přednostně s klienty s lehčím až středně těžkým typem MP. Míra postižení i 

individualita každého klienta byly vždy zásadními činiteli majícími vliv na výběr 

vhodných metod i pracovních postupů.
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3. CHARAKTERISTIKA A KLASIFIKACE MP

Složitost definováni MR se odráží i ve složitosti klasifikačních systémů, jejichž 

počet se v současné době blíží číslu padesát. Při klasifikaci je užíváno nejrůznějších 

hledisek, z nichž nej častější jsou, hloubka, vyjadřovaná stupni postižení, hledisko 

etiologické a symptomatologické. Množství klasifikačních systémů je vytvářeno ke 

specifickým účelům, např. speciálně-výchovným (Černá 1995, s.14).

Lidé s MP jsou ve svých projevech ,jiní“ a tato jinakost s sebou nese určité 

nároky na lidi, kteří s člověkem s MP přijdou do styku. Některé zvláštnosti a specifika 

je potřeba při práci s klientem s MP znát, aby se snížilo riziko neporozumění ,a i 

následného odmítnutí jako možného partnera při práci na jeho podpoře.

3.1. Kvantitativní hodnocení MR
Důležitým kritériem hodnocení poruchy rozumových schopností je kvantita 

úbytku, respektive zachování příslušných kompetencí. Závažnost úbytku lze určit 

srovnáním úrovně schopností MP jedince s normou tzn.prostřednictvím psychologické 

diagnostiky inteligence (Vágnerová 2004, s.301).

Světová zdravotnická organizace posuzuje hloubku postižení podle toho, jak 

dalece se jedinec vzdaluje od modálního průměrného výkonu, který má hodnotu IQ 

100. WHO považuje za hranici IQ 70 (Šiška 2005, s.8).

Kvantitativní hodnocení úrovně rozumových schopností zdaleka nepostihne 

všechny zvláštnosti inteligence konkrétní osoby a nemělo by být pouze jedinou 

diagnostickou metodou při poznávání každého jedince.

Mentální retardace je podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) přijaté na 

základě lO.revize v roce 1992 vŽenevě, rozdělena do šesti základních kategorií 

odrážející hloubku a stupeň postižení. Jedná se výčet nejfrekventovanějších znaků 

typických pro daný stupeň postižení. Jednotlivé kategorie stručně popíšu pro účely této 

práce tak, abych podtrhla socializační a adaptační schopnosti osob s MR.

3.1.1. Lehká mentální retardace IQ 50-69 (F70)

Mentální věk u člověka s MP může dosáhnout úrovně dítěte středního školního 

věku, což odpovídá rozmezí 9-12 let. Lehká MR je se svými 80%, nejčastěji 

diagnostikovanou poruchou v populaci mentálně postižených (Čadilová 2007, s.27). 

Myšlení i řeč jsou konkrétní, verbální projev je prost abstrakcí a v řeči je patrná
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obsahová chudost a nepřesnost ve vyjadřování. Většina jedinců s tímto stupněm 

postižení dosáhnou úplné nezávislosti v osobní péči i v praktických dovednostech, 

avšak je znát opoždění oproti normě. V sociálně nenáročném prostředí mohou žít zcela 

bez problémů. Emoční a sociální nezralost, specifické rysy osobnosti, rodinné 

prostředí i výchovné působení jsou však důležitými faktory působící na jejich pozdější 

uplatnění v rámci dané společnosti.V dospělosti mohou dosáhnout určité 

samostatnosti, jsou pracovně začlenitelní, potřebují pouze dohled 

(Vágnerová 2004, s.303).

Postižení v tomto pásmu umožňuje vzdělávání ve speciální škole s ohledem 

individuální schopnosti a možnosti se učit. Jedinci s tímto typem postižení mají velké 

šance na získání práce, která bude zohledňovat jejich praktické dovednosti a specifické 

schopnosti např. v programech podporovaného zaměstnávání. V chráněném bydlení 

bylo několik klientů, kteří přijímali podporu jen v nezbytných případech a náplň 

služby si aktivně vytvářeli na základě jejich požadavků.

Tato diagnóza zahrnuje:

• slabomyslnost,

• lehkou mentální abnormalitu,

• lehkou oligofrenii (dříne označovanou jako debilitu).

(Švarcová 2006, s.34).

3.1.2. Středně těžká mentální retardace IQ 35-49 (F71)

Uvažování jedinců se středně těžkou MR je možné přirovnat k myšlení 

předškolního dítěte tzn.v rozmezí 6 až 9 let.Tato porucha připadá přibližně na 10% 

populace s mentální retardací.Ve verbálním projevu se vyskytuje jednoduchost, 

agramatičnost a častá nelogičnost sdělení. Je omezena schopnost se starat sám o sobe a 

nápadná je nekoordinovanost pohybu. Dochází k osvojení základních návyků 

souvisejících především s jejich samoobsluhou. V dospělosti jsou jen málokdy schopni 

vést samostatný život. Navazování kontaktů i participace na jednoduchých sociálních 

aktivitách je zachována. Je zde patrná nerovnoměrná úroveň rozumových a 

motorických schopností (Čadilová 2007, s.28).

Speciální vzdělávací programy mohou poskytnout postiženým příležitost 

k rozvíjení omezeného potenciálu a k získání základních vědomostí a dovedností 

(Vágnerová 2004,s.302).
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Práce nesmí být náročná na přesnost a rychlost a jedinec musí být pod neustálým 

odborným dohledem. Vhodná je osobní asistence či práce v chráněné dílně. Často se 

vyskytují tělesná postižení a neurologická onemocnění, zejména epilepsie (Švarcová

2006, s.34).

Služba pro jedince s tímto typem postižení vyžaduje více podpory i pomoci ze 

strany osobního asistenta, jehož úsilí směřuje k nalezení nej vhodnějších způsobů a 

metod práce k rozvinutí jedincova potenciálu.

Tato diagnóza zahrnuje:

• středně těžkou mentální subnormalitu,

• středně těžkou oligofrenii (dříve označovanou jako imbecilitu).

(Švarcová 2006, s.35).

3.1.3. Těžká mentální retardace IQ 20-34 (F72)

Lidé s těžkou mentální retardací jsou v dospělosti schopni chápat jen základní 

souvislosti a vztahy, uvažují na úrovni batolete, kdy jejich mentální věk odpovídá 

rozmezí mezi 1,5 až 3,5 roky (Vágnerová 2004, s.302). V populaci MP jsou zastoupeni 

asi 5%.

Reč bývá výrazně omezena jen na několik základních slov, které jsou 

vyslovovány nepřesně, někdy nedojde k osvojení řeči vůbec. Učení je značně 

limitováno, vyžaduje dlouhodobé úsilí a podaří se většinou zafixovat jen základní 

úkony sebeobsluhy a jednoduché pokyny. Výrazné je postižení motoriky a časté jsou i 

další přidružené vady. Jedinci takto postižení jsou zcela závislí na péči jiných lidí. 

Kvalitu jejich života lze zvýšit včasnou intervencí ve výchově i vzdělávání po celou 

dobu jejich vývoje. Práce s takto postiženým jedincem klade vysoké nároky na jeho 

psychiku a je zároveň i výzvou pro hledání nových způsobů v přístupu ke klientovi. 

Tato diagnóza zahrnuje:

• těžkou mentální subnormalitu,

• těžkou oligofrenii.

(Švarcová 2006, s.36).
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3.1.4. Hluboká mentální retardace IQ pod 20 (F73)

Dospělý s tímto stupněm postižení nedosáhne v mentálním věku více než 18 

měsíců a v populaci MR se vyskytuje ne více než 1% takto postižených (Čadilová

2007, s.27).

Vnímání jedinců je omezeno na rozpoznávání podnětů jim známých, na které 

mohou reagovat libostí či nelibostí. Řeč není vytvořena, převažují neverbální projevy, 

a neartikulované výkřiky. Jedinec je špatně pohyblivý a často inkontinentní. Schopnost 

pečovat o své základní potřeby není téměř žádná a jedinci vyžadují neustálý dohled a 

pomoc, jsou komplexně závislí na péči jiných lidí. Možnosti jejich výchovy a 

vzdělávání jsou velmi omezené. Ústavy sociální péče se často stávají domovem pro 

takto postižené jedince (Švarcová 2006, s.36).

Tato diagnóza zahrnuje:

• hlubokou mentální subnormalitu,

• hlubokou oligofrenii (dříve označovanou za idiotii).

(Švarcová 2006, s.37).

3.1.5. Jiná mentální retardace (F78)

Tato diagnóza je dle MKN-10 užívána, pokud je stanovení stupně intelektové 

retardace obvyklými metodami nesnadné nebo nemožné pro výskyt přidruženého 

senzorického nebo somatického poškození (Hartl 2000, s.508).

3.1.6. Nespecifikovaná mentální retardace (F79)

Tato kategorie se užívá v případech, kdy MR je prokázána, ale není dostatek 

informací, aby bylo možné zařadit pacienta do jedné ze shora uvedených kategorií. 

Zahrnuje:

• MR nespecifikovanou,

• mentální subnormalitu nespecifikovanou,

• oligofrenii nespecifikovanou.

(Švarcová 2006, s.36).
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3.2. Kvalitativní hodnocení MR
Kromě kvantitativních metod se v diagnostice mentálního postižení používají i 

metody kvalitativní. Příkladem může být vytváření kasuistik, kterými se hlouběji 

postihnou různé aspekty a individuality v osobnosti jedince.

Dolejší (1978) poukazuje, v rámci zpřesnění diagnostiky MR, na význam 

podrobného klinického zhodnocení chování a osobnosti jedince při vyšetření, 

zhodnocení podrobné anamnézy a životních podmínek a emočních i deprivačních 

činitelů ovlivňujících každého jedince v průběhu jeho života (Svarcová 2006, s.38).

V životě člověka s MR jsou důležité spíše tvůrčí a praktické dovednosti, dále 

schopnost socializace, adaptability jedince i emoční ladění než přesné stanovení 

koeficientu IQ, který vypovídá jen málo o individualitě každého takto postiženého 

jedince. Jedná se tedy spíše o schopnosti odborných pracovníků nastavit službu tak, aby 

se klient aktivizoval v oblastech, které jsou v rámci Zachovalé inteligence pro klienta 

dostupné a užitečné.

Při sestavování plánu podpory člověka s MR v praktickém životě, např.v rámci 

zaměstnání či bydlení, mají klíčový a určující význam dovednosti a zájmy jedince než 

jeho deficity (Šiška 2005, s.8).

Práce asistenta klade vysoké nároky na jeho citlivost k potřebám klienta, kdy 

hledá způsoby, jak ho vhodně a účelně zapojit do všech probíhajících činností. To se 

děje prostřednictvím individuálního plánování, které je vytvářeno společně s klientem, 

v souladu s jeho představami i přáními.

3.3. Některé psychické zvláštnosti lidí s MP
Každý člověk s MP je svébytný subjekt s charakteristickými osobnostními rysy. 

U značné části z nich se však projevují určité společné znaky, jejichž individuální 

modifikace záleží na druhu MR, na její hloubce, rozsahu aj. faktorech 

(Švarcová 2006, s.40).

Některé, důležité pro profesionální práci, zde představím, a na základě svých 

zkušeností krátce okomentuji. Pro lepší porozumění MP je podstatné uvědomit si 

některá specifika, která s sebou tato forma postižení nese.
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3.3.1. Preference podmětového stereotypu

Lidé s MP se hůře orientují v běžném prostředí, protože obtížněji rozlišují 

významné a nevýznamné znaky jednotlivých objektů a situací a obtížněji chápou i jejich 

vzájemné vztahy. Důsledkem je upřednostňování známého prostředí-svět je pro ně 

méně srozumitelný, a tak se jim může jevit i více ohrožující. Vyústěním tohoto přístupu 

může být vytvoření si větší závislosti na osobě, která se tak stává prostředníkem mezi 

klientem a vnějším světem (Vágnerová 2004, s.292).

Lidé s MP postižením neradi vstupují do nových neznámých situací, protože jim 

připadají cizí a nevědí, co se od nich bude očekávat. Nerozumí tomu, co je jim 

předkládáno v pojmech, které jim mají pomoci pochopit novou situaci. Tato nejistota 

aktivizuje v klientech negativní emoce, působí na jejich odmítavé postoje k novým 

možnostem a blokuje tak případný další rozvoj osobnosti. V interakci s klientem je 

důležité vytvořit prostředí bezpečí a důvěry, aby se mohl klient plně soustředit na
I samotný obsah komunikace a být tzv.přítomen v místě i v čase.

Na nové, svým obsahem neznámé situace, je potřeba klienta důkladně připravit a 

snížit tak případná rizika na minimum. S klientem jsme např.postupovali tak, že jsme 

v rámci jeho individuálního plánu společně pracovali na hledání nejlepší možné 

varianty pro vytvoření bezpečného rámce pro realizaci plánu v praxi. Záleželo na 

obtížnosti nové situace a náročnosti přípravy, bylo však většinou žádoucí, nacvičit 

situaci, a to nejdříve s podporou asistenta, a až po zvládnutí celého procesu se 

přistoupilo k samotnému a samostatnému plnění úkolu v plánu stanoveném. Takto se 

postupovalo např.při nácviku nové, neznámé trasy. Samozřejmostí byla reflexe 

společného úsilí tak, aby byly zachyceny případné problémy či nedostatky v procesu 

osamostatňování se. Pozitivní zpětnou vazbou byla další připsaná „kompetence“,na 

pomyslné konto dovedností a schopností každého klienta. S plány se pracovalo 

průběžně tak, aby se v čase zachycovaly změny i vývoj v oblastech preferovaných 

klientem, případně i asistentem.

3.3.2. Myšlení

Dalším příznačným rysem MP je rigidita myšlení-ulpívání na určitém způsobu 

řešení. Myšlení je značně konkrétní. Preference známého opět funguje jako obrana před 

subjektivně nesrozumitelnými a neznámými podněty. Postoj k problémům bývá pasivní, 

obvykle řešení očekávají od někoho jiného nebo na ně vůbec rezignují. Příznačná je 

zvýšená sugestibilita a snížená kritičnost, neschopnost nadhledu v situacích emočně i

23



motivačně zabarvených. Je potřeba respektovat omezenou flexibilitu klienta a tomu 

přizpůsobovat i nároky, které by mohly v případě přeceňování schopností klienta vyústit 

v agresivní reakci (Vágnerová 2004, s.292-293).

Takto postižení lidé se dokážou naučit pravidla a postupy, které však umí uplatnit 

jen pro tu konkrétní situaci, pro kterou se pravidla původně naučili. V rozhovoru je 

potřeba si vždy ověřit informace, které jsou pro klienta důležité a ujistit se „zpětnou“ 

otázkou, jestli porozumění obsahu našeho sdělení proběhlo ve shodě s naší představou i 

sledovaným účelem. Samozřejmé bývá častější opakování informací nutných 

k zapamatování, používání jednoduchých spojení a vytváření příjemné atmosféry pro 

větší pravděpodobnost nezkresleného chápání. S klientem je potřeba nejdříve navázat 

vztah a získat tak rámcový přehled o jeho vyjadřovacích schopnostech i jazykové 

vybavenosti, aby mohla další komunikace plynout bez bariér z očekávání určitého 

způsobu komunikace. Důležitou podmínkou pro úspěšnou komunikaci je 

nepodceňování klienta v jeho schopnostech porozumět mluvenému slovu a volit slovní 

zásobu vhodnou a důstojnou jeho chápání. Na druhou stranu je potřeba dát pozor na 

přeceňování schopnosti klienta porozumět významu slov a snížit tak riziko možné 

agresivní reakce vyplývající z úzkosti z nepochopeného sdělení.

Jako za velice důležité, pro úspěšnou práci s klientem s MP, vidím dobrou 

spolupráci všech asistentů v rámci týmu a předávání podstatných informací tak, aby se 

aktuálně reflektovaly probíhající události či náhle vzniklé situace. Nové situace, která 

nejsou zcela standardní vzhledem k probíhajícím službám, je potřeba dále rozpracovat a 

vytvořit případně metodiku, kde by byly zpracovány postupy pro řešení takto vzniklé 

situace. Ze své zkušenosti vím, jak je někdy těžké zpracovávat nový metodický pokyn a 

zajistit i jeho plnění v rámci praxe, je však na celém týmu i vedení organizace, jak se 

naučí pravidla účelně využívat ve své praxi.

3.3.3. Řeč a komunikace

U lidí s MP bývá řeč narušena po obsahové i formální stránce. Řečový projev je 

charakteristický méně přesnou výslovností a porozumění běžnému projevuje vzhledem 

k omezené slovní zásobě obtížné. Jazyková necitlivost a nápadná jednoduchost ve 

vyjadřování jsou dalšími výraznými rysy v komunikaci s lidmi s MP 

(Vágnerová 2004, s.293).

Významnou překážkou v socializaci je omezený rozvoj komunikačních 

kompetencí, což se následně projevuje v nedostatečném porozumění i neadekvátním
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verbalizování nastalých situací. Komunikace lidí s MP je méně empatická, 

schematičtější, protektivnější a obvykle trvá kratší dobu. Vyznačuje se asymetričností, 

kdy je často člověk s MP v roli pasivního příjemce a nemůže tuto interakci moc 

ovlivňovat (Vágnerová 2004, s.307).

Zásadním předpokladem úspěšné komunikace s člověkem s MP je pomalé tempo 

řeči v prostředí bez dalších rušivých elementů, nejlépe v pozici, kdy si klient může 

pomáhat odezíráním z úst asistenta, a v čase, který je klientem akceptovaný tzn.v době 

jeho volna.

Opět si musíme ověřovat významy používaných slov, odezírat znonverbální 

komunikace, dávat pozor na protichůdná a nejednoznačná sdělení a přizpůsobit se 

tempu myšlení i řeči. Zpočátku je dosti náročné najít ideální způsob komunikace, 

vzhledem k individuálním zvláštnostem každého klienta i vzhledem k vlastním 

„řečovým“ zkušenostem z běžné společnosti se musí dosavadní zkušenost modifikovat 

a vytvořit nový přístup k takto postiženým lidem.

„V komunikaci s lidmi s MP je třeba dodržovat jistá pravidla, které vychází 

zbazálních zásad komunikace: TAKT, TOLERANCI, EMPATII,

OHLEDUPLNOST, TRPĚLIVOST a ÚCTU K PARTNEROVI“

(Krhutová 2005, s.250).

Pro zlepšení komunikačních schopností osob s těžším MP (i dalším) se využívá 

prostředků tzv. alternativní a augmentativní komunikace. Nejčastěji se k tomu používají 

nejrůznější obrázky, piktogramy, znakové jazyky (Makaton), které jsou postavené na 

gestech, kterými je doprovázena a zviditelňována orální řeč, u těžších forem postižení 

(např.autismu) se využívá komunikačního slovníku sestaveného z trojrozměrných 

předmětů (Tamtéž, s.250).

3.3.4. Schopnost se učit

Schopnost učení je u MP v různé míře omezena. Je to způsobeno nejen 

nedostatečným porozuměním, ale i odchylkami v koncentraci pozornosti a paměti.

Učení u těchto jedinců je převážně mechanické, asociační. Veškeré dovednosti a návyky 

se fixují ve své rigidní podobě a také bývají stejným způsobem užívány. Typickým 

rysem člověka s MP je určitá poznávací pohodlnost, kdy učení něčemu novému nebývá 

vždy tou atraktivní, vyhledávanou činností. Stimulem, pro nastartování procesu učení, 

může být jídlo či čas strávený s blízkou osobou, které se chtějí zavděčit či „zalíbit“.
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Učení je primárně motivováno emočně, a nikoli kognitivně, tak jak to bývá např.u dětí 

raného věku (Vágnerová 2004, s.295).

Paměť MP se vyznačuje pomalým osvojováním nových věcí a následně i 

obtížemi při vybavování si jednou již vštípených informací. Lidé s MP často zapomínají 

a potřebné informace si vybavují jen těžko a pokud, tak je neumí upotřebit v praxi.

V pozornosti je člověk s MP nestálý a snadno se unaví. Charakteristický je nárůst počtu 

chyb s nárůstem kvantity výkonu (Krhutová 2005, s.252).

S klientem je vhodné, v rámci plánu, vypracovat čas i dobu, která bude syntézou 

jeho představ i faktických možností, jak se efektivně věnovat plnění úkolů zakotvených 

v těchto plánech. Klienti mají různá přání a požadavky na jejich vlastní edukaci, což 

někdy klade vyšší nároky na schopnosti asistenta i možnosti samotné služby. V učení 

s klientem pomáhají všechny názorné pomůcky, které klientovi zprostředkovávají 

souvislosti a vyplňují díry v chápaní i myšlení ve vztahu k dané situaci. V týmu je dobré 

se všemi probrat používané didaktické metody tak, aby se sjednotil přístup k edukaci 

klienta a lépe se zajistila využitelnost získaných znalostí.

Činnosti je potřeba „dávkovat“ tak, aby se klient nepřetěžoval. Záměrná 

pozornost u klienta s MP trvá asi 15 až 20 minut, což je doba, kterou je nutné v rámci 

plánování společné práce respektovat. Klient by měl hledat způsoby, jak posilovat 

paměť a působit preventivně na rozvoj možných demencí. V některých situacích bude 

jistější a určitě i bezpečnější jak pro asistenty, tak i pro klienty, zaznamenávat všechny 

důležité dohody i informace do sešitu k tomu určenému a nevystavovat sebe ani klienta 

zbytečným sporům a konfliktům.

3.3.5. Emoční prožívání

Po stránce emoční je osoba s MP vybavena menší schopností se ovládat 

v porovnání se zdravými lidmi.

Nedostatečnost racionálního hodnocení a problémy v oblasti sebeovládání 

omezují rozvoj účelnějšího způsobu autoregulace. Lidé s MP mají problémy 

v kontrolování svých em ocí, jsou koncentrováni na přítomnost a preferují jednání, které 

jim přináší bezprostřední uspokojení. Reakce lidí s MP jsou často nepřiměřené a 

nekorespondují s intenzitou vyvolávajících podnětů. Lidé s MP mají stejné základní 

psychické potřeby jako jiní lidé. Uspokojování potřeb MP je v souladu s jejich 

naprostou přirozeností, není zde tolik zábran a charakteristickým znakem je 

neodkladnost při uspokojování emocí.
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Schopnost porozumět obecně platným normám a hodnotám a následně je i 

adekvátně k situaci použít, není u lidí s MP zcela bez problémů. Lidé s MP většinou 

vědí, jak se mají v běžných situacích chovat, ale nelze od nich očekávat, že se tak budou 

opravdu chovat. Lidé s MP mohou mít problém s hodnocením nových situací a aplikací 

běžných pravidel za různých okolností.

Lidé s MP preferují stereotypnější, jednodušší a jednoznačnější stimulaci, jejich 

potřeba podmětové proměnlivosti je ve srovnání se zdravou populací nízká. Potřeba 

citové jistoty a bezpečí je u MP velmi silná, vazby na blízké lidi, jsou zdrojem určité 

rovnováhy a stability v prostředí. Lidé s MP žijí především v přítomnosti, budoucnost 

nedokážou vidět ve všech souvislostech i možnostmi, které by tam mohly být obsaženy. 

Sebehodnocení není zcela objektivní, je nekritické a je ovlivněno emotivní stránkou 

(Vágnerová 2004, s.295-296).

Sebehodnocení MP závisí převážně na názorech druhého člověka, jejichž „soudy“ 

přijímá MP mnohdy bez žádoucí kritičnosti a potřebného nadhledu. Člověk s MP není 

schopen odhadnout své možnosti, může tak dojít k přeceňování jeho schopností a 

nezvládnutí konkrétní situace

Emoční rozpoložení každého klienta je zcela specifické a při práci s ním je 

potřeba zohlednit jeho stávající náladu i celkové emoční ladění. V tomto případě by 

měla vzájemná interakce šanci na úspěch.

S klientem se hledají způsoby, kterými by se více zafixovala obecná pravidla pro 

určité situace, čímž by se snížila pravděpodobnost odmítavých postojů ze strany intaktní 

společnosti. Lidé s MP mají v poměrném krátkém čase velice proměnlivé nálady a jsou 

ovlivněny reakcemi okolí i emocemi konkrétní situace či člověka, s kterým jsou 

v bezprostředním kontaktu.

V rámci stimulace klienta se nedoporučuje přílišné zahlcování podněty, z kterých 

si pak klient není schopen vybrat a nemůže tedy využít případný přínos nabízených 

aktivit. Podněty, které jsou klientovi předkládány musí splňovat podmínku 

srozumitelnosti, v opačném případě může dojít k obranné reakci, např.agresivní projevy 

v chování.

Porozumění každé konkrétní situaci, musí být ověřeno dotazy na podstatu 

řešeného problému, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům, které by mohly 

nastartovaný proces změn zastavit nebo značně ztížit. Klient je motivován 

k samostatnému vystupování ve svých záležitostech, což má vliv i na jeho
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sebehodnocení. Veškeré počínání asistenta by mělo přímo navazovat a prolínat se 

s představami a přáními klienta.

3.3.6. Sexualita lidí s MP

„Z hlediska sexuality disponuje člověk s MP stejnými potřebami jako zdravý 

jedinec , přičemž se uvádí, že lehce mentálně retardovaní mají styk stejně často jako 

jejich vrstevníci ze zdravé populace, s tím, že především dívky jsou častěji obětí incestu, 

znásilnění či svedení.“ (Krhutová 2005, s.246).

U těžších forem postižení může docházet k obnažování a masturbaci na 

veřejnosti, což je společností samozřejmě odmítáno jako neakceptovatelné chování. 

Bohužel, tyto zkušenosti mění pohled zdravé společnosti na lidi s MP, na které pak 

může být nahlíženo prizmatem těchto negativních zkušeností. Zobecnění z toho 

vyplývající a případný odmítavý postoj ke všemu ,jinému“, nedává velké šance na 

změnu v názorech na tuto skupinu postižených.

„Jedincům s MP hrozí zvýšené nebezpečí šikany, častěji se stávají oběťmi 

zneužití, zanedbávání či manipulací. Ztíženě chápou a přijímají společenské normy, což 

vede k jejich sociální neobratnosti. Neorientují se dobře v sociálním prostředí, a tak 

nesprávně interpretují chování okolí. Z těchto důvodů je nezbytné volit individuální 

přístup a používat adekvátní výchovné metodiky při sexuální osvětě a výchově“ 

(Štěrbová 2007, s.35).

Pro osvětu osob s MP v oblasti sexuality je potřeba znát specifické zvláštnosti lidí 

s postižením a to, jak v oblasti sexuální výchovy a jednání (např.masturbace), tak 

v oblasti běžného chování např.navazování vztahů (Tamtéž, s.19).

U lidí s MP je nutné respektovat individuální schopnosti přijímání informací, tedy 

znát kognitivní schopnosti i případné smyslové vady.

Zatím se v naší společnosti práva lidí s MP daří prosazovat jen pomalu, zejména 

se jedná o právo na sebeurčení tzn.právo mít vztah, právo prožívat svou sexualitu 

způsobem, který si zvolí a který není v rozporu se zájmy ostatních lidí, právo na 

rodičovství. Změna se musí uskutečnit na všech úrovních. Osvěta by měla být zaměřena 

nejenom na samotné postižené, ale i na rodiče, zákonné zástupce, osoby pracující s MP, 

na budoucí profesionály i širokou veřejnost.

Kempton (1986) vyjadřuje naprosto výstižně situaci MP v naší společnosti: „Lidé 

s MR jsou v trojím obklíčení: jsou lidmi, kteří potřebují nejvíc základního plánovaného
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vzdělávání v oblasti sexuality a kteří ho obdrží nejméně a kteří jsou trestáni společností 

za to, co ostatní vědí“ (Štěrbová 2007, s.51).

Změnit to lze cílenou osvětou, která by měla začínat nejdříve u klienta jako 

hlavního aktéra tohoto procesu, což se dá nastartovat vytvořením vhodně 

koncipovaného kurzu, kde se budou klienti formou povídání seznamovat s oblastmi a 

okruhy týkající se jejich sexuality. Společnost Duha takto vedené setkání pořádala a 

pomáhala tak klientům nacházet odpovědi na základní otázky, které však mohly mít 

zásadní vliv na jejich přijímání v rámci intaktní společnosti a potažmo i na jejich 

psychickou i fyzickou pohodu-tzn.celkové zdraví.

Společnost Duha vytvořila v roce 2000 tzv. Protokol sexuality, kde jsou 

zakotvena pravidla a postoje Společnosti Duha k sexualitě klientů DUHY 

(Štěrbová 2007, s.43).

Samozřejmostí byla podpora zaměstnanců na školeních o sexualitě i vytváření 

podmínek pro větší informovanost rodičů všech klientů, kteří pak mohli citlivě 

reagovat na projevy případného sexuálního chování.

Sexualita je podstatná a cenná součást lidského života, která vede k pocitu 

vlastního sebeuvědomění, osobního štěstí a naplnění, má vliv na kvalitu našeho bytí. 

Každý člověk má právo na prožití vlastní sexuality, což platí i pro člověka s MP. 

Společnost jako taková by měla dělat vše pro respektování práva být „sexuálním“ 

člověkem a svým postojem k lidem s MP jim umožňovat cítit se „normálně“. K tomu 

bude potřeba hledat možnosti sdílet informace o potřebách lidí s MP, potažmo o životě 

těchto lidí a školit odbornou i laickou veřejnost v míře vhodné k jejich dalšímu 

upotřebení.

Shrnutí

„Mentální postižení je charakterizováno výraznými omezeními v intelektových 

funkcích, v adaptačním chování. Projevuje se v nedostatečné a snížené schopnosti 

myslet v abstraktních pojmech a orientovat se v sociálních a praktických adaptačních 

dovednostech. Uvedené faktory musíme při jednání o osobami s MP neustále 

respektovat a uvědomit si, že právě ony jsou mnohdy „spouštěcím mechanismem“ 

porozumění nebo odmítnutí.“ (Krejčířová 2007, s.15).

Pokud se klidem s MP budeme chovat vlídně a laskavě, zpravidla se v jejich 

chování nebudou vyskytovat žádné závažné problémy a postižení budou tento typ
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vstřícného chování i napodobovat. Lidé s MP jsou ve své podstatě laskaví, přátelští a 

mírumilovní (Švarcová 2007, s.60).

Všechny výše uvedené zvláštnosti psychických procesů jsou u každého jedince 

zcela individuální, záleží na výchově, rodině, na stávajícím sociálním prostředí, na 

hloubce postižení, případně i na dalších přidružených onemocnění (např. schizofrenie), 

ale zásadní, by mělo vždy být vědomí jedinečnosti každého z nás, tudíž i člověka s MP. 

Osoby s MR realizují své schopnosti v situacích mnohonásobně náročnějších než lidé 

nepostižení, proto jim jejich situaci ještě nekomplikujme našimi odmítavými postoji a 

hledejme možnosti, jak jim můžeme život ulehčit.



4. HISTORIE PÉČE O LIDI S MP

4.1. Historický exkurz
Obava a strach z odlišného, je biologickou přirozeností a je stará jako lidstvo 

samo. Jedinci, kteří nevykazují znaky druhu, nejsou rozpoznáni jako příslušníci sociální 

skupiny. Pokud se navíc nepodílejí na materiálním zajištění kmenové skupiny, dochází 

k segregaci těchto „nepotřebných“ jedinců (Klápšťová 2008, s.20).

V prvobytně pospolné společnosti neexistovala žádná forma institucionální péče. 

Převládal strach z nadpřirozených sil a duševní choroby se vykládaly z pohledu 

magie.Vyhánění ducha-exorcismus byl jedním ze způsobů léčby. Zmínky o tzv.ústavní 

péči jsou zaznamenány v Řecku a jsou spojeny se zakládáním léčebných ústavů, 

označovaných jako asklépia (Můhlpachr 2001, cit.Bartoňová 2007, s.95).

Pokud postižený nerespektoval podmínky péče, byl vyobcován, což téměř vždy 

vedlo k jeho smrti.

Podle Jesenského (2003), byli do 7.století, lidé s postižením ocejchováni 

nálepkou „prokletý“ či „vyvolený“ a tolerovalo se zabití, odložení či zavrhnutí. Žili na 

okraji společnost z milodarů, které jim byly poskytnuty. Střídání tohoto přístupu lze 

vysledovat ve všech historických obdobích.

S vlivem křesťanství v období středověku začaly vznikat hospitaly-nemocnice při 

klášterech, kde se jednalo především o sociálně charitativní péči s důrazem na 

křesťanskou lásku-charitás. Středověk se však stále vyznačoval především snahou 

vypudit tyto jedince , vyobcovat je za hranice města, čímž se zpečetil jejich osud coby 

potulných žebráků.

Ve středověku je podle Jesenského (2003, s.52) tolerováno obchodování 

s postiženými lidmi a jsou často oběťmi zneužívání. Někteří z postižených se stávají 

členy potulných cirkusových společností a vystupují jako atrakce k pobavení tehdejší 

společnosti.

Duševní choroba byla chápána spíše jako Boží trest, což trvalo až do 19.století.

V renesanci se do popředí dostává výklad duševních chorob pomocí vědy, zejména 

lékařské a filozofické, ta odporuje pověrám, předsudkům a čarodějnictví. I v této době 

však docházelo k segregaci postižených lidí např.na tzv.lodi bláznů ,které představovaly 

primitivní instituci zabezpečující detenční a izolující společenskou funkci (Můhlpachr 

2001, cit.Bartoňová 2007, s.95).

31



V době osvícenství v 17.stol.vznikají velkokapacitní špitály pro chudinu i sociální 

případy všeho druhu, nejprve na území Francie, od2.poloviny 17.stol. v Německu a 

v 18.stol přibývají tato zařízeními v celé Evropě. Špitály plnily spíše funkci vězeňskou 

než lékařskou.

Foucault (1992) označuje osvícenství jako období „internace“. Samotné postižení 

(odchylka od normy) je poprvé viděno sociálně z perspektivy chudoby, neschopnosti 

pracovat, nemožnosti zapojit se do společenství. Z tohoto úhlu pohledu může být 

internace nahlížena jako ekonomická a sociální pojistka a má hodnotu objevu.

V nejstarších typech lidské společnosti můžeme vidět dva základní přístupy, které 

se postupně mění, ale jejich podstata zůstává stejná. Prvním je představa o výjimečnosti 

postiženého, který musel spáchat nějaký hřích, v důsledku čehož byl potrestaný 

viditelným postižením. Postižený člověk je trestem pro sebe, svoje blízké i celé okolí a 

je svou nedokonalostí pro společnost nežádoucí. Postižený člověk je výjimečný, a proto 

je vyvoleným, což je druhý přístup, který se ve vztahu k postiženým uplatňoval. 

Postižení je projevem mimořádné přízně, kterou prostřednictvím tohoto člověka 

projevuje jeho okolí Vyšší moc. Tyto dva přístupy se v různé modifikované podobě 

nacházejí v celých lidských dějinách a ovlivňovány byly aktuálním lidským poznáním, 

kterým se vysvětlovaly příčiny vzniku postižení. V závislosti na těchto zkušenostech a 

pod vlivem tehdejších přístupů k lidem s postižením se vytvářely názory na postižené a 

dle toho se i k těmto lidem přistupovalo (Jesenský 2003, s.51).

4.2. Významné osobnosti
O výrazné změny v přístupech k duševně chorým (kam spadali i MR) se zasloužil 

v 19.století lékař Philipp Pinel, který je považován za zakladatele psychiatrie. Pinel 

otevřel cestu k morální léčbě (hodnota řádu, organizovanost, kázeň) a nový pohled na 

nemocného člověka (Mühlpachr 2001, cit.Bartoňová 2007, s.96).

Organizovaná péče o MP v Čechách je spojena s níže uvedenými osobnostmi. 

Problematikou MR se zabýval člověk mnoha profesí:pedagog, filozof a lékař Karel 

Slavoj Amerling (1807-1884), který v roce 1871 založil první ústav pro abnormální 

děti na Hradčanech-Emestinum. Cílem péče bylo na základě soudobých znalostí a 

zkušeností a pomocí výchovy a zdravotnické péče navrátit chovance jako uvědomělé a 

užitečné občany do společnosti, nebo je alespoň uchránit od úplné zkázy. Ústav byl 

organizačně rozdělen na tři oddělení. V prvním-diagnostickém oddělení měli být
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chovanci jen dočasně a na základě pedagogického a lékařského pozorování se 

přeřazovali do jednoho z dalších oddělení ústavu. Druhé oddělení mělo výchovný a 

vyučovací charakter, a cílem bylo zvýšit gramotnost chovanců a naučit je takovým 

pracovním dovednostem, aby byli schopni samostatného výdělku po opuštění tohoto 

zařízení. Ve třetím oddělení byl azyl pro idiotické děti a Amerling zdůrazňoval tyto 

principy péče: lásku, opatrnost, rozumné ošetření a léčení. Amerling byl obdivovatelem 

J.A.Komenského, jehož chtěl být následovníkem. Jeho snahou bylo povznést národ 

prostřednictvím lepšího vzdělání a vychovat i ty nejubožejší lidové tvory. Cílem jeho 

snah bylo zřizování dalších podobných ústavů i mimo Prahu.(Eisová 1983, s.5-8).

Amerling byl průkopníkem individualizované péče, kladl důraz na vzdělávání 

postižených a uvědomoval si, jak důležité je, naučit chovance nějakým činnostem, které 

jim pomůžou s jejich samostatností a „uchycením“ se v tehdejší společnosti.

Karel Herfort (1871-1940) byl zakladatel české dětské psychiatrie a jeho 

specializací byl obor pedopatologie. Převzal po Amerlingovi vedení ústavu a svou prací 

na něho i navázal, především zpřesnil a zdokonalil fotodokumentaci i záznamy o 

postižených. K Emestinu za jeho působení přibyly dvě třídy pomocné školy, s cílem 

naučit děti jednoduchým činnostem a pokud možno i nějaké řemeslné dovednosti. Kladl 

důraz na součinnost více odborníku při práci se slabomyslnými a vyzdvihoval 

vzdělávání jako důležitý aspekt rozvoje takto postižených dětí. Snahou K.Herforta bylo 

ovlivňování společenského vědomí a hledání způsobů, jak zlepšovat osudy postižených 

dětí (Eisová 1983, s.9-12).

Dalšími významnými osobnostmi byli např. Josef Zeman (1867-1961) zakladatel 

soustavy speciálního školství, František Čáda (1865-1918), který se zabýval 

pedopatologickými otázkami na sjezdech pro výzkum a výchovu mentálně 

handicapované mládeže, Jozef Čáda (1867-1961), spoluautor prvních učebních osnov 

pro handicapované a Jan Mauer (1878-1937), autor práce o MP dětech s doplněním o 

část odbornou i výzkumnou (Eisová 1983, s. 14-27).

Začátek 20.století až první polovina tohoto století probíhala ve znamení budování 

dalších zařízení a objevují se první základy speciální pedagogiky. Přetrvává však 

ústavní péče v budovách, které jsou stavěny na okrajích společnosti tj.mimo běžnou 

zástavbu tak, aby se zamezil kontakt s takto postiženými lidmi (Jesenský 2003, s.53).

V druhé polovině 20.století se k lidem s postižením stále přistupovalo jako 

k objektu péče, patemalistický přístup je dominantním přístupem, který se ve vztahu ke
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klientovi aplikoval. Po roce 1989 se přístupy k postižením začínají měnit tak, jak se 

začíná měnit i společnost.

Švarcová uvádí (2000, s.138): „Světové trendy v péči o lidi s MP přinášejí odklon 

od institucionální péče poskytované ve velkých zařízeních a směřují k humánnějším 

formám péče zajišťované v zařízeních rodinného typu, v chráněných bytech pro několik 

uživatelů nebo za pomoci osobních asistentů v integrovaném bydlení v běžné městské 

zástavbě“.

V problematice zabezpečování životních podmínek osob s MP a uspokojování 

jejich potřeb zaznamenala historie tři charakteristická období-represivní, kdy se jednalo

o přímou likvidaci postiženého jedince, charitativní, kdy se hlásáním křesťanské lásky 

k bližnímu uplatňovaly i mírnější formy péče a humanitní jako období, které v péči o 

„své“ postižení upřednostňovalo určité lidství. V humanistickém období se hledaly 

možnosti uplatnění postiženého tak, aby ho společnost nemusela živit 

(Bartoňová 2007, s.40).
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5. TRENDY A PRINCIPY PÉČE O LIDI S MP
Ambivalentní postoje k postiženým nebo jakkoliv výjimečným lidem se objevují 

v průběhu celých staletích a jsou především dokladem jejich nelehkého sociálního 

postavení v rámci tehdejší společnosti. Postižení tak byli buď pronásledování, 

odsuzováni, někdy i zabíjeni nebo na ně bylo pohlíženo s lítostí a s despektem, či jako 

na jedince s nadpřirozenými vlastnostmi a mimořádnými schopnostmi. Oba přístupy 

jsou vzdálené možnosti rovnocenného zapojení se do společnosti a neumožňují pak 

takto postiženým lidem rovné postavení v rámci svého společenství. V 19.století a více 

ve 20.století docházelo ke změnám v přístupech k postiženým lidem, což bylo 

způsobeno rozvojem ve vědecké oblasti i formováním nových názorů na základě 

získaných poznatků.

V současné době je z objektivního hlediska děláno mnoho „dobrého“ pro lidi 

s MP, avšak je stále ve společnosti vidět určitá opatrnost v přístupech k postiženým, 

dokladem čehož jsou zkreslené představy a nízké povědomí o této skupině postižených. 

Bude asi ještě nějaký čas trvat, než převažující část společnosti pochopí, že je běžné 

nejen u nás, ale i v celém světě, že určitá část populace je odlišná od společenského 

průměru, ať už mimořádným nadáním nebo různými formami postižení.

I s postiženými jedinci se však musí kulturní společnost naučit komunikovat a žít 

neboť dle slov A.D.Warda se kvalita společnosti měří podle způsobů péče o své 

nej zranitelnější a nejzávislejší členy a pochybená společnost tuto péči právě nezvládá 

(Švarcová 2006, s.14).

Postižení lidé patří do naší společnosti, stejně jako nepostižení, i když jejich místo 

v ní bude trochu odlišné, v závislosti na druhu a hloubce jejich postižení (Švarcová 

1998, s.6).

Je ale potřeba toto formálně deklarované stanovisko prosazovat v rovině 

neformálních příležitostí.

5.1. Integrace
Tento pojem je často používaným termínem v souvislosti s marginálními 

skupinami, které se v naší společnosti vyskytují. V případě osob s MP jde o prosazování 

takových způsobů podpory a pomoci, které těmto lidem umožní žít normálním 

způsobem života, v běžných podmínkách a v souladu s jejich představami i faktickými 

možnostmi.
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Prvním předpokladem je samotná přítomnost lidí s MP v běžném prostředí, 

v obchodech, dopravních prostředcích a jiných-pro nás běžně navštěvovaných místech 

(Matoušek 2005, s.114).

V současné době je „konfrontace“ s lidmi s MP čím dál častější, což je z velké 

míry ovlivněno službami, které zde vznikly a snad i budou nadále vznikat. Veřejnost má 

možnost setkat se s lidmi s MP venku, na cestách , na kulturních akcích i v restauracích, 

což pomáhá zvyknout si na jejich případné odlišnosti a respektovat tak jejich 

jedinečnost, tzn.nebát se jich a komunikovat s nimi.

Dalším předpokladem úspěšné integrace je zapojování lidí s MP do společnosti 

např. tím, že jim budou vytvářeny vhodné pracovní příležitosti i podmínky pro jejich 

participaci v rámci společenského systému.

Integrace je podle Švarcové (2006, s.14) postoj k handicapovaným občanům, 

který je neodmítá, nesegreguje, ale naopak se snaží vytvářet optimální podmínky pro 

jejich začlenění do „hlavního“ proudu společenského života.

Matoušek (2005) nazývá bariéry, s kterými se postižení potýkají jako fyzické a 

psychické, kdy se jedná především o odstraňování překážek psychických tzn.těch, co 

jsou zakořeněny, jak v myslích zdravých lidí, tak i v myšlení samotných postižených.

V souvislosti s procesem deinstitucionalizace se také mluví o integraci v rámci intaktní 

společnosti, čehož se dosahuje hledáním alternativních forem péče i nových způsobů 

podpory lidí s MP, tím může být např.CHB či bydlení s podporou.

Integrace má svá omezení např. u klientů s těžším postižením, kdy je nutné zvážit 

jejich individuální situaci a brát v potaz míru riziky, kterému budou vystavováni, 

tzn.zvážit přínosy a případné dopady na zdraví „integrovaného“ jedince. Zapojovat 

jedince v míře bezpečné pro jeho celkové zdraví a psychickou pohodu je úkolem pro 

každého odborníka, který si vybral tuto práci.

A co říká mimo jiného o integraci Švarcová, se dozvíme v článku „Humanizace 

ústavní péče“, kde se o integraci praví, že má své velké možnosti, ale i limity a je 

potřeba v každém jednotlivém případě odpovědně zvážit, co člověku s MP prospívá a 

co by mu mohlo škodit. Integrace neznamená negaci mentálního postižení a nelze tedy 

počítat s plnou integrací u všech lidí s MP (SPMP MR1999/38).

Podešva (2007, s.17-18), ve svém „Manuálu zaměřeným na integraci osob se ZP 

do společnosti“, předkládá k úvaze dva integrační směry, které odrážejí dosavadní
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způsoby řešení problémů. V integraci asimilačního směru se jedná o splývání (inkluzi5) 

se zdravými-intaktními nebo s hlavním (většinovým) proudem společenského dění.

V definici integrace koadaptačního směru je vyzdvihováno především partnerské 

soužití majorit a minorit, kdy potencionální konfliktnost tohoto soužití nesmí být 

překážkou, ale stimulem k dosažení integrace v pozici jeden pro druhého.

Asimilační směr převládá v myšlení intaktní majority, ve které stále přetrvává 

názor o neoprávněnosti nárokování si podpory od společenského systému, což i tak 

Podešva (Tamtéž, s.18) hodnotí za dobrý výsledek. Koadaptační směr by mohl být 

budoucím řešením vztahů ve společnosti, protože předkládá plnou socializaci 

postiženého jedince jako nej lepší způsob jeho integrace.

Cesta k tomuto ideálu však bude dlouhá a zaručeně „trnitá“. Tyto oba směry 

integrace odpovídají realitě, kterou v současnosti žijeme (Podešva 2007, s.18).

Integraci je tedy potřeba proklamovat prostřednictvím soustavného vzdělávání 

odborné veřejnosti, zvyšováním povědomí ve společnosti, edukací samotných 

postižených a vytvářením příležitostí pro jejich realizaci i uplatnění napříč celou 

společností.

„Ideál novodobé sociální práce je snaha o začleňování sociálně nebo zdravotně 

znevýhodněných lidí do společnosti, včetně pracovního začlenění. Jde o opak sociálního 

vyloučení, s nimiž se handicapovaní setkávali a dosud se často setkávají. Integrace je 

společný problém majority a minority, mezi handicapovanými a nehandicapovanými 

má vzniknout partnerský vztah, který se stává pro obě strana významnou hodnotou a 

promítá se do všech oblastí vzájemného soužití“ (Kappl 2004, s.127).

5.2. Normalizace
Dalším nově se prosazujícím trendem v péči o lidi s postižením je normalizace. 

Pojem může být z hlediska nedávné minulosti zavádějící, v tomto případě však 

vyjadřuje způsob života, kterým by měli postižení ve společnosti žít. Život lidí s 

postižením by se měl co nejvíce přiblížit životu jejich spoluobčanů, což se daří 

např.v rámci CHB, kde jsou klienti vystavováni běžným situacím a konfrontováni 

s nároky intaktní společnosti.

5 Inkluze-tento pojem postupně nahrazuje pojem integrace, mnoho autorů však stále používají tyto dva 
pojmy jako synonyma. Termín inkluze podle autorek knihy soc.práce s hand. lépe vyjadřuje rovnoprávný 
vztah majority a minority (úplné začlenění), aniž by existovaly bariéry v lidech samých. Inkluze je tedy 
chápána především jako postoj, hodnota, přesvědčení, není to počin, akce (Kappl 2004, s.124).
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„Normalizace“ je tedy trvalý proces zapojování a zplnomocňování mentálně 

postižených lidí všude tam, kde to umožňuje jejich zdravotní stav i schopnosti. Lidé 

s MP by neměli mít svou budoucnost v ústavech, alespoň ne v současné podobě, a měly 

by se hledat jiné vhodné alternativní způsoby bydlení, které by více respektovaly jejich 

individualitu i jejich specifické potřeby.

Žít normálním životem je zprostředkovat lidem s MP vše, co nám jako 

představitelům normální části populace připadá zcela běžné-tedy normální. V životě 

chceme uspokojivě bydlet, vzdělávat se dle svých představ a schopností, mít dobré 

zaměstnání, věnovat se volnočasovým aktivitám dle vlastního výběru. Formujeme si 

tedy podmínky pro náš vlastní život tak, aby nám v něm bylo dobře, abychom cítili 

radost a spokojenost. Proč by neměl mít člověk s postižením podobné představy i 

možnosti, cíle nebudou třeba tak vysoké, za to však budou vyjádřením jeho názoru a 

představ o tom, co se týká jeho života, potažmo jeho samého. A společnost by měla být 

lidem s MP v dosahování těchto cílů nápomocná a podporovat je tam, kde to lidé s MP 

nezvládnou.

5.3. Humanizace
Humanizace, jako přístup k lidem, zakotvený v lásce a v respektu k jedinečnosti 

každého z nás, by měl být prosazován nejen ve vztahu k samotnému postiženému, ale i 

v rámci celé společnosti.

„Humanizace společnosti se projevuje nejen ve verbálně vyjadřovaných postojích 

k postiženým lidem, ale zejména v jednání a zacházení s nimi a ve vytváření 

adekvátních podmínek pro jejich život. Ve vztahu k lidem s postiženým to znamená, že 

při jakémkoliv rozhodování o nich je nutno brát v potaz jejich oprávněné zájmy a 

potřeby, a pokud toho jsou schopni umožnit jim, aby se na rozhodování o sobě v co 

nejvyšší možné míře podíleli.“ V případě rozporu mezi zájmem člověka s postižením a 

zájmy ostatních lidí by měla být dána přednost klientovu zájmu, pokud to tedy bude 

možné a „bezpečné“(Švarcová 2006, s.15).

Humanizace by měla být součástí vzdělávání i výchovy a neměly by se v těchto 

procesech v žádném případě používat nehumánní prostředky jako např.tělesné tresty, 

psychické týrání aj.
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Z ankety Švarcové (Soc.politika 2000/3), která byla součástí vzdělávacího kurzu 

pro pracovníky ÚSP (ústav sociální péče) a měla poskytnout odpovědi na otázku 

možností humanizace života v ÚSP, vyplynuly následující hlavní myšlenky:

• neuzavírat se okolnímu světu a co nejvíce se účastnit života mimo ústav,

• dát možnost klientům poznat věci na vlastní kůži,

• umožnit kontakty s opačným pohlavím,

• nabízet soustavnou edukaci v teoretických i praktických dovednostech,

• medializovat výsledky práce klientů,

• nepřijímat lidi nepostižené, příp.s duševním onemocněním do ÚSP,

• a humanizovat celou společnost.

Švarcová (SPMP MR, 1999/38) doporučuje zlepšovat kvalitu života každého 

jedince například těmito způsoby:

• rozvíjením možností a schopností každého klienta a posilováním jeho 

sebevědomí,

• snahou o co nej normálnější přístup k lidem s MP,

• změnou v bydlení, kultivací bydlení,

• větší otevřeností v rámci společnosti,

• zajištěním práce mimo ÚSP,

• vyhledáváním kontaktů s rodiči aj .způsoby.

Ústavy by se měly více zaměřit na interakci s „normálním“ světem tzn. hledat 

způsoby, jak prezentovat svou práci na veřejnosti. Pořádat výstavy, dny otevřených 

dveří, založit chráněné dílny a výrobky z této činnosti prodávat v rámci trhů, prodejních 

výstav. Kultivovat prostředí, ve kterém lidi s MP bydlí, by mělo být naprostou 

samozřejmostí. Hledat způsoby jak zapojit dobrovolníky a participovat na programech, 

které pořádá město.Odbomost a profesionalita zaměstnanců spolu s jejich průběžným 

vzděláváním by měly být samozřejmou součástí i podmínkou zaměstnaneckého 

poměru. V komunitním plánování6 každého města, by měla být tato služba nabídnuta

6 Komunitní plánování (community planning, sociál p.)-Přímé vyjednávání mezi zřizovateli, 
poskytovateli a uživateli služeb, jehož cílem je zlepšit místní sociální politiku či charakter sociálních, 
případně dalších souvisejících služeb .Zřizovateli služeb jsou úřady státní správy a samosprávy, neziskové 
organizace a jiné subjekty, které služby financují, případně i jmenují jejich vedoucí a kontrolují jejich 
činnost. Poskytovatelé služeb jsou subjekty provozující státní nebo nestátní sociální služby. Uživatelé 
služeb jsou fyzické nebo právnické osoby , které mají zvláštní potřeby ,na něž služby reagují.
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s tím, že by se do budoucna měly zvažovat způsoby přeměny ÚSP v jiný typ bydlení 

tzn.nastartovat proces transformace ÚSP do „neústavního“ typu bydlení.

Ne každý má potřebné znalosti, možnosti a schopnosti řešit problém na 

potřebných úrovních, každý však může udělat něco pro změnu v postojích k lidem 

s MP, třeba právě tím, jak bude svou zkušenost předávat dál a jak bude působit na 

obecné povědomí ve vztahu k lidem s jakýmkoliv handicapem.

Humanizace je proces, který se musí stát přirozenou a nedílnou součástí 

uplatňování cílů každé organizace, stejně tak jako integrace i normalizace. Trendy jsou 

to vznešené, leč svým obsahem naprosto pochopitelné, žádoucí a potřebné, protože 

vychází z „normálních“ požadavků nás samých na spokojený a hodnotný život.

A závěr této kapitoly uzavřu myšlenkou řádové sestry, která o lidech s MP říká: 

„Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a 

milován takový, jaký je. Pro opravdovou humanizaci je nutné mnoho naslouchat, co 

nám postižení chtějí říci, ať už slovy nebo gesty. Opravdové naslouchání je hlavně 

nasloucháním srdcem a je dosti namáhavé. A přeci je to jediné, co nás dělá dosti 

pozornými, abychom mohly uskutečňovat proces humanizace, hlavně u lidí s velmi 

těžkým postižením. To vyžaduje od nás velkou citovou zralost. Mnoho síly, abychom 

byly něžné a mnoho něhy, abychom zůstaly silné.“ ( SPMP MR č.38/1999, s.9-13).

5.4. Cíle a principy péče o lidi s MP
„V posledních letech dochází v České republice k určitému kvalitativnímu obratu 

v přístupu k lidem s postižením. Prosazuje se úsilí o skutečnou integraci do majoritní 

společnosti a to nejen v materiální sféře, ale i v jejich zapojování se do běžného života. 

Základními východisky pro práci profesionálů jsou integrace (inkluze), přechod od 

izolace k socializaci či participaci na společenském dění a podpora nezávislého způsobu 

života jedinců s MP, tj.vytváření podmínek pro život bez bariér.“ (Kappl 2004, s.125).

V současnosti vidím jako ideální situaci takovou, ve které si MP budou vybírat 

ze služeb běžně dostupných široké veřejnosti. Dostupnost služeb bude možná tehdy, 

pokud budou lidé s MP žít v místním společenství životem, který nebude odlišný 

od života lidí bez postižení. Klient s MP by měl být podporován v oblastech, které jsou 

nad jeho dosavadní možnosti a naopak by mu měla být ponechán prostor pro rozvíjení 

jeho samostatnosti v co největší možné míře.
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Služby by si měl vybírat uživatel tak, aby nebyl v pozici závislého klienta, či 

pasivního čekatele a plně se zohledňovaly jeho schopnosti v samostatném rozhodování.

Při posuzování nároku na službu by nemělo být jediným kritériem jen míra 

rozumových schopností, ale pozornost by se měla věnovat především schopnostem 

adaptace na prostředí a dovednostem, kterými osoba s MP „vládne“.

(Matoušek 2005, s.l 13).

Jedinec by měl být na službě co nejméně závislý, služby by neměly řídit jeho 

život. Vždy se musí brát na vědomí stanovisko klienta, který nemusí souhlasit 

s představami zaměstnanců organizace, i když míněné v nejlepším zájmu klienta a 

naučit se pracovat i s odmítnutí klienta.

„Cíl je možné formulovat jako poskytování podpory klientovu rozvoji do takové 

míry, do jaké bude ochoten se na tomto procesu podílet. Jakmile klient není schopen 

aktivní participace, cíl se mění na zajištění kompenzace omezených schopností 

uživatele. I tak by mělo být možné, aby klient žil v komunitě způsobem života, který si 

sám zvolí“ (Matoušek 2005, s.l 14).

5.4.1. Cíle a principy v organizaci Společnosti DUHA

Společnost Duha definuje externí cíl své organizace takto: Duha působí na 

ovlivňování celospolečenských podmínek tak, aby podle zákonů i v praxi byla lidem 

s MP zajištěna rovná práva a příležitosti, aby mohli žít integrované s ostatními občany 

a nebyli diskriminováni (občanská práva, vzdělání, zaměstnání, zdravotní péče, sociální 

služby, bydlení, právo žít v rodině, podpora rodiny a další).

(Společnost DUHA-Koncepce služeb 2006).

Tento cíl by měl být leitmotivem každé organizace poskytující služby lidem 

s MP. Společnost Duha ve své Koncepci služeb pro MP předkládá základní principy, 

v souladu s kterými své služby poskytuje. Přednostně zde vyjmenuji ty, které postihují 

život dospělého člověka s MP a mají celospolečensky svou důležitost i 

neoddiskutovatelnou oprávněnost.

• Člověk s MP má stejnou lidskou hodnotu jako ostatní lidé.

• Člověk s MP má stejná práva a stejné osobní, sociální, hmotné, kulturní, 

emocionální a další potřeby jako ostatní občané. Nemá však základní 

předpoklady pro jejich uspokojení vlastním přičiněním.

41



• Člověk s MP není sám schopen zastávat roli v dané společnosti obvyklou, proto 

potřebuje takovou podporu, pomoc a ochranu, která odpovídá míře jeho 

postižení, zamezí bezpráví nebo diskriminaci a umožní mu žít normální život.

• Člověk s MP potřebuje různé formy celoživotního vzdělávání a výchovy.

• Občan s MP má nárok na smysluplnou aktivitu a pracovní uplatnění, přiměřené 

rozsahu svého postižení.

• Člověk s MP má právo žít v dospělosti odděleně od rodičů v nově založené 

domácnosti, pokud to podmínky dovolují.

• Prostředí a způsob života člověka s MP se má co nejvíce blížit normálnímu 

životu v dané lokalitě.

• Podpora a pomoc člověku s MP musí být individualizovaná pole míry postižení.

• Služby poskytované dospělému člověku s MP mu mají pomoci kompenzovat 

handicap tak, aby se jeho život co nejvíce blížil životu ostatních lidí stejného 

věku. Mají mu umožnit, co nej aktivnější roli v péči o sebe sama , podporovat 

jeho soběstačnost a co nejmenší závislost na okolí.

• Komplexnost služeb pro osoby s MP znamená jejich širokou škálu, pokrývající 

potřeby, neznamená jejich centralizaci najedno místo.

• Člověk s MP má právo aktivně vyhledávat kulturní, zájmové a sportovní 

aktivity podle svého zájmu.

(Společnost DUHA-Koncepce služeb 2006).

Koncepce je návodem i podmínkou, na jakých principech musí být postavena 

každá služba, aby respektovala práva občanů i jejich jedinečnost jako předpoklad 

variability přístupů ke každému takto postiženému klientovi.

Lidé s MP potřebují nejen srozumitelné informace usnadňující jim jejich 

rozhodování i volbu případné služby, ale mnohdy si musejí službu přímo v praxi zažít. 

Služby, které bude moci klient využívat, by měly vždy primárně ponechat dostatek 

prostoru pro péči osob blízkých, kteří nejpřirozeněji naplňují pojetí normálnosti v životě 

člověka s MP. Nadbytek sociálních služeb vzdaluje člověka s MP běžnému prostředí a 

docházelo by opět k sociálnímu vyloučení (Matoušek 2005, s.l 15).
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6. ČLOVĚK S MP A SPOLEČNOST
Člověk se při setkání s nemocí nebo s postižením dostává obvykle do kontaktu 

s vlastní zranitelností a reaguje pak na člověka takto postiženého několika způsoby dle 

toho, jak moc ohrožující pro něho samotného toto postižení je a jaké informace a 

zkušenosti do této doby o tomto postižení získal. Člověk při setkání s MP může cítit 

odpor, strach, soucit nebo může proklamovat svůj postoj v přehnané péči a 

hyperprotektivních přístupech. Obecně je však člověk s postižením vtlačován do role 

toho „postiženého“ a jeho osobnost je tak redukována jen na jeho handicap. Výsledkem 

takto nevhodně nastaveného přístupu jsou změny ve struktuře osobnosti, které mají vliv 

na způsoby chování i reakce MP člověka. Člověk s MP se ztotožní s obecně přijatým 

názorem majority o jeho posuzování pouze skrze identifikační znak, kterým je právě 

postižení (Krhutová 2005, s.25).

Člověka s MP je však potřeba nahlížet očima jeho individuality s možnostmi, 

kterými disponuje, a ne ho odsoudit do skupiny „nesvéprávných individuí“, kterým je 

třeba se v životě raději vyhnout. Jediným účinným a dostupným prostředkem v 

nastolení změn v této oblasti, by mohla být větší osvěta a informovanost nejen o lidech 

s MP, ale i o lidech s jinými druhy postižení, potažmo o všech těch, co nějakým 

způsobem vybočují z obecně akceptovaného „normálu“ definovaném v konformní 

společnosti.

Mentální retardace bývá majoritní společností často chápána jako stigmatizující7 

postižení. Stejně jako v případě duševně nemocných je hlavním problémem obtížnost 

dorozumění s těmito lidmi, omezenější možnost odhadnout jejich reakce, které nebývají 

vždycky standardní, jejich snížená schopnost sebeovládání a z toho vyplývající 

odlišnost chování od očekávané normy (Vágnerová 2004, s. 306).

Lidé s MP jsou podceňováni ve svých schopnostech a dovednostech a je na ně 

pohlíženo s despektem, který podporuje jejich sociální vyloučení.

Často jim nejsou přisuzována stejná práva jako ostatním ale nejsou na ně kladeny 

a ni stejné požadavky (Vágnerová 2004, 306).

7Stigma (label, stigma)-Nálepka, poznamenání, cejch handicapujícího člověka v jeho společenském 
uplatnění. Člověk se může se stigmatem narodit neboje mu v průběhu života přiděleno. E.Goffman 
rozlišuje mezi stigmatem , které diskredituje, protože je zřejmé (např.barva pleti), a stigmatem , které by 
mohlo diskreditovat, ale jeho příznaky nejsou v běžné interakci patrné (Matoušek 2003, s.227). 
Stigmatizace (labelling)-Postup, během něhož je člověku s deviantním chováním přidělena nálepka čili 
stigma, která předurčuje, jak s ním potom bude ve společnosti zacházeno (Tamtéž, s.l 16).
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Lidé s MP můžou být označováni hanlivými výrazy např.,,blbec“, což zakládá 

netoleranci v braní ohledů na tuto skupinu lidí. Rodina člověka s MP by neměla svými 

negativními postoji k MP podporovat tento stereotyp v přístupu k MP, ale naopak by 

měla být prosociálně orientovaná ve svém vztahu k jedinci s tímto druhem postižení 

(Vágnerová 2004)

V současné době se dostala problematika lidí s MP více do povědomí, což však 

neznamená, že jsou tito lidé více respektováni a tolerování v rámci naší společnosti. 

Formálně jsou lidem s MP přiřknuta všechna práva, která zakládají jejich rovnocenné 

postavení ve společnosti, ale neformálně nejsou často naplňována a v přístupech k nim 

tato práva zohledňována. Je potřeba nejen měnit zákony a definovat normy ve vztahu 

k lidem s MP, ale neméně úsilí bude muset být vynaloženo na změnu myšlení ve 

společnosti, potažmo i lidí zastávající klíčové pozice v sociální sféře.

6.1. Možnosti uplatnění lidí s MP ve společnosti
Lidem s MP se ve stávající společnosti žije lépe než v dobách před rokem 1989, 

kdy byla péče omezena hlavně na uspokojování základních potřeb a jen málo činností se 

věnovalo rozvíjení individuálního potenciálu každého takto postiženého člověka. Lidé 

s MP si v současné době hledají pevné místo ve společnosti, kdy chtějí být její trvalou 

součástí, a ne jen přechodnou částí bez přesahu do budoucnosti.

Mají více možností uplatnění se v rámci společnosti, než měli dříve. Velkým 

pokrokem v jejich integraci je služba CHB, která jim nabízí život srovnatelný se 

životem jejich vrstevníků. Bohužel, je zatím tato služba u nás jen málo rozšířena a 

zdaleka nepokrývá potřeby společnosti na integraci a začlenění těchto lidí v rámci ní. 

Vznikají další služby jako třeba podporované zaměstnávání (PZ), které jim pomáhá 

realizovat jejich pracovní touhy a přání. Snahou zaměstnanců PZ je v součinnosti 

s klientem mu najít takové pracovní místo, které bude v nabídce otevřeného trhu práce 

za rovných platových podmínek. Klient se nejdříve učí pracovním dovednostem za 

podpory asistenta a až po zvládnutí všech kroků se přistupuje kjeho samostatnému 

působení na jeho novém pracovišti. Klient je stále v kontaktu se svou „kmenovou“ 

organizací a ta mu v případě potřeby zajistí podporu po nezbytně nutnou dobu. Klienti 

jsou často velice motivovaní sehnat si práci, kdy silným motivem je finanční 

ohodnocení a možnost si tak více „užít“. Překážka, s kterou se ale někteří klienti musí 

potýkat, tak není na jejich straně, ale paradoxně na straně rodičů, kteří někdy svým
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odmítavým postojem znemožňují MP jedinci uspokojení jeho základního práva i 

potřeby na pracovní uplatnění.

Klienti, kteří nejsou a v budoucnosti ani nebudou, pro svá těžší postižení, schopni 

pracovat samostatně, mají mít možnost zapojit se alespoň do programu chráněné dílny. 

Ta by měla disponovat bohatou paletou přístupů i nabízet činnosti, které budou pro 

klienta vhodné, jak ve vztahu kjeho Zachovalým schopnostem, tak i kjeho 

potencionálně se rozvíjejícím dovednostem.

Volný čas je další oblastí, kde mohou lidé s MP nacházet uspokojení a radost a to 

zejména díky otevřenému přístupu a novým možnostem, které jim jsou v této oblasti 

k dispozici, i když zdaleka nepokrývají poptávku po specifických službách potřebných 

pro lidi s MP.

Zájmové kroužky organizují některé z organizací, jedná se hlavně o kroužky 

hudební, taneční, počítačový i kroužek relaxačních technik či cvičení. Sdružení pro 

pomoc MP pořádají různé výlety i rekreace, které jsou mnohdy pro klienty s MP 

jediným prázdninovým programem. Je třeba říci, že v této oblasti je ještě mnoho rezerv, 

a to zejména v nabídce programů pro dospělé mentálně postižené klienty. .

Vzdělávání je důležitý předpoklad jejich participace na společenském životě, 

proto se klienti podporují v navštěvování tzv.večerní školy i v dalších činnostech 

zvyšujících jejich možné uplatnění se ve společnosti.

V práci s klientem s MP jsem se často setkávala s nerovnocenným přístupem 

k MP, kdy tento klient nebyl přizván do dialogu, který se týkal jeho samotného. Klient 

byl brán jako někdo, kdo je  neschopný porozumět obsahu sdělení s nemožností si 

rozhodnout o svých záležitostech. Místo toho, aby se sdělení přizpůsobilo rozumovým 

schopnostem klienta a využily se dovednosti asistenta, zvolila se varianta předání 

potřebných informací jen asistentovi, který byl brán jako jediná kompetentní osoba- 

schopná vše pochopit a náležitým způsobem i realizovat. Změna nastane, pokud osoba 

doprovázející člověka s MP, dá citlivě najevo nutnost a potřebnost zapojit do rozhovoru 

člověka s MP, který tak zažije pocit rovnocenného přístupu k jeho individualitě. Často si 

„ nepostižení“ lidé ani neuvědomí, že se v komunikaci obracejí na třetí osobu, která má 

suplovat roli tlumočníka.

A teď jen krátké „historické“ shrnutí postojů společnosti k lidem s MP podle 

Kvapilíka, který říká, že postoje k MP procházely těmito obdobími, od prvotního 

postoje BEZ mentálně postižených, později k jejich životu MIMO společnost, až 

k životu VEDLE takto postižených lidí . Humanistické tendence naší současnosti vedly
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k postoji charakterizovanému slovem MEZI, ovšem ani ten není dnes dostačující. Žít 

mezi ostatními ještě nevylučuje možnost izolace, byť by to byla izolace uvnitř skupiny. 

Chceme-li opravdově naplnit moderní myšlenky o integraci postižených do společnosti, 

musíme se naučit žít s NIMI, lépe SPOLU s nimi. Jedině tento postoj zaručuje nový 

rozvoj osobnosti u lidí s MR, na který mají bezvýhradní právo. (Kvapilík 1990, str.19).

6.2. Předsudky a mýty
„Za jednu z příčin sociálního znevýhodnění jedinců s MP jsou podle Haysové 

(1998) považovány společenské předsudky. Předsudkem se rozumí fixovaný, předem 

zformovaný postoj k nějakému objektu, který se projevuje bez ohledu na individualitu 

nebo povahu tohoto objektu. Člověk, který má předsudky, nezvažuje při posuzování 

druhých žádná alternativní vysvětlení. Výsledek jeho interpersonálního hodnocení je 

dopředu určen nějakou libovolnou vlastností toho druhého.“ (Šiška 2005, s.15).

Způsob přijímání člověka s MP ve společnosti determinuje cíle služeb a cesty, 

jakými těchto cílů lze dosáhnout. Zda a jak služby podporují autonomii klientů, zda a 

jakými prostředky podporují utváření a rozvoj sociálních vztahů klientů s okolím závisí 

do velké míry na tom, jak intaktní společnost přijímá člověka s MP (Šiška 2005, s.l 8).

Předsudky, které sám člověk někdy byť nevědomky přejímá z okolí, jsou 

důsledkem neinformovanosti, neznalosti a snad i nezájmu o věci, které bezprostředně 

nezasahují do jeho života. Prostřednictvím práce asistenta jsem byla konfrontována 

s některými z tradovaných předsudků o lidech s MP a měla jsem tak šanci působit na 

jejich změnu, potažmo na zvýšení pravděpodobnosti přijetí nějaké změny v postojích 

k lidem s MP. Člověk s MP má stejné potřeby jako každý z nás, jen se liší ve 

schopnostech a dovednostech nutných k jejich plnému uspokojení.

6.2.1. Předsudky

Předsudek, který je ve společnosti ještě někdy rozpoznatelný, se týká existence 

lidí s MP v rámci naší společnosti. S podivem je přijímaná skutečnost o jejich 

samostatném bydlení v CHB, kdy lidem „nepostiženým“ připadá varianta ústavní péče 

jako jediná vhodná, a vzhledem k jejich postižení i možná. Naštěstí, pro klienty i 

společnost, tento předsudek ztrácí na síle, a nově s vlivem zvyšující se informovanosti 

se dostává do popředí názor na jejich větší samostatnost a nezávislost.
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Asi nejvíce zakořeněným předsudkem je tzv.infantilizace, kdy je k postiženému 

přistupováno jako k dítěti, to znamená bez potřebné úcty a respektu, který si osoba 

s MP každopádně zasluhuje. Lidé s MP nejsou respektováni ve svých přáních a je jim 

znemožněno prožít jakoukoliv situaci, která s sebou nese byť jen nepatrné riziko. 

Proces učení je tak znemožněn a integrace se stává jen prázdným dojmem.

Lidé s MP byli v dávné historii používáni jako „šašci“ pro veřejné obveselení. I 

v současné době se můžeme setkat s přístupem podobným tomu dávnému, což je 

naprosto neslučitelné se současnými humanistickými trendy i s právy, které osoby 

s MP mají.

Lidé s MP jsou „chudáci“, o které se mají postarat charitativní organizace. Je zde 

znát opětovná snaha segregovat takto postižené lidi a přiřknout jim místo na okraji 

společnosti.

Dalším předsudkem, který je ještě možný mezi lidmi vysledovat, je názor o jejich 

nebezpečnosti a nevyzpytatelnosti v chování i v jednání, kdy „člověk přeci neví, co se 

v nich děje a na co myslí“? K odstranění těchto neperspektivních představ by přispěla 

větší informovanost a setkávání se s lidmi s MP na místech běžných a přirozených pro 

celou společnost.

6.2.2. Mýty

Předkládám zde i některé příklady mýtů8 o lidech s MP tak, jak jsem v rámci své 

praxe s nimi byla i konfrontována.

■ Lidé s postižením jsou jiní, ale přeci stejní, mají totiž tytéž potřeby jako lidé 

bez postižení. Jiné musí být jen podpůrné služby, které jim mají pomáhat stát 

se rovnocennými partnery nás všech.

■ Lidé s postižením neumějí a ani by neměli podstupovat riziko, to by jim však 

znemožnilo učení se novým věcem, jelikož přirozené riziko je součástí tohoto 

procesu.

■ S tím souvisí i představa o tom, že lidé s MP nejsou schopni se učit, to 

znamená jen, že nejsou schopni dostát vysokých požadavků a nároků na 

vzdělání, avšak to nevypovídá nic o jejich schopnosti se učit. Každý jedinec má 

schopnost se učit, záleží na zvolených metodách a přístupech k osobě s MP.

8 Mýtus (myth)-báiny výklad přírodních a společenských jevů, jejich příčin a původu, často se opírající o 
působení nadpřirozených sil, bytostí (Hartl 2000, s.337).
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■ Lidé s postižením jsou rádi spolu, to by mohlo vést k názoru, že mají rádi 

společnost vždy a všude a nezáleží jim tolik na tom s kým a kde. Jediným 

kritériem spokojenosti by byla tedy „kvantita“ bez ohledu na „kvalitu“.Lidé 

s postižením však, tak jako kdokoliv jiný, někdy tráví určitý čas s lidmi, 

s nimiž je spojují podobné zkušenosti, ale obyčejně takto neprožijí celý život a 

mají rádi své soukromí a klid bezpečného domova.

■ Lidé s postižením se nedokáží rozhodovat, ale kdo z nás nemá někdy problém 

s rozhodováním? Každý z nás ho má a záleží na podpoře, která se mu dostane. 

Člověk s MP potřebuje čas a dostatek srozumitelných informací, které mu 

pomůžou se v situaci vyznat a následně se i „správně“ rozhodnout.

■ Postižení lidé tvoří skupinu, se kterou je zapotřebí jednat jinak než s ostatními. 

Lidé s postižením jsou individuality, stejně jako ostatní jedinci a podle toho 

bychom se k nim měli chovat. My sami si zakládáme na tom, abychom byli 

přijímáni jako individuality tzn. „osobnosti“ se všemi zvláštnostmi a specifiky, 

a to nás dělá v očích druhých výjimečnými. Dopřejme i tuto výjimečnost lidem 

s MP.

■ Lidé s postižením se stěhují jen tehdy, jestliže na to byli dostatečně připraveni,

natrénováni. Lidé s postižením by se však měli stěhovat ze stejných důvodů

jako ostatní populace např.změna zaměstnání, nový dům. Na čem záleží, je jen 

pomoc, která je jim k adaptaci poskytnuta a vytvoření příjemného prostředí, 

které bude pro lidi s MP bezpečné svou čitelností a předvídatelností.

■ Práce s lidmi s MP vyžaduje sebeobětování od pracovníků, ale pokládám si

otázku, proč by měla? Práce s lidmi s MP je jako každá jiná, tudíž není potřeba

přijímat blahosklonné postoje některých „ohleduplných“ jedinců. Vždy mě 

dokázalo „zvednout ze židle“ tvrzení o mém obětování se něčemu, co je hodno 

jenom soucitu a lítosti. V tu chvíli jsem měla pocit, že i já  jsem ta, která má být 

litována za práci, která je přeci jen nutností, jelikož „někdo to dělat musí“. To 

je však omyl, který je potřeba změnit, a to třeba tím, že se v konfrontaci 

s neznalostí ve společnosti nedáme a uvedeme „na pravou míru“ tento 

tradovaný mýtus.

Mýty i předsudky jsou postoje, které mohou být pro určitou neinformovanou 

skupinu lidí „bezpečné“, jelikož odpadá konfrontace s vlastní zranitelností a 

nedokonalostí. Jsou však rozhodně nebezpečné pro všechny lidi v jejich blízkosti i 

samotné postižené, kterým je tak odpírána šance na rovnocenný přístup. Změna musí
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proběhnout uvnitř každého takto „omezeného“ jedince a to nejlépe skrze zkušenost a 

informační „dostatečnost“, to vše, společně s celospolečenskou osvětou může vést 

k postupnému nabourávání historicky zakořeněných mýtů a předsudků a následně i 

k přijímání sociálně přijatelnějších postojů nejen k lidem s MP, ale i k ostatním 

postiženým.
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7. PRÁVNÍ ASPEKTY POSTAVENÍ LIDÍ S MP
Základní lidská práva a svobody jsou garantována všem občanům ČR. Na lidi 

s MP se vztahují všechna základní práva a svobody ve stejném rozsahu jako na každého 

jiného nepostiženého občana. Těchto práv nemůže být nikdo zbaven a vlastní je tedy i 

ten, kdo je způsobilosti k právním úkonům zbaven.

Základní lidská práva umožňují lidem s MP vytvářet nezpochybnitelný prostor, 

ve kterém si lidé s MP můžou naplňovat svůj život, dle svých představ a vlastní volby. 

Respekt k právům je jednou z podmínek skutečného začlenění těchto lidí v rámci naší 

společnosti.

7.1. Práva lidí s MP v základních dokumentech
V následujícím výčtu základních dokumentů týkajících se lidských práv jen 

stručně představím základní myšlenku a poselství každého důležitého dokumentu.

V České republice jsou základní lidská práva a svobody zakotvena v Ústavě,9 

v Listině základních práv a svobod10 a v mezinárodních úmluvách. Mezinárodní 

smlouvy, které jsou publikované ve Sbírce mezinárodních smluv mají v našem právním 

řádu povahu zákona, jsou přímo závazné a mají i přednost před vnitrostátními právními 

normami (Sobek 2007, s. 13).

7.1.1. Listina základních práv a svobod
(Česká národní rada přijala na základě usnesení č.2/1993)

Základní lidská práva tvoří jádro lidských práv. Dalšími právy jsou politická 

práva lišící se v každém státě dle historického a kulturního kontextu. Nejmladšími 

právy, jsou práva hospodářská, kulturní a sociální a jsou ovlivněna ekonomickou 

situací v každém konkrétním státě. Lidská práva jsou v našem státě pod ochranou 

vnitrostátní soudní moci, příp.i Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku 

v rámci Rady Evropy. Mezi základní lidská práva patří např.:

• Nedotknutelnost osoby,

• Zachování lidské důstojnosti,

• Osobní svoboda,

• Zákaz nucených prací,

9 Zákon č.l /1993 Sb.
10 Zákon č.2/1993 Sb.. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
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• Právo na soukromí,

• Nedotknutelnost obydlí,

• Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání,

• Právo vlastnit majetek,

• Právo na rodinný život,

(Sobek 2007, s.13-14).

7.1.2. Národní plán pomoci ZP občanům

V roce 1992 byl schválen Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům, 

který byl v roce 1993 předělán a přijat nově pod názvem „Národní plán opatření pro 

snížení negativních důsledků zdravotního postižení.“ Všechna zde uvedená opatření 

sledují jediný cíl, kterým je pomoc občanům s postižením, aby byli schopni se znovu 

adaptovat a po té integrovat do společnosti. V roce 1998 byl přijat „Národní plán 

vyrovnávání příležitostí pro občany se ZP“ Všechny tyto plány reflektují důležité 

oblasti, ve kterých dochází, či by mohlo docházet k nějakému porušování či 

nerespektování práv klientů a mění se v čase s ohledem na aktuální situaci ve 

společnosti a potřeby klientů.

V roce 2004 schválila Česká republika Střednědobou koncepci státní politiky vůči 

občanům se ZP a uložila členům vlády, aby realizovali koncepční opatření v duchu 

zajišťování práv a svobod lidí se ZP. Současně vláda rozhodla o vypracování nového 

Národního plánu pro podporu a integraci občanů se ZP na období 2006-2009, který 

vychází z cílů a úkolů Střednědobé koncepce (Národní plán podpory a integrace 

občanům se ZP na období 2006 -  2009, Úřad vlády 2005).

7.1.3. Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP

(Přijata v r. 1993 OSN)

Je to důležitý dokument, který mohou organizace ZP využít ve svých kampaních 

za rovnoprávnost. Nejsou to závazné regulace, ale spíše pravidla postupů navržená pro 

pomoc vládám dosáhnout plné účasti a rovných životních podmínek pro osoby 

s handicapem. Upozorňují na oblasti důležité pro kvalitu života ZP osob a pro dosažení 

plného zapojení a rovnosti. U nás byla tato pravidla vydána v roce 1997 Sdružením ZP 

v ČR (Švarcová 2006, s.18).
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7.1.4. Deklarace práv MP osob (1971 přijata Valným shromážděním OSN'I

Osoby s MP obtížně komunikují, což je zbavuje možnosti, aby samy prosazovaly 

svá práva a vyžadovaly jejich dodržování, na ochranu jejich práv byla vyhlášena tato 

deklarace, která je upřesněním obecných práv aplikovaných na konkrétní situaci MP. 

Uvedu zde ve zkratce oblasti, kterých se týká ochrana s tím, že celé znění je možné najít 

na internetových stránkách (www.imy.cz').

Člověk s MP má mít co nejvíce stejných práv jako ostatní lidé, má mít právo na 

zdravotní péči, výuku, výchovu vždy tak, aby se jeho schopnosti rozvinuli v co nej větší 

míře. Člověk s MP má právo na slušnou životní úroveň a má právo pracovat.

Pokud to podmínky dovolují má člověk s MP právo žít se svou rodinou a účastnit se 

společenského života, pokud člověk s MP žije v nějakém specializovaném zařízení, má 

právo na takové podmínky, které budou co nejvíce podobné normálnímu životu.

Člověk s MP má právo na odborníka, který bude dle jeho potřeby chránit jeho zájmy. 

Pokud je postižení hluboké, je možné některá práva omezit nebo zrušit, toto rozhodnutí 

musí být pravidelně kontrolováno. Pokud člověk s MP spáchá nějaký trestný čin, má 

právo na posouzení své odpovědnosti. Člověk s MP má být chráněn před týráním, 

zneužíváním, vykořisťováním nebo ponižujícím jednáním (Bartoňová 2007, s. 17).

7.2. Práva lidí s MP v dokumentech Rady Evropy
7.2.1. Evropská sociální charta

(Vstoupila v platnost v roce 1965. RE)

Tato smlouva byla po dlouhou dobu jediným dokumentem, který výslovně 

zmiňoval postižené osoby jako nositele lidských práv. Tento dokument vycházel 

z představy, že postižení potřebují především péči a pomoc svých nepostižených 

spoluobčanů. Na základě toho se zrodila myšlenka začít zřizovat speciální zařízení 

s odpovídajícími vzdělávacími programy pro lidi s postižením. Další snahou bylo 

přijmout adekvátní opatření pro zaměstnávání lidí s postižených. Tento dokument byl 

kritizován pro svůj postoj k postiženým lidem, které vnímal jako neschopné žít 

samostatně tzn. nezávislým způsobem života. Všichni lidé vzhledem k závažnosti svého 

postižení nemohou žít samostatně-bez pomoci a pak je důležité jak laskavá a humánní 

pomoc se jim dostane a jaké prostředí i personál jim bude k dispozici 

(Švarcová 2006, s.17).
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7.2.2. Akční plán Rady Evropy pro ZP

Tento dokument se snaží převést cíle Rady Evropy týkající se lidských práv, 

nediskriminace, rovných příležitostí a plnohodnotného občanství a zapojení osob se ZP 

do evropského rámce pro příští desetiletí. Plán zahrnuje všechny klíčové oblasti života 

lidí se ZP (např. bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, mobilitu, zvyšování 

informovanosti). Rovněž zahrnuje skupiny více ohrožené sociálním vyloučením jako 

ženy a dívky se ZP, děti a mládež se ZP, stárnoucí lidi se ZP, marginální skupiny 

postižených (Krhutová 2005, s.45).

7.2.3. Evropská konvence o prevenci týrání a nelidského nebo ponižující 
zacházení nebo trestání (Přijatá Radou Evropy v r. 1987)

Tato konvence umožňuje zkoumat, jak bylo zacházeno s lidmi, kteří byli zbaveni 

svobody s cílem posílit jejich ochranu před týráním a ponižujícím zacházením. Byl 

zřízen Evropský výbor pro prevenci týrání, který má dohlížet na dodržování práv ve 

specializovaných zařízeních, kde je vzhledem k častému zbavení způsobilosti k právním 

úkonům větší možnost nějakého nerovnoprávného chování ze strany zaměstnanců 

(Švarcová 2006, s.19).

7.3. Práva lidí s MP v dokumentech EU
7.3.1. Amsterodamská smlouva (V platnosti od 1.5. 1999. dokument EU)

Práva osob se ZP jsou v EU upravena především článkem 13 této smlouvy, kde je 

zakotven i zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení (Krhutová 2005, s.43).

7.3.2. Charta základních práv občanů EU (V Nice vyhlášena 7.12. 2000. EU)

Charta je součástí Evropské ústavy a v článku 21 stanoví zákaz diskriminace osob se

ZP a v č.26 jejich právo na integraci do společnosti (Krhutová 2005, s.43).

7.3.3. Rovné příležitosti pro osoby se ZP: Evropský akční plán

Plán na období let 2004-2010 představuje konkrétní iniciativy EU v řadě oblastí, 

jež mají klíčový význam pro integraci osob se ZP (Tamtéž, s.43).
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7.3.4. Evropská úmluva o lidských právech (V platnost vstoupila v r.1953)

Ochrana se v tomto dokumentu týká postavení osob se ZP jako zvláštní skupiny,

jež by mohla být oproti ostatním diskriminována (Tamtéž, s 43).

7.3.5. Evropská ústava

Obsahuje zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení a obsahuje článek, 

kde je zakotveno právo na integraci do společnosti.

7.4. Zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.)
Podle nového zákona 108/2006 Sb. zahrnují sociální služby tyto druhy pomoci: 

sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Nás bude zajímat 

především druhá z nich, kde je obsažena služba CHB spolu s osobní asistencí.

„Nový zákon č. 108/2006 (Účinný od 1.1. 2007) o sociálních službách vychází 

z cíle moderní sociální politiky, která se zaměřuje na zlepšení kvality komplexní péče o 

osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním (Bartoňová 2007, s.97).

Má pozitivně ovlivnit situaci v institucionální péči u znevýhodněných osob, a to 

tak, aby se zvýšila kvalita služby a tím i spokojenost uživatelů služeb. Ústavy sociální 

péče by se postupně měli transformovat na denní či týdenní stacionáře nebo na Domovy 

pro osoby se ZP, které by mohly kvalitněji reagovat na potřeby svých klientů. 

Důležitým kritériem pro spokojenost klientů je respektování jejich práv, dostupnost 

nabízených služeb a uspokojování potřeb klientů tak, aby byla zachována jejich 

jedinečnost a individualita.

Zákon zdůrazňuje začleňování jedinců do běžného prostředí, podporu jejich 

nezávislosti a samostatnosti a ochranu všech znevýhodněných osob skrze jejich práva a 

citlivější zohledňování zájmů a potřeb postižených osob.

Nový zákon o sociálních službách je protknut myšlenkou „podpory procesu 

začleňování“ a celý systém sociálních služeb je této myšlence přizpůsoben. Osoby 

s jakýmkoliv postižením musí mít stejné možnosti na rovnocenné bytí v naší společnosti 

a nesmí již docházet k vyloučení a segregaci mimo naši společnost, třeba právě v ÚSP, 

tak jak to bylo zvykem před rokem 1989.

Zákon 108/2006 v (§ 38) říká že: „Služby sociální péče napomáhají osobám 

zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné 

míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich
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stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení“, (např.při hygieně, soukromí při 

používání toalety).

V zákoně jsou některé další důležité novinky, které mají vliv na poskytovatele 

sociálních služeb, na klienty samotné i na zaměstnance poskytující pomoc a podporu 

uživatelům některé ze služeb vymezených zákonech. Zmíním se zde jen o těch 

zásadních, majících vliv na sociální službu CHB. Důležitou podmínkou pro čerpání 

finančních prostředků z veřejných zdrojů, je povinnost registrace každého poskytovatele 

u krajského úřadu, kdy na základě této registrace bude vydáno oprávnění k poskytování 

služby. Registr pomůže zpřehlednit nabízené služby, což by mohlo pomoci s dalším 

případným plánováním sociálních služeb. Změny nastávají v uzavírání smluv, kdy 

každý klient musí mít uzavřenou individuální smlouvu, ve které jsou přesně definované 

podmínky i rozsah poskytování péče. Kvalita služeb je nově zajištěna stanovením 

tzv.odbomé způsobilosti k výkonu práce v sociálních službách.

Poskytovatel musí přesněji vymezit rozsah svých služeb, kdy uživatel má 

možnost si vybrat služby toho poskytovatele, který mu bude nejvíce vyhovovat. Nově je 

v zákoně zakotvena tzv.inspekce poskytování sociálních služeb, která by měla dohlížet 

na kvalitu poskytované služby a hájit tak zájmy klientů. Dávky na bezmocnost jsou 

nahrazeny tzv.příspěvek na péči, kterým se má zvyšovat a posilovat soběstačnost 

uživatele sociálních služeb. Příspěvek náleží samotnému uživateli služeb, nikoliv tomu, 

kdo péči zajišťuje.

CHB je služba sociální péče, která je v (§ 51)11 definovaná jako pobytová služba 

poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení 

nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. CHB má formu skupinového, popřípadě individuálního 

bydlení. Základní činnosti, která tato služba poskytuje byly již popsány 

v terminologickém vymezení základních pojmů.

Další zákonem definované služby nabízející pomoc MP jsou, služby osobní 

asistence, kterými se budu zabývat v další kapitole, pečovatelská služba , tísňová péče, 

průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací 

služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se 

zdravotním postižením (Bartoňová 2007, s.98).

11 Zákon č. 108/2006 Sb.o sociálním zabezpečení, s.162.
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Pro osoby, kterým hrozí sociální vyloučení jsou k dispozici sociálně terapeutické 

dílny (§67)12, ve kterých jsou uživatelé podporováni ve zdokonalování pracovních 

návyků a dovedností pomocí sociální terapie.

Některé nedostatky, které se objevily v průběhu aplikace tohoto zákona v praxi se 

týkají především kvalifikačních předpokladů pro výkon zaměstnání v sociálních 

službách, v tomto případě coby asistenta. Problémem je v současné době podmínka mít 

jako asistent vysokoškolské vzdělání či vyšší odborné vzdělání humanitního směru a 

dále nemožnost pracovat v organizaci pokud student nemá půl roku do ukončení studia, 

což s sebou nese velký nedostatek kvalitních zaměstnanců.

Příspěvek na péči je dalším bodem, který má v sobě určitou záludnost, která je 

schovaná v jeho celkovém nevyužívání příspěvku na sociální službu, pokud ho tedy 

dostává klient v domácí péči, kdy je nedostatečně vyřešena otázka kontroly využívání 

těchto peněz vyplácených s účelem si uhradit potřebnou službu. Peníze se pak 

nedostávají zpět do sociálních služeb. Některé věci by měla upravit novela zákona o 

sociálních službách, která by měla začít platit od nového roku.

7.5. Standardy kvality sociálních služeb
„Standardy sociálních služeb vychází z koncepce naplňování základních lidských 

práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a 

zakotveny v právních dokumentech České republiky“ (Švarcová 2006, s.166).

„Standardy jako metodický materiál je přílohou vyhlášky č.505/2006 Sb.“ 

(Čadilová 2007, s.164).

Stěžejním dokumentem pro poskytování služby CHB jsou Standardy sociálních 

služeb (dále jen standardy), které vznikaly celé tři roky a byly publikovány v roce 2002 

MPSV ČR. Jejich vzniku předcházely obsáhlé diskuse mezi poskytovateli i uživateli 

služeb, ve kterých se hledaly společné požadavky a představy toho, jak má dnes kvalitní 

služby vypadat, co by se od ní mělo očekávat. Standardy tedy popisují, jaké 

charakteristiky má splňovat užitečná, kvalitní a na zákazníka-uživatele zaměřená služba 

(Standardy 2003, MPSV).

Každá organizace, která chce poskytovat kvalitní sociální službu, musí mít 

stanoven její účel a cíl a do naplňování takto stanovených cílů musí být zahrnuti všichni 

zaměstnanci organizace. Organizace by měla vnímat klienta jako zákazníka svých

12 Tamtéž, s.165.
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služeb a přitom vždy respektovat jeho práva, individualitu, osobní názor, soukromí, 

svobodné rozhodnutí či volbu (Bartoňová 2007, s.100).

Standardy jsou děleny do tří základních částí, z nichž nej důležitější jsou 

procedurální standardy. Stanovují, jak má poskytovaná služba vypadat, jak službu 

přizpůsobit potřebám každého klienta. Velká část textu je věnována ochraně práv 

uživatelů služeb a možnostem domáhání se práv uživatelů např.prostřednictvím 

stížností. Popsány jsou oblasti, ve kterých by mohlo dojít ke střetům zájmů. Neméně 

důležitou oblastí je část, která je věnována návaznosti na další služby. Personální 

standardy se věnují kvalifikačním předpokladům, vzdělávání i pracovním podmínkám 

zaměstnanců každé služby. Provozní standardy v sobě obsahují požadavky na 

dostupnost služby, kvalitu prostředí informovanost o službě, financování služby 

aj.(Standardy 2003, MPSV).

„Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé situaci využívat místní 

instituce, které poskytují služby veřejnosti, zůstat součástí přirozeného místního 

společenství, žít běžným způsobem.Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný 

život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odbomé“(Standard č.l, 2003 MPSV).

7.6. CHB a Standardy sociálních služeb
V rámci Společnosti Duha jsem měla možnost spolupodílet se na vytváření sebe- 

hodnotícího dotazníku této organizace, kde byly všechny standardy podrobně 

rozpracovány ve vztahu ke službě CHB. Standardy mají 17 položek, z kterých popíši ty 

nejpodstatnější a svým obsahem nejvíce kontroverzní ve smyslu hledání optimálních 

přístupů a cest, kterými se dá ještě jít, aby byla zachována veškerá pravidla a požadavky 

na kvalitní službu.

Podrobné rozpracování standardů lze najít na internetových stránkách MPSV ČR, 

kde lze získat i další informace o tomto dokumentu i jejich aktualizací(www.mpsv.cz).

7.6.1. Smlouva a osobní cíl

Služby CH se poskytují na základě smlouvy o CHB uzavřené mezi uživatelem 

(opatrovníkem) a poskytovatelem služby CHB na dobu neurčitou. Součástí smlouvy 

může být ujednání o zkušební době, která bývá šest měsíců. V dohodě je stanoven 

osobní cíl, který je formulován na základě přání i potřeb klientů.Ve zkušební době je 

klient zapojen do všech činností na bytě a hledá si své místo ve vztazích ke
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spolubydlícím i k asistentům. Klient je po celou dobu maximálně zapojován do celého 

přijímacího procesu a jsou mu srozumitelnou formou předkládány všechna fakta ze 

smlouvy vyplývající.

Vzhledem k novému zákonu, se musely se všemi uživateli služby uzavřít nové 

smlouvy s definovaným osobním cílem, což bylo někdy náročné ve vztahu k hloubce 

postižení. Každá smlouva byla klientovi předkládána ve srozumitelné formě s ohledem 

na jeho schopnost porozumění. Osobní cíl se ukázal někdy jako problém, jelikož se 

klient nechtěl zavazovat k něčemu, co je již jednou dané „na papíře“ a pod čím je i 

podepsaný. Bylo potřeba nechat klientovi čas na rozmyšlenou a najít případně jiný 

způsob, jak ho seznámit s významem i možným obsahem osobního cíle. Osobní asistent 

pak společně s klientem a v součinnosti s celým týmem asistentů, pracoval na 

realizování tohoto cíle v praxi. S klientem jsem např.pracovala na osobním cíli, který se 

týkal vaření. Klient si definoval cíl konkrétně jako „přání naučit se vařit rizoto“, což 

jsme rozpracovali v jeho plánu-tzv. „plánu klienta“ do jednotlivých kroků a společně 

jsme pracovali na jeho plnění. Spolupráce a dobrá komunikace v týmu pomáhala 

naplňování cílů i plánů, na kterých se asistenti s klienty dohodli.

7.6.2. Návazné služby

CHB je komplex služeb, kde je klientovi poskytováno základní poradenství i 

pomoc ve všech situacích, které jsou potřebné pro jeho spokojenost. Snahou organizace 

je v co největší míře klienta motivovat k využívání služeb mimo CHB a podporovat tak 

jeho začlenění v rámci celé společnosti. Vnější i vnitřní prostředí by se mělo co nejvíce 

blížit podmínkách života běžné komunity a co nejvíce propojovat život klientů se 

životem ostatních lidí. Snahou je udržovat vazbou na přirozené prostředí a podporovat 

kontakty s rodinou, příbuznými, známými, třeba tím, že jsou pořádána společná sezení, 

vánoční „besídky“. Klienti jsou rozvíjeni ve svých schopnostech a vedeny k orientaci 

v běžných úkonech např.nákup v potravinách, návštěva kadeřníka, pošty či návštěva 

svého lékaře. S klientem je podrobně probrán jeho plán, který je rozpracován do 

jednotlivých kroků tak, aby se minimalizovala možná rizika, která jsou se situací 

spojená a klient byl podpořen v jeho samostatnosti a nezávislosti na asistentovi. 

S klientem jsem pracovala na plánu, který se týkal jeho dopravy do práce. S klientem se 

udělal plán, ve kterém se postupně zvyšovala náročnost situace tak, aby ji mohl časem 

zvládnout sám. Nejdříve klient jezdil s asistentem, který ho aktivně doprovázel a 

pomáhal mu adaptovat se na novou situaci. Následovalo nepřímé doprovázení, kdy byl
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asistent přítomen ve stejném dopravním prostředku, ale na jiném jeho konci. Po 

zvládnutí této fáze se přistoupilo na samostatné ježdění, kdy byl klient poučen o tom, co 

dělat v určitých „nestandardních“ situacích a vše bylo koordinováno v součinnosti se 

zaměstnavatelem, který pomohl s uskutečněním klientova plánu. Klient byl hrdý na své 

schopnosti a hledal další situace, v e kterých by se mohl osamostatnit. Někdy je 

problém s rodiči, kteří se bojí o své „dítě“ a je třeba vynaložit mnoho sil na nalezení 

konsensu v této situaci. S rodičem je domluvená schůzka, na které sám klient hájí své 

zájmy a dále spolu s asistentem předkládají detailně vytvořený plán se všemi možnými 

riziky i s návrhy na jejich případná řešení. Souhlas rodiče je často podmíněný tím, že se 

přeci jen zvýší doba podpory i míra participace asistenta na celém procesu 

osamostatňování se.

7.6.3. Volný čas

Volný čas klienti tráví dle svých preferencí tak, aby byla zvolená činnost 

bezpečná a vhodná pro každého klienta. Asistent předkládá klientům informace o 

možnostech trávení volného času a společně se domlouvá program s ohledem na zájmy 

všech zúčastněných. Při výběru programu na volný víkend jsme např. společně s klienty 

hledali v kulturním přehledu akci, která by byla lákavá pro nás pro všechny a 

domlouvali jsme sraz na tuto akci již mimo byt tak, aby se zajistila jejich bezpečnost. 

S klienty jsem cestu probrala a v hovoru si ověřila, že znají cestu i místo našeho setkání. 

Problém, který se někdy vyskytl, se týkal časů našich setkání, kdy klienti chodili na 

srazy často s výrazným předstihem nebo naopak se zpožděním, což bylo zapříčiněno 

špatnou orientací v čase a nepřesností v představách o trvání určitých činností. Asistent 

zpočátku značně vystresovaný touto situací, se časem smířil s touto možností, která 

může nastat a hledal způsoby, jak případně zvýšit tuto dovednost u konkrétního jedince. 

Situace, této podobné, přímo volaly po řešeních, typu zakoupení mobilního telefonu, 

který by celou akci zjednodušil a zasadil do bezpečnějšího rámce. Někteří klienti už tuto 

možnost využívají a je úžasné vidět, jak se zvýšily jejich kompetence i sebejistota 

v kontaktech s vnějším světem. Ne každý klient však může vlastnit telefon, bariéry jsou 

v míře jejich postižení, které jim efektivní využití telefonu neumožňuje. Žádoucí a 

potřebné je učit klienta, jak reagovat v různých situacích, do kterých se může dostat, 

aby věděl, kdy a jak si má říci případně o pomoc. Potřeby, které klienti mají, se neliší od 

potřeb většiny z nás, co je však odlišné, je schopnost každého klienta tyto potřeby 

uspokojit. Někdy potřebuje klient pomoc po celou dobu naplňování jeho potřeb, někdy
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stačí jen mírná pomoc ve složitějších úkonech a někteří klienti jsou schopni se po 

nácviku podílet zcela samostatně na zvolené činnosti.

7.6.4. Způsobilost k právním úkonům

Způsobilost k právním úkonům vzniká dovršením osmnácti let. Klienti jsou často 

omezeni nebo zbaveni právní způsobilosti jako pozůstatek minulého režimu, a je jim 

určen opatrovník, který by měl vždy jednat v nejlepším zájmu klienta a s ohledem na 

jeho důstojnost a individualitu. Opatrovníkem by neměla být tatáž organizace, 

poskytující klientovi jak opatrovnictví, tak i své sociální služby, jelikož mezi nimi může 

docházet ke konfliktům zájmů třeba např.při výpovědi smlouvy. Ke konfliktům zájmů 

dochází i mezi opatrovníkem a klientem služby, jelikož ochranitelský přístup těchto 

rodičů znesnadňuje komunikaci i značně oddaluje šanci na změnu v budoucí úpravě 

tohoto stavu. Záleží pak hodně na samotné organizaci, na dovednostech, kterými 

disponuje i na citlivosti najít s rodiči takové řešení, které pomůže, podpoří, ale klienta 

neohrozí. Lidé s MP byli dříve způsobilosti k PU zbavováni automaticky bez ohledu na 

zkoumání jejich skutečné způsobilosti. Současná doba podporující právní vědomí 

uživatelů všech služeb, hledá možnosti, jak lidem s MP vrátit jejich způsobilost 

k právním úkonům a neomezovat je tak v právech, potažmo v oblastech, které klienta 

přímo neohrožují. Zakořeněné představy laické veřejnosti o oprávněnosti těchto 

rozhodnutí, bude potřeba měnit medializací tohoto problému a to především 

zviditelňováním pozitivních přínosů těchto rozhodnutí.

Klienti chodí nakupovat, hospodaří s penězi, se svým kapesným, disponují 

finanční částkou, ale může to být v rozporu s možnostmi, kterými by měl fakticky 

disponovat vzhledem k právně upravené způsobilosti. Společnost Duha vynakládala 

nemalé úsilí na podněcování změn v rozhodnutích o způsobilosti k právním úkonům a 

snažila se tak v souladu s posláním Duhy působit na začlenění klienta do života ve 

shodě s prosazovanými trendy na jeho integraci, normalizaci i humanizaci.

Občanský zákoník přesně definuje případy i podmínky, za jakých lze způsobilosti 

k právním úkonům zbavit či omezit.

Je potřeba dodat, že samotná existence duševní poruchy by neměla automaticky 

zakládat důvody pro zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. Vždy by měla 

být pečlivě zvažována individuální situace konkrétní osoby a konkrétní vliv postižení na 

schopnost spolehlivě se rozhodovat v každodenním životě. Úkolem poskytovatelů
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sociálních služeb je pak iniciativa v návrzích na přezkoumávání rozhodnutí o zbavení či 

omezení ve způsobilosti k právním úkonům (Sobek 2007, s. 19).

7.6.5. Bydlení

Každý z nás máme místo, o kterém můžeme říct, že je to náš domov. Tento 

domov tvoří nejenom osoby nám blízké, s kterými sdílíme společný prostor, ale i 

prostředí, které nám dotváří atmosféru domova. Pro klienta s MP je chráněný byt 

novým domovem, který je potřeba dotvořit dle představ a přání každého klienta. 

Samozřejmostí je, že každý klient má od svého bytu klíče a není omezován 

v odpoledním programu, ani v činnostech, které jsou často součástí jeho ritualizovaného 

chování. Na bytě si klient může uzamknout svůj pokoj, pokud tedy bydlí sám a respekt 

kjeho soukromí i zvolenému programuje běžným přístupem i podmínkou asistentské 

práce.

Byty, které má Společnost Duha k dispozici, nejsou vždy možné využít tak, aby 

měl každý klient svůj pokoj jen pro sebe, proto je potřeba bedlivě sledovat spokojenost 

klientů a předejít tak případným konfliktům. V budoucnosti se počítá s tím, že by měl 

mít každý klient k dispozici svůj pokoj jen pro sebe. Klienti se mají podílet na výběru 

nového spolubydlícího, aby byla zachována harmonie a atmosféra domova. Byt, do 

kterého by se měl klient stěhovat, by neměl být příliš vzdálen od jeho přirozeného 

prostředí, aby nedošlo k zpřetrhání jeho vazeb na prostředí i lidi jemu blízké.

Chráněné bydlení funguje na principu komunitního bydlení. Společné prostory 

jsou k dispozici všem, a měly být dotvořeny dle vkusu a představ klientů. Domácí 

prostředí nemá být uniformní, a mělo by mít osobitá charakter. Věci, které jsou 

v domácnosti potřeba, by si měli klienti kupovat sami a nenahlížet na organizaci jako na 

donátora, který jim musí vždy dát to, co oni potřebují. Tento přístup je v nich hluboce 

zakořeněn a bude trvat ještě nějakou chvíli než se nastartují potřebné změny.

Byty jsou v současné době povětšinou bariérové, což může způsobovat 

v budoucnosti vzhledem ke stárnutí klientů, určité problémy s jejich mobilitou i 

nezávislostí na druhých. Na to se budou muset organizace ve svých dalších krocích 

zaměřit a přizpůsobovat tak nabídku služeb měnící se cílové skupině.

7.6.6. Vztahy se sousedy

Klienti bydlí v běžné zástavbě mezi lidmi, pro které je přítomnost takto 

postižených lidí na jednom místě záležitostí zcela novou, čemuž odpovídá i jejich ne
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vždy vstřícné chování a jednání. Můžeme se setkat s lidmi, kteří jim jsou ochotnými 

průvodci a pomocníky v jejich každodenní interakci s realitou, jsou tady však tací, kteří 

jim svými odmítavými postoji a nepřátelskými tendencemi život znepříjemňují. Záleží 

na způsobu, jakým se klienti „zapíší“ v očích svých sousedů, na síle jejich předsudků a 

představ o lidech s MP a na strategiích používaných samotnou organizací ke zlepšování 

takto narušených vztahů. Klienti by měli být běžnou součástí tohoto společenství, 

k čemu patří i jejich účast na případných domovních schůzích či dalších akcích majících 

vztah k jejich bydlení. Z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché zapojit klienty 

do společenství lidí, kteří odmítají jejich přítomnost třeba právě tím, že jim odmítnout 

účast na domovní schůzi či jiném veřejném setkání.

Na klienty, kteří byli v určitých svých projevech nápadní, přicházely často 

stížnosti od sousedů, jaké všechny nepatřičnosti po skončení služby asistenta prováděli 

a jak je vůbec možné, že mohou být v bytě sami bez dozoru, když se pak neumějí 

chovat přijatelným způsobem. Na společných setkáních asistentů s klienty jsme 

rozebírali příčiny jejich chování a hledali jsme možnosti, jak upravit tuto situaci ke 

spokojenosti všech participujících stran. Návrh sousedů na zavedení nočních služeb se 

zdál ve světle zjištěných skutečností neopodstatněný a zcela v rozporu s integračními 

snahami této organizace. Přistoupilo se tedy na větší informovanost o některých 

specifikách CHB, potažmo chování klientů s tím, že důsledky svého rozhodnutí si 

ponesou na „bedrech“ sami sousedé, kteří svým soucitným chováním umožňují 

klientům opakovaně se u nich domáhat již jednou uspokojeného požadavku. Změna 

v jednání sousedů nastartovala i změnu v chování klientů, kteří po opakovaných 

neúspěších ve svých požadavcích snížili frekvenci nežádoucích návštěv i neefektivních 

způsobů jednání.

Posilování vědomí o lidech s MP musí neustále pokračovat dál, aby se odbouraly 

stále mezi lidmi převládající názory, podle kterých je osoba s MP buď velkým 

nesamostatným dítětem, které je hodno leda tak soucitu a přehnané péče nebo 

nevyzpytatelným individuem, před kterým je potřeba být neustále na pozoru a nejlépe 

se kontaktu s ním úplně vyhnout. A to by měl být úkol pro společnost, která by takto 

postižené jedince měla „vypudit“ ze svého prostoru, nejlépe do ústavů fungujících na 

okrajích vesnic, tak jak je znala doba před rokem 1989. Současná doba naštěstí 

nenahrává těmto „extremistickým“ názorům a hledá prostředky, postupy a metody, jak 

lidi s MP v maximální míře začlenit do intaktní společnosti. Každý z nás může začít 

tím, že bude předávat informace o lidech s MP bez předsudků a nevhodných zkreslení,
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bude hledat příležitosti získat relevantní informace a třeba i příležitosti, jak si tyto 

informace v praxi i ověřit. Každý z nás má volbu a zároveň i příležitost tuto volbu 

realizovat. I lidé s MP si chtějí volit své následující kroky a využívat tak příležitosti, 

které se jim nabízejí, na které mají nárok a právo.

7.6.7. Finance

Součástí i podstatnou podmínkou celého integračního procesu, je snaha 

organizace zapojit klienta do veškerých finančních operací tak, aby získal dovednosti 

potřebné pro nezávislejší způsob života i sebejistější spočinutí v běžně se vyskytujících 

situacích. Klientovi jsou zprostředkovávány informace o platebních transakcích, které 

se týkají jeho peněz, aby došlo k většímu propojení mezi životem „tam venku“ a jeho 

životem „tady na bytě“.

Mnoho klientů například vůbec nevědělo, že za bydlení se musí platit, a 

podivovali se položkách, které se z jejich peněz hradí. Taktéž bylo překvapením, 

v případě např.nefunkčního spotřebiče, informace, o nutnosti uhradit opravu či 

uskutečnit nákup nové věci za peníze samotného klienta. Klient pak měl pocit, že je na 

něj páchána hrozná křivda, když mu nákup potřebné věci někdo nezajistí, jelikož „on“ 

je přeci postižený, a tudíž má nárok i na určitý přístup i tomu odpovídající výhody a 

úlevy. Bude trvat ještě dlouhou dobu, než se změní představy klientů o povinnosti všech 

„pečujících“ subjektů jim vycházet vstříc a zajistit jim věci tak, jak je klienti potřebují, 

tedy bez toho, aby cokoliv museli ze sebe investovat a jakkoliv riskovat.

Na druhou stranu pak dochází k paradoxům, kdy díky neustále kladenému důrazu 

na jejich práva, se domáhají svobody i v situacích s vysokou mírou ohrožení, kdy 

odmítají případnou pomoc jako projev jejich nerespektování a omezování v právech. 

Klient tak například nemohl nosit větší obnos peněz, jelikož nebyl schopen tyto peníze 

neutratit či zajistit před ztrátou.

Na bytě vznikaly konflikty, jejíž častými příčinami, byly právě finanční možnosti 

klienta, který se domáhal obnosů neslučitelnými sjeho faktickou finanční situací. 

Situace se řešila na schůzce všech zainteresovaných subjektů a hledal se kompromis, 

který bude přiměřený a pro klienta i akceptovatelný. S klientem se sepsal plán, ve 

kterém všechny podstatné kroky byly popsány a dohodla se doba a další možné fáze, ke 

kterým by měl plán směřovat. Klient byl sám motivován ke změně své situace a vyjádřil 

přání zapsat se do programu podporovaného zaměstnávání. Peníze, které by si pak 

vydělal, by mohl použít na pokrytí si svých potřeb či zájmů, samozřejmě ve shodě
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sjeho opatrovníkem i přiměřeností rizik plynoucích z tohoto uspokojování. Pokud 

klient pracoval, byl pro něho problém, bezhotovostní způsob vyplácení jeho peněz, 

které tím, že je neviděl, měl pocit, že ani nejsou. Klient se proto aktivně zapojoval do 

výběru peněz z bankomatu, do procesu nakládání s penězi na bytě a neustále se mu 

předkládaly a opakovaly informace potřebné pro jeho lepší orientaci v této oblasti.

Organizace poskytující CHB musí klientovi garantovat minimální výši jeho 

kapesného, která podle zákona činí 700 Kč. V případě, že by tato částka klientovi po 

odečtení všech nutných úhrad nezbývala, musí organizace nájem v chybějící výši 

dotovat. „Příspěvek na péči by měl posuzovat zdravotně postižené osoby na základě 

jejich funkčnosti a ne je „škatulkovat“ podle jejich diagnóz“ (Čadilová 2007, s.159).

Klienti příspěvek na péči získávali v součinnosti s rodiči, či jejich opatrovníky a 

dle jejich postoje k tomuto příspěvku se vytvářel citově zabarvený postoj Pokud v bytě 

dochází k rekonstrukci, hradí ji organizace, často ze svých sponzorských darů. Záleží na 

schopnostech klíčových pracovníků získávat peníze potřebné pro rozvoj a spokojenost 

klientů.

7.7. Oblasti možného porušování práv
Poslední část této kapitoly věnuji oblastem, ve kterých by mohla být klientova 

práva porušena či, ve kterých dochází ke střetům zájmů mezi klientem a 

poskytovatelem služby, či mezi samotným zaměstnancem a klientem této organizace. 

Standardy podporují ochranu osobnosti a jejich práv a činí vše pro zvýšení jejich 

kompetencí i schopností. Každá organizace by měla mít zpracovanou metodiku 

vytipovaných situací, ve kterých dochází či může docházet ke střetům zájmů tak, aby se 

těmto situacím mohlo včas předejít.

V dotazníku Zvyšování kvality poskytovaných služeb ve Společnosti Duha byly 

navrženy tyto možné oblasti, ve kterých by mohlo dojít k porušování práv:

• právo na soukromí,

• osobní údaje,

• zneužívání,

• diskriminace,

• restriktivní opatření,

• právo na přiměřené riziko

• právo na informace, které se týkají klienta,
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• právo na styk s rodinou a s přáteli,

• právo si stěžovat,

• vnucování vlastních názorů a hodnot, manipulace ve vztahu s klientem,

• osobní svobodu,

• volbu spolubydlících,

• nabízení většího rozsahu služeb, než klienti potřebují.

Podstatné okolnosti, které zvyšují pravděpodobnost porušování práv je míra 

závislosti uživatele služby na poskytovateli, délka poskytování služby, vztah mezi 

nabídkou a poptávkou, míra odpovědnosti poskytovatele služby za ochranu práv 

uživatelů vůči třetím subjektům ( Interní materiál Společnosti Duha).

V následující kapitole krátce popíši práva klientů na dodržování jejich 

soukromí, což je oblastí, ve které může docházet k porušování práv nejčastěji.

7.7.1. Právo na soukromí

Uživatel má právo na ochranu soukromí. Již jsem vzpomněla právo klienta se 

zamknout v pokoji, mít klíče od bytu, využívat společné prostory dle potřeb všech 

zúčastněných. Uživatel má právo si zvát do pokoje návštěvy a každý, kdo vstupuje do 

jeho pokoje musí zaklepat. Pokud klient požádá kteréhokoliv asistenta o důvěrný 

rozhovor, musí mu být vyhověno a rozhovor zabezpečit s ohledem na zachování jeho 

soukromí i důvěryhodného obsahu. Klient má právo vyzdobit si svůj pokoj i společné 

prostory dle svých přání. Zaměstnanec nemá právo manipulovat s věcmi klienta nebo 

mu v pokoji uklízet. Nerespektování pořádku a čistoty a dlouhodobá nepořádnost může 

způsobovat problémy ostatním spolubydlícím, a pro samotného asistenta může být toto 

chování bariérou pro další budování vztahu. S klienty jsme často řešili jejich 

nepořádnost a hledali jsme na společných setkáních způsoby, jak je více zapojit do 

chodu bytu a zaangažovat je do činnosti, které nejsou asi pro nikoho z nás 

„oddychovým zastavením“. Na některých bytech bylo potřeba vypracovat určitá 

pravidla platná pro konkrétní byt a konkrétné klienty, tzv. „ušitý“ na jejich míru 

s respektem k jejich schopnostem a specifickým dovednostem. Klienti pak věděli, které 

dny by se měli věnovat určitým činnostem a mohli si například strukturalizovat svůj čas 

v závislosti na svých povinnostech.

Nedotknutelnost osoby zahrnuje rovněž právo rozhodovat o svém vzhledu. To se 

týká stylu oblečení, vzhledu, délky vlasů, úpravy účesu apod. Poskytovatel musí někdy
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pomoci klientovi prosadit jeho právo i vůči rodičům, kteří mají pocit, že ví nejlépe, jak 

se jejich dítě musí oblékat. Do vkusu zasahuje i svými představami a vkusem asistent, 

který může být pro klienta určitým vzorem pro výběr oblečení. Jde o to, aby asistent 

nevnucoval klientovi své představy toho, jak by se měl klient oblékat, jak by měl 

vypadat. Je nutné, aby byl klient prostřednictvím asistenta motivován ke vhodným 

způsobům chování i úpravě zevnějšku, aby nedocházelo ke zbytečnému stigmatizování 

klienta a jeho znevažování. S rodiči je potřeba více pracovat na výběru vhodného 

oblečení, které by mělo být důstojné jejich věku a přiměřené „módním“ trendům 

současné doby. Často jsou klienti odbýváni archaickými kousky, které jen podtrhují 

jejich postižení.

„Rovněž asistence v oblasti osobní hygieny a oblékání je z pohledu práv uživatelů 

velmi citlivým a podceňovaným tématem“(Sobek 2007, s.72).

Uživatel by si měl rozhodovat např.o svém koupání-o čase, frekvenci i době, 

kterou si pro své koupání zvolí. Dodržování hygieny je další oblastí, která byla často 

přetřásána na poradách a společných setkáních klientů s asistenty. Vyplývalo to 

z potřeby zvýšit sociální přijatelnost klientů i snížit pravděpodobnost případných 

zdravotních nedostatků. S klientem se pracovalo v rámci vzájemné dohody na 

zlepšování jejich návyků, vždy s ohledem na jeho důstojnost a v úctě kjeho 

jedinečnosti.

Pro úplnost zde předkládám seznam oblastí, kde by klienti mohli být ve svých 

právech ještě omezeni. Byl vypracován na kurzu Standardů v rámci Společnosti Duha. 

Porušení listovního tajemství, sdělování informací o klientovi bez jeho souhlasu, 

získávání informací o klientovi bez souhlasu klienta či opatrovníka, porušení 

mlčenlivosti, používání videozáznamů bez souhlasu klienta, vyzrazení informací o 

klientovi ostatním klientům, vyzrazení příjmu klienta a vyzrazení zdravotního stavu.

V oblasti styku s rodinou se jedná o omezený nebo znemožněný kontakt, určování dnů 

pro styk s rodinou, stanovené podmínky návštěv. V oblasti omezování osobní svobody 

je to přidělování prací, určování přátel, nařizování vycházky, večerky, omezování ve 

výběru jídla, zakazování partnerského života, zakazování sexuálního života, omezování 

při volbě zaměstnání, nerespektování soukromého prostoru, nařizování, jak má se svými 

penězi hospodařit aj. Všechna tato práva by se měla v životě klienta respektovat a 

každý, kdo vstupuje do bytu klienta, by měl brát na vědomí skutečnost, že zasahuje do 

jeho prostoru, který je pro každého klienta domovem, tzn. místem oddychu a 

odpočinku. Někdy je těžké najít míru mezi očekáváním organizace, potažmo
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zaměstnance a přáním klienta, proto je někdy dobré představit si nás samotné ve stejné 

situaci a přistupovat ke klientovi s pochopitelnou dávkou tolerance a respektu kjeho 

momentálnímu stavu i kjeho jedinečnosti.

7.7.2. Stížnost

Klient má právo si stěžovat na cokoliv, co se mu na bytě či ve službě nelíbí, s čím 

není spokojen. Stížnosti jsou zdrojem informací i potřebnou zpětnou vazbou pro 

poskytovatele, který tak získá informace o průběhu i kvalitě služby.

Klienty jsme v podávání stížností podporovali a při jejich vyplňování jim 

pomáhali. Zpočátku byli klienti opatrní v podávání stížností, ale vlivem kladných 

zkušeností našli v tomto institutu někteří téměř až „zalíbení“. Stížnosti mají být 

projednávány neodkladně a s citem ke všem účastníkům toho kterého řízení. Důvody 

pro podání stížnosti nebyly vždy zcela relevantí, a bylo tedy potřeba pátrat po 

skutečných příčinách, které jsou za podáním stížnosti schované. Klienti byli pozorností 

získanou prostřednictvím stížnosti podpořeni v jejich rozhodování a samostatném řešení 

nastalé nepříznivé situace. Stížnost je součástí metodiky a je kladen velký důraz na 

využívání tohoto způsobu nárokování si svých práv.

7.7.3 Restrikce

Klient má právo rozhodovat se o svém čase, o výběru volnočasových aktivit, o 

jídle, o přátelích, o práci apod., to vše ve vztahu kjeho Zachovalým schopnostem a 

s ohledem na jeho bezpečnost, jejíž mírou je zjištění přiměřeného rizika, které souvisí 

s náročností konkrétní situace. V některých případech je nutné přistoupit k omezení 

chování či jednání klienta, které by jinak mohlo ohrozit jeho zdraví.

Restrikce, s kterými jsem setkala se týkaly zlozvyků, a to především kouření a 

nadměrného užívání léků. S klienty se celý postup podrobně probral tak, aby pochopili 

důvody tohoto omezení a nebyli tímto opatřením přehnaně stresováni. Restrikce se 

přijímaly jen na předem stanovenou dobu a snahou všech bylo činit vše pro odstranění 

důvodů, které vedly k této restrikci. Finanční situace klienta byla také důvodem pro 

sepsání restrikce. Jednalo se hlavně o situaci, kdy bylo potřeba zajistit psychickou 

pohodu klienta, který by například předčasným vyčerpáním peněz na uspokojení své 

„nikotinové“ potřeby, propadl do nedobrovolné „odvykací kúry“, a ta by pak mohla mít 

zásadní vliv na jeho zdraví i zdraví jeho spolubydlících.
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K restrikcím se přistupovalo jako k poslední možnosti zvládnutí nastalé situace a 

všechny kroky měly vést k odstranění příčiny restrikce a k opětovnému zplnomocnění 

klienta. Některé situace půjdou však jen těžce zvládnout bez aplikace restrikce, s jejíž 

pomoci lze problémovou situaci účelně a s ohledem na zdraví klienta vhodně a dočasně 

stabilizovat. Specifika v kognitivních schopnostech každého klienta, dávají jen malé 

šance na zásadní a pozitivní změny ve vztahu k jejich „závislostem“, které jsou pro ně 

spíše zdrojem radosti a uspokojení. Asistent je pak terčem jeho odmítavého chování a 

negativních nálad, které demonstrují jeho nespokojenost s „dohodnutou“ restrikcí. 

S klientem se situace probírá opakovaně a snahou všech je mu v maximální možné míře 

vyhovět, vždy ale s ohledem na jeho zdraví, finanční situaci i případné stanovisko 

opatrovníka.

7.7.4. Střety zájmů mezi klienty a zaměstnanci

V následující stručné části shrnu nej častější důvody střetů zájmů klientů se 

zaměstnanci tak, jak byly i popsány na školeních o Standardech v rámci Společnosti 

Duha.

V oblasti hospodaření s penězi klientů je to např.nucení klientů do koupi věcí 

proti jejich vůli nebo nákup vybavení bytu bez vědomí klienta.

V oblasti zneužívání moci to jsou např. rozhodování za klienta, ovlivňování, 

manipulování s názory klienta, rozkazování, vyhrožování, citové vydírání, direktivní 

přístup, nerespektování zájmů klienta, používání věcí klienta, používání telefonu klienta 

k soukromým účelům, přijímání darů od klientů, zneužívání výhodného postavení 

poskytovatele, který nemá na trhu služeb konkurenci aj.

Organizace by měla mít tyto situace dobře popsané a na společných setkáních je 

potřeba rozpracovat postup v případě výskytu těch nejrizikovějších. Metodika se 

pravidelně aktualizuje a reaguje tak na aktuální problémy či změny, které je potřeba 

rozpracovat pro všechny zaměstnance tak, aby se předcházelo opakováním této 

nežádoucí situace.

Shrnutí:

Dobrá kvalita služeb sociálních služeb je velmi důležitá pro všechny zúčastněné, 

tedy pro zřizovatele, poskytovatele i uživatele, stejně jako pro okolí, například pro 

rodinné příslušníky uživatelů. Pro klienty má však zcela zásadní význam, jelikož 

vzhledem ke svému postižení nedokážou objektivně posoudit potřebnou úroveň, jakou
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by měla služba mít. Standardy jsou měřítkem kvality služby a tedy i spokojenosti 

klienta.

Výsledkem služby, která se poskytuje podle těchto Standardů, má být sociální 

inkluze klienta. Kritéria ve Standardech obsažená jsou měřitelná tak, aby bylo možné 

objektivně posoudit , zda se Standardy v určitém zařízení naplňují. Standardy se 

vyznačují orientací na klienta, důrazem na zachování jeho důstojnosti a ochranu jeho 

práv, dále existencí odpovídajících řídících procesů, včetně zajištění kontinuálního 

zvyšování kvality a ekonomické udržitelnosti, mimo to také transparentností služby, 

zajištěním a rozvojem personálu a odpovídajících pracovních podmínek sociální služby 

(Hrdá 2007).

„Trendem v sociálních službách je změna v postojích zaměstnanců k člověku 

s MP jako k pasivnímu příjemci péče, směrem k postoji zdůrazňujícím aktivní roli 

klienta po celý proces plánování a poskytování služby“(Tamtéž).

V moderně koncipovaných službách je naprostou samozřejmostí respekt 

k právům klienta a úcta kjeho jedinečnosti, což zakládá symetrický vztah k principu 

partnerství a odmítavé postoje k jakýmkoliv vztahovým asymetriím.
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8. FORMY PÉČE O LIDI S MP
Následující kapitola bude věnována především samotnému CHB jako nosnému 

pilíři sociálních služeb pro osoby s MP v horizontu blízké budoucnosti.

CHB popíši ve světle získaných zkušeností z již vzpomínané „průkopnické“ organizace 

Společnosti DUHA, která v ČR začala jako první realizovat projekt CHB. Společnost 

Duha má za sebou úspěšné zvládnutí transformačního procesu přechodu osob s MP 

z tzv.Domova do nově získaných a pro tento účel i zrekonstruovaných bytů. Možnost 

být u tohoto procesu mi dovoluje popsat několik klíčových situací, které tento proces 

charakterizovaly.

V rámci Prahy poskytují služby CHB i jiné organizace než jen výše zmíněná 

Společnost Duha. Ty nej důležitější stručně představím a případné rozdíly mezi nimi a 

Společností Duha v obsahu této kapitoly zohledním. V úvodu kapitoly se krátce 

zastavím u ústavní formy péče, kterou popíši ve světle jejich nedostatků i omezeních.

8.1. ÚP pro lidi s MP-úskalí této péče
Ustavní zařízení je na pomyslné přímce sociálních služeb na protichůdném pólu 

než samotné CHB, zdálo by se tedy, že ve světle současných humanistických trendů by 

se již tento způsob péče neměl více tolerovat a ani státem podporovat. Pravda, je ale 

taková, že ústavní péče je zatím nezastupitelnou službou, kterou je potřeba neodkladně 

reformovat a změnit ji na službu schopnou konkurovat ostatním „alternativním“ 

formám péče.

„Ústavy sociální péče mají dosud v péči o lidi s MP ničím nezastupitelné poslání 

a plní úkoly, na jejichž plnění není v současné době připravena žádná jiná instituce ani 

žádný jiný subjekt“ (Krejčířová 2007, s.14).

Matoušek (2007, s.37-40) reflektuje situaci v ústavní péči slovy: „ Do roku 1989 i 

v průběhu devadesátých let byl i v praxi kladen důraz na celodenní ústavní péči. 

Alternativní služby především před rokem 1989 kromě pečovatelské služby v podstatě 

neexistovaly. Služby terénní a jiné začaly poskytovat až nestátní subjekty, jež vznikaly 

po roce 1989.“

Tyto organizace však vznikaly bez potřebného právního rámce, jelikož 

v legislativě nebyla možnost alternativních služeb do doby nedávné zakotvena. Změna 

přišla s novým zákonem, který kromě změn v kategorizaci sociálních služeb přinesl 

zásadní pozitivní koncepční změny jako je např. příspěvek na péči, uzavírání smlouvy
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s osobním cílem každého klienta, nutnost řádné registrace každé organizace i přesný 

výčet požadavků na výkon povolání v sociálních službách (Tamtéž, s.37-40).

V současné době se v souvislosti s módními trendy hodně mluví o 

tzv.deinstitucionalizaci jako přístupu, který má vést ke zkvalitnění životních podmínek 

v jakémkoliv zařízení sociální péče.

„Ve Skandinávii a ve Velké Británii se v 50. a 60. letech 20. století nemluvilo 

ještě o deinstitucionalizaci, ale o decentralizaci jako přístupu zpochybňujícím 

psychosociální hledisko tehdejší péče. Negativa ústavní péče byla spatřována v životě 

v segregované, koncentrované a nepřirozeně velké skupině osob, v izolaci od přátel a 

blízké rodiny, v omezení soukromí, v podřízenosti řádu, v komplexnosti ústavní péče, 

kdy se vše dělo pod jednou střechou a obyvatelé ústavu tak neměli příležitost využívat 

veřejné služby a nedocházelo k posilování jejich kompetencí“ (Šiška 2005, s.25).

Podle Šišky (2005) deinstitucionalizace neznamená pouhé fyzické přestěhování 

jedince z jedné velké instituce do jiné-menší a integrované, ale má být chápána jako 

změna přístupu ke službám pro lidi s MP, ve kterých má být hlavním hlediskem 

spokojenost klientů a jeho rodiny. Opačný stav je pak označován jako 

transinstitucionalizace tzn. zachování „ústavního přístupu“ v integrovaném prostředí 

komunity. Šiška (2005) konstatuje, že potřebné zásadní reformy v ústavnictví stále ještě 

nenastaly, ačkoliv je v současné době znát vliv moderních trendů a vlivů ze zahraničí 

(Šiška 2005, s.25-26).

Z kurzu Standardů Společnosti Duha vzešlo následující srovnání přístupu 

institucionálního s přístupem v chráněném bydlení.

■ Člověk s postižením je obyvatelem instituce vedené profesionálními odborníky, 

je potlačovaná přirozenost a klienti mají omezené možnosti účinné participace 

na společenském-veřejném životě. V CHB jsou služby poskytovány v prostředí 

známém a přirozeném, tedy v bytě klientů, v prostředí jim blízkým a 

bezpečným.

■ Život obyvatel je řízen podle domovního a skupinového řádu, pravidla nejsou 

individualizovaná, a v takové míře přizpůsobena potřebám každého klienta. 

Člověk s postižením se musí přizpůsobit relativně velkému počtu pracovníků i 

ostatních obyvatel, kteří se často střídají a znemožňují tak vytváření trvalejších 

vazeb na známé osoby. V CHB se služby koncipují na základě potřeb každého 

klienta a vychází z dohody mezi pracovníky a klienty o cílech, které společně 

s klientem v průběhu jednotlivých služeb sledují. Člověk s MP bydlí sám nebo
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s partnerem nebo ve skupině maximálně pěti osob, kdy je poskytovatelem 

zohledňován výběr spolubydlícího a dle možností organizace i výběr bytu.

■ Ustav do určité míry nahrazuje síť dřívějších osobních vztahů. Podpora v CHB 

zahrnuje a iniciuje vytváření nových sociálních sítí. Pracuje s okolím, okruhem 

přátel a příbuznými klientů i se všemi, kdo jsou v přirozeném prostředí klientova 

života.

■ Člověk s postižením je obyvatelem instituce a za určitých podmínek může být 

přeložen do onoho ústavu. V CHB má klient své místo ke konkrétnímu bytu 

garantované smluvně a nemůže se tak stát, že by byl přeložen do jiného bytu bez 

respektu k jeho názoru a vůle.

■ Všechny osobní i věcné záležitosti obyvatele jsou zařizovány v rámci provozu 

instituce. Z toho pro člověka s postižením vyplývá omezení možnosti volby ve 

všech oblastech běžného života. Klient CHB má právo rozhodovat o 

záležitostech týkajících se jeho osoby a je mu poskytována individuální podpora. 

Toto je předpokladem k tomu, aby si mohl vybírat z několika různých možností.

■ Práce v instituci vychází ze stále se vyskytujícího přesvědčení o dalekosáhlé 

neschopnosti obyvatele samostatně jednat a plánovat si budoucnost. V CHB 

navazuje individuální podpora zaměstnance organizace na kompetence klienta. 

Jsou podporovány veškeré schopnosti vyjádřit vlastní vůli.

■ Instituci přísluší mnohá práva a možnosti rozhodovat za člověka s postižením a 

udržovat si tak nad jeho životem moc a patemalistickým přístupem omezovat 

jeho samostatnost. V CHB je vyjádření vlastních potřeb a představ klienta 

zásadním předpokladem pro utváření pomoci. Obě strany jsou zavázány 

k dialogu založeném na principu rovnosti a partnerství.

■ Kvalita života obyvatel je posuzována na základě odborných výkonů 

pracovníků. V CHB je rozsah a kvalita poskytovaných služeb pravidelně 

zhodnocovány z pohledu klienta, poskytovatele a zřizovatele. Hodnocení slouží 

jako podnět k rozvoji kvality poskytované služby.

■ Ochrana člověka s postižením před možným rizikem je hlavním motivem péče.

V CHB je práce s rizikovou situací klienta základním předpokladem pro výběr 

vhodných přístupů aktivizujících klienta v jeho schopnostech i dovednostech.

(Kurz Standardů kvality CHB 2004).
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Někteří klienti měli bohaté zkušenosti z ústavního prostředí, což se odráželo i 

v jejich nedostatečně zpevněných návycích. Asistent s klientem hledali způsoby, jak 

klienta naučit potřebným návykům a vybavit ho dovednostmi, které jsou pro jeho život 

nezbytné. Jednalo se např. o hygienické návyky, o přehnaně důvěřivé vystupování 

v kontaktu s neznámými lidmi či o neadekvátní hromadění jídla ze strachu, že bude 

klient strádat hladem.

V rámci plánu podpory transformace ústavů byl v roce 2007 vládou přijat 

dokument s názvem „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v 

jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a 

podporujících sociální začlenění uživatele do společnosti“. Hlavním cílem této 

koncepce je usnadnit a podpořit poskytovatele sociálních služeb v přirozeném procesu 

humanizace sociálních služeb. Dokument byl přijat v reakci na potřeby moderní sociální 

politiky zaměřené na individuální přístup a podporu procesu začleňování. Proces 

deinstitucionalizace se připravoval více než deset let a první časové období je stanoveno 

na roky 2007-2013, kdy lze čerpat peníze ze strukturálních fondů EU (Čadilová 2007, 

s.164-165).

Podle Čadilové (2007, s.164 - 165) by se měla změnit dotační politika státu, která 

by směřovala k podpoře především terénních a ambulantních služeb. Celý proces je 

velmi složitý a bude trvat mnoho let, než se transformace dovede do uspokojivého bodu, 

který bude začátkem faktického alternativního přístupu na všech úrovních poskytované 

péče. Prozatím je nutné zkvalitňovat péči ve stávajících podmínkách, kčemu mají 

napomáhat Standardy jako nástroj individualizování poskytované péče. Dalším 

nástrojem, který je důležitý pro proces transformace, je pak komunitní plánování služeb.

Shrnutí

Do roku 1989 neexistovaly v ČR žádné služby, které by byly alternativou 

k ústavům sociální péče. S příchodem devadesátých let se situace mění a po vzoru 

moderních trendů převzatých ze zahraničí, vznikají alternativní formy péče jako 

např.CHB. Právní systém až do roku 2007 neznal některé typy sociálních služeb, včetně 

CHB. To se změnilo s nabytím účinnosti nového zákona č. 108/2006 Sb.o sociálních 

službách, kterým se upravuje status CHB a vymezují se podmínky pro poskytování této 

služby. Transformace ústavní péče je detailně popsána v dokumentu Koncepce podpory, 

jehož obsahem jsou aktivity rozpracované do několika časových úseků i oblastí, 

nutných v budoucnosti změnit. Kvalita služby j e v  současné době podporována a
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kontrolována Standardy sociálních služeb, jejichž přijetí bylo podmínkou pro registraci 

organizace. Dalším nástrojem, důležitým pro proces transformace je komunitní 

plánování služeb.

8.1.1. Transformace ústavní formy péče na službu CHB-příklad z praxe

Společnost Duha procházela v roce 2006 významnou změnou, která se týkala 

transformace tzv. Domova do programu CHB. Tato organizace se aktivně 

účastnila procesu vytváření Standardů, z kterého vzešel i požadavek na změnu Domova 

v jiný typ zařízení.

„Domov“ byl pilotním projektem Společnosti Duha, která lidem s MP nabízela 

alternativu k velkokapacitním zařízením a tomu i přizpůsobila nabízený program. Přes 

veškerou snahu uplatňovat individuální přístup ke všem klientům, se zařízení blížilo 

více ústavnímu typu zařízení než komunitnímu bydlení, které by lépe reflektovalo 

specifické potřeby klientů.

„Domov“, jako součást centra denních služeb (dále jen CDS), nenabízel jejich 

obyvatelům moc prostoru uplatňovat svou samostatnost a nezávislost. Klienti docházeli 

do CDS každý den, kde se podle svých schopností věnovali vhodným činnostem a 

rozvíjeli tak dovednosti jim potřebné. Tím, že bylo centrum součástí Domova, 

nepřicházeli klienti tak často do kontaktu s běžnou společností. Pokud klienti chodili 

ven, dělo se to ve větších skupinách, což podtrhovalo ústavní přístup a kolektivní 

chování. Pravidla, která byla uplatňovaná v rámci tohoto zařízení, nemohla zohledňovat 

všechny individuální rozdíly i reagovat na specifické potřeby každého klienta. 

Přistoupilo se k přípravě procesu transformace, který se týkal především psychické 

přípravy všech klientů na velkou změnu v jejich životě. Řešilo se vhodné sestěhování 

klientů s důrazem na jejich volbu spolubydlících, na zdravotní problémy, na vybavení 

bytu. Celý proces bylo potřeba dobře připravit, aby se snížila možná rizika 

problémového chování a nenastartovalo se zhoršení psychického stavu klientů.

U některých klientů byly obavy na místě, jelikož trpěli epileptickými záchvaty, 

které se se změnami v jejich okolí zhoršují. Další rizikovou skupinou byli klienti 

s autistickými rysy, kteří taktéž velice citlivě reagují na změny v jejich prostředí. 

Organizace aktivně spolupracovala s rodiči na zdárném přechodu klientů do chráněných 

bytů a hledala v nich potřebnou podporu pro úspěšnou adaptaci těchto klientů. Přechod 

do CHB s sebou nesl i změnu ve složení personálu, který se výrazně obměnil a zvýšil 

tak riziko bezproblémové adaptace. Zaměstnanci proto začali docházet do „Domova“ na
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tzv. „příslužby“, při kterých měli obě strany možnost lépe se poznat. Jak byla příprava 

naplánovaná a jestli obsahovala všechny kroky, nutné a potřebné ke zdárné adaptaci 

všech klientů, bylo vyhodnocováno průběžně ve službách i na setkáních k tomu 

svolaných.

Život lidí s MP se přestěhováním změnil po všech stránkách. Klienti se museli 

adaptovat na nové prostředí, většinou neznámé tváře asistentů, na změny v „pravidlech“ 

na bytě, na změnu v zaběhnutém režimu, na dojíždění a na odlišné okolí. Asistenti se 

museli přizpůsobit rozšíření služeb i o noční služby, které zvyšovaly nároky na odolnost 

i psychickou zdatnost každého asistenta. Služby na bytech si u některých klientů 

vyžádaly větší podporu v instrumentálních úkonech, jako pomoci při hygieně, oblékání, 

stravování, zajištění pořádku a čistoty v prostorách celého bytu. Asistenti byli vystaveni 

zvýšenému psychickému zatížení, které bylo kompenzováno pokroky, které dělali 

klienti rychleji než bylo očekáváno. Klienti byli motivováni svými pokroky k dalším 

smělým krokům, které se můžou vlivem podpory a pomoci asistenta dále prohlubovat. 

Novější forma bydlení zprostředkovává klientům větší pocit autentičnosti a 

samostatnosti. Tato možnost nabízí klientům mnoho nových a neznámých oblastí, které 

kromě žádoucího obohacení, mohou klientovi přinést i nepříjemné ztráty, např. 

v podobě jeho stability či dobré nálady.

Na příkladu z praxe popíši úspěšnou adaptaci klientky, u které se vzhledem 

kjejímu postižení nepředpokládaly jakékoliv výraznější pokroky. Drahoslava (35) je  

autistka, která má ráda zaběhnutý řád a pořádek. Obavy zaměstnanců i rodinných 

příslušníků byly tedy pochopitelné a oprávněné. Aby se snížilo riziko neúspěšné 

adaptace, zařídil se její pokoj ve shodě s tím, jak vypadal na Domově. Asistenti byli 

poučeni o specifikách v chování a snažili se ke klientce přistupovat ohleduplně a citlivě. 

Drahoslava dávala jen omezeně najevo své pocity, tudíž nám neumožňovala pracovat 

s jejími pocity, ať již  kladnými či zápornými. Asistenti tak byli velice omezeni ve 

zjišťování spokojenosti či nespokojenosti u této klientky a museli se spoléhat na jiné, 

časem vypozorované individuální projevy chování. Klientka např.neustále opakovala 

jednu větu, či vykazovala fyzický neklid nebo přehnaně hapticky reagovala na 

bezprostřední blízkost určitého člověka. Nespokojenost se projevovala i ve vazbě na 

matku, po které po jejím odjezdu velmi smutnila a možnost navázání kontaktu s ní pak 

byl velmi omezen.

Změna nastala ve chvíli, kdy se po návratech od matky neuzavírala do sebe a s dobrou 

náladou se zapojovala do některých jednoduchých činností a chtěla být součástí
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společenství všech na bytě. Nesmírným překvapením i velkou radostí pro všechny, jsou 

její komunikační pokroky, které jsou nejviditelnějším důkazem její spokojenosti a 

stability. Drahoslava se proti očekávání všech přizpůsobila bez větších problémů a 

vyvrátila tak pesimistické představy některých jedinců o nemožnosti zdárné adaptace.

8.2. Chráněné bydlení jako alternativa k ÚP
V devadesátých letech minulého století se služby začaly více koncipovat 

s ohledem na specifické potřeby konkrétní cílové skupiny a s důrazem na individualitu 

každého klienta. Pojem integrace se dostává do slovníku odborné veřejnosti i do 

povědomí laické veřejnosti. Lidé v každodenním shonu zakoušejí první konfrontační 

chvíle se svými spoluobčany, kteří jsou odlišní jak svým chováním, tak i celkovým 

vystupováním. Integrace se stává stěžejním principem pro práci organizací, které 

poskytují své služby na základě filozofie rovnosti a nezávislosti. Člověk s MP je 

zákazníkem, který si své služby kupuje a jako takový má nárok na určitou kvalitu 

garantovanou státem. Lidé s MP možná nerozumí všem vznešeným termínům, kterými 

je jejich život „opisován“, ale rozhodně poznají chování, které by mohlo být 

s významem těchto pojmů v rozporu. Pokud chceme postižené opravdu integrovat do 

společnosti, musíme to dělat tak, aby i sami postižení chtěli být součástí této společnosti 

a sama společnost uměla chtít být částí tohoto celku. Lidé s postižením chtějí žít 

v přirozeném prostředí vedle nás, my bychom se měli učit, jak lidem s postižením 

„dovolit“ žít s námi. Alternativní typy bydlení jsou ideální možností, jak lidi 

s postižením přizvat mezi nás a ve vzájemných interakcích hledat způsoby spokojené 

koexistence.

Švarcová (2006, s.177) definuje CHB jako pobytovou službu poskytovanou 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního či jiného chronického 

onemocnění.

CHB má následující společné znaky, služby CHB jsou poskytovány v rámci 

domácnosti, tj.v souboru místností a prostorů pod společným uzamčením, který svým 

stavebně technickým a funkčním uspořádáním splňuje požadavky pro trvalé bydlení, 

domácnost obsahuje základní prvky samostatné ekonomické jednotky, provoz 

domácnosti (hospodaření s penězi, úklidy, údržba, stravování aj.) je zajišťován 

samotnými uživateli a určeným okruhem asistentů, CHB není separováno od obce, je 

v běžné zástavbě (Kurz Standardy kvality CHB).
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8.2.1. Historie CHB

Z historického hlediska je služba CHB službou mladou, dá se říci na počátku 

svého „rozkvčtu“a svá „nejlepší léta“ teprve očekává, u nás tedy rozhodně. Počátky 

vzniku CHB se datují kolem roku 1945 tzn.konce II. světové války, která zasadila 

krutou ránu všem humanitním snahám i filantropickým tendencím. Reakcí na toto 

otřesné období byly snahy o pozitivní změny v lidských i občanských právech. Hlavně 

v demokraticky smýšlejících zemích se prosadily humanistické principy, na kterých se 

služby začaly budovat. V našich podmínkách byly jiné principy, na kterých se sociální 

systém budoval, a rozhodně se neblížily ničemu, co by mohlo připomínat rovnocennost 

a možnou nezávislost klienta.

V zahraničí byly zpočátku tendence integrovat jedince s lehčími stupni postižení, 

kteří se jevili jako skupinou lépe se adaptující na nové podmínky. Lidé s těžším 

stupněm svého postižením nebyli zpočátku přizváni do programu CHB, pro vysokou 

náročnost zdravotnické péče, kterou si tento typ postižení vyžadoval. Dalším důvodem 

byla obava, která panovala mezi lidmi, a to, že takto postižení lidé nejsou schopni žít 

mimo specializované zařízení. Ukázalo se, že lidé i těžšími stupni svého postižení 

zvládají život v bytě mnohem lépe, než se předpokládalo a dokonce dochází 

k výraznějším pokrokům, než mohlo dojít v ústavní péči. Vliv individuálního přístupu a 

domácího prostředí je nesmírnou výhodou v procesu klientovy adaptace na nové 

prostředí a mění tak názor odborné veřejnosti na možnosti začlenění těchto lidí do 

intaktní společnosti.

V šedesátých letech byla ustanovena Evropská liga společností mentálně 

handicapovaných , která formulovala jako hlavní svůj cíl hájit zájmy mentálně 

handicapovaných bez ohledu na národnost, rasu či přesvědčení. Hlavním požadavkem 

Ligy byl apel na poskytování služeb MP na bázi jejich práv nikoli dobročinnosti. Kolem 

roku 1970 vzniká ve Švédsku hnutí sebeobhájců, které se rekrutovalo převážně z lidí 

s MP, kteří cítili potřebu dát o sobě vědět lidem kolem nich a upozornit je na to, že i oni 

mají svá práva jako např. právo na samostatné rozhodování, právo na soukromí, práno 

na sebeurčení. Tyto aktivity, zpočátku identifikovatelné hlavně mezi samotnými 

postiženími, se rozšířili se stoupajícím právním vědomím odborné veřejnosti i do řad 

laické veřejnosti. Období decentralizace, později vznešeněji nazývané 

deinstitucionalizace, mohlo pokračovat až do dnešní doby, která je příznačná principem 

partnerství a diskutovaná v rovině integračních tendencí.
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V ČR začala první nabízet služby CHB Společnost DUHA, která datuje svůj 

vznik rokem 1992. Brzy se začali objevovat další schopné a v systému sociálních 

služeb nedostatečně zastoupené organizace, které si své stabilní místo museli poctivě 

vybudovat. V této části vyjmenuji jen ty, které „konkurují“ Společnosti Duha, jsou to 

Pohoda, Portus, Modrý Klíč s tím, že se jim podrobněji budu věnovat v závěru této 

kapitoly.

8.2.2. Typy CHB

Chráněné bydlení lze rozdělit podle počtu klientů na individuální a skupinové 

bydlení, kdy nejde tolik o otázku kvantity jako kvality. S růstem počtu klientů se zcela 

mění charakter poskytované služby. CHB by mělo nahradit jednotlivci běžné bydlení a 

rozhodně není obvyklé žít společně v jednom bytě s několika dalšími, zcela cizími 

lidmi. Správné řešení CHB by měl představovat samostatný byt, kam bude dle potřeby 

docházet asistent a pomáhat mu s činnostmi, na které sám klient nestačí. Tento model je 

životaschopný a reálný, což z praxe ve Společnosti Duha mohu směle potvrdit.

Podle Rady (2007) však spíše vznikají zařízení, kde spolu bydlí více klientů. 

Důvodem jsou ekonomické možnosti, kdy vybudování zařízení pro více klientů je 

ekonomičtější, a to i z hlediska personálního zajištění. Pokud je více klientů pohromadě, 

asistent jim může efektivněji pomáhat, na druhou stranu zde hrozí nebezpečí zřízení 

malého ústavu „s lidskou tváří“, namísto CHB. Dalším důvodem je přetrvávající 

pečovatelský model v sociálních službách pro MP klienty, kdy poskytovatel spíše o 

klienty pečuje než je v duchu integrační filozofie zařazuje mezi „nás“.

Častým argumentem uváděným proti individuálnímu CHB je poukazování na 

hloubku postižení klientů, kteří, podle názorů některých lidí, nejsou schopni bydlet 

samostatně. Pokud organizace správně motivuje klienta i jeho rodiče, lze po dlouhodobé 

a intenzivní přípravě tohoto klienta zapojit do programu CHB. Jak je vidět z příkladu 

transformace, která proběhla ve Společnosti Duha.

Specifika lidí s MP je důvodem, který mluví ve prospěch zařízení s více klienty. 

Lidem s MP prospívá kolektiv lidí s podobným handicapem, jelikož je více možností 

dostávat se do sociálních interakcí, tím se rozvíjí jejich sebevědomí, komunikační 

schopnosti i psychická pohoda. Pokud mají sociální služby v zařízení převážně 

aktivizační charakter, může zcela samostatné bydlení klienta uvrhnout do osamění a 

izolace. Principem CHB je však účinná aktivizace klienta, kdy se předpokládá, že bude
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využívat i jinou formu denních aktivit, kde potřebu sociálních kontaktů dostatečně 

saturuje (Rada 2007, s.l 1-12).

Individuální bydlení vytváří malou domácnost pro jednoho až dva klienty. 

Uživatelé žijí v bytě nebo domku, který je spravován poskytovatelem na základě 

písemné dohody o bydlení. Přítomnost asistentů může být trvalá, je zda však předpoklad 

pružného reagování služeb dle potřeb uživatelů. Ve společné domácnosti je možnost 

individuálního hospodaření. Bydlení musí být situováno v obci tak, že pokud je 

domácnost součástí bytového domu, musí v něm být dále i domácnost, která nevyužívá 

služeb chráněného bydlení. Pokud je domácnost umístěna v rodinném domku, musí být 

domek začleněn do běžné a obvyklé zástavby v obci (Kurz Standardy kvality CH).

Skupinové bydlení (CHB komunitního typu) tvoří domácnost pro tři a více 

uživatelů, nebo 2 a více domácností umístěných v jednom bytovém domě, kde není 

počet těchto domácností vyvážen počtem domácností, které nevyužívají služeb CHB. 

Počet klientů by však neměl převyšovat počet členů běžné domácnosti. Uživatelé žijí 

v domku nebo v bytě, který je spravován poskytovatelem na základě písemné dohody o 

bydlení. Přítomnost asistentů zde může být trvalá tj. i 24 hodin. U bydlení musí být 

zachován otevřený kontakt s okolní „běžnou zástavbou“ v obci tak, že musí být 

umožněn otevřený přístup „okolí“ (Tamtéž).

Oba typy bydlení provozuje Společnost Duha, která má byty obsazeny dle potřeb 

klientů i míry jejich samostatnosti, čemuž jsou přizpůsobeny služby asistentů. Chod 

každé domácnosti zajišťují asistenti, kteří do bytu dochází na základě potřeb klientů i 

v souladu s dohodou s poskytovatelem. Služby na bytě jsou přizpůsobovány měnícím se 

podmínkách tak, aby se efektivně a účelně využíval společný čas „vyměřený“ pro 

vzájemné interakce i pracovní úkony. Vzhledem k nedostatku vhodných bytů, může být 

problém s výběrem vhodných klientů do jedné domácnosti a výsledné složení klientů, 

nemusí působit zcela „konzistentně“. Kompromis, který je vynucený touto situací, se 

musí důkladně zajistit v dobré podpoře všech uživatelů a průběžném vyhodnocování 

spokojenosti klientů.

8.2.3. Služba CHB -  příklady z praxe

Z vlastní zkušenosti vím, jak je někdy těžké najít vhodný byt pro klienta tak, aby 

vyhovoval ve všech aspektech jeho specifickým potřebám či požadavkům rodičů. 

Situace pak může vypadat následovně, klienti „vedle“ sebe sice na bytě bydlí, ale 

„spolu“ nechtějí mít nic společného. Nejsou k sobě vstřícní, neplyne mezi nimi „lehká“
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komunikace, chybí jim vzájemná potřeba chtít být ve společnosti toho druhého-chybí 

jim zájem. Může pak také docházet k demonstraci odmítavých postojů vůči druhému 

klientovi ve formě sepisování stížností, které se nezakládají na zcela reálných 

podkladech. Za těmito stížnostmi je potřeba hledat jiný problém, kterým může být právě 

neuspokojený vztah se spolubydlícím. Společně je pak potřeba najít takové možnosti, 

které budou pro všechny zúčastněné přijatelné a hlavně i ve stávající situaci 

realizovatelné. Řešením může být návrh na změnu bytu, což je většinou nejméně 

pravděpodobná možnost, nebo úprava společných „pravidel“ na bytě tak, aby lépe 

vyhovovala všem klientům, či se přistupuje k úpravě rozsahu služeb, které mají zajistit 

opětovanou stabilizaci vyhrocených situacích. Samozřejmostí je podnikání kroků k 

odstranění té příčiny, která vedla k nevhodnému chování, potažmo byla spouštěčem pro 

hostilně nastavené vztahy.

S klienty se pracuje na vyhodnocování jejich spokojenosti, tedy i kvality 

poskytované služby v rámci tzv. celoročního hodnocení, které je rekapitulací všech 

významných událostí, pokroků, úspěchů, zážitků i v praxi nabytých zkušeností. 

S klientem se hledají další uskutečnitelné cíle, které budou ve shodě s jeho představami

o svém vlastním životě. Chráněné bydlení se snaží vést klienta především 

k samostatnosti a nezávislosti na sociální službě jako takové, proto je vysoce hodnocena 

aktivita klienta směrem k využívání služeb návazných organizací.

Rodiče mohou být v některých případech překážkou v cestě za samostatností 

klienta a to přednostně v situacích, které jsou pro klienta nové. Jedná se například o 

dopravu do zájmového kroužku, či návštěvu úřadu nebo koupi vybrané věci. Rodiče by 

rádi viděli po boku svého „dítěte“ spolehlivého průvodce, který svým pečujícím 

přístupem zamezí jakékoliv konfrontaci s realitou. Klient je pak ochuzen o cenné 

zkušenosti autentického prožitku, který mu nikdo nenahradí, a na jehož základě se může 

učit zvládat běžné situace ve svém životě. Tento rigidní rodičovský postoj je projevem 

strachu a přehnaných pečovatelských tendencí, což nahrává spíše izolaci klienta, než 

jeho integraci. S rodičem se proto pracuje na plánu, kde se celá situace popíše i s se 

všemi jejími riziky, aby se mohlo přistoupit k postupnému realizování celého plánu. 

Dobře připravený i metodicky vedený plán, zajistí klientovi dostatek zdravé podpory i 

pomoci a rizika v něm zpracovaná nenabourají klientovu stabilitu. Přiměřená míra rizika 

je nezbytnou podmínkou pro další edukaci člověka a orientaci v situacích, které jsou 

běžnou součástí života nás všech.

Život v CHB je charakterizován mírou samostatnosti, a to i v rozhodování,
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např.o odpoledním programu, o nákupech, o své práci aj. To s sebou nese i určitou 

zodpovědnost, která je i mírou jeho potencionální samostatnosti. Klient má například 

zodpovědnost ke svému spolubydlícímu a když odjíždí na víkend pryč, dle dohody se 

postará o úklid společných prostor. Klient chodí podle dohodnutých dnů nakupovat pro 

všechny, co jsou na bytě a stane se, že se záměrně zdrží někde na cestě, a tudíž je 

nemožné uskutečnit nákup a připravit jídlo dle původní domluvy. Tyto situace jsou 

běžnou praxí a úkolem asistenta je pomáhat klientovi zvládat podobné situace 

způsobem důstojným a rovnocenným všem aktérům tohoto „představení“.

Klienti se učí sociálním dovednostem v interakcích během služeb i mimo ně, 

které jsou zvlášť pro klienta důležité svou přirozeností a autentičností. Je potřeba co 

nejvíce klienta motivovat chodit „ven“ -  „mezi lidi“, aby se učil být součástí „našeho“ 

světa a naopak se „náš“ svět učil být integrovanou částí „jejich“ světa. Klienti v jednání 

na úřadech, u lékařů nejsou mnohdy oslovováni přímo, ale je oslovován jako jejich 

zástupce sám asistent. To se dá změnit tím, jak taktně předáme slovo klientovi a 

povzbudíme ho ke komunikaci, aby si zvykl na pocit, že to je on, ke komu má být 

upírána pozornost, koho se týká nastalá situace. Asistent je tam jen jako pozorovatel, 

pro případ nějakého nedorozumění či komunikačních bariér, jinak je kladen důraz na 

samostatné vystupování klienta jako „účastníka tohoto řízení“. Co se ujalo, u některých 

klientů, je sešit vzkazů pro lékaře, kam jsou zapisovány všechny podstatné informace 

potřebné pro další případné lékařské zákroky a postupy. Setkala jsem se však na straně 

lékaře s odmítavým přístupem k tomuto způsobu osamostatňování klienta, který si 

výslovně přál účast asistenta u každého klientova vyšetření. Vzhledem k nerespektování 

klientova přání, a tak i popření vztahu založeném na rovnocennosti, se přistoupilo po 

dohodě s klientem na změnu ošetřujícího lékaře. Klient uvítal tento návrh a těší se 

„dobrému“ rovnocennému vztahu u lékaře, který respektuje klienta v jeho právech, kam 

spadá i právo na stejný a nediskriminující přístup ke všem lidem bez rozdílu věku aj. 

kritérií.

Klienti se na bytě učí praktickým dovednostem (úklid, praní, žehlení, vaření aj), 

které jim můžou zvýšit šance na nalezení vhodné práce. Asistenti se snaží vytvářet na 

bytě podmínky, které budou pro obě strany příjemné a harmonické, což otevírá mnoho 

možností na další vzájemnou spolupráci. Atmosféra, v jaké se s klientem pracuje, je 

základní podmínkou pro dosažení úspěchů i dílčích pokroků, které jsou tím pravým 

oceněním pro všechny zaangažované asistenty.
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8.3. Podpora samostatného bydlení
Tento typ bydlení byl stručně popsán v úvodu mé práce, proto se k němu vrátím 

jen okrajově, abych případně doplnila, co se do úvodu nevešlo. O této službě se mluví 

tehdy, pokud je klient vlastníkem bytu a asistenční služby si kupuje od organizace, 

kterou si sám zvolí.

Matoušek (2005, s.124) říká, že tato služba má potenciál umožnit lidem 

s postižení mít poměrně normální domov Velmi pak záleží na kvalitě poskytované 

asistence-asistent by měl dodržovat základní pravidla jako nerozhodovat za uživatele, 

nedělat za něj, co může sám, nemanipulovat apod.

V kurzu Standardů kvality služeb v CHB bylo PB charakterizováno následujícími 

znaky, je to domácnost pro jednoho či dva uživatele, kteří musí mít k domácnosti 

právně určený vztah a bydlí ve vlastním bytě, v domku nebo v nájmu nezávislém na 

poskytovateli. PB se blíží všemi atributy k běžnému způsobu života, tento způsob 

bydlení zahrnuje maximum svobody a sebeurčení. Přítomnost asistentů není trvalá a 

kopíruje potřeby uživatele, který si sám na základě svých požadavků stanovuje rozsah 

služby. Bydlení je součástí běžné zástavby, stejně jako individuální bydlení. Úkolem 

asistenta v PB je být rádcem klienta a vést ho k samostatnému rozhodování a 

samostatnému řešení situací, nikoli bezprostřední péče a pomoc (Interní materiály 

Společnosti Duha, 1999).

8.4. Osobní asistence
Asistence je nezbytnou součástí CHB, je klíčovým nástrojem, kterým se služba 

v praktické podobě realizuje, a patří do skupiny moderních metod uplatňovaných 

v rámci procesu deinstitucionalizace.

Osobní asistence je nově vymezená v zákoně č. 108/2006 Sb.(§ 39), kde je tato 

služba popisovaná následovně: „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 

je poskytovaná bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob a při 

činnostech, které osoba potřebuje.“

Matoušek (2005, s. 116) představuje asistenci jako činnost zaměřenou na 

jednotlivce, který je tak podporován v uspokojování svých potřeb, v míře vhodné a
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účelné kjeho samostatnému vystupování. Cílem, je postupně snižovat míru podpory, 

aby se dosáhlo na nejvyšší stupeň možného osamostatnění se klienta.

Klient je  například zpočátku podrobně instruován v situaci, kdy bylo potřeba 

zajistit jeho včasný odchod do práce. S klientem se virtuálně prošlo celé ráno, případně

i předešlý večer, aby se našla příčina jeho pozdních příchodů do práce. Instrukce byly 

srozumitelně napsané na papír a klient si je  umístil na místo, které bylo zárukou 

opětovného se shledání s těmito pokyny. Zjistilo se, že klient má velice pomalé tempo, 

tudíž mu zabere více času to, na co ostatním stačí polovina. S klientem se dohodla 

příprava všech věcí, které by ho mohly ráno zdržovat, na dobu před spaním, aby měl 

klient ráno klid a dostatek času na všechny „jiné“ činnosti, kterými se ráno zabývá. 

Ráno pak šlo jen o to, aby si připravené věci uložil do tašky, hlídal si čas a zbytečně se 

nenechal vtáhnout do činností, které nejsou důležité, a ani v této ranní době žádoucí. 

Klient se například díval na ranní zprávy, od kterých měl problém se odtrhnout. Situace 

se vyřešila nákupem budíků, kterými byl klient upozorňován na čas, kdy je  nutné 

vypnout TV a dále na dobu vhodnou k odchodu. Zpočátku byla celá akce zajišťována 

ještě telefonicky, kdy si asistent ověřoval fázi, ve které se klient nacházel. Zpětnou 

vazbou, se na omezenou dobu stal telefonát ze zaměstnání klienta o jeho včasném 

příchodu do práce. Vše se dělo za souhlasu klienta, bez jehož aktivní účasti a motivace 

by nedošlo k žádné úpravě neutěšeného stavu. S tím, jak rostly kompetence klienta, 

snižovala se podpora asistenta. Asistent byl nadále v kontaktu s organizací, kde klient 

pracoval, a v případě potřeby se znovu přistoupilo k hledání účinnějších opatření, která 

by klientovi pomohla s jeho aktuálními problémy s nedochvilností.

8.4.1. Některá specifika osobní asistence

Kdo se může stát asistentem člověka s MP je definováno zákonem č. 108/2006 

Sb., kde jsou taxativně vyjmenované všechny předpoklady pro práci v sociálních 

službách. Podmínkou je stupeň dosaženého vzdělání a typ školy, v tomto případě vyšší 

odborná škola humanitního zaměření. V případě, že by zaměstnanec nesplňoval 

kvalifikační předpoklady, musí mu organizace umožnit absolvovat speciální kurz, po 

jehož zakončení by získal oprávnění v sociálních službách dále pracovat. Neméně 

důležitou podmínkou jsou osobnostní předpoklady každého asistenta tuto práci 

vykonávat. Vysoké nároky jsou kladeny na jeho trpělivost, duševní odolnost, 

psychickou vyrovnanost, empatické jednání i komunikační dovednosti. To vše by 

nestačilo, pokud by člověk neměl chuť a tzv. entuziasmus potřebný pro tuto práci, byl
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by uzavřený až introvertně laděný a neměl organizační schopnosti ani nezbytnou dávku 

zdravé autority, jelikož to jsou důležité aspekty osobnosti potencionálně úspěšného 

asistenta.

Asistent je na každém bytě ve zcela jiné pozici a musí citlivě reagovat na všechny 

nuance v chování každého klienta a odhadnout aktuální situaci na bytě, která 

předznamenává, jakým směrem se bude služba ubírat. Nezbytnou podmínkou pro 

dobrou práci s klientem je schopnost asistenta navodit atmosféru vzájemné důvěry.

„Klient by měl vnímat asistenta jako osobu, na kterou se může kdykoliv obrátit se 

svými problémy, osobu, která za všech okolností jedná v jeho prospěch a které může 

bez obav svěřit své důvěrné informace“ (Klápšťová 2008, s.37).

Ve vztazích je vhodné zachovávat profesionální odstup a dbát na přiměřenost 

vztahů. Z povahy práce je však jasné, že zde nelze uplatňovat univerzální přístup, který 

by se dal „naroubovat“ na každého klienta stejně, jelikož i tady platí, co klient, to 

jedinečná a neopakovatelná bytost, se všemi osobnostními charakteristikami i 

specifickými projevy, které můžeme vidět v průřezu celé společnosti. Asistent by však 

svou odborností měl vědět, jak vztahy vhodně korigovat a usměrňovat, aby nedocházelo 

k nežádoucímu chování na straně klienta a psychickému vyčerpání na straně asistenta.

Důležitý je rovnocenný přístup založený na čitelnosti projevů asistenta i 

předvídatelnosti jeho kroků. Klienti musí vědět, že asistent je otevřený a vstřícný 

k hledání řešení jeho nastalé situace a že ho bude tolerovat jako partnera, který si 

zaslouží stejnou úctu a respekt jako kdokoliv jiný. Extrémy ve vztazích nesvědčí ani 

jedné straně, přílišná závislost zneschopňuje klienta a citově ho oslabuje, na druhou 

stranu, chlad a odstup v jednání bez potřebné dávky srdečnosti klienta neaktivizují a 

můžou vést i k jeho regresi v chování. Mírou pro zdravě nastavený vztah je spokojenost 

klienta, jeho otevřenost a chuť se dělit o zážitky všední i nevšední. To se neděje teď a 

tady, ale na základě vzájemného poznávání během služeb asistenta. A jaké metody, 

techniky a postupy asistent uplatňuje ve vztahu s klientem, a co, je vlastně obsahem 

služeb, přiblížím v následující odstavci.

Matoušek (2005, s. 116) asistenta popisuje jako toho, kdo rozvíjí, případně i 

kompenzuje dovednosti uživatele. U lidí s MP nemusí jít jen o pomoc při praktických 

konkrétních činnostech, ale i o pomoc při samostatnějším organizování si jeho aktivit. 

Podporu klient potřebuje při chápání souvislostí i uvědomování si rizik, která jsou 

součástí jeho rozhodnutí. Asistent ho úměrně k jeho postižení informuje o rizicích, která
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jsou součástí nové situace a připravuje ho na zvládnutí situace se všemi popsanými 

riziky (Matoušek 2005, s.l 16).

Klient se na bytě učí běžným dovednostem, které si v průběhu služeb upevňuje a 

v nich se i vlivem soustavného působení všech asistentů zdokonaluje. Míra postižení 

předznamenává i směr, kterým se ubírají jednotlivé asistentovy kroky. Klienti potřebují 

pomoc se základními úkony jako např.s udržováním pořádku až po složitější jako např. 

pomoci při vaření. Klient se učí formulovat své požadavky i přání vůči svým 

spolubydlícím i ve vztahu k druhým lidem. V sociálních kontaktech, které navazuje, 

nachází uspokojení jeho potřeby přijetí, pokud je jeho osobnost respektována a vhodně 

přijímána. Kompromisy, které se učí dělat, ho vedou k poznání o možnostech volby 

mezi několika řešeními, kdy záleží na vzájemné dohodě a schopnosti se domluvit. 

Klient se zapojuje do chodu bytu v míře, která odpovídá jeho schopnostem a 

dovednostem.

Zodpovědnost je vlastnost, s kterou je klient nově konfrontován, to znamená, že 

je postupně zplnomocňován k činnostem, které jsou v jeho kompetencích. Klient má rád 

kávu, kterou si nemůže kjeho velké lítosti uvařit, jelikož si dostatečně nemyslel na 

nutnost si pro tuto komoditu dojít. Spoléhal se na obstarání kávy v rámci společného 

nákupu a neměl zájem na tom jakkoliv aktivně participovat. Klient měl možnosti dvě, na 

jejichž konci bylo buď, pochutnání si na lahodné kávě nebo pocit „hořkosti“ 

z nedostatku kofeinové dávky. A pro kterou se rozhodl záleželo čistě na jeho motivaci a 

vůli pro to něco udělat.

Klient je ve službách podporován k samostatnosti v úklidu, vaření, hospodaření 

s penězi, v nákupech, v kontaktu s vnějším světem, v aktivitách, které jsou pro něho 

přínosem i příslibem možného obohacení i jeho rozvoje. To vše se děje na základě 

plánů, kterými jsou jednotlivé činnosti metodicky vedeny a pro účely konkrétního 

klienta i přizpůsobeny, aby se pravděpodobnost zapojení klienta maximalizovala. Plány 

jsou dvojího druhu, kdy rozhodujícím faktorem pro volbu jednoho z nich je informace o 

prvotním impulzu, který může vzejít od rodičů i poskytovatele, stejně jako od asistenta 

nebo klienta, což je mnohem pravděpodobnější varianta. Plány klientů mají váhu v tom, 

že s nápadem přišli sami klienti, kteří tím vyjádřili svou vlastní vůli, zájem o oblast, 

která jim připadá lákavá. Asistenti motivují klienty k činnostem, o kterých si myslí, že 

by byly pro jejich rozvoj přínosné a v rámci jejich schopností i zvládnutelné. Důležité 

jsou rizikové plány, kterými se doplňují případné náročnější plány, aby se klient
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připravil na všechny běžně se vyskytující eventuality, s kterými se může v procesu 

plnění setkat.

V některých případech je potřeba zpracovat restriktivní opatření, ke kterému se 

přistupuje zcela výjimečně a po důkladném zvážení všech doprovodných jevů. 

Nejčastěji je jeho obsahem restrikce omezující klienta v jeho požitcích a to především, 

vpití kávy, v kouření cigaret, v konzumaci nevhodného jídla, ve sledování TV. Tato 

opatření mají zamezit klientovi pokračovat ve škodlivém a nevhodném chování, kdy 

hlavními důvody pro volbu tohoto „autoritativního“nástroje, je finanční situace klienta, 

zdravotní stav a přání opatrovníka. Restrikce se přijímají jen na omezenou dobu, je 

nutné je pravidelně revidovat a veškeré kroky směřovat k jejich odstranění.

Problémy, s kterými se asistent ve svých službách setkává jsou nejčastěji pasivita 

klientů, neochota spolupracovat, nevhodné stravovací a hygienické návyky, sobeckost, 

zlozvyky spojené s ohrožením jeho zdraví a velmi často i nerespektování spolubydlícího 

v jeho prostoru i v chování. Asistent je jako diplomat, jehož přístup musí být vyvážený 

a zohledňují situaci i osobnost klienta. Ideální situací se pak jeví stav, kdy změny 

vychází přímo od samotného klienta. Příkladem může být změna přístupu ke 

stravovacím návykům klienta, který byl obézní a ze zdravotních důvodů, začal sám 

pracovat na změně přístupu ke svému jídelníčku. S pomocí asistenta sestavili plán, kde 

byly všechny kroky nutné k započetí procesu hubnutí popsány. Klient se učil stravovat 

dietně a dbal na dodržování vhodného jídelníčku. Odměnou mu bylo nepatrné ubrání na 

váze a více než to, dobrý pocit ze své vůle i plnění požadavku na sebe kladeným.

Asistent musí dohlížet na dodržování všech práv klienta a respektovat ho v jeho 

rozhodnutích. Byt, který se stává na omezenou dobu „útočištěm“ asistenta, je osobní 

zónou a intimním prostorem, do kterého asistent může zasahovat jen velmi opatrně a 

citlivě. Úcta je klientům vyjádřena už v samotném příchodu na byt, kdy asistent přesto, 

že vlastní klíče, si sám byt neodmyká a čeká po zazvonění na příchod klienta. 

Samozřejmostí je klepání na pokoje klientů, formulování žádosti v případě použití 

např.čaje, nevstupování do koupelny, oslovování dohodnutým způsobem, kdy není 

vhodné začít klientovi automaticky tykat a používat infantilizující styl komunikace. 

Klienti jsou ve svých právech průběžně posilováni tím, jak se mluví o situacích, ve 

kterých bych se mohli setkat s porušením jejich práv.

Nový asistent by měl být vždy opatrný ve vystupovaní, které nesmí působit příliš 

„domácky“, určitě se vyplatí jistá zdrženlivost a základní slušnost, kterou bychom my 

sami vyžadovali od nám neznámých lidí.
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Asistent zasahuje do prostoru klienta, mění jeho chování, ovlivňuje ho v názorech 

a působí celkově na jeho osobnost a to vše tak, aby v maximální možné míře 

zachovával autentičnost klienta i jeho svébytnost. Negativní zkušenosti, které na cestě 

za poznáním klient sbírá, jsou nedílnou součástí socializačního procesu i úspěšné 

adaptace do intaktní společnosti. Je třeba jen „koučovat“ rizika, která by neměla 

převážit nad faktickými schopnostmi klienta. Opět je to vzájemná spolupráce asistenta a 

klienta, která pomáhá celou situaci vhodně zvládnout.

Mlčenlivost o všech důležitých a významných skutečnostech klientova života je 

asistentovou povinností i klientovým právem. S informacemi je potřeba zacházet citlivě 

a používat je jen pro účely, ke kterým byly původně zjišťovány. Samozřejmostí je 

písemné stvrzení mlčenlivosti asistenta v příloze pracovní smlouvy.

Rizika můžou být i na straně asistenta, který by jim měl umět čelit a vhodně je 

korigovat např. supervizemi, týmovou intervizí. Jedním z nich je např. tzv.“spasitelský 

komplex“, kterým si asistent saturuje pocit vlastní potřebnosti a důležitosti. K syndromu 

vyhoření může vést naše neadekvátní očekávání vděku od klientů i naše přemrštěné 

představy o Jejich“ možnostech a našich schopnostech proměnit právě ty jejich 

možnosti v ty naše schopnosti-nebo alespoň těm našim podobným.

Rizikem ve vztahu s klientem je i přemrštěně přátelské chování asistenta, který si 

svým jednáním pojišťuje svou oblíbenost. Různorodý přístup asistentů k neoblíbeným 

činnostem, může vést ke vzniku problému v rámci týmu, tedy mezi kmenovými 

asistenty i v rámci jednoho bytu, tedy mezi samotnými klienty. „Kupování“ si klientů 

různými dárky či pozornostmi vnímají asistenti jako nečestné a nerovnocenné. Klienti 

vtom  vidí „nadržování“ oblíbenému klientovi, na kterého žárlí a v závisti se pak 

chovají nepatřičně a konfliktně. Vhodná je supervize, intervize, týmová spolupráce, 

školení, kurzy, průběžné vyhodnocování plánů i pořádání setkání s asistenty i klienty 

tak, aby se zachovala, co největší transparentnost vztahů. Dobrá praxe, která se v práci 

s klienty osvědčila, je týmová spolupráce při realizování všech plánů i opatření. Za 

kardiální podmínku, pro mentální „růst“ všech klientů, považuji otevřenou spolupráci 

všech asistentů a schopnost respektovat dohodnuté podmínky v práci s jednotlivými 

klienty. Jednotný postup všech sloužících asistentů je zásadním předpokladem pro 

možné pokroky ve schopnostech klienta i jeho sociálních dovednostech.

Jak už bylo zmíněno výše, v kapitole o právech klienta, klient má všechna práva, 

jakými disponuje každý člověk v naší společnosti. Rozdíl je jenom v tom, že my, si naše 

práva uvědomujeme v míře větší než si je klient sám schopen uvědomit. Proto, by měl
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asistent klientovi v prosazování jeho práv pomáhat a sám by měl být příkladem pro 

chování druhých.

8.4.2. Zneužívání asistenta klientem

Součástí etické problematiky spojené s péčí o MP je i problematika zneužívání 

asistenta klientem. Není to jev zcela neznámý a kupodivu se vyskytuje častěji než by se 

dalo očekávat. Klient může asistentem manipulovat a zneužívat ho ve svůj vlastní 

prospěch. Používá k tomu buď citové vydírání nebo různé formy obtěžování či přímou 

agresi (Klápšťová 2008, s.41).

Zneužívání asistenta klientem se dostává více do povědomí zaměstnanecké etiky 

a stává se součástí úvodního školení pro začínající asistenty. Vhodné je asistenta 

důkladně informovat nejen o všech možnostech zneužívání, ale i o oblastech možného 

střetu zájmů mezi asistentem a klientem a působit tak preventivně na vznik konfliktů.

Dalším možným negativním jevem, je zneužívání klienta zaměstnancem, což má 

organizace i dobře zpracované ve svých metodických pokynech a v rámci školení se 

snaží i tomuto zneužívání předcházet. Otevřenost v komunikaci, transparentnost 

nabízených služeb, respekt k názorům i prostor pro realizování těchto názorů je 

nedílnou součástí dobře fungujícího zařízení.

8.5. Společnost Duha
Společnost Duha je občanské sdružení zaměřené na integraci osob s mentálním 

postižením. U zrodu CHB stála paní Michaela Frycová, která se dostala k této myšlence 

na semináři o CHB v roce 1989. S realizací tohoto nápadu jí pomohla americká 

židovská organizace AJ JDC, která chtěla původně v bývalé ČSFR organizovat kurzy 

pro sociální pracovníky a rovněž měla i zájem zavést nový typ sociálních služeb ve 

formě grouphomes (skupinových domů). V r.1992 se Společnosti Duha povedlo spolu 

s finanční pomocí od AJ JDC otevřít první chráněné byty v ČR. Postupně se zvyšoval 

počet bytů a s tím i komplexnost nabízených služeb. Organizace našla své významné 

místo mezi nestátními organizacemi a byla vzorem pro další nově se „rodící“ zařízení. 

Poslání, kterým se Společnost Duha na veřejnosti prezentovala, tak začalo nabývat na 

váze a naplňovat i svůj obsah. Duze se povedlo umožnit lidem s MP žít mimo ústavy a 

započít tak proces deinstitucionalizace.
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„Posláním Společnosti Duha je poskytovat sociální služby dospělým lidem 

s mentálním postižením a spolupracovat s nimi na rozšíření jejich životních možností se 

současnou reflexí daných společenských podmínek“ (Výroční zpráva 2006).

„Posláním programu CHB je poskytovat dospělým lidem s MP takovou podporu, 

kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným 

se životem svých vrstevníků bez postižení“ (Tamtéž 2006).

Společnost Duha naplňuje své cíle poskytováním sociálních služeb v programech 

CHB, Centra denních služeb (CDS), pracovní terapie a Podporovaného zaměstnávání 

(PZ). Programy CDS a PZ popíši v poslední kapitole, ve které se budu věnovat 

návazným službám.

Program CHB v současnosti poskytuje své služby v sedmnácti bytech po celé 

Praze. Typově jsou byty jak pro individuální bydlení, tak pro skupinové, taktéž je zde 

menšina bytů s podporou samostatného bydlení. Služby CHB jsou koncipovány čistě 

z hlediska zacílené individuálnosti tak, aby potřeby klientů byly zohledňovány ve všech 

činnostech, programech. Každý byt má vytvořená svá pravidla, od kterých se odvíjí i 

míra podpory, která se klientům poskytuje. Vytvoření pravidel je výsledkem společné 

práce klientů, asistentů i případně rodičů. Do bytu asistent dochází každé odpoledne na 

několik hodin, záleží na míře požadované podpory. Na některých bytech jsou noční 

služby, což klade zvýšené nároky na odolnost asistenta. Metody práce asistentů 

v jednotlivých domácnostech je založeno na respektování práv klientů v maximální 

možné míře. Asistent zjišťuje míru podpory, kterou klient potřebuje a dle možností i 

rozsah služby upravuje, samozřejmě po dohodě s vedením organizace za vyjádření 

názoru rodičů či opatrovníka.

Každý klient má svého klíčového pracovníka tzv.osobního asistenta, na kterého 

se může obracet se svými potřebami a žádostmi o podporu. Osobní asistent je v užším 

kontaktu s rodinou a stará se o klientovu zdravotní stránku i rozvoj v oblastech, o které 

klient projevil zájem.

V závislosti na humanizačních trendech, které jsou běžnou součástí zahraniční 

sociální politiky, se i u nás vzedmula vlna humanizmu, která postupně „obrušuje“ ostré 

hrany dřívější nepřístupnosti a na místo se dostává opatrná ohleduplnost. Bude trvat 

ještě mnoho let, během kterých se budou postoje intaktní společnosti k takto postiženým 

lidem měnit a doufejme, že jedině směrem k integračním principům moderní 

společnosti.
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8.6. CHB Pohoda
Chráněné komunitní bydlení je pobytová sociální služba. Nabízí domov dvěma až 

deseti dospělým lidem s různým stupněm postižení, kteří by jinak byli odkázání na péči 

v ústavní typu zařízení. CHB zajišťuje nonstop služby, které jsou přizpůsobeny 

individuálním potřebám konkrétních obyvatel. Lidé s MP jsou právě těmi, co rozhodují 

o svém životě, o tom, jak bude vypadat jejich život v domácnosti. Běžné situace řeší 

spolu se svým asistentem, podílí se na nákupech, vaří dle svých schopností, večerní 

program si vybírají v závislosti na své volbě. Rozsah služeb asistentů v CHB je 

různorodý, ovlivňuje jej míra postižení toho z klientů, který v CHB potřebuje nejvíce 

podpory a služeb.

Pohoda nabízí čtyři chráněné byty, denní stacionář, terénní osobní asistenci, 

odlehčovací služby, vše na principech individuálního přístupu, partnerství a spolupráce, 

uznání hodnoty uživatele, principu kvality a kontrolovatelnosti. Zařízení Pohoda působí 

ve svých programech velice profesionálně, dle internetových stránek, je kladen 

pregnantní důraz na kvalitu asistenta a jeho schopnosti včetně komunikačních 

dovedností, které jsou nezbytné pro budování rovnocenného vztahu. Pohoda působí 

velice „pohodově“ a své programy realizuje v programech komunitního bydlení, kdy 

dává přednost skupinovému typu bydlení před individuálním.Pohoda poskytováním 

sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů 

s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým poškozením mozku, 

v místní komunitě. Jde o služby, které maximálně posilují jejich soběstačnost a vlastní 

kompetence a respektují jejich osobnost, názory a individuální potřeby 

(www.pohoda-help.czV

8.7. CHB Portus

Cílem sdružení Portus je vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi 

s mentálním či jiným postižením. Portus jako občanské sdružení bylo zaregistrováno 

v roce 2001.

Posláním tohoto sdružení je to, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší 

společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. K naplnění 

tohoto cíle je potřeba vytvářet především vhodné formy bydlení a souvisejících 

sociálních služeb (například chráněné či podporované bydlení). Sdružení své cíle 

realizuje v programech chráněného bydlení v obci Slapy , kde mohou najít lidé s MP (v
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roce 2006 asi 12 klientů) svůj trvalý domov, zázemí a potřebnou podporu, dále 

v pracovním centru, které zaměstnává lidi s MP, pro které není pracovní uplatnění na 

běžném pracovním trhu.

Akce cihla je každoročně pořádaná benefiční akce, z jehož výtěžku se hradí projekty pro 

MP, například stavba nového bydlení či pracovního centra pro MP. Portus pořádá každé

2 roky Benefiční aukce výtvarných děl českých umělců. Sdružení pořádá benefiční 

koncerty, happeningy a panelové diskuse, v budoucnu se chce rovněž zaměřit na oblast 

vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách. V roce 2006 zahájilo sdružení 

Portus projekt „I MY“, který je zaměřen na posilování práv lidí s MP. Vznikly tři filmy, 

vyšlo několik tematicky zaměřených publikací, proběhly vzdělávací akce, to vše za 

finančního přispění EU v rámci programu Transition Facility. Některá z kritérií pro 

přijetí do CHB je věk mezi 20-45 lety, MP lehčího či středního stupně bez závažného 

psychického onemocnění či poruchy chování. Do programu CHB není možno přijímat 

klienty, kteří by vyžadovali nepřetržitou pomoc zdravotnického personálu. Zřízení dbá 

na zachování a rozvíjení dobrých vztahů s rodinou. Sdružení Portus v roce 2006 

položilo základní stavební kámen k novému bydlení na Vyhlídce, které by mělo být 

k dispozici asi sedmi klientům koncem roku 2008 (internetové stránky neposkytly žádné 

aktuální informace o dokončení tohoto projektu). Bydlení by mělo být pro klienty 

s lehčím či středním stupněm postižení, kterým bude poskytována asistenční služba dle 

jejich potřebnosti s důrazem na jejich samostatnost nezávislost. Obyvatelé chráněného 

bydlení budou mít rovněž možnost pracovního uplatnění buď v chráněné dílně nebo na 

otevřeném trhu práce. Portus se snaží svými programy a projekty o to, aby lidé s 

postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí 

uprostřed ostatních lidí (www.portus.czV

8.8. CHB Modrý Klíč

Modrý klíč je nestátní zařízení, jehož zřizovatelem je Sdružení pro pomoc MP. 

Sdružení poskytuje více než patnáct let komplexní péči o děti a dospělé s MP a 

kombinovanými vadami. Projekt Modrý Klíč poskytuje služby v návaznosti na další 

služby v přímé reakci na aktuální potřeby klientů. Modrý Klíč neomezuje pobyt 

v zařízení ani věkem, ani stupněm postižení. K dispozici má pět chráněných bytů, kde 

bydlí asi 17 klientů. V týdenním pobytovém centruje asi 12 klientů.

91

http://www.portus.czV


Modrý Klíč poskytuje již třetím rokem krizové centrum krátkodobých a 

víkendových pobytů pro rodiny, které si potřebují odpočinout a získat tak ztracenou 

rovnováhu a i schopnost být znovu svému „dítěti“ oporou. Tato služba v současném 

systému služeb není uspokojivě zastoupena a stále tak schází potřebná podpora 

v krizových situacích, které se tak stávají pro rodinu velkou psychickou zátěží. Moderní 

koncepce péče, která kopíruje soudobý trend o oddělování denního pobytu od 

samotného bydlení je zde plně naplněna. Lidé s postižením mají rádi určitý stereotyp, 

změna prostředí je ale důležitým stimulačním faktorem a vede k učení se novým 

dovednostem. Zařízení Modrý Klíč má k dispozici chráněnou dílnu, která v současné 

době zaměstnává 38 osob se ZP (www.modrv-klic.czV

Shrnutí

Společnost Duha má nezastupitelné postavení mezi organizacemi nabízejícími 

služby CHB, a to jednak pro své cenné zkušenosti získané v průběhu vývoje této služby 

a jednak pro počet bytů, ve kterých DUHA nabízí své služby. Společnosti Duha se 

v roce 2006 povedlo uskutečnit projekt transformace pobytového zařízení „Domov“ do 

několika oddělených bytových jednotek v rámci území Prahy. Tento projekt ukázal, jak 

důležité je nabídnout normální podmínky pro život i osobám s těžším stupněm 

postižení, kteří by byli v dřívějším systému sociálních služeb vhodní do péče ústavů. 

Adaptace na nové podmínky bydlení proběhla oproti očekávání velice dobře, což 

vyvrátilo představy některých lidí o nemožnosti samostatného bydlení v programu 

CHB. Všechny výše zmíněné organizace se snaží prostřednictvím svých aktivit o 

maximální zapojení člověka s MP do naší intaktní společnosti. Každé zařízení poskytuje 

komplexní paletu služeb s důrazem na individuální přístup ke každému klientovi, kdy 

kritérium je stupeň postižení a míra jeho schopností. Zařízení Portus vyvíjí aktivity, 

kterými proklamuje práva lidí s MP a snaží se o jejich zrovnoprávnění ve společnosti. 

Významnou benefiční akci, která se již dostala do povědomí široké veřejnosti, je akce 

Cihla, jejíž výtěžek je použit na integrační projekty lidí s MP. Organizace Pohoda 

nabízí především komunitní typ bydlení a klade velký důraz na kvalitu poskytované 

asistence a komunikační dovednosti, kterými by měl asistent vzhledem k postižení 

klientů disponovat. Modrý Klíč je zařízení, které nezohledňuje věk ani postižení klientů 

v nabídce svých služeb a podstatu úspěšné integrace spatřuje ve vzdělávání klientů a 

v jejich následném zapojování se do všech oblastí běžného života. Služby krizového
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centra, které nabízí Modrý Klíč rodinám s postiženým dítětem, jsou službami 

potřebnými a zatím stále nedostatečně zastoupenými v rámci našeho systému služeb.

Chráněné bydlení je moderní službou nabízející svým klientům důstojnou 

alternativu k bydlení v dříve se hojně vyskytujících se ústavech. Trendy, které se v péči 

o lidi s MP prosazují, sledují po vzoru zahraničních zkušeností, především principy 

nezávislosti, samostatnosti a integrace do rovnoprávné společnosti. U nás je zatím stále 

nízké povědomí o CHB jako o alternativní formě péče o lidi s MP, což negativně působí 

na obecně přijímaný názor o nevhodnosti integrace lidí s MP v rámci normální 

společnosti. Proto je potřeba zvýšit informovanost v celé naší společnosti a hledat 

způsoby, jak problematiku lidí s MP přiblížit široké veřejnosti, aby nedocházelo 

k posilování diskriminujících předsudků a snižování tolerance k takto postiženým 

lidem. Úkolem odborné veřejnosti by mělo být tyto snahy ve společnosti efektivně 

prosazovat a být v úsilí o integraci lidí s MP vzorem pro všechny profesionály ale i 

laiky.
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9. NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY PRO OSOBY S MP

V poslední teoretické kapitole se budu zabývat popisem jednotlivých zařízení a 

organizací, které poskytují návazné služby lidem s MP tak, jak jsem s těmito službami 

přišla do kontaktu v rámci své praxe ve Společnosti Duha. Závěrem krátce představím 

významné organizace mající zásadní vliv na zlepšování postavení MP ve společnosti.

9.1. Pracovní uplatnění lidí s MP

Jednou ze základních potřeb každého z nás je pracovní uplatnění v rámci naší 

společnosti, pokud tato potřeba není dostatečně uspokojena, dochází k frustraci a pocitu 

„nenaplnění“. Práce je charakteristickým znakem dospělosti a samostatnosti každého 

člověka bez ohledu na to, jestli se jedná o člověka zdravého nebo zdravotně postiženého 

(Bartoňová 2007).

Práce poskytuje ekonomickou nezávislost, pozitivně ovlivňuje sebeurčení člověka 

a jeho seberealizaci. Pokud je člověk s postižením zaměstnaný, působí to pozitivně i na 

postoje společnosti ke zdravotně postiženým, kteří tak ztrácejí nálepku pasivního 

příjemce dávek, jejich status se ve společnosti zvyšuje. V integrovaném prostředí může 

člověk s MP rozvíjet sociální dovednosti, intelektové schopnosti, prakticky se 

zdokonaluje a pokračuje tak v procesu učení, který je nezbytný pro zachování si svého 

postavení v rámci společnosti. Placená práce přispívá k rozšiřování si sítě sociálních 

vztahů, k menší závislosti na podpůrných službách a péči okolí. Poskytnout osobám 

s MP práci neznamená jenom umožnit jim výdělek, ale přiznat jim také jejich sociální 

postavení v rámci rodiny a společnosti (Šiška 2005, s.88).

U klientů, kteří měli možnost seberealizace v rámci práce, se projevila velká dávka 

samostatnosti a nezávislosti, kterou dokazovali sami sobě i druhým, že jsou schopni být 

stejní jako my, že se už vlastně ničím od nás neliší. Kladli velký důraz na výdělek, 

kterým ji dával pocit výjimečnosti a jedinečnosti. Peníze si někdy až úzkostlivě šetřili, 

aby ,je“ měli na tzv. „horší časy“. Klienti byli prostřednictvím informací, které 

získávali z médií, negativně ovlivněni zprávami o zdražování, o navyšování plateb 

za určité služby, což formovalo jejich chování do odmítavého postoje k jakýmkoliv 

investičním pobídkám. Významným motivem pro jejich šetrnost byla letní dovolená, 

případně zimní rekreace, pokud byla v nabídce nějaké organizace. Klienti si vážili své
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práce a velice těžce nesli svůj případný odchod z práce. Ze zkušenosti vím, jak je pro 

klienta těžké přijít o práci a pochopit celou situaci bez zbytečné hořkosti a 

neopodstatněné křivdy. Klient byl propuštěn z organizace, ve které dlouhá léta 

pracoval, z důvodu dlouhodobého neplnění všech potřebných povinností a úkonů, které 

byly v jeho náplni práci. Příčinou snížení jeho výkonnosti, nebyla lenost či neochota 

pracovat, nýbrž vyšší věk klienta a s tím spojené příznaky stáří jako zapomnětlivost, 

pomalost, nedůslednost, nepřesnost při výkonu potřebných činností. S klientem jsme 

více než rok pracovali na jeho „záchraně“ v organizaci a to tak, že jsme spolupracovali 

s PZ, které ho v asistenci na pracovišti po určitou omezenou dobu podporovalo a 

umožňovalo mu znovu si oživit některé již  zapomenuté činnosti. Osobní asistent hledal 

způsoby, jak klientovi na bytě pomoci s věcmi, které mohou mít vliv na jeho práci. 

Pozdní příchody do práce byly také jedním z důvodů rozhodnutí o propuštění, proto se 

na bytě pracovalo na odstranění těchto příčin a na podpoře vhodných způsobů chování. 

Klient ráno nestíhal vyjít včas na tramvaj, jelikož si připravoval svačinu a díval se na 

televizi. Domluva s klientem zněla tak, že si bude svačinu připravovat vždy večer a 

televizní noviny bude vypínat v určitou domluvenou hodinu, kdy zbylý čas využije ke své 

přípravě na cestu do práce. Zpočátku se klient podporoval i telefonickým hovorem, 

který byl připomínkou nutnosti opustit byt, aby měl jistotu, že přijde do práce včas. 

Klient nechtěl chodit do práce s předstihem, aby nemusel zbytečně čekat venku, než 

bude vpuštěn do objektu na své pracoviště. Se zaměstnanci se dohodla možnost vstupu 

na pracoviště před zahájením pracovní doby, pokud budou zaměstnanci v budově 

přítomni. Klient však nadále neplnil své povinnosti a bylo nutné přistoupit na ukončení 

pracovní smlouvy. Výsledkem společné schůzky všech zainteresovaných stran byla tedy 

dohoda o termínu ukončení jeho pracovního poměru a návrhy na řešení nastalé situace. 

Klient se aktivně zúčastňoval programu PZ, kde mu nebyla nabídnuta žádná vhodná 

práce, proto se zvažovala možnost chráněné dílny, do které i následně nastoupil. 

Nakonec klient celou situaci zvládl bez větších problémů a svůj život přizpůsobil nastalé 

situaci.
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Právo na práci je zaneseno do všech významných dokumentů týkajících se práv 

MP osob. Listina základních práv a svobod, Deklarace o právech osob s MP, 

Standardizovaná pravidla vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP schválena v roce 

1993 OSN i Národní plán podpory a integrace občanů se ZP na období 2006-2009 jsou 

příkladem významných dokumentů, které by měly napomoci k integraci osob se ZP i ke 

zvýšení jejich statusu, potažmo jejich postavení v rámci naší společnosti.

Zaměstnávání osob s mentálním handicapem se řídí zákonem o zaměstnanosti 

č.435/2004 Sb., kde jsou lidé se zdravotním handicapem zařazováni do skupiny osob 

s plným invalidním důchodem nebo s částečným invalidním důchodem či osob 

zdravotně znevýhodněných. Podle definice MPSV ČR jsou CHD specifická pracoviště 

pro občany, kteří mají ztíženou možnost případně se vůbec nemohou uplatnit na trhu 

práce. Poskytují jim pracovní uplatnění formou pracovní činnosti, (www.mpsv.cz). 

CHD je (§ 76) zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. definovaná jako pracoviště 

zaměstnavatele, které je vymezeno na základě dohody s úřadem práce a je přizpůsobeno 

pro zaměstnávání osob se ZP. Podmínky pro provozování CHD jsou taxativně 

vymezeny v zákoně o zaměstnanosti (Zákon č.435/2004).

Lidé s MP těžšího a středního stupně jsou zaměstnatelní v chráněných dílnách, 

které jim umožňují v individuálním přístupu realizovat své schopnosti bez tlaku na 

výkon a kvalitu odvedené práce. Dohled je míra podpory, která je dostačujícím 

stimulem k aktivizaci lidí s MP. V interakci s klientem se dbá na jeho schopnosti, 

dovednosti, tempo i jeho volbu dílny, která mu svým zaměřením bude nejvíce 

vyhovovat. V CHD je poskytnutá větší ochrana a režim práce je přizpůsoben 

zdravotnímu stavu každého jedince. V CHD se s klienty pracuje podle individuálních 

plánů, které se tvoří s ohledem na jeho možné uplatnění se v budoucnosti. Snahou je 

rozvinout jeho samostatnost, zodpovědnost a schopnost spolupráce s ostatními klienty, 

aby se zvýšila šance na nalezení tzv. „nechráněného místa“. Individuální plány jsou 

vyhodnocovány průběžně na dílně s pracovním terapeutem i na společných týmových 

schůzkách se sociální pracovnicí a supervizorem. Plány se dle potřeby přehodnocují a 

mění se s ohledem na přání a faktické dovednosti každého klienta (Bartoňová 2007, 

s.88).

9.2. Chráněné dílny
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Specifickou formou jsou chráněná povolání a chráněná pracoviště. Základním 

cílem je prostřednictvím zácviku připravit osoby i s těžším postižením k vykonávání 

některých méně náročných profesí. Zpravidla se jedná o profese, které trvale trpí 

nedostatkem pracovníků, neboť pro jednotvárnost a malou podnětnost nejsou příliš 

vyhledávány, např.pomocník v kuchyni. S uplatněním se počítá především tam, kde 

bude nízká míra zodpovědnosti a prostor pro přiměřený dohled odpovědné osoby 

(Bartoňová 2007, s.88).

9.2.1. CHD Modrý Klíč

Modrý klíč otevřel svou první CHD pro 13 osob se ZP v roce 1993. Statut CHD 

získala v roce 1995. V současné době zaměstnává Modrý klíč 38 osob ve třech dílnách, 

kdy se o zaměstnance stará osm asistentů. Předmětem činností jsou montážní, 

kompletační a balící práce nenáročné z hlediska spotřeby energie, vybavení a 

kvalifikovanosti pracovní síly. Zaměstnanci CHD mají k dispozici i další výchovné a 

relaxační programy v rámci zařízení Modrého klíče a účastní se zájmových aktivit a 

pobytů v přírodě, které toto zařízení pořádá. Asistenti hledají pro každého zaměstnance 

uplatnění v takové činnosti, které mu přinese pocit úspěšnosti a společenské 

prospěšnosti. Úspěchem pro všechny bylo nalezení pracovního místa pro zaměstnance 

této dílny na otevřeném pracovním trhu. Chráněné pracoviště jsou posledním 

předstupněm k dosažení plné socializace a splňují základní podmínku pro spokojený a 

smysluplný život postiženého člověka, což je jeho začlenění do pracovního procesu, 

zabraňují pocitu společenské nepotřebnosti lidem, kteří jinak zůstávají v domácí péči 

nebojsou izolováni v ústavech sociální péče (www.modry-klic.cz').

9.2.2. CHD Portus

Pracovní centrum nabízí v současnosti dva pracovní programy a zajišťuje i 

podporu při přechodu klientů na otevřený trh práce. Hlavním programem je program 

výroby nakládaných hermelínů, který vznikl v březnu roku 2005 za peníze získané 

především z benefiční Akce cihla. Dalším pracovním programem jsou úklidové práce 

v obci Slapy ve spolupráci se samotnou obcí. Jedná se o úklid veřejných prostranství, 

autobusových zastávek a dalších veřejně přístupných míst (www.portus.cz).
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9.3. Podporované zaměstnávání

PZ je poskytováno v rámci tzv.sociální rehabilitace dle (§ 70) zákona 108/2006, 

kde se praví, že sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících 

k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jeho 

specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu 

běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem 

využívajícím zachovaných schopností, potenciálu a kompetencí. Sociální rehabilitace se 

poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb 

poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služby obsahují činnosti, 

které mají vést k sociálnímu začlenění, ke zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, dále výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a neposledně činnosti, 

které povedou k uplatňování práv každého jedince, který využívá služeb sociální 

rehabilitace. Organizace poskytuje služby na základě získaného oprávnění, které je 

výsledkem úspěšné registrace u krajského úřadu či MHMP (Magistrátu hlavního města 

Prahy).

Podporované zaměstnávání spadá také pod tzv.sociálně aktivizační služby podle 

(§ 66) výše citovaného zákona, kde se říká, že to jsou ambulantní, případě terénní 

služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 

postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služby obsahuje zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Historie podporovaného zaměstnávání lidí s handicapem sahá do období druhé 

světové války v USA, kdy nedostatek pracovních sil ve zbrojním průmyslu vedl 

k nutnosti zapojovat lidi s MP do výroby, jejichž dovednosti i schopnosti byly pro 

všechny překvapující. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století docházelo 

k aktivitám, které vedly u lidí s MP k zrovnoprávnění v oblasti občanských i lidských 

práv, což mělo vliv i na deinstitucionalizaci v možnostech jejich pracovního uplatnění 

(Šiška 2005, s.52).

V Evropě zahájila svou činnost první agentura PZ v roce 1986 ve Velké Británii. 

Služby tohoto typu se poté rozšířily do celé Evropy a v roce 1995 vzniká první 

organizace PZ i u nás v Praze. Expanze ve službách PZ u nás zatím pokračuje. Stávající
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agentury, které zprostředkovávají práci handicapovaným, zajišťuje Česká unie pro 

podporované zaměstnávání (http://www.rovnesance.czV

Metoda PZ je pružný systém podpory lidí s těžším stupněm MP na jejich cestě 

k zaměstnání v integrovaném, běžném prostředí. Jedná se o podporu na otevřeném trhu 

práce, která je poskytovaná jak jedinci s handicapem, tak i jeho zaměstnavateli. Vychází 

z principu, podle kterého je potřeba poskytovat zácvik a podporu nejen samotnému 

pracovníkovi, ale především optimálně koordinovat zájmy, potřeby, dovedností a vlohy 

pracovníka s potencionálními požadavky zaměstnavatele (Šiška 2005, s.53).

Schopnosti osob s MP získat a udržet si práci jsou z různých důvodů omezeny, 

proto potřebují individuální a dlouhodobou podporu poskytovanou před i po nástupu do 

práce. Smyslem PZ je vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění osob se ztíženým 

přístupem na otevřený trh práce v důsledku zdravotního postižení. Služba PZ je 

orientována na konkrétní pracovní místo na konkrétního uživatele. Služba sleduje nejen 

získání, ale i udržení si zaměstnání a je ohraničena dobou dvou let (Bartoňová 2007, 

s.90-91).

Klient se učí přímo na pracovišti dovednostem, které jsou nezbytné pro jeho 

pracovní uplatnění na zvoleném místě. Pracovní asistent mu je nápomocný po dobu, 

kterou klient potřebuje k samostatnému zapracování. Asistent klientovi pomáhá 

vyřizovat potřebné náležitosti na úřadech, poskytuje mu poradenství i individuální 

konzultace, doprovází ho na schůzky se zaměstnavatelem a celkově se stará o vytvoření 

vhodných podmínek pro jeho přijetí i působení v místě svého nového zaměstnání. 

Program PZ usiluje tedy o plnohodnotnou integraci člověka s MP na trhu práce.

Ve Společnosti Duha jsem měla možnost poznat program PZ, který dle svých 

možností využívali klienti CHB. PZ sídlilo původně v prostorách centra denních služeb 

Společnosti Duha, aby se po získání vhodnějších prostor přestěhovalo na místo 

oddělené od Společnosti Duha. Klienti tuto změnu zpočátku nevnímali pozitivně, 

jelikož bylo nutné naučit je novým dovednostem a překonat tak jejich strach 

z neznámého. To se povedlo za pomoci pracovních asistentů i asistentů CHB, kteří 

společně hledali vhodné kroky i metody, jak klienta účelně zapojit. Tím, jak se program 

PZ přestěhoval mimo prostory Společnosti Duha, zlepšilo se nezávislé postavení této 

organizace v rámci sociálních služeb. Pracovní asistent neboli konzultant domlouvá s
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klientem postup, který by ho nejvhodněji zaktivizoval a zplnomocnil ho v činnostech, 

které jsou pro jeho samostatnost důležité. Pracovní asistent s klientem hledá možnosti 

jeho uplatnění a připravuje ho na vstup do práce. Asistent CHB doporučuje, dle 

zkušeností s klientem na bytě, činnosti, které je dobré v nastávající práci klienta 

zohlednit, ale i ty, které jsou v rozporu s možným výběrem zaměstnání klienta. Klient 

například chtěl uklízet v kancelářích, ale ze zkušeností na bytě, jsme věděli, že jeho 

schopnosti tomu neodpovídají. Proto jsme se snažili s klientem najít jinou vhodnou 

činnost, ve které by vzhledem ke svým schopnostem vynikal. Klient byl velice zručný 

manuálně, v činnostech, které se mechanicky opakují, proto oblasti jako doplňování 

zboží či kompletování věcí se zdály býti nejvhodnějšími oblastmi ke klientovu 

uplatnění. S klientem se formovala představa o jeho skutečných možnostech a 

případných dispozicích k určitým „profesím“. Překážkou pro nalezení práce se tak 

nestala případná nedostatečnost v kompetencích klienta, ale faktický nedostatek 

respektu ze strany rodiče, který odmítl další spolupráci v programu PZ. Úkol, který zbyl 

na asistenta CHB, bylo pokusit se najít důvody odmítnutí programu PZ a společně 

s rodičem přehodnotit a případně i změnit jeho rozhodnutí. To se nepovedlo hned, ale až 

čas ukázal, že dlouhotrvající a sílící zájem klienta zlomil „odpor“ rodiče, který nakonec 

setrvání v programu podpořil. V současné době se hledá práce, která by nejlépe 

splňovala představy klienta i zohledňovala jeho skutečné schopnosti.

Zájem ze strany lidí s MP je značný, naráží však na neochotu zaměstnavatelů 

přijmout osobu s MP do své firmy-organizace. Problém nezaměstnanosti lidí s MP není 

ryze českým. Podle Hegartyho (1993) ubývá pracovních míst, které nevyžadují žádné 

předchozí dovednosti nebo znalosti a zároveň přibývá uchazečů o zaměstnání.V 

odvětvích náročných na manuální práci se kapitál přelévá z vyspělých zemí do zemí 

s levnou pracovní silou. Konkurenční prostředí v podmínkách tržní ekonomiky 

nevyhnutelně vede k úbytku pracovních příležitostí pro občany s MP, kteří jsou 

postiženi nezaměstnanosti jako první. Navzdory poskytování pracovního poradenství i 

zavádění nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jako např. příspěvku na zřízení 

pracovního místa pro občana se ZP se stále nedaří lidé s MP dostatečně zapojit na 

otevřeném pracovním trhu (Šiška 2005, s.50).
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9.3.1. PZ - Společnost DUHA

Program PZ vznikl ve Společnosti Duha v roce 2001 na základě potřeb klientů 

ostatních programů Společnosti Duha, tedy CHB a centra denních služeb. Díky 

úspěšnému programu financování z prostředků Evropské unie se PZ mohlo v září 2006 

přesunout do nových prostor ve Zborovské ulici na Praze 5. Tím se od roku 2007 mohl 

program rozšířit o nabídku služeb i pro další cílové skupiny. Od založení programu PZ 

do poloviny roku 2008 využilo těchto služeb přibližně 117 uživatelů a asi 32 z nich 

nalezlo zaměstnání na otevřeném trhu práce. PZ je určeno lidem s postižením nebo jinak 

znevýhodněným skupinám, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání 

odpovídající jejich individuálním zájmům, schopnostem i osobním možnostem. 

Společnost Duha poskytuje své služby na území hlavního města Prahy a to jednak 

samotným uživatelům, tak i jejich blízkým a po nalezení zaměstnání i zaměstnavatelům.

Podpora probíhá nejčastěji formou individuálních konzultací jednou za týden, ve 

kterých se vytváří a reviduje individuální plán, pracuje se na zdokonalování potřebných 

dovedností i na zlepšování znalostí nutných pro nalezení vhodné práce. Klient se 

například učí telefonovat, psát životopis, hledat na internetu zaměstnání, prezentovat 

své dovednosti a celkově se připravuje na možný pohovor či konzultaci se 

zaměstnavatelem. Po určitém čase probíhá trénink dovedností souběžně s provázením a 

podporou uživatele při vyhledávání vhodného pracovního místa.

Pracovní konzultant poskytuje klientovi individuální asistenci přímo na pracovišti 

a to po dobu, která je pro každého klienta nezbytná, a tudíž i jinak dlouhá. Pracovní 

konzultant pomáhá zaměstnanci i zaměstnavateli se zaškolením, podporuje ho 

v přirozeném začleňování mezi spolupracovníky i v osvojování pracovních návyků. 

Intenzita poskytované podpory se snižuje, cílem je úplná samostatnost klienta na 

pracovišti a poté i ukončení poskytované služby.

Podporované zaměstnání nabízí ve svých Job klubech, které pořádá jednou za 

měsíc pro účastníky programu PZ i pro čekatele, aktivity které pomáhají motivovat 

klienty k hledání práce či udržení práce. Hlavní výhodou Job klubů je práce ve skupině, 

která klientům umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností a využívá např.metody hraní 

rolí pro nácvik dovedností potřebných pro hledání a udržení práce. 

Po ukončení programu PZ, nejdéle po dvou letech, poskytují zaměstnanci PZ v případě
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potřeby poradenství, jak bývalému klientovi, tak i zaměstnavateli, a to ve věcech 

týkajících se konkrétních pracovních situací (www.spolecnostduha.cz').

Vzhledem k tomu, že služba PZ vznikla z potřeb klientů Společnosti Duha, 

rekrutují se její zájemci převážně z řad klientů tohoto programu. Ve své praxi jsem se 

nesetkala s klientem, který by využíval služby jiné organizace než právě PZ Společnosti 

Duha. Prezentované zkušenosti jsou tak odrazem získaných poznatků v programu PZ 

prostřednictvím klientů CHB. Pro zajímavost zde stručně popíši některé programy PZ u 

dalších organizací, které si získaly již své pevné místo v systému poskytovatelů PZ.

9.3.2. PZ - Formika

Občanské sdružení Formika vzniklo v roce 2003 se záměrem poskytovat lidem se 

znevýhodněním pracovní uplatnění v podmínkách běžných a srovnatelných 

s podmínkami lidí bez postižení. Zpočátku fungovalo zařízení vjob klubu a díky 

dobrovolnictví jejich zakladatelů. Postupně se zařízení rozšiřovalo o další programy, až 

bylo nutné najít nové prostory pro své expanzivní činnosti. Na začátku roku 2007 začala 

Formika fungovat v prostorách blízko stanice metre Chodov. Sdružení Formika je od 

roku 2004 členem České unie pro PZ.V roce 2007 obdržela Formika certifikát kvality 

od Sdružení pro cenu České Republiky za jakost a bylo jí vydáno osvědčení o 

propůjčení práva k užívání značky Podporovaného zaměstnávání-vynikající kvalita 

Českou unií PZ. Organizace má zpracované strategické plánování na několik let 

dopředu. Samozřejmostí je registrace služby sociální rehabilitace u MHMP

Organizace pomáhá lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v získání a udržení si 

pracovního místa na otevřeném trhu práce a to zejména lidem s mentálním, fyzickým a 

kombinovaným postižením, lidem s duševním onemocněním, lidem, kteří jsou 

dlouhodobě bez práce, lidem, kteří žili dlouhou dobu mimo společnost. Zároveň 

poskytuje podporu rodinám i blízkým lidem znevýhodněných jedinců, zaměstnavatelům 

klientů v programu PZ a pracovníkům odborných pracovišť například úřadům práce. 

Organizace poskytuje své služby jak v rámci Prahy, tak i středočeského kraje. Všechny 

podmínky poskytování služeb PZ se neliší od jiných zařízení, proto je zde nebudu 

popisovat.
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Občanské sdružení Formika se v současné době aktivně podílí na přípravě 

9.konference PZ Evropské unie pro podporované zaměstnávání (EUSF), pořádané 

v roce 2009 v Praze (www.formika.org).

9.3.3. PZ - Rytmus

Posláním občanského sdružení Rytmus je umožnit lidem se znevýhodněním 

aktivní zapojení a seberealizaci zejména při vzdělávacím a pracovním uplatnění 

v běžném prostředí.

Rytmus poskytuje sociální rehabilitaci prostřednictvím programu podporovaného 

zaměstnávání a tranzitního programu, dále poskytuje pracovní rehabilitaci a 

poradenskou činnost v oblasti zaměstnání a neméně důležitou poskytovanou službou je 

osobní asistence. Sociální rehabilitace zahrnuje aktivity, které by měly vést k získání a 

rozvíjení sociálních a pracovních dovedností, dále také aktivity, které povedou k získání 

a udržení si zaměstnání v běžných podmínkách a neposledně i ty, které budou posilovat 

uplatňování práv a i aktivní zapojení do občanské společnosti. Cílovou skupinou 

sociální rehabilitace jsou lidé se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, převážně 

s MP, dále lidé, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících 

k získání a udržení si zaměstnání, lidé, kteří hledají zaměstnání v běžných podmínkách i 

lidé v produktivní věku. Agentura pro PZ zabezpečuje pracovní rehabilitaci 

prostřednictvím poradenství, v programech přípravy na práci, v nabídce 

rekvalifikačních kurzů, v programech zprostředkování a udržení si práce a 

v programech vytváření vhodných podmínek pro práci. Rytmus je iniciátorem mnoha 

významných projektů, z nichž zmíním jen ten, kterým byl zřízen pracovní portál stejná 

šance, který je určen zaměstnavatelům, uchazečům o zaměstnání a všem, které zajímá 

problematika zaměstnávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním 

(www.rvtmus.org).

9.3.4. PZ - Máme otevřeno

Občanské sdružení máme otevřeno je nezisková organizace, která je známá 

především svou kavárnou Vesmírná, která umožňuje pracovní uplatnění lidem s MP. 

Sdružení Máme otevřeno podporuje lidi se speciálními potřebami, převážně 

s mentálním postižením a autismem, v obhajobě jejich práv, uplatnění na trhu práce a
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volnočasových aktivitách. Sdružení usiluje o dobrovolnictví a oslovuje společnost tak, 

aby co nejvíce lidí z nás „mělo otevřeno“.

Sdružení nabízí svým klientům pracovně tréninkový program v kavárně 

Vesmírná, kde se klienti učí pracovním i sociálním dovednostem a dochází i k tolik 

potřebnému setkávání se lidí s postižením a bez v centru Prahy. Kavárna v současné 

době zaměstnává 12 klientů. Program je zaměřen na trénink pracovních schopností, 

rozvoje komunikace, sebeobsluhy, sociálních dovedností a neposledně i na přípravu na 

přechod do méně chráněného prostředí, do podporovaného zaměstnávání či běžné práce. 

Tranzitní program je program PZ, kdy jeho cílem je pomoc klientům s postižením získat 

práci na otevřeném trhu práce. Tento program může navazovat na pracovně tréninkový 

program v kavárně Vesmírná nebo může být pro klienty, kteří přijdou sami a chtějí se 

do něho nově zapojit. V současné době pracuje v programu asi 5 klientů.

Sdružení nabízí dále tzv.integrační a dobrovolnické programy, kterými jsou 

například jiné odpoledne - projekt integrace a resocializace dětí s MP, akce pontony -  

dobrovolnický program setkávání mládeže s postižením a bez postižení, dobrovolnické 

centrum -  kontaktní místo pro zájemce o dobrovolnictví, asistenční služba -  je 

„odlehčením“ lidem pečujícím o osobu s MP, kteří tak mají možnost najít si čas pro 

sebe. Informační a poradenské centrum poskytuje informace se zaměřením na 

integraci lidi s MP a autismem do společnosti. Funguje prostřednictvím telefonní linky, 

e-mailu, internetové a osobní porady. Jeho součástí je internetový portál 

www.dobromysl.cz, který je určen rodinám dětí se speciálními potřebami. Poskytuje 

aktuální a komplexní informace o problematice MP a autismu (www.mameotevreno.cz').

9.3.5. Dílna Eliáš

Občanské sdružení Dílna Eliáš vzniklo v roce 1997 a svoji činnost s klienty 

zahájilo na začátku roku 1998 v prostorách, které byly Dílně nabídnuty bezplatně 

k pronájmu Nadací Jedličkova ústavu. Dílna Eliáš je centrem sociální rehabilitace pro 

lidi s mentálním a kombinovaným postižení, především pro absolventy Jedličkova 

ústavu. Klienti se učí v dílně pracovním a sociálním dovednostem, které by mohly 

později upotřebit na otevřeném trhu práce. Keramická dílna je pro klienty otevřená od 

pondělí do pátku a denně je možné v dílně přivítat sedm klientů. V současnosti 

navštěvuje dílnu celkem 18 klientů. Režim v dílně je přizpůsoben specifickému tempu
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každého klienta, kdy dopoledne se pracuje a odpoledne je věnováno terapeutickým 

činnostem, jako například muzikoterapii či arteterapii. Dílna poskytuje své služby na 

základě filozofie R.Steinera, který chápe bytost jako propojení třech složek-duchovní, 

duševní a tělesné, které musí být v rovnováze.

V září roku 2005 se Dílně Eliáš podařilo otevřít reprezentační obchod s výrobky 

neziskových organizací. Obchod je tréninkovým pracovištěm pro deset klientů a pro 

další čtyři klienty jsou zde vytvořena placená pracovní místa. Klienti chodí do obchodu 

od pondělí do pátku a pracují ve dvou směnách, vždy po čtyřech hodinách. Na stránkách 

Dílny Eliáš j e v  připravovaných projektech představen projekt na vznik kavárny a také 

projekt na vznik poradenského informačního centra a linky SOS, která by měla sloužit 

všem postiženým lidem, kteří se ocitnou v nouzi (www.dilnaelias.cz).

9.3.6. Dílna Gawain

Textilní dílna Gawain vznikla v roce 2002 jako iniciativa studentů Akademie 

sociálního umění a léčebné pedagogiky Tábor v Praze. Dílna pracuje s klienty 

komunitním způsobem a maximálně zohledňuje jejich individuální tempo i momentální 

klientovy schopnosti. Propojením arteterapeutických a uměleckých dovedností vzniká 

prostor pro rozvíjení lidské individuality a tvořivosti. Náplní práce je textilní tvorba 

s využitím starých lidově.řemeslných technik. Dílna Gawain poskytuje službu sociální 

rehabilitace. Den v dílně vypadá tak, že klienti se účastní všech činností od společného 

zahájení po práci v dílně až ke konečnému odpočinku a rozloučení se s příslibem 

dobrého dne. Materiál, s kterým klienti převážně pracují je ovčí vlna, kterou klienti 

perou, cupují, češou, filcují a šijí do požadovaného výrobku. V dílně mohou pracovat 

lidé s MP, lidé s tělesným postižením a lidé s kombinovaným či jiným ZP. Do dílny 

dochází lidé ve věkové kategorii od 16 do 64 let, kdy někteří studují a hledají náplň pro 

svůj volný čas, či místo, kde se naučí něčemu novému. Jiní mají třeba jen částečný 

úvazek a hledají dočasně pro sebe nějaké uplatnění, každopádně je třeba říci, že 

vzdělání není podmínkou účasti v dílně, jen chuť dělat něco užitečného. Klienti se 

mohou účastnit odpoledního uměleckého kroužku. Výrobky z dílny jsou prezentovány 

na různých výstavách, trzích, jarmarcích a taktéž na akcích, kde se předvádějí řemesla 

pro veřejnost. Klienti se mohou zapojit do nacvičování divadelních představení 

s vánoční a velikonoční tematikou, která jsou pak prezentována na veřejnosti. V létě
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pořádá Gawain velice oblíbený a klienty vyhledávaný umělecký tábor na statku 

v Lukově (www, gawain. cz).

Dílna Gawain je klientům blízká právě svým volným a nenáročným režimem, 

který plně respektuje klientovu osobnost a jeho specifické pracovní tempo. Klientka, 

která pracovala v dílnách Společnosti Duha zde nebyla zcela spokojená, jelikož neměla 

dobrý vztah s jednou klientkou, s bývalou její spolubydlící. Klientky spolu nebyly na 

jedné dílně, ale stačilo krátké setkání ve společných prostorech, aby došlo k hádce či 

konfliktu, který měl vliv na všechny účastníky této hádky. Hledalo se řešení, jak snížit 

napětí mezi těmito klientkami, což se objevilo v podobě dílny Gawain, kam začala 

klientka na dva dny v týdnu docházet. Ke konfliktům pak nedocházelo tak často a 

klientka se mohla plně věnovat činnostem, které jí Dílna Gawain nabízela. Důležité je 

říci, že nespornou výhodou tohoto programu je přístup zaměřený ryze a čistě na 

osobnost klienta, který se nemusí přizpůsobovat tempu ostatních klientů a zohledňuje 

v práci jen své schopnosti a dovednosti a neposledně i náladu, kterou si do dílny klient 

přinesl. Klientka se ve zbývajících dnech, které trávila ve společných prostorech se svou 

bývalou spolubydlící, značně uklidnila a už tak často nepropadala záchvatům zuřivosti a 

vzteku a dokázala se více ve svých projevech kontrolovat.

9.4. Sociálně terapeutické dílny
Klienti CHB nevyužívají pouze a jenom zázemí svého bytu k naplnění všech 

svých potřeb, ale hledají možnosti uplatnění v dalších návazných službách, které jsou 

pro ně dostupné na našem trhu služeb. Klienti chodí do běžného zaměstnání nebo 

navštěvují chráněnou dílnu či své dovednosti rozvíjí v některé z dílen, které jsou 

v konkrétním zařízení v nabídce. Záleží na míře postižení a schopnostech toho kterého 

jedince, který si s pomocí asistenta zvolí vhodnou dílnu a v těchto programech se i 

následně realizuje. V následující části představím dílny, které znám z vlastní praxe, tedy 

dílny Společnosti Duha, které nabízejí své služby v několika dílenských programech. 

Část věnovaná pracovnímu uplatnění by měla být tímto zakončena.

V (§ 67) zákona o sociálních službách jsou sociálně terapeutické dílny definovány 

jako ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani 

chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
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pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie 

(z.č. 108/2006 Sb.).

9.4.1. Dílny Společnosti DUHA

V dílnách je klientům poskytována taková podpora, která má zlepšovat jejich 

sociální návyky i pracovní dovednosti a zároveň má vést k jejich radosti z vykonávané 

činnosti. Podpora je poskytována v souladu se Standardy sociálních služeb.

Cílem programu je individuální podpora směřovaná k většímu osamostatnění 

klienta a jeho možnému pracovnímu uplatnění se na otevřeném trhu práce. Do dílen 

dojíždějí klienti jak z CHB, tak i z rodin z celé Prahy. Program dílen provozuje své 

služby v keramické dílně, v dřevodílně, ve výtvarném ateliéru, v pekárně, v kartonáži, 

v zahradě, v textilní dílně, v prádelně a v mandlu a také v kavárně.

Klienti si dílnu volí podle svých schopností i preferencí každého klienta. Klient 

může měnit dílnu po domluvě s pracovním asistentem, kdy záleží na obsazení zvolené 

dílny i neposledně na zdravotním handicapu, který by mohl případně změně zamezit. 

S klientem se pracuje na jeho plánu, jehož obsahem jsou činnosti, které by si měl klient 

v rámci individuálního přístupu asistenta zdokonalit. O jednotlivých krocích v plánu se 

mluví na konzultacích, které jsou s klientem v pravidelných intervalech pořádány. 

Klienti nedostávají za svou práci žádnou odměnu, což může být jistým demotivačním 

faktorem pro jejich další možný rozvoj. Program PZ je potřebnou motivací pro ty 

klienty, kteří chtějí z programu dílen přejít do programu PZ a dále pak na otevřený trh 

práce. Kavárna Duha nabízí své služby v rámci dílenských programů, což nepodporuje 

proces integrace do běžné společnosti. Klienti tohoto programu by si zasloužili prostory, 

které budou více v centru všeho „dění“ a budou mít tak možnost propojit získané 

zkušenosti z tolik nutnou praxí.

9.5. Lidé s MP a volný čas
V předešlé kapitole jsem stručně zrekapitulovala možnosti pracovního uplatnění 

lidí s MP tak, jak jsem je mohla v praxi i zažít. Volný čas je i touto činností smysluplně 

naplňován. Klienti s MP jsou začleňovány do společnosti buď prací, která by měla být 

vybrána s ohledem na klientovy schopnosti nebo variabilními volnočasovými 

aktivitami, které by měly přinášet klientovi potřebnou relaxaci i potěšení. Klienti mají 

možnost využívat buď programů ve stacionářích, kde si mohou vybrat z nabídek
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organizovaných kurzů nebo se zapojit do pracovní terapie, která jim případně pomůže 

na přechod na otevřený trh práce. Programy, které nabízejí jednotlivé organizace, jsou 

komplexním balíčkem služeb vytvořených na základě potřeb klientů toho kterého 

zařízení. Organizace reaguje na specifické požadavky svých klientů a své úsilí zaměřuje 

na vytvoření aktivit uspokojujících poptávku klientů. Nicméně nemůže reagovat na 

všechny požadavky a potřeby klientů, a ti jsou pak odkázáni na služby jiných 

organizací. Tyto organizace nabízejí služby, které by měly být vhodným doplněním 

chybějících služeb. V našich podmínkách se jedná převážně o programy, které nabízí 

sdružení pro pomoc MP (SPMP), které má v našich podmínkách nejdelší tradici. Lidé 

s MP mají možnost aktivní edukace ve večerní škole, která jim pomáhá prohlubovat 

jejich dovednosti v základních činnostech jako je pasní, čtení, počítání.

Klient má právo trávit volný čas podle svých představ, je však důležité, aby svým 

programem nenarušoval dohodnutý program nebo klid ostatních spolubydlících v rámci 

CHB. Taktéž by výběr programu mohl kolidovat s finančními a personálními 

možnostmi té které organizace. Klienti nemají možnost vždy realizovat své zájmy, 

jelikož nabídka programů je nedostatečná a není vždy přizpůsobena specifickým 

potřebám každého klienta. Onemocnění jako epilepsie může komplikovat dostupnost 

služeb, a tudíž je někdy nemožné zúčastnit se zvoleného programu a uspokojit tak 

klientovy zájmy. Řešením by mohla být dobrovolnická pomoc jen při konkrétní aktivitě 

a podpora v činnostech, které asistent ve službě nemůže zvládat. Klient měl například 

rád plavání, ale vzhledem kjeho epilepsii bylo potřeba zajistit trvalý dohled po celu 

dobu jeho pobytu v bazénu. Asistent nemohl tuto službu poskytnout, jelikož by tím 

ohrozil hladký průběh služby, ve které se staral o další dva klienty. Dobrovolník, který 

se pro klienta našel, pak vhodně saturoval potřeby klienta a organizace se následně 

mohla věnovat zkvalitňování svých služeb.

Aktivity ve volném čase jsou výsledkem domluvy všech klientů, kteří se 

dohodnou na výběru programu pro všechny zúčastněné. Klienti si mohou organizovat 

svůj čas sami bez podpory asistenta nebo je asistent přímým pomocníkem při vytváření 

programu ve volném čase. Někteří klienti měli svůj zavedený program, kterému se 

věnovali se „železnou“ pravidelností, a tudíž nestáli o invence asistentů. Klienti však 

většinou s nadšením přijímali možnost, společně program dohodnout a dále se ho i 

v této sestavě zúčastnit. Klienti byli povzbuzováni v hledání aktivit, kterými by mohli 

svůj volný čas vyplnit. Klienti navštěvovali výstavy, muzea, kina divadla a odnášeli si 

zážitky, které předávali dál, třeba právě na setkáních s dalšími klienty. Někdy docházelo
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k plánování společných akcí s klienty z jiných bytů, avšak s ohledem na velikost 

skupiny, které neměla být stigmatizujícím faktorem pro všechny zúčastněné. Čím větší 

skupina, tím menší šance splynout v prostředí běžné společnosti. Skupiny jsou 

připomínkou ústavního přístupu k lidem s MP. Satisfakcí pro každého asistenta byla 

živá diskuse klientů o navštívených místech a zážitcích z víkendového programu. 

Výstupem diskuse byly návrhy klientů na akce, které mohou v příštím víkendu společně 

zrealizovat. Jeden z klientů začal psát kroniku navštívených míst a zajímavých zážitků, 

které spolu s klienty na bytě prožili.

Jedinečnost osobnosti každého asistenta obohacuje klienta v jeho obzorech a dává 

mu možnost zažívat realitu prostřednictvím běžně se vyskytujících situací. S asistentem 

mají klienti možnost do těchto situací vstupovat a učit se takovému chování, které jim 

umožní prožívanou situaci vhodně zvládnout. Důležité je, aby byl asistent ve svém 

jednání vzorem jak pro klienta, tak i pro širokou veřejnost, která tak zakusí zkušenost 

„normálního“ přístupu k lidem s postižením.

Kratochvílová (2001, s.3-4) velice přesně shrnuje důvody, proč podporovat lidi 

s postižením v uspokojování jejich zájmů, a to protože i lidé s postižením chtějí trávit 

svůj čas aktivně a smysluplně tak, aby jim volný čas poskytoval regeneraci psychických 

a fyzických sil, napomáhal utváření osobnosti, uspokojoval specifické individuální 

potřeby jedince , napomáhal socializaci člověka a získávání nových zkušeností ve 
společenském styku především na základě neformálních styků, ale také působil jako 
prevence před sociálně patologickými jevy (Jesenský 2003, s.361).

Podle Jesenského (1998, s.21-23) je volný čas především prostorem k nenásilné a 

neformální integraci do společnosti v celé své šíři (Jesenský 2003, s.361).

Ideálním prostředkem pro zapojení a začlenění lidí se specifickými potřebami do 

společnosti jsou právě kroužky, tábory a jiné akce v rámci volného času (Tamtéž, 

s.361).

Následující část bude věnována nabídce programů SPMP jako organizace 

z nej větší paletou služeb pro lidi s MP. V závěru ve stručnosti popíši nabídku služeb 

organizace OSA tak, jak je prezentována na webových stránkách této organizace.
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9.5.1. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým lidem -  SPMP

SPMP je dobrovolnou a nezávislou organizací, jejíž cílem je pomáhat lidem 

s MP, včetně postižených kombinovanými vadami, a jejich rodinám. Sdružení 

podporuje všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšování podmínek života MP 

občanů v rodinách a v péči sociálních a vzdělávacích zařízení a prosazuje rovnoprávné 

postavení osob s MP.V současné době má SPMP ČR více než 8500 členů a od roku 

1969 působí na celém území ČR. SPMP je členem Inclusion Europe a Inclusion 

International, která úzce spolupracuje s OSN a jejími organizacemi 

(Dopisy Janě 2004, s.62).

SPMP má široký repertoár aktivit, napomáhá například vzniku CHB, podporuje 

transformaci ústavní péče na komunitní služby, poskytuje sociální služby různého 

druhu, předkládá lidem s MP informace ve srozumitelné formě a dělá mnoho dalších 

aktivit, která posilují postavení lidí s MP ve společnosti a napomáhají jejich integraci 

„mezi nás“. SPMP je zřizovatelem pobytových zařízení Domov Dana a Modrý klíč aj. 

Sdružení poskytuje základní i odborné poradenství ve svém poradenském centru, dále 

nabízí služby sociální integrace a sociální rehabilitace v programu komunitního 

poradenského centra Integrace a pořádá skupinu sebeobhájců.

Komunitní a poradenské centrum usiluje o dosažení soběstačnosti a celkové 

sociální integrace lidí s MP, kterým je společně i s jejich rodinami poskytována 

bezplatně sociální rehabilitace. SPMP nabízí kurzy celoživotního vzdělávám a 

rehabilitační cvičení. Pod záštitou centra existují komunity Klub DRUK a Klub 

RODINA, který se věnují výměně informací, rozšiřování všeobecných znalostí, 

návštěvám kultumě-vzdělávacích akcí, sportovním a jiným aktivitám.

Centrum pořádá bezplatně kurzy hospodaření s penězi, angličtinu pro mírně pokročilé a 

počítačový kurz. K dispozici je počítačová místnost s přístupem na internet 

(www, spmpcr. cz).

Sdružení již pravidelně pořádá taneční, které jsou pro klienty významnou 

společenskou událostí. Klienti se sociálně zdokonalují a pohybově se rozvíjí. Měřítkem 

spokojenosti je opakovaný návrat klientů do tanečních kurzů a jejich štěstí, které se dá 

vyčíst z jejich rozesmátých tváří. Pro rodiče jsou taneční možností si předat zkušenosti 

a sdílet své zážitky.

SPMP pořádá pro lidi s MP rekreace, které však zdaleka nepokrývají poptávku 

klientů po dobré dovolené. Po dobu, kterou jsem působila ve Společnosti Duha, se 

nabídka rekreací pro klienty s MP snižovala, až bylo nakonec mnoho klientů odkázáno
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jen na program vytvořený bytovým asistentem. Klienti byli někdy pro svůj 

komplikovanější zdravotní stav odmítnuti a šance na příjemně strávené léto tím byla 

„zabita“. Kompenzace probíhala formou jednodenních výletů, ty se však nevyrovnaly 

dovolené s komplexním programem. Nabídka rekreací by měla být variabilnější a 

rozhodně by měla ve svých programech brát ohledy na specifické zdravotní problémy 

klientů a vytvořit rekreace pro větší okruh lidí s postižením.

SPMP pořádá schůzky, na kterých se učí klienti hájit své zájmy, svá práva. 

Skupina sebeobhájců se nazývá SAMI A SPOLU a je pro lidi s MP, kteří společně 

hledají řešení svých problémů. Schůzky nejsou pro rodiče, ani zaměstnance, na 

schůzkách jsou asistenti, kteří jen pomáhají, pokud je to třeba. Schůzky se konají jednou 

za měsíc na různých místech v organizacích, které zapůjčí své prostory. Průběh schůzky 

je zapisován a moderován tak, aby se všichni mohli vyjádřit k tématu. Témata, která 

jsou probírána se například týkají ústavů, CHB, uplatňování práv, svéprávnosti, nabídky 

služeb a mnoha dalších situací významných pro život lidí s MP (www, spmpcr.cz).

V ČR vznikla první skupina sebeobhájců v roce 1998 právě pod záštitou zařízení 

SPMP. Historie „sebeobhajování“ lidí s MP má počátky ve Švédsku, kde v šedesátých 

letech dvacátého století existovala síť klubů mentálně postižených pro volný čas. 

Získávání nových dovedností ve vzdělávacích kurzech umožnilo předat řízení klubů 

samotným MP. V roce 1968 vzniklo první celonárodní setkání sebeobhájců 

(Šiška 2005, s.63).

Šiška (2005, s.65) vidí hlavní předpoklady úspěšného rozvoje skupiny 

sebeobhájců v potřebě uznání možnosti rozvoje člověka s MP, dále v předávání 

zkušeností na setkáních sebeobhájců, v směřování činností k rodičům, kteří by měli 

respektovat právo svých „dětí“ na sebeurčení a neposledně také k ovlivňování 

společnosti ve změně postojů k lidem s MP.

9.5.2. Osa

Organizace Osa se oddělila od organizace Rytmus v roce 2004 a začala své služby 

poskytovat nezávisle na této organizaci. Nabízí své služby lidem s mentálním a 

kombinovaným postižením starší šestnácti let, lidem s lehkým i těžkým handicapem, 

lidem z rodin, z ústavů i z CHB. Jedná se činnosti, které by měly těmto lidem pomoci 

žít životem srovnatelným s jejich vrstevníky, dále o podporu při rozvoji jejich 

samostatnosti a i o činnosti kompenzující věci, které díky svým omezením sami 

nezvládají. Klienti jsou podporováni v sociálních dovednostech, v rozhodování,

111



v komunikaci, v používání veřejných míst, v sebeobsluze, při cestování, při vhodném 

využívání volného času dále pak v oblastech týkajících se zdraví, bezpečnosti, 

společnosti, vztahů a rodiny.

Konzultant Osy reaguje na potřeby a přání lidí s MP a to například pokud chce něco 

klient změnit nebo se chce něco nového naučit, kdy důležitým kritériem v poskytování 

těchto služeb je důraz na samostatnost klientů, na snižování závislosti na péči jiných 

osob. Zaměstnanec Osy při konzultacích vytváří individuální plán, podle kterého pak 

s klientem pracují. Důležitá je podpora rodiny, s kterou dle možností asistent 

spolupracuje. Pokud uživatel potřebuje ke splnění svých plánů osobní asistenci, 

konzultant může pomoci asistenta získat a ten pak pomáhá s tím, co uživatel sám 

nezvládne.

Osa nabízí následující volnočasové aktivity, které jsou podporovány asistentem a 

v nichž se střetává skupinka známých lidí, aby si společně zpříjemnili nastalý čas třeba 

při hře kuželek, nebo při plavání či při deskových hrách. K tomu se ještě schází další 

dvě skupinky lidí, kteří se domlouvají na víkendovém programu. Lidem ve volnočasové 

skupině pomáhá asistent často s cestou na setkání, v domlouvání se, v komunikaci 

s ostatními. Asistent se snaží ostatní podpořit, aby se naučili zvládat další věci sami, 

případně se v konkrétních částech osamostatnit.

Klienti mají možnost navštěvovat skupinku tzv. sebeobhájců, kde se střetávají 

lidé, aby společně mluvili o věcech, které jsou pro ně důležité. Uživatelé této služby 

jsou podporováni v rozhodování, v obhajování svých zájmů i zájmů ostatních lidí. 

Mluví o věcech, které jsou důležité i pro jiné lidi s postižením například o nakupování, 

o penězích, o právech lidí s postižením, o p ráci, bydlení, o tom, jak požádat o pomoc a

o jiných věcech, které se týkají běžného života. Skupina se schází dvakrát za měsíc a 

přítomni jsou klienti, asistenti, i dobrovolníci, kteří pomáhají s doprovodem klientů i 

s přípravou schůzky, ale skupina má být vždy řízena a organizována samotnými 

sebeobhájci.

Skupinky sebeobhájců se scházejí v různých zemích světa a učí se jak prožívat 

svůj život ve společnosti, ne na jejím okraji.Lidé s postižením chtějí, aby na ně ostatní 

lidé pohlíželi v prvé řadě jako na lidi, nějako na postižené. Učí se o svých právech, ale i 

povinnostech, které tato práva následují. Dochází k vzájemné podpoře a výměně názorů, 

zkušeností a rad ve všech oblastech důležitých pro spokojený život lidí s postižením. 

Klient z CHB docházel do této organizace a využíval, jak volnočasových programů tak 

programu sebeobhájců, kdy se vždy těšil na nadcházející týden a možnost se zúčastnit
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aktivit této společnosti. Klient se velice rychle naučil do organizace jezdit sám a dokázal 

tak sám sobě, že je schopný se učit novým věcem a využívat tak nabízené možnosti bez 

závislosti na doprovodu jiných lidí (www.samostatnost.cz).

9.5.3. Oáza-kulturní a společenské centrum

Kulturní centrum pro MP, jehož cílem je rozvíjení zejména kulturních a 

společenských aktivit MP. Hlavní náplní je organizování pravidelných kroužků zájmové 

činnosti pro MP a dalších akcí přispívajících kjejich integraci a zapojení do 

společenského života. Toto centrum pracuje od roku 1992 a v současné době nabízí 

šestnáct kroužků, ve kterých si klienti mohou uspokojit své zájmy. Mezi další akce 

Studia Oáza patří přátelská sezení s kulturním programem pořádaná čtyřikrát do roka, 

která jsou navštěvovaná v hojném počtu. Studio se stává centrem, jak pro lidi s MP, tak

i pro ty, kteří jim pomáhají (Cesty k vítězství 2004, s.56-57).

9.5.4. Národní rada zdravotně postižených (NRZP ČR)

NRZP ČR vznikla v roce 2000 jako zastřešující organizace pro všechna sdružení 

hájící zájmy lidí se ZP. NRZP ČR prosazuje zájmy a práva lidí se ZP, je poradním 

orgánem pro Vládní výbor pro ZP občany13 a zastupuje občany se ZP v dalších 

významných organizacích jako je např. Svaz měst a obcí ČR. Je rovněž členem 

mezinárodních organizací jako je např. Disabled Peoples International, Rehabilitation 

International a European Disability Fórum. NRZP ČR má celostátní působnost a 

k řešení specifických problémů jednotlivých skupin ZP je ustanoveno šest komor, kdy 

jednu z nich tvoří i komora mentálně postižených. Pro řešení společenských otázek 

života osob se ZP jsou ustanoveny odborné komise sociální, legislativní, pro 

odstraňování bariér, pro zdravotnictví, pro problematiku sluchového postižení a komise 

pro přípravu zákona o ucelené rehabilitaci. Koncem roku 2007 byla ustanovena 

Vědecká rada NRZP ČR (Výroční zpráva NRZP ČR 2007).

13 Vládní výbor pro ZP občanv-ie stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády ČR pro 
problematiku podpory zdravotně postižených občanů.Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8.5. 1991 
č.151. Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný resort. Jeho cílem je pomáhat 
při vytváření rovnoprávných příležitostí pro ZP občany ve všech oblastech života společnosti. 
Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami občané se ZP. V roce 2004 
přijala vláda Střednědobou koncepci státní politiky vůči občanům se ZP, z jejichž cílů a úkolů vychází 
Národní plán podpory a integrace občanů se ZP na období 2006-2009, přijatý v roce 2005 (Cesty 
k vítězství 2006, s.65).
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NRZP ČR nabízí své služby lidem se ZP konkrétně v individuálním poradenství, 

v motivačních kurzech, v počítačových kurzech, v rekvalifikačních kurzech šitých na 

míru či lidem se ZP zprostředkují práci. To vše pomáhá NRZP ČR lidem se ZP předat 

v rámci svého projektu „Individuální přístup k vyhledávání vhodného zaměstnání pro 

osoby se ZP v Praze“.

9.5.5. Možnosti edukace u lidí s MP

Lidé s MP mají právo na celoživotní vzdělávání, stejně jako všichni ostatní 

spoluobčané. Vzdělávání je pro ně jedinou účinnou terapií jejich handicapu a čím lépe 

se podaří rozvinout jejich rozumové schopnosti, tím větší budou mít naději na 

začleňování do společnosti (Švarcová 2006, s.105).

Nejznámější formou celoživotního vzdělání jsou večerní školy, kam také někteří 

klienti z CHB i docházeli. První večerní škola Psychopedické společnosti vznikla v roce 

1991 z podnětu doc. Marie Černé. Frekventanti večerní školy mají možnost „obnovit“ 

své školní znalosti nebo získat nové poznatky v oblasti komunikačních technologií, 

v cizím jazyce, výtvarných dovednostech apod. Mezi další příklady patří Sdružení pro 

pomoc MP, které také zajišťují vzdělávací kurzy (Šiška 2005, s.36).

Zřizovatelem těchto škol jsou většinou občanská sdružení. Školy jsou zaměřeny 

nejen na další vzdělávám absolventů pomocných, případně i praktických škol, ale jsou 

otevřené i těm, kteří školní docházku nedokončili (Švarcová 2006, s.107).

Klienti chodili do školy s nadšením a byli potěšeni, když se mohli se svými 

školními výsledky pochlubit asistentům na bytě. Výuka, která ve škole probíhala, 

pomáhala klientům udržet jejich schopnosti a popřípadě rozvíjet i další. S klienty se 

pracovalo na plánech, jejichž obsahem byly často činnosti spojené se základním triviem, 

tedy čtením, psaním a počítáním. Motivací pro klienta byla šance, naučit se ve škole 

věci, které jsou v praxi využitelné a rozhodně i v běžném životě potřebné. Klienti si tak 

upevňovali naučené věci v procesu plnění plánu, což pozitivně působilo na jejich 

prožívání sebe samého. Večerní škole aktivizovala klienta sociálně a motivovala ho 

k hledám nových způsobů vystupování. Výuka anglického jazyka vedla k osobnímu 

rozvoji jedince, k růstu sebevědomí i vlastní hodnoty. Celkově měli klienti pocit určité 

výjimečnosti. Tím, jak chodili do školy se stávali studenty stejně jako mnoho asistentů,
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sloužících na bytě. Klienti vyhledávali možnosti, jak svůj čas trávit smysluplnými 

činnostmi, čímž výuka ve večerní škole rozhodně byla.

Shrnutí

Volný čas je prostor, který se nabízí klientů k naplnění smysluplnými a 

příjemnými činnostmi. Klient se učí orientovat se v nabízených programech, za pomocí 

asistenta vybírá aktivity a zúčastňuje se zvolených programů. Nabídka organizací PZ by 

uspokojovala poptávku klientů, nicméně jim však na trhu práce neumožňuje dostatečné 

pracovní uplatnění. Zájmové činnosti jsou saturovány převážně prostřednictvím 

organizace SPMP ČR, která nabízí programy v rámci svého centra. Stále schází 

dostatek organizací, které by uspokojili požadavky klientů na vhodnou letní rekreaci. 

Sebeobhájci je nová organizace, která klienty učí hájit sebe a své zájmy proti ostatním  

lidem. V Ose mají klienti možnost učit se dovednostem a schopnostem, které je 

v běžném životě více osamostatní a povedou k jejich integraci. Důležitým principem 

začleňování do společnosti je princip celoživotního vzdělávání, čímž se eliminuje 

sociální vyloučení a posiluje se role mentálně postiženého člověka v naší společnosti.
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10. PRAKTICKÁ ČÁST

V následující části stručně představím východiska, záměry i cíle šetření a 

předložím charakteristiku organizace i cílových skupin, které jsem pro svou sondu 

zvolila. Neopomenu popsat průběh šetření i problémy, se kterými jsem se během šetření 

setkala.

10.1. Východiska

Při mém šetření budu vycházet z předpokladu o existenci problémů, se kterými se 

služba CHB může potýkat. Šetření je koncipováno s přihlédnutím k mým zkušenostem 

získaným během mé tříleté praxe ve Společnosti Duha. Vzhledem k těmto zkušenostem 

jsem do sondy zvolila v organizaci často diskutované oblasti, které se v atmosféře 

vyjednávání dotvářely do podoby akceptovatelné jak zaměstnanci, tak především 

uživateli služby.

10.2. Záměry a cíle

Záměrem mého šetření je v rozhovorech s uživateli služeb, se zaměstnanci 

organizace i s rodiči uživatelů služby CHB, získat cenné poznatky o spokojenosti se 

službou CHB i o problémech, které respondenti vnímají za signifikantně významné. 

Cílem mého šetření bude popsat některé oblasti v poskytování služby CHB a 

interpretovat zkušenosti všech tří dotazovaných skupin v průsečíku jejich názorů. 

Nakonec by šetření mělo vést k identifikování případných neřešených problémů, které 

budou z výsledků šetření patrné.

10.3. Metody a průběh šetření

Ke svému šetření jsem si zvolila metodu řízeného rozhovoru s otázkami, které 

nebyly striktně standardizované a byly nepatrně modifikovány tak, jak to situace 

s konkrétním respondentem vyžadovala. Předlohou pro definování otázek do mého 

šetření byly některé okruhy Standardů sociálních služeb, které jsem zvolila s ohledem 

na jejich významnost a důležitost pro poskytování kvalitní služby. Okruhy, které jsem 

do otázek zakomponovala se týkaly metodiky, pravidel, podle kterých organizace 

pracuje, možnostmi vyjádření nespokojenosti se službou, nabídky návazných služeb, 

pracovními podmínkami, příspěvku na péči, financování služby, ochrany práv uživatelů,
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spokojenosti se službou, dostupností služby a doplňující imaginativní otázkou. Otázky 

jsem formulovala tak, aby byly srozumitelné pro všechny tři cílové skupiny. Rozhovor 

obsahoval tři třídící otázky a deset základních otázek, které byly dle potřeby doplňované

o další upřesňující či rozšiřující otázky. Rozhovory s uživateli služby CHB jsem dělala 

v místě jejich bydliště, tedy přímo v pohodlí jejich bytu. S klienty jsem se předem 

domluvila po telefonu a rozhovory samotné jsem zapisovala přímo do notebooku tak, 

jak mi byly odpovědi klienty předkládány. Se zaměstnanci probíhaly rozhovory na 

CHB, výjimečně v kavárně, a oproti původní představě i po telefonu tak, jak to 

vyžadovala nastalá situace. Rozhovory s rodiči probíhaly výhradně po telefonu a byla to 

skupina s nej slabší účastí. Počet respondentů v řadách zaměstnanců i klientů se rovnal 

číslu deset a všichni dotazovaní byli mně známí z mé předešlé praxe ve Společnosti 

Duha. Problém nastal s respondenty z řad rodičů, které se mi nepovedlo nekontaktovat 

v dostatečném počtu a vycházím tedy z informací získaných od třech rodičů. Všechny 

rozhovory jsem provedla po telefonu, jelikož věk a někdy i zdravotní stav rodičům 

neumožňoval osobní setkání a otevřené předání informací. Pro oslovené rodiče byl 

důležitý fakt, že mě znali z praxe ve Společnosti Duha, tudíž jsem nemusela překonávat 

základní bariéry v nedůvěře a rozhovor tak mohl být hladce navázán. V následující části 

předkládán stručné informace o Společnosti Duha, která mi poskytla zázemí pro 

uskutečněnou sondu.

10.4. Společnost Duha

Vše podstatné o programu CHB bylo řečeno v kapitole o chráněném bydlení, 

proto se v této části omezím jen na základní fakta o službě CHB. Společnost Duha 

vznikla v roce 1992 a v programu CHB v současné době poskytuje služby 37 klientům 

na 17 bytech na celém území Prahy. Prostředky pro svou činnost získává Společnost 

Duha převážně ze státních dotací MPSV. Projekt PZ byl podpořen z Evropského 

sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl.města Prahy. Stále více se snaží 

Společnost Duha čerpat prostředky i z jiných zdrojů a zajistit si tak větší stabilitu 

v nabídce služeb pro budoucí období. Společnost Duha je řízena výkonnou ředitelkou, 

na činnost organizace dohlíží ustanovená správní rada a program CHB je řízen 

vedoucím CHB. Asistenti jsou rozděleny dle bytů na kterých slouží, do dvou velkých 

týmů s koordinátorem, který je jejich nadřízený. Tyto dva týmy jsou dle rozhodnutí 

koordinátora děleny ještě na menší týmy tak, jak to vyžaduje organizace služby a 

vzájemná propojenost služeb na jednotlivých bytech. Své šetření jsem vykonávala
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v mém bývalém týmu, na bytech a s klienty, kteří mi byli dobře známí. To byl i 

základní předpoklad určité úspěšnosti v rozhovorech, které tak mohly být otevřenější a 

informačně přínosnější. Tým čítá v současnosti asi 14 asistentů, kteří se střídají na 7 

bytech.Všechny byty jsou v běžné zástavbě a splňují podmínky na integraci lidí s MP. 

V bytech má každý klient svůj prostor v pokoji, který někdy sdílí společně s dalším 

klientem. V budoucnosti by měl program nabízet své služby výhradně s ohledem na 

soukromí klienta, který by neměl sdílet pokoj s jiným klientem. Z technických důvodů 

není možné splnit tento požadavek, jelikož kapacita míst je nedostatečná a situace tak 

v tomto momentě neřešitelná. Klienti si vytváří prostředí dle svých představ a vybavují 

si byty na základě svých přání i finančních možností. Větší investice jsou financovány 

z prostředků, které Společnost Duha získá od sponzorů a na základě dárcovství 

oslovených firem

10.5. Některé překážky

Rozhovory byly časově náročné a původní představu o délce rozhovoru jsem 

musela přehodnotit. Nebylo lehké vytvořit otázky, které by v sobě obsahovaly všechny 

potřebné a pro účely šetření i významné informace. Proto jsem zvolila metodu 

doplňujících otázek, které jsem dle potřeby musela použít. Míra pozornosti všech 

zúčastněných byla dosti individuální, proto bylo potřeba odhadnout tempo rozhovoru 

dle konkrétního respondenta. Celkově se rozhovory museli přizpůsobit atmosféře na 

bytě a respektovat zvláštnosti každého respondenta. Jak už bylo zmíněno výše, 

problémem byla nízká účast rodičů, kteří se se mnou nemohli osobně sejít a přistoupili 

tak alespoň na telefonický rozhovor. Důvody jsou pochopitelné, protože vyšší věk 

rodičů i problémy s tím spojené nenahrávají těmto ani podobným aktivitám.

10.6. Zpracování rozhovorů

V následující části přistoupím k interpretaci jednotlivých rozhovorů a to tak, že 

každou otázku budu porovnávat s názory respondentů stejné skupiny i s názory 

respondentů z dalších dvou dotazovaných skupin. Dílčí interpretace budou součástí 

každé jednotlivé komparace, kdy na závěr kapitoly zjištěné poznatky shrnu a připojím 

případné návrhy na řešení. V praktické části budu všechny tři typy otázek stejného 

tématu předkládat pohromadě, v příloze pak budou k dispozici v kompletní formě pro 

každou dotazovanou skupinu. Na začátek kapitoly použiji údaje z třídících otázek pro
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upřesnění cílových skupin. Otázky budou řazeny pod sebe ve schématu poskytovatel, 

klient, rodič, kdy k identifikaci použiji zkratky P-poskytovatel, K-klient, R-rodič. 

Otázky budou číslovány od jedné do deseti a každou baterii otázek uvedu stručným 

popisem zvoleného tématu.

Dotazovaní respondenti - zaměstnanci se rekrutovali převážně z řad asistentů, dva 

zaměstnanci patřili k vedoucím pracovníkům. S klienty i s rodiči jsem citlivě volila 

termíny, abych je vtáhla do hovoru a nepůsobila odborně a nesrozumitelně. Pro klienty 

jsem si u každého okruhu otázek připravila stručné představení daného tématu, abych 

zvýšila šanci na porozumění položené otázce. Respondenty pro svou sondu jsem volila 

z jednoho týmu, který má na starost zhruba 8 bytů s počtem 10 ti zaměstnanců, kteří se 

na těchto bytech pravidelně střídají. Dotazovaní klienty se rekrutovali ze stejného týmu 

jako asistenti, stejné pravidlo platilo i pro rodiče.
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10.6.1. Třídící otázky se zaměstnanci organizace (poskytovatel služby)

Třídící otázky zahrnují dotaz na vzdělání, postavení v rámci organizace a dobu, 

po kterou zaměstnanec pro tuto organizaci pracuje. Zjištěné údaje jsou pro přehlednost 

zapracovány do tabulek.

♦♦♦ Vzdělání:

❖ Postavení v rámci organizace:

❖ Jak dlouho pracujete v této organizaci:

Tabulka 1 - Vzdělání zaměstnanců
v

SS VOS
v

VS

Počet 2 7 1

Všichni respondenti, kteří neměli vysokoškolské vzdělání jsou v současné době 

studenty některé ze zákonem definované školy vhodné pro uplatnění se v sociálních 

službách.

Tabulka 2 -  Postavení zaměstnanců v organizaci

Asistent Zástupce
koordinát.

Koordinát. Vedoucí
CHB

Počet 7 1 1 1

Nejdostupnějším vzorkem pro mou sondu se nakonec ukázal být soubor asistentů, kteří 

vhodně reflektovali současnou situaci v organizaci.

Tabulka 3 -  Počet let, které jsou zaměstnanci v organizaci

Méně než 1 
rok

Více než 1 
rok

Více než 5 
let

Počet 3 5 2

Doba, po kterou zaměstnanci zůstávají v organizaci má nemalý vliv na kvalitu služby. 

Pro oslovené respondenty bylo toto zaměstnání většinou jen přechodným zaměstnáním, 

s kterým do budoucnosti nepočítají.
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10.6.2. Třídící otázky s uživateli služhv CHB

Třídící otázky se týkaly pohlaví a věku klienta a zařadila jsem otázku i na dobu, 

po kterou klient žije v CHB a na místo, z kterého přišel do CHB.

♦♦♦ Pohlaví:

❖ Věk:

❖ Jak dlouho klient žije v CHB a odkud do programu CHB přišel?

Tabulka 4 -  Rozvrstvení uživatelů služby podle věku a pohlaví

Věk
uživatelů

Nad 30 let Nad 40 let Nad 60 let

Muži 2 5 2

Zeny 1

Na bytech převažuje zastoupení mužského pohlaví, proto tak vysoké číslo 

respondentů-mužů. Věkově se klienti pohybovali především v produktivním věku.

Komentář ke třetí třídící otázce

Klienti přišli na byt v pěti případech ze svých rodin a v pěti případech z bývalého 

Domova, který byl pobytovou službou Společnosti Duha od roku 1992 až do jejího 

zrušení v roce 2006. Před příchodem do Domova v roce 1992 si klienti vybavovali, že 

určitě byli v nějakém ústavu, ale nedokázali přesně říci, jestli těsně před nástupem do 

CHB nebo někdy dříve ve svém životě. Dobu, po kterou žili klienti v CHB, dokázali 

zařadit jen ve vztahu k bydlení v Domově, ve kterém většina klientů před nástupem do 

CHB i bydlela. Služby CHB využívali dotazovaní klienti většinou již od vzniku 

Společnosti Duha.
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10.6.3. Třídící otázky s rodiči uživatelů služby CHB

U rodičů jsem použila třídící otázky, ve kterých jsem se dotazovala na jejich věk, 

na dobu, po kterou využívají služeb CHB a na vztah, který mají k uživateli služby CHB.

❖ Věk

❖ Jak dlouho využíváte služeb CHB?

❖ V jakém vztahu jste k uživateli služby CHB?

Tabulka 5 -  Věk rodičů

Nad 75 let

Počet 3

Komentář ke druhé a třetí třídící otázce

Rodiče využívali služeb CHB ve dvou případech od vzniku Společnosti Duha 

tedy od roku 1992, v jednom případě asi 6 let. Klienti byli ve 2 případech syny těchto 

rodičů a v jednom případě se jednalo o dceru.
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11. VYHODNOCENÍ ROZHOVORŮ V OTÁZKÁCH 1 -  10

11.1. Otázka č.l -  metodika

1) Otázka na metodiku CHB. na pravidla, na základě kterých je služba 

poskytována.

Služby jsou poskytovány v souladu s metodikou, kterou má zařízení za účelem 

poskytování sociálních služeb písemně vypracovanou. Metodika by měla být přístupná 

všem pracovníkům. Vytvářet by se měla společně se zaměstnanci a měla by reagovat na 

potřeby uživatelů služeb a být v souladu s právními předpisy (MPSV 2003).

Vycházela jsem z předpokladu, že metodika je nástroj, kterým se zajišťuje kvalita 

poskytované služby a má být pomůckou v práci všech asistentů. Klienti by měli mít 

základní povědomí o „nějakých“ pravidlech, které by měli asistenti ve vztahu 

k nim dodržovat a rodiče by v tomto systému měli suplovat roli jakéhosi dohledu a 

kontroly nad všemi organizací garantovanými pravidly. Otázku na metodiku jsem 

do mého šetření zařadila na základně vlastních zkušeností s implementací 

metodických pokynů do praxe a jejich ne vždy jednoduchým přijímáním 

zaměstnanci organizace.

P; Jak vám metodika ve vaší práci pomáhá, ie tato metodika ve stávající formě pro vás 

dostatečně srozumitelná a uplatnitelná v praxi? Co byste ještě případně potřebovali 

změnit tak, aby se vám s touto metodikou lépe pracovalo?

Zdá se, že všichni respondenti vnímají metodiku za nezbytnou pomůcku, která jim 

zajišťuje potřebný rámec pro jejich práci, poskytuje jim záruku, že bude s klienty 

správně pracováno. Co vnímali respondenti za problematické je způsob, kterým jsou 

s metodikou seznamováni. Dle jejich názorů by potřebovali více času a praktických 

příkladů, jak s metodikou pracovat. Jak říká 1 z respondentů: „Metodika pomáhá 

minimálně, zejména ze začátku, mělo by se zapracovat na posílení školení 

zaměstnanců. “ Jiný z respondentů říká: „Bylo by ideální, aby interní metodické pokyny 

vycházely i ze zkušeností asistentů a aby se na jejich vznikání podílely. Tím se, myslím, 

zajistí i jejich lepší přijetí a naplňování, asistenti budou s těmito pokyny více provázáni
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a ztotožněni. “ Respondenti se souhlasně vyjádřili ke srozumitelnosti metodiky, ale 

scházelo jim propojení z praxí. Zajímavý byl názor na množství interních pokynů, 

z nichž některé jsou nadbytečné a v praxi už nepoužívané, aktualizace by se nabízela 

jako vítané řešení. Neméně zajímavým názorem bylo vyjádření nesouhlasu s množstvím  

administrativy, která není vždy účelná a smysluplná. Metodika je dle názorů 

respondentů nezbytná pro zajištění kvality služby a potřeb jednotlivce, problémem je 

její nízké faktické vědomí o využitelnosti v praxi. Dle názoru jednoho z respondentů je 

v metodice nastíněn postup, a kdykoliv se něco stane, tak se rozšíří, je  však potřeba 

naučit se s ní lépe pracovat než j i  neustále navyšovat. Metodika mně pomáhá, abych byl 

dobrý pracovník, a jsem dobrý, když j i  i umím používat. Důležité je  hlavně se naučit 

pracovat s úctou ke klientovi.

K: Musí asistent při své práci na bytě dodržovat nějaká pravidla? Můžete si na bytě 

dělat co chcete? Co by měl asistent na bytě dělat? Co by naopak neměl, co by se vám 

nelíbilo?

Klienti se k této otázce vyjadřovali v odpovědích typu: „Jsem spokojený, asistent by 

měl o nás pečovat, starat se a být na nás hodný. Asistent musí dodržovat nějaká 

pravidla, nemůže si dělat, co on chce. “ Klienti věděli, že mají nějaké povinnosti a musí 

dodržovat nějaká pravidla. Asistenti se podle nich také nemůžou chovat, jak chtějí. 

Otázky byly hodně sugestivní a bylo potřeba otázku konkretizovat na příkladu z praxe. 

Odpovědi tak odrážejí termíny, které byly v rozhovorech dávány příkladem. Klienti 

jmenovali činnosti, kterým by se měl asistent věnovat (úklid, pomoc při doprovodu 

k lékaři..) a jmenovali i ty, které by rozhodně neměl dělat (chodit jim do pokoje bez 

zaklepání, křičet na ně, přikazovat jim, co mají dělat, brát jim věci..). Důležitým 

výstupem všech rozhovorů bylo vědomí klientů, že si k nim asistenti nemohou dovolit 

všechno a že jsou jisté věci, které si asistenti dovolit nemohou. Klienti by hledali 

v případě potřeby pomoc u asistentů, ti by jim měli pomoct obhájit jejich práva před 

nevhodně chovajícím se asistentem.
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R: Služba CHB musí byt poskytována v souladu s tzv.metodikou. kterou by měla mít 

organizace písemně zpracovanou a dbát na její dodržování. Slyšeli jste někdy o této 

metodice, víte co tento dokument obsahuje, jaké oblasti jsou vněm  zpracovány? Jste 

nějak zapojován do procesu vzniku metodických pokynů?

Rodiče znají metodiku a vědí že je v organizaci uplatňovaná jako záruka kvality služby, 

nemají však pocit, že by se vše dělalo podle této metodiky. Rodiče vyjádřili potřebu býti 

více informováni o metodických pokynech, o tom, co jsou povinnosti asistenta a co jsou 

povinnosti asistenta. Na vzniku se přímo nepodílejí, spíše se jedná o společná setkání, 

kde se probírají potřebná témata či změny v poskytování služby.

Shrnutí

Respondenti všech tří souborů se shodli na nezbytnosti poskytování služby na základě 

určitých pravidel, která jsou zárukou kvality služby. Z odpovědí respondentů lze vyčíst 

určitou nespokojenost s nedostatečným propojením teorie s následnou praxí. 

Zaměstnanci nemají dostatek možností naučit se metodiku používat a rodičům schází 

informace o využitelnosti metodických pokynů v praxi. Klienti vnímají metodiku jako 

pravidla chování, která by měla být asistenty ve vztahu k nim a jejich životu na bytě 

uplatňována.
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11.2. Otázka č.2 - stížnost

2) Otázka na možnost uplatňování stížnosti jako nástroje, kterým se ovlivňuje 

kvalita služby.

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž 

by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Zařízení má stanovena a uplatňuje vnitřní 

pravidla, se kterými musí být seznámeni uživatelé i pracovníci. Možnost stěžovat si mají

i rodiče (MPSV 2003).

Vycházím z předpokladu, že to, jestli je služba opravdu kvalitní, se mimo jiné 

pozná na přístupu organizace k možnostem měnit službu prostřednictvím stížností, 

případně připomínek. Organizace by měla vytvářet bezpečné a otevřené prostředí 

pro podávání stížností a profesionálně pracovat na jejich vyřizování. Klienti by 

měli vědět, jak můžou hájit svá práva, potažmo sami sebe proti organizaci. Rodiče 

by měli klienta v těchto aktivitách vhodně podporovat a dohlížet tak na kvalitu 

služby.

P: Myslíte si, že tato organizace dostatečně podporuje své klienty v podávání stížností? 

Víte o něčem, co by mohlo případně v podávání stížností klientům bránit? Myslíte si. že 

bv bvlo potřeba v této oblasti něco změnit, případně co?

Z odpovědí všech respondentů vyplynulo, že organizace podporuje své klienty 

dostatečně. Na druhou stranu je však třeba říci, že respondenti vidí za velice důležité 

neustálé a průběžné informování klientů o možnosti si stěžovat, aby se jejich vědomí, 

jak hájit svá práva dále posilovalo. Respondenti znají překážky, které můžou vést 

k blokování podání stížnosti, jsou jimi například: stud, strach, že bude potrestán, obava, 

že nebude pochopen, pocit, že stojí sám proti organizaci, obavy z neznámého, 

nedostatečné porozumění postupu nepochopení smyslu stížnosti, taktéž vědí, že i sami 

mohou stížnost blokovat, ať už z neznalosti procedury či osobních důvodů. Prevenci 

vidí respondenti v nutnosti pracovat transparentně v týmech, na poradách, zúčastňovat 

se supervizí a vést dialog v prostředí bezpečném a otevřeném názorům druhých v rámci 

celé organizace. Své šetření doplním názorem jednoho z respondentů: Je potřeba 

posilovat bezpečí klientů i asistentů. Při řešení by nikdy neměl být stěžovatel, ani ten, na 

koho se stěžuje sám. Oba by měli mít nějakou blízkou osobu, která jim  věří, zná je,
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nějakého „ advokáta Při řešení stížností je  potřeba vždy dojít k nějakému reálnému 

výsledku a nesepísovat jen hlášení o stížnosti. Stěžovatel by měl mít pocit, že se jeho 

záležitosti věnovali příslušné osoby s dostatečnou péčí. “ Respondent zde vyjádřil 

nutnost zabývat se stížností v její hloubce a ne jen jako formální záležitostí, která pak 

neřeší samotný problém. Další z respondentů vyjádřil návrh podávat stížnost přímější 

formou, která by klientům umožnila více celý proces zažít a pochopit tak jeho význam. 

Dle názorů respondentů, organizace podporuje dostatečně své klienty v podávání 

stížností, ale je potřeba v tomto procesu neustále pokračovat. Pro respondenty jsou 

v práci se stížnostmi důležité pracovní podmínky, týmová spolupráce a neposledně 

celková atmosféra v organizaci. Klientům pomáhá pocit důvěry a bezpečí ze strany 

zaměstnanců organizace.

K: Když se vám něco na bytě nebude líbit, co uděláte? Víte k čemu je stížnost dobrá, 

v čem vám může pomoci a kdo by vám mohl pomoci?

Klienti se dokázali vyjádřit k tomu, kdo by jim pomohl, taktéž věděli, kde je sešit 

stížností, v dané chvíli neměl žádný z klientů důvod nebo připomínku k nějaké 

nedostatečnosti v poskytování služby. Klienti tedy znali své právo si stěžovat, nebyli 

však vždy motivovaní žádost podat pro nedůvěru v nastolení změny. Každopádně 

vnímali přítomnost asistentů jako podporu a pomoc při uplatňování jejich zájmů a 

potřeb.

R: Myslíte si. že je organizace dostatečně otevřená k případným stížnostem vás či 

vašeho „dítěte“? Myslíte si. že by se něco změnilo, pokud by vaše dítě či vy sám byl 

tím, kdo stížnost podá?

Rodiče vnímají organizaci za otevřenou k možnostem podání stížností, vědí, že jak 

jejich „děti“, tak oni sami jsou v podávání stížností podporováni. V otázce nastolení 

změny už není odpověď tak jednoznačná, respondenti se vyjádřili, že se ne vždy 

všechno změní, jak je dojednáno, ale chápou podmínky organizace, která se musí 

potýkat například s fluktuací zaměstnanců, což může mít vliv na kvalitu služby. Důvěra 

ve změnu po podání stížnosti není tak silná, proto je možné, že rodiče stížnost tolik
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nevyužívají. Shodně se rodiče vyjádřili o důležitosti poskytování služeb prostřednictvím 

kvalitních asistentů, kteří sami budou hájit práva a zájmy jejich „dětí“, uživatelů této 

služby.

Shrnutí

Respondenti všech tří skupin jsou obeznámeni s možností dostát svých práv skrze 

podání stížností a vědí, jak je důležité tuto možnost připomínat a neustále oživovat. 

Zaměstnanci vyjádřili potřebu bezpečného prostředí a otevřeného přístupu všech 

v organizaci k sobě navzájem, aby se zajistila transparentnost poskytování služeb. 

Klienti vidí v asistentech průvodce, kteří mají potenciál jim v případě potřeby pomoci. 

Rodiče vkládají důvěru do asistentů, kteří jsou případnými iniciátory v prosazování 

zájmů jejich „dětí“.

128



11.3. Otázka č.3 -  návazné služby

3) Otázka na další návazné služby, které mají klienti k dispozici.

Zařízení aktivně podporuje uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v daném 

místě veřejné, vlastních přirozených sítí, jako je  rodina, přátelé a snaží se předejít jeho 

návyku na sociální službu. V případě potřeby umožňuje využívání dalších sociálních 

služeb (MPSV 2003).

Předpokládám, že klienti využívají kromě služeb CHB i služby jiných organizací, 

pak mě tedy zajímá, jak je poptávka uspokojená stávající nabídkou služeb. Klienti 

mají přehled o službách, které můžou využívat a rodiče jsou spokojeni s podporou, 

kterou jim dává organizace v rámci široké sítě služeb, to jsou otázky, které si 

kladu.

P: Myslíte si. že organizace dostatečně podporuje své klienty ve využívání dalších 

návazných služeb? Myslíte si. že je nabídka služeb pro klienty vaší organizace 

dostačující? Jaké služby vám případně chybí? Co všechno organizace dělá pro zlepšení 

postavení lidí s MP ve společnosti?

Většina respondentů vnímá formální podporu za uspokojivou, ale faktickou podporu za 

nedostatečnou. Klienti využívají především služeb v rámci samotné organizace, ale další 

služby mimo organizaci nejsou nějak zvlášť zohledňovány. Informovanost klientů 

záleží na asistentech, sami klienti nevyhledávají nové informace o jiných službách. 

Podle respondentů je potřeba klienty více podporovat ve vyhledávání informací a 

služeb, které by nebyly navázány na organizaci a umožňovaly by klientovi poznávat i 

jiné služby a možnosti a naplňovat tak podstatu integrace. Respondenti si nemyslí, že by 

byla nabídka služeb uspokojivá, spíše ji hodnotí jako nedostatečně pokrývající zájmy a 

potřeby klientů. Chybí sportovní aktivity, společenské akce, rekreace, aktivity pro 

seniory, dobrovolníci, kteří by saturovaly potřebu doprovodu. Nedostatek je 

psychologů, psychoterapeutů majících určité dovednosti účinně a efektivně tyto lidi 

podporovat. Podle respondentů by pomohla právě širší nabídka služeb v rámci jiných 

zařízení, větší medializace a propagace služby CHB, osvětová činnost. Podle názorů 

respondentů se zlepšuje postavení klientů ve společnosti tak, jak se asistenti s klienty 

„ukazují“ ve společnosti a participují na běžných aktivitách. Neméně důležité faktory
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pro zlepšení postavení MP lidí ve společnosti jsou, dle respondentů, vzhled a 

vystupování samotných uživatelů služby, kteří se k těmto dovednostem musí učit, aby 

se předcházelo posilování negativních postojů k lidem takto postiženým. Respondenti 

nehodnotí podporu klientů ve využívání služeb jiných organizací za dostačující a 

stávající nabídka služeb nepokrývá potřeby klientů. Organizace propaguje své služby 

v rámci svých aktivit, to však příliš nenapomáhá ke zvyšování povědomí o této službě, 

potažmo o možnostech, které lidi s MP ve společnosti mají. Postavení klientů je tak 

stále vzhledem k nízkému vědomí široké veřejnosti nízké.

K: Jaké další služby využíváte? Kam ještě chodíte, kromě CDS a práce? Chcete někam 

začít chodit, po práci, o víkendu? Můžou za vámi chodit kamarádi, rodiče?

Klienti se vyjádřili, že rádi chodí na výstavy, do muzeí, za kulturou, do divadla, do 

tanečních, na společenské akce, do restaurací a neposledně se jim líbí v přírodě a na 

procházkách v parcích. Klienti s potěšením vzpomínají na uskutečněné výlety a těší se 

na nové možné akce v nadcházejícím teplém období. Někteří z klientů nebyli spokojeni 

s rekreacemi, kterých j e v  nabídce na letní období nedostatek. Na akcích, které klienti 

ve svém volném čase navštěvují, by dle jejich názoru, neměl chybět asistent. Doprovod 

asistentů je pro klienty zárukou určité jistoty a bezpečí. Klienti se vyjádřili povětšinou 

souhlasně na otázku o možnostech návštěv na bytě klienta.

R: Myslíte si. že tato organizace dostatečně podporuje své klienty ve využívání dalších 

služeb jiných organizací a zařízení? Existují nějaké služby, které postrádáte v nabídce 

služeb pro klienty s MP?

Odpovědi rodičů se v tomto případě rozcházely a byly ovlivněny věkem i specifickými 

potřebami klientů ve vztahu k jejich věku. Starší klientka již neměla potřebu vyhledávat 

další služby, proto byla spokojená se stávající situací, mladší klienti však měli zájem o 

nové podněty a dle rodičů jim návaznost a nabídka služeb připadá nedostačující. Rodiče 

postrádají sportovní aktivity a uvítali by více možností kulturně se „vzdělávat“. Za 

významnou mezeru v systému služeb, považují rodiče nedostatečnou nabídku vhodných 

rekreací, které by byly finančně dostupné a pro klienty s MP i otevřené. Respondenti
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neměli pocit, že by organizace nějak aktivně vyhledávala návazné služby pro tyto 

klienty.

Shrnutí

Respondenti ze všech skupin se shodli na nedostatečné nabídce služeb, která se 

přednostně týká letních rekreací. Návrhem pak byla možnost pořádat rekreace pod 

„hlavičkou“ samotné organizace.Zaměstnanci vidí problém v malé informovanosti 

klientů o možnostech využívání jiných návazných služeb a vyhodnocují propagování 

služeb CHB za nízké. Rodiče i zaměstnanci by uvítali větší podíl aktivní účasti samotné 

organizace na vyhledávání aktivit pro klienty, například tak, že by se pořádaly společné 

akce. Respondenti z řad zaměstnanců vidí za podstatný a důležitý fakt, potřebu 

pozitivně působit na změny v chování i ve vystupování všech klientů, kteří tak získají 

společností schvalované způsoby chování.

131



11.4. Otázka č.4 -  pracovní prostředí

4) Otázka se bude tykat zaměstnanců a pracovních nodmínek v organizaci.

Vedení zařízení zajišťuje pracovníkům podmínky pro výkon kvalitní práce, stanoví a 

zpřístupňuje pravidla pro jejich práci (MPSV 2003).

Vycházím z předpokladu, že spokojenost zaměstnance se odrazí na kvalitě 

poskytované služby právě samotným asistentem, proto mě zajímá, co zaměstnanci 

potřebují ke své práci, aby ji „dělali“ dobře. Nový zákon 108/2006 Sb.přinesl 

některé změny, kromě jiného i v kvalifikačních požadavcích na zaměstnance, což 

může ovlivňovat i kvalitu služby. Jakými dovednostmi má asistent podle klienta 

„disponovat“ a co je důležité pro rodiče je dalším předmětem mé sondy.

P: Jaké dopady na vaši organizaci, potažmo na kvalitu služby, mají nové požadavky na 

vzdělání zaměstnanců dle zákona o soc.službách? Myslíte si. že nabídka kurzů a školení 

je dostatečná, co vy sám případně ve své práci postrádáte? Co dělá organizace pro vaši 

spokojenost, co bv případně měla dělat?

Respondenti se shodli na tom, že v současné době je nový požadavek na vzdělání 

asistentů určitou překážkou v poskytování kvalitní služby. Není dostatek kvalitních 

zaměstnanců a stávající asistenti jsou v práci přetěžováni. Názor jednoho z respondentů 

odráží postoj všech respondentů ve vztahu k požadavkům na kvalifikaci zaměstnanců 

v sociálních službách: „ Oblast sociálních služeb se snad už konečně stane 

specializovanou profesí, která bude vyžadovat určité vzdělání a bude vnímána jako  

oblast, kde už nebude moct pracovat každý. Tato profese se tak staví na roveň ostatním. 

Tato cesta je  však na začátku a je  potřeba v ní pokračovat. “ Z odpovědí respondentů je 

zřejmé, že jim schází především průběžné vzdělávání, které by vhodně reagovalo na 

vzniklé potřeby v práci s klienty. Jedná se přednostně o školení o autismu, demenci, 

epilepsii, školení o zvládání agresivních klientů, školení o komunikačních technikách, 

průběžné supervize. Respondenti by uvítali možnost si vybírat z širší nabídky 

vzdělávacích kurzů, které by vhodně reagovaly na potřeby asistentů. Podle respondentů 

se organizace nesnaží vytvářet vhodné podmínky pro stabilizaci asistentů a jejich
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setrvávání v organizaci je tak značně nejisté. Respondentům schází relaxační techniky či 

nějaké jiné formy psychické očisty, které by zamezily možnému vyhoření. Z odpovědí 

respondentů vyplývá, že pro jejich spokojenost je důležité finanční ohodnocení, dobrá 

týmová spolupráce, možnost se průběžně vzdělávat a neposledně i psychohygiena 

v podobě relaxačních technik. Respondenti se vyjádřili negativně k vysoké fluktuaci 

zaměstnanců, která zpomaluje práci asistentů, má vliv na dynamiku a kontinuitu práce, 

což brzdí možný rozvoj potenciálu u klienta. Je potřeba říci, že dle názoru jednoho 

z respondentů by se situace měla v příštím roce změnit a zaměstnanci by měli možnost 

si vybírat kurzy, které pro svou práci potřebují.

K: Myslíte si, že může za vámi na byt přijít pracovat kdokoliv? Musí mít asistent 

nějakou školu? Je něco, co by měl váš asistent umět? Co se vám líbí na vašem 

asistentovi?

Klienti se shodně vyjádřili, že na byt nemůže přijít kdokoliv a školu by měl každý 

asistent určitě mít. Z rozhovorů vyplývalo, že důležitější než vzdělání, je  porozumění a 

respekt, který by měl asistent ve vztahu ke klientovi uplatňovat. Klientům se líbí, když 

jsou asistenti hodní, což v praxi znamená, že jim připraví jídlo a pomůžou jim s věcmi, 

které sami nezvládnou. Podle klientů by měl umět asistent vařit, prát a hrát fotbal. 

Klienti se vyjádřili dost neutrálně k otázce fluktuace asistentů, což není tak překvapivé, 

když si uvědomíme, jak často se asistenti na bytech střídají.

R: Jaké si myslíte, že by měl mít asistent vzdělání? Co vy sám upřednostňujete u 

asistenta? Co je pro vás měřítkem dobré služby? Myslíte si, že organizace asistenty 

vybavuje všemi potřebnými znalostmi pro tuto práci?

Podle názorů rodičů, nemusí mít asistenti VŠ, ale důležitější se pro rodiče zdá býti 

pochopení, porozumění a tzv.pečovatelský přístup jaký má každý rodič. Podle rodičů je 

měřítkem kvalitní služby spokojenost klientů a zapojování do nabízených programů. 

Rodiče si myslí, že by měli být asistenti lépe vybaveni informacemi a znalostmi o lidech 

s MP, aby věděli, jak předcházet případným konfliktům a nedorozuměním. Rodiče
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souhlasně nahlížejí na fluktuaci zaměstnanců jako na negativní faktor, který práci 

asistentů brzdí a nevede k rozvoji vztahu mezi klientem a asistentem.

Shrnutí

Respondenti-zaměstnanci souhlasí s požadavky na minimální vzdělání u zaměstnanců 

sociálních služeb, v souvislosti s touto změnou však vyvstal problém s nedostatkem 

kvalifikovaných zaměstnanců v organizaci, což může mít vliv na kvalitu služby. 

Zaměstnanci pociťují jako demotivující fakt, že nemají možnost využívat všechny 

potřebné kurzy a školení, že není možné využívat relaxačních technik a práce není 

dostatečně finančně ohodnocena. Situace by se měla změnit v příštím roce, který by měl 

asistentům nabídnout více možností se vzdělávat a pracovat tak na svém osobním růstu. 

Pro klienty je dle jejich názorů důležité bezpečné prostředí v atmosféře pochopení a 

porozumění, kdy jim nezáleží na typu vzdělání jako na schopnosti empatie. Podle 

rodičů by měl asistent disponovat porozuměním, pochopením a citem k potřebám 

klienta. Rodiče u asistentů postrádají vybavení informacemi o mentálním postižení, o 

specifikách práce s lidmi s MP. Fluktuace zaměstnanců je problém, který je podle 

rodičů způsoben nedostatečným finančním ohodnocením zaměstnanců, což by se měla 

snažit organizace řešit tak, aby neodcházeli kvalitní asistenti.
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5) V otázce je nastoleno téma případných nedostatků v novém zákoně o

11.5. Otázka č.5 -  zákon č.106/2008 Sb.

sociálních službách (zákon č. 108/2006).

Od 1.1. 2008 by měla vejít v platnost novela zákona o sociálních službách, kde jsou  

navrženy změny, jejichž cílem je  zejména zajistit efektivní a správné využívání 

příspěvku na péči.

Vycházím z předpokladu, že se asistenti ve své praxi konfrontují s nedostatky, 

které jsou součástí zákonné normy a mají zásadní vliv na práci asistenta. 

Příspěvek na péči jako dávka na financování služby klienta nemusí být zcela 

jednoznačně rodiči pochopena a klienty vůbec zaznamenána.

P: Napadá vás nějaká služba, kterou třeba dle zákona neposkytujete a vy ji vnímáte 

za potřebnou? Jak vy jako profesionál vnímáte inovaci v systému financování 

sociální služby prostřednictvím jejího nákupu prostřednictvím tzv. příspěvku na 

péči?

Respondenti by rozšířili poskytování služeb této organizace o některé další služby 

jako například o volnočasové aktivity, rekreace, respitní péči o doprovodnou službu. 

Dalším návrhem jednoho z respondentů je rozšíření počtu škol, které budou 

splňovat požadavky na odpovídající vzdělání. Respondentům se zdá nové 

financování sociální služby jako logické a účelné, nicméně výše příspěvku je 

nedostatečná a neodpovídá skutečným cenám sociálních služeb. Dle názoru jednoho 

z respondentů by nákup sociální služby mohl vést ke konkurenci mezi 

organizacemi, které by tak byly motivovány ke zkvalitňování nabízených služeb. To 

je podmíněno větší informovaností klientů, jednak o způsobu financování samotném 

a jednak o organizacích, které nabízejí různé služby. Zatím je však nedostatek těchto 

služeb, takže k žádné konkurenci ve službách v pravém smyslu ani nedochází. 

Respondenti se shodli na tom, že si klienti neuvědomují význam příspěvku na péči a 

nechápou tudíž jakékoliv změny s tím spojenými.
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K: Dostáváte od státu nějaké peníze na tohle bydlení-na službu, kterou využíváte

(službu CHB)? Slyšel jste o příspěvku na péči, který dostáváte? Co se z těchto peněz 

zaplatí?

Klienti většinou věděli, že dostávají nějaké peníze, které se používají na placení 

jejich bydlení, ale nerozlišovali mezi důchodem a příspěvkem na péči. Vědí, že se o 

tyto věci stará organizace a způsob jakým to dělá, je jim naprosto lhostejný.

R: Myslíte si, že je výše příspěvku na péči dostačující potřebám vašeho klienta? 

Víte o něčem, co vám v zákoně schází, co by mělo jeho součástí tak, aby se zvýšila 

kvalita nabízené služby?

Rodiče jsou s výší dávky spokojení a nic by na ní neměnili. Vyjádřili solidaritu 

s těmi, co jsou více postiženi, tudíž potřebují i náročnější péči. V zákoně by rodiče 

nic neměnili. Pokud by to bylo možné, určitě by více ohodnotili asistenty, kteří 

vykonávají těžkou práci bez odpovídajícího ohodnocení.

Shrnutí

Respondenti - zaměstnanci by uvítali více služeb, které by organizace klientům 

poskytovala, zároveň by zvýšili příspěvek na péči, který nepokrývá skutečnou 

hodnotu služby. Klienti vědí, že se za službu musí platit, ale důchod i příspěvek na 

péči slučují v jednu dávku. Rodiče jsou překvapivě spokojeni s výší dávky a 

finančně by ocenili asistenty, kteří by měli motivaci v práci setrvat delší dobu a 

zajistit tak kontinuitu a kvalitu poskytované služby.

136



11.6. Otázka č .6 -  financování služby CHB

6) Otázka se tyká financování služby CHB. jaké je povědomí o zdrojích, 

z kterých je služby placena.

Zařízení má plán zajištění zdrojů pro financování poskytovaných služeb, vytváří 

podmínky pro to, aby hospodaření odpovídalo platným obecně závazným normám a 

bylo transparentní (MPSV 2003).

Předpokládám, že jako každá nezisková organizace i tato může mít určité 

problémy v zajištění a udržení kvalitní služby, která je závislá na finančních 

prostředcích získávaných z grantů či jiných fondů. Klient by měl mít povědomí 

o tom, co se platí z jeho peněz a rodič by měl vědět, jaké jsou náklady na tuto 

službu.

P: Víte, z jakých všech zdrojů je služba CHB financována?

Co si myslíte, že je hlavním problémem ve financování sociálních služeb? Myslíte 

sů že organizace využívá všechny zdroje k čerpání peněz pro poskytování svých 

služeb?

Respondenti většinou věděli z jakých hlavních zdrojů je služba financována, ale 

žádné podrobnější informace neměli. Dle názoru jednoho z respondentů, by bylo 

dobré, informovat o financování služby i všechny asistenty, kteří by tak více chápali 

důvody některých rozhodnutí i příčiny postojů organizace k palčivým problémům. 

Respondenti vidí problém v nedostatku peněz, které do sociálních služeb nejdou 

v dostatečné výši, což má následně vliv snížení kvality služby. Další překážkou v 

zajištění stabilní a kvalitní služby je nejistota ve financování těchto služeb, které 

nemusí získat potřebný „balík“ peněz dle svého rozpočtu, čímž může dojít k zániku 

služby nebo ke značnému „osekání“ služby tak, tak se to i stalo této organizaci. 

Respondenti vyzdvihují potřebu zapojit do shánění peněz odborníka přes fundrising, 

který by organizaci zajistil větší pravděpodobnost získání potřebné finanční dotace. 

Dle respondentů čerpá organizace peníze dle svých dosavadních možností a 

schopností.
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K: Myslíte si. že se musí za bydlení něco platit? Z čeho se platí náiem? Co si 

vlastně všechno platíte, plyn, elektriku....?

Klienti věděli, že se za bydlení platí a v některých případech dokázali říci, co vlastně 

nájem obsahuje, jaké služby jsou zpoplatněny. Všechny finanční operace jsou však 

věcí vedení organizace a klientů se to netýká. Pro klienty je důležité, aby měli 

nějaké peníze v kase, které jim pokryjí jejich zájmy či záliby. Peníze musí zbýt i na 

jídlo, což zajišťuje vedení organizace a dále pak asistent na bytě, který se stará o 

hospodaření s penězi.

R; Víte, z jakých zdrojů ie služba CHB financována? Napadají Vás nějaké změny 

ve způsobech financování této služby? Myslíte si. že stát dostatečně podporuje 

rozvoj této služby?

Rodiče vědí, že je služba hrazena z důchodů klientů a že musí být ještě hrazena 

z dalších zdrojů, jelikož důchod na pokrytí služby určitě nemůže stačit. Rodiče 

nemají pocit, že by stát tyto služby podporoval. Rodiče se vyjádřili, že je důležité, 

jak hospodaří asistenti na bytě, kteří jsou mírou uspokojování potřeb klientů. Změny 

by navrhovali toho druhu, které by vedly ke zlepšení financování této služby.

Shrnutí

Zaměstnanci i rodiče vidí problém v nedostatku peněz, které do sociálních služeb 

neproudí v potřebné výši. Zaměstnanci poukazují na změnu ve financování, které by 

mělo být více stabilní a s přesahem do budoucnosti, aby se zajistila dlouhodobější 

kvalita služby. Fundrising by mohl pak pomoci čerpat peníze s větší jistotou pro 

organizaci i klienty. Klienti chtějí mít své peníze na „zábavu“ v kase , na bytě a mít 

tak jistotu jejich čerpání. Pro rodiče je důležité, jak asistent hospodaří s penězi 

klientů na bytě, aby klienti dostávali vše, na co mají nárok i právo.

138



7) Otázka se tyká důležité oblasti ochrany práv uživatelů služby CHB.

11.7. Otázka č .7 -  ochrana práv

Zařízení ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich 

nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla 

občanského soužití (MPSV 2003).

Vycházím z předpokladu, že kvalita služby je přímo ovlivňována respektem k 

právům klientů v této organizaci. Asistenti i klienti by měli být informováni o 

svých právech i o všech oblastech, ve kterých by mohlo k porušování práv 

docházet. Záleží na přístupu organizace a podmínkách, které organizace 

vytvoří k dodržování deklarovaných práv. Klient by měl znát svá práva nebo 

chování, které je ve vztahu kjeho osobě tolerovatelné a naopak to, které je 

nepřijatelné. Měl by vědět, jak se k němu ostatní rozhodně nemůžou chovat. 

Rodič by měl mít důvěru v organizaci a její služby, ale zároveň by neměl 

rezignovat na roli určitého dohledu nad dodržováním všech práv klientů.

P: Myslíte si. že tato organizace v dostatečné míře informuje své klienty o jejich 

právech, o dodržování těchto práv?

Máte vytipované uživatele, kteří jsou zvlášť ohrožení v naplňování svých práv?

Máte pocit, že dochází k nenaplňování práv klientů CHB, případně v jakých 

oblastech a jak se pak řeší?

Respondenti se shodli na tom, že jsou klienti dostatečně informováni o svých 

právech jen je potřeba hledat nové způsoby, jak jim jejich práva více přiblížit 

v praxi, aby skutečně věděli, na co mají nárok. Klienti jsou informováni 

prostřednictvím asistentů, kteří by měli mít potřebné školení na tento standard, aby 

dokázali práva klientů vhodně uplatňovat a „vymáhat“. Klienti by se zároveň měli 

„zaškolovat“ i do povinností, které jsou běžnou součástí života každého z nás. 

Organizace má dle respondentů vytipované uživatele na základě získaných 

informací z porad a ze vzájemných rozhovorů , kteří mohou být ve svých právech 

zneužiti více než jiní a své aktivity směřuje k ochraně v jejich právech. Teoretické 

zpracování zatím neexistuje. Ke střetům zájmů dochází často mezi klienty na bytě
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například fyzické násilí, narušování soukromí, nemožnost se přestěhovat, nemožnost 

volby spolubydlících, sestěhování klientů na základě potřeb organizace. 

Respondenti se neméně často setkávají s konflikty mezi klienty a asistenty, kteří se 

velice často musí hádat o dodržování dohodnutých povinností.

K: Co asistent na bytě nemůže dělat, co by se vám nelíbilo? Můžete si na bytě dělat 

co chcete? V jakých oblastech si můžete říci, co chcete? Můžete si rozhodovat třeba 

o svých penězích?

Klienti věděli, že si asistenti nemůžou na bytě dělat, co chtějí, ale už ne všichni 

dokázali konkretizovat zapovězené a nepřípustné činnosti. Dle některých klientů by 

neměli křičet, bít je, brát jim jídlo. Klienti vědí, že si mohou rozhodovat o jídle, o 

programu v televizi, o víkendovým programu, jsou však rádi, když se jim v tom 

pomáhá asistent. Klientům by vadilo, kdyby jim asistent nedával peníze, na ty dle 

jejich názoru mají nárok a povinnost asistenta je, jim je pak i dát.

R: Myslíte si. že organizace dělá všechno pro dodržování práv vašich „dětí“?

Máte třeba i vlastní zkušenosti s řešením nějakého možného porušování práv, střetu 

zájmů?

Dle názoru respondenta organizace nedělá vše pro dodržování práv klienta, jelikož 

mu zatím nebylo zajištěno odpovídající zaměstnání kvůli zbavení způsobilosti 

k právním úkonům. Rodič byl nespokojen s přístupem organizace k práci klienta, 

který dle jejich názoru není dostatečně podporován v hledání práce i v upevňování 

dovedností potřebných pro nalezení vhodné práce. Rodič vyjádřil nespokojenost 

s bydlením, které není zcela dle představ klienta, není možné vybrat si spolubydlící 

a ani byt. Zkušenost má rodič takovou, že na setkáních s vedením se domluví 

všechny potřebné kroky, ale skutečnost pak těmto domluveným postupů 

neodpovídá. Další rodiče neshledali žádné porušení práv a mají pocit, že organizace 

dělá vše potřebné pro prosazování a dodržování všech práv klientů.
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Shrnutí

Respondenti -  zaměstnanci vidí za důležité kritérium uplatňování práv klientů, 

jejich transparentnost a dostatečnou informovanost asistentů i klientů o oblastech 

možného porušování práv i střetů zájmů, ke kterým může na bytě docházet. Klienti, 

kteří můžou být ve svých právech ohroženi by měli být organizací vyhledáváni a 

úměrně k jejich ohrožení by měla být zajištěna jejich ochrana. Pracovat by se mělo 

s rodiči, kteří můžou podat cenné informace o možnostech porušování práv. 

Organizace by měla dle rodičů více uplatňovat dohody i v praktickém životě klienta, 

aby nezůstávalo jen u teorie, která podkopává důvěru rodičů.
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8) Otázka zjišťuje spokojenost dotazovaných respondentů se službou CHB.

11.8. Otázka č. 8 -  spokojenost se službou

Asistent by měl vědět, co vše může vést ke spokojenosti klientů a co může 

naopak pozitivní prožívání brzdit. Předpokládám, že spokojenost klientů se 

projeví v jejich jednání, chování i pozitivním přístupu k ostatním na bytě. Pro 

rodiče je kritériem kvalitně konstruované služby dobře „vyladěný“ klient.

P: Jak zjišťujete spokojenost klientů s vámi poskytovanými službami? Jak je 

zjišťována kvalita služby? Myslíte si. že služba je dostatečně individualizovaná?

Spokojený je klient, který chce být na bytě dál a využívá dle svých schopností 

programy této organizace. Respondenti zjišťují spokojenost klientů rozhovory, 

případně vnonverbální komunikaci, v reflexi jejich zážitků. Kvalita služba je 

vyhodnocována jednou za rok na hodnocení, které je rozloženo na tři části dle 

organizační struktury zařízení. Průběžně dochází k hodnocení v plánech, které se 

zpracovávají s klienty a ti mají samozřejmě možnost podat i stížnost, připomínku či 

kdykoliv promluvit s asistentem o potřebě změn v poskytování služby. Dle 

respondentů je služba individualizovaná podle množství asistentů, kterými 

organizace disponuje. Na bytě se ne vždy daří službu zacílit na potřeby konkrétního 

klienta, vždy to záleží na klientech a jejich specifikách v chování.

K: Co všechno se Vám tady na bytě líbí? Jste tady rád? Chtěl byste něco změnit? 

Klientům se na bytech líbí a nechtěli by nic měnit. Líbí se jim pokoj, byt, 

spolubydlící, místo, kde bydlí.

R: Co je pro vás měřítkem kvalitní služby? Jste vy sám spokojený s touto službou?

Rodiče jsou spokojení tehdy, pokud jsou klienti spokojení, což rodiče poznají. 

Měřítkem kvality služby je podle rodičů radost klienta, který je na bytě z vlastní
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vůle. Rodiče jsou podle zjištěných odpovědí se službou spokojeni jako i s asistenty, 

kteří v CHB pracují, jelikož jsou tolerantní a citliví k potřebám klienta.

Shrnutí

Podle zaměstnanců je indikátorem spokojenosti klientů jejich radost ve tváři, 

otevřenost v komunikaci, probíhající interakce, které plynou ve vzájemném 

rozhovoru. Kvalita služby by měla být vyhodnocována průběžně na poradách, 

v týmech, aby se průběžně kontrolovalo poskytování služby a udržovala se 

efektivita v poskytování služeb. Klienti byli dle jejich názoru spokojeni a nic by 

tedy neměnili. Pro rodiče je důležité, jak klient prezentuje své emoce před rodičem a 

dále, jak probíhá spolupráce s asistentem.
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11.9. Otázka č.9 -flexibilita služby

9) Otázka se dotýká flexibility nabízené služby.

Místo a denní doba odpovídá cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny 

uživatelů (MPSV 2003).

Vycházím z předpokladu, že flexibilní služba reaguje na vzniklé potřeby, tudíž 

umožňuje klientům získat tolik prostoru pro jejich integraci, kolik unesou 

přirozeného rizika v nastalých situacích. Klient sám může upozornit na 

neefektivní službu a rodič může vstupovat svými návrhy do diskuse o rozsahu 

poskytované služby.

P: Je vaše organizace schopna dostatečně pružně a flexibilně reagovat na měnící 

se potřeby klientů? Jaké problémy to s sebou může nést, na straně asistenta či 

klienta? Myslíte si. že CHB je potřeba dále rozvíjet a navyšovat tak počet bytů?

Respondenti nevidí službu jako dostatečně flexibilní, iniciativní a schopnou 

reagovat na měnící se potřeby klientů, není pokroková a neuvažuje o budoucnosti 

klientů, kteří například vzhledem ke svému stáří nebudou mít možnost zůstat dál ve 

stávajícím bytě. Organizace nemůže z důvodu naplněné kapacity bytů reagovat na 

žádosti klientů na změnu bytu, je však schopná zařídit například rekonstrukci 

koupelny. Pokud je rozsah služby nepřizpůsobený potřebám klienta, služba může 

být buď pro klienta ohrožující nebo nerozvíjející jeho potenciál. Respondenti vidí 

nutnost o rozsahu služby mluvit v týmech, s rodiči a hledat vhodné řešení pro 

všechny zúčastněné. Dle asistentů je rozhodně potřeba nabídku služeb CHB 

rozšiřovat, aby začalo vznikat konkurenční prostředí, které může kvalitu služby 

zvýšit.

K: Chtěl byste něco změnit na rozsahu služby?

Chtěl byste být na bytě více sám bez asistence?

Klienti se vyjádřili k této otázce ve spokojenosti a odmítli možnost vymýšlet nějaké
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změny, které by jim měli život obohatit. Klienti na bytech více sami nechtějí být, 

jelikož jim přítomnost asistenta schází, rádi si povídají a vystupují v interakci 

s asistentem.

R: Myslíte si. že by se organizace přizpůsobila vašim požadavkům na změnu 

rozsahu a náplně služby?

Rodiči zde byli nejednotní a na základě zkušeností se vyjádřili na obou pólech 

stupnice. Vadilo jim např., že klient není doprovázen na volnoěasovou aktivitu, což 

je zapříčiněno snahou klienta osamostatnit. Určitě by však uvítali, kdyby se 

organizace přizpůsobila jejich požadavkům, které jsou někdy spíše zneschopfiující 

klienta a brzdící jeho rozvoj, a tudíž v rozporu s posláním samotné organizace.

Shrnutí

Rozsah služby dle zaměstnanců i rodičů není jednoduché přizpůsobit potřebám 

klienta, jelikož jde o společné bydlení více klientů, kteří mají své specifické potřeby. 

Organizace by se měla připravovat na změny v cílové skupině pro bydlení v CH, 

jelikož klienti budou stárnout a společně s tím se budou přidružovat různá 

onemocnění. Flexibilní služba je ta, která vychází vstříc potřebám klientům, avšak 

bez jejich ohrožení na životě. Důležité je o navrhovaných změnách mluvit na 

poradách, na supervizích, v týmech, aby se zvážily všechny možnosti a přijalo se to 

nej lepší řešení pro každého klienta. Klienti se vyjádřili na tuto otázku ve 

spokojenosti a rodiče jdou rezervovaní v postojích k možným změnám, které by 

organizace mohla přijmout.
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10) V poslední otázce již nezjišťuje žádné skutečnosti významné pro tuto 

sondu.

Poslední otázka uzavírá „paletu“ otázek opírajících se o filozofii CHB. Je to 

otázka odlehčující a nebudu ji tedy zahrnovat do šetření.

P: Pokud byste měl formulovat 1 věc, kterou považujete za nej důležitější v rámci 

vaší organizace, a bylo by možné ji předat jako poselství našim zákonodárcům, která 

by to byla?

Je potřeba zajistit stabilitu ve financování vedoucí k jistotě zaměstnanců i klientů.

K: Cítíte se tady na bytě doma, je to váš domov?

Klienti se cítili doma, pokud nejezdili ke svým rodičům. Pokud trvala vazba na 

rodiče, cítili domov spíše u svých rodičů.

R: Co pro vás znamená služba CHB, v čem vám tato služba pomohla?

V budoucnosti budu mít jistotu, že mé „dítě“ bude zajištěné a dostane se mu všeho, 

co potřebuje.

11.10. Otázka č .10- nezařazená do sondy
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12. ZÁVĚRY ŠETŘENÍ

12.1. Interpretace otázky č.l

Metodika každé organizace je nezbytná pomůcka pro poskytování kvalitní služby, 

což ve svých odpovědích potvrdili i samotní respondenti. Zaměstnanci mají povědomí o 

základních pravidlech, kterými je potřeba se řídit, co jim však už schází, je propojení 

teoretických pokynů z praktickým využitím. Seznamování s metodikou by proto mělo 

probíhat více v součinnosti s praxí a umožnit tak asistentům ve zkušenosti pochopit její 

význam. Metodika by měla být „živým“ materiálem, který má promptně a efektivně 

reagovat na vyvstalé problémy a aktuální události. Tomu pomáhá kultura organizace a 

cílená podpora, která je poskytována zaměstnancům a to prostřednictvím supervizí, 

týmových intervizí, porad, školení aj. nadstavbových aktivit. Aktualizace metodiky by 

měla odstraňovat nepotřebné metodické pokyny a „oprašovat“ zastaralé, aby 

nedocházelo ke zbytečnému navyšování zatěžující administrativy, která odvádí od 

samotné „přímé“ práce s klienty. Rodiče by uvítali větší informovanost v metodice, 

která se jich bezprostředně týká. Klienti vědí o „nějakých“ pravidlech, ale nedokážou 

říci, která všechna to jsou. Důležité v práci s klientem je, aby asistent rámcově věděl o 

postupech, které může na bytě uplatnit a klient znal svá práva, která by asistent svým 

chováním neměl porušovat. Komunikace s klientem je forma, která povede k posilování 

jeho vědomí o vlastních kompetencích a schopnostech. A to by měl být jeden z cílů 

práce každého asistenta.

12.2. Interpretace otázky č.2

Respondenti znají a dokážou pracovat se stížnostmi, které jsou impulsem 

k nastolení případných změn. Potřebné je, jen neustále klienty informovat, a to 

především způsoby, které jim umožní pochopit význam samotné stížnosti. Více by se 

mělo pracovat s příklady z praxe, ve kterých se povedlo požadavky stížností vhodně 

propojit s možnostmi organizace. Klient by potřeboval mít zkušenost smysluplnosti 

tohoto „institutu“, aby začal věřit v možnost změny, která nemůže přijít bez 

pojmenování této změny. V organizaci je nutné, pro úspěšné pracování se stížnostmi, 

nastolit atmosféru bezpečí a otevřenosti k názorům všech zaměstnanců a dát stížnostem 

„punc“ bezpečného nástroje, který může nastartovat proces změn v oblastech změny 

vyžadující. Rodiče by se měli taktéž posilovat v důvěře v tento nástroj, který má v sobě
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potenciál na změnu. Asistenti jsou ti, kteří by měli svým jednáním rodiče vést k důvěře 

v tuto metodu. Organizace by měla hledat způsoby, jak stížnosti přiblížit klientům a 

rodičům, aby jejich používání nabylo potřebného významu.

12.3. Interpretace otázky č.3

Předpoklad o uspokojující nabídce služeb se naplnil v očekávání o jejich 

nedostatku. Organizace by měla zvýšit informovanost klientů o službách a hledat 

možnosti propojení s jinými organizacemi, které nabízejí služby pro lidi s MP. 

Organizace by se měla zaměřit na propagování svých aktivit více na veřejnosti, aby se 

nové možnosti péče o lidi s MP medializovaly a uvedl v život proces „setkávání se“ i 

trend integrace. Na trhu služeb chybí volnočasové aktivity i odborné služby jako např. 

psycholog. Žalostný nedostatek pociťují všichni respondenti v možnostech rekreování 

se, které je v současné době velice omezené. Klienti jsou tak odkázáni na rodiče, kteří 

už nejsou mnohdy schopni zajistit jim potřebný odpočinek nebo na asistenty, kteří jim 

můžou rekreaci kompenzovat jen jednodenními výlety. Organizace by mohla 

participovat na volnočasových aktivitách v oblastech, kde nejsou potřeby klientů 

saturovány, třeba právě pořádáním rekreací pro klienty s MP. Rodiče by uvítali větší 

podporu v zajištění návazných služeb a klienti by služby využívali tak, jak by se na trhu 

nabízely. V této chvíli je podstatné, jak aktivně přistupuje k depistáži aktivit samotný 

asistent a jaký způsob volí pro interpretaci získaných informací ve vztahu ke klientovi. 

Pomoc by měla přicházet od organizace, která by měla být zárukou podpory pro 

všechny zúčastněné.

12.4. Interpretace otázky č.4

Respondenti souhlasí s kvalifikačními požadavky na zaměstnance sociální služby, 

které jsou v novém zákoně zakotveny. Zlepšit by se měla profesionalita i statut 

zaměstnanců těchto služeb a celkově by měla prestiž „zakotvit i u těchto opuštěných 

břehů“. Respondenti hodnotili negativně nedostatečnou nabídku kurzů a průběžného 

vzdělávání jako preventivního a podpůrného nástroje pro práci asistentů. Chybí jim 

především specializovaná školení, kontinuální supervize a relaxační techniky To by se 

mělo změnit v příštím roce, kdy vejde v „život“ nový vzdělávací systém, zavedený do 

organizace díky úspěšnému dotačnímu řízení. Finanční ohodnocení je neméně 

významný faktor, který má vliv na fluktuaci a kvalitu práce. Asistenti by přivítali změnu
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v pracovních smlouvách, které by se měli sloučit v jednu smlouvu tak, aby se noční 

služby započítávaly do denního fondu hodin. To by v praxi znamenalo, že by asistenti 

dostávali více zaplaceno, ale vyvstala by potřeba měnit úvazky, či přijímat nové 

pracovníky, aby se zajistily služby v potřebném rozsahu. Neposledně je třeba říci, jak 

mnoho pomáhá v práci atmosféra bezpečí a otevřenosti k názorům druhých, což je 

základním stavebním kamenem pro motivaci ke kreativnímu přístupu v práci s klienty. 

Rodiče by potřebovali vědět, že nastupující asistenti mají dostatek potřebných 

informací, které jim v práci s MP pomůžou a posléze zajistí i kvalitní asistenci. Klienti 

jsou spokojení s asistentem „hodným“ a chápajícím, který udělá vše pro jejich dobro, 

což však vždy neznamená, že dobro je synonymem pro aktivizaci a rozvoj klienta. 

S klientem se musí hodně vyjednávat a citlivě ho vést kjeho „růstu“ , který je pro něho 

samotného výhrou a hodnotou v životě „bez hranic“.

12.5. Interpretace otázky č.5

Služby, které organizace poskytuje, navrhují respondenti rozšířit o nové, které by 

vhodně korespondovaly s poptávkou klientů po službách. Jednalo by se o respitní péči, 

doprovodnou službu, volnočasové aktivity a neposledně rekreace. Příspěvek není 

dostačující a neodráží faktické náklady na služby poskytované MP lidem. Návrh se 

týkal i rozšíření počtu škol, které by prošly kvalifikačními požadavky na 

zaměstnatelnost v sociální službě. Klienti nerozlišují mezi důchodem a příspěvkem na 

péči. Rodiče s výší příspěvku souhlasí a projevili naopak solidaritu s lidmi s těžším 

postižením, kam by se mělo „posílat“ více peněz. Pokud by to bylo možné, určitě by 

ohodnotili asistenty, aby v práci setrvávali delší dobu a nenabourávali kontinuitu 

započaté práce.

12.6. Interpretace otázky č.6

Jako každá nezisková organizace ani tato nemá na „růžích ustláno“ a musí vyvíjet 

velké úsilí, aby službu udržela „nad vodou“ a zajistila tak potřebné prostředky na službu 

stabilní s přesahem do budoucnosti. Respondenti by doporučili využívat služeb 

kvalitního fundrisera, který by organizaci finančně lépe „ošetřil“ a pomohl jí najít 

prostředky nezbytné pro její další fungování. Čerpání peněz z grantů a dotací by mělo 

být přislíbeno na období delší než 1 rok, tak by se služba mohla více zkvalitňovat a
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služby prohlubovat. Pro klienta je důležité, jak hospodaří samotný asistent, který je 

zodpovědný za finanční chod domácnosti.

12.7. Interpretace otázky č. 7

Respondenti předávají teoretickou základnu právního povědomí prostřednictvím 

své práce a chování, které musí být v souladu se všemi deklarovanými právy i obecně 

schvalovanými pravidly. Zaměstnanci i klienti jsou informováni o právech v uspokojivé 

míře, chybí však hlubší propojení s praktickou zkušeností, která by klientům 

konkretizovala situace možného porušení práv. Organizace by měla pracovat se 

skupinou klientů, kteří by mohli být vzhledem k míře postižení v dodržování práv více 

ohroženi. Na bytech dochází ke střetům zájmů všech zúčastěných, což by mělo být 

předmětem školení pro asistenty a obsahem setkávání se s klienty. Nedostatek bytů 

neumožňuje vhodně řešit bydlení po dvou a nedává moc prostoru na změny ve skladbě 

spolubydlících. To by mělo být úkolem do dalších let tento aspekt v práci zohledňovat a 

hledat způsoby pro jeho naplnění. Klienti povšechně vědí, co asistenti nesmějí dělat, ale 

v praxi ne vždy budou schopni situaci dle těchto kritérií správně vyhodnotit a dle toho 

se i chovat. Klienti by měli být zplnomocňováni i v povinnostech, které s právy přichází 

a být v diskusi vždy partnery. Je důležité hledat způsoby, jak jim nechávat jejich prostor 

pro samostatnější žití v rámci přiměřeného rizika.

12.8. Interpretace otázky č.8

Spokojenost klientů je indikátorem kvality služby, která je měřítkem stability celé 

organizace. Respondenti v reflexi prožitků s klientem vyhodnocují jeho spokojenost a 

hledají nové možnosti pro svou práci. Výrazný vliv na tento proces má organizace sama 

a to především v tom, jak pracuje na spokojenosti svých zaměstnanců. Kvalita služby je 

vyhodnocována jednou za rok i průběžně během samotné práce, je potřeba flexibilněji 

reagovat na vzniklé potřeby a požadavky vyplývajících z práce na bytě. Klienti jsou 

spokojení s tím, v čem je jim dobře a to je určitě prostředí bez konfliktů, o které se do 

určité míry může postarat kompaktní a transparentní tým s jedinci, kteří od 

vedení organizace cítí podporu a bezpečí. Pro rodiče je spokojený klient ten, který má 

v tváři radost a ve svých projevech odráží klid.
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Respondenti nevidí službu jako flexibilní a nějak zvlášť pokrokovou. Rozsah 

služby je upravován s ohledem na všechny klienty na bytě, což nemusí být vzhledem 

k různé míře postižení zcela splnitelné. Služba je tak přizpůsobena klientovi s nejtěžším 

postižením, čemuž pak odpovídá i míra individualizace práce v celém bytě.

V budoucnosti je potřeba zohledňovat společné bydlení a následnou mim podpory od 

asistentů, aby se poskytovaly služby „šité na míru“ všem. Organizace se bude muset 

transformovat tak, aby se začala ve svých službách zaměřovat i na starší klienty a 

zajistila jim služby v potřebné míře a kvalitě. V týmech by se měli informace všech 

setkávat a hledat se to „nejlepší“ co je pro klienta uskutečnitelné. S rodiči se musí 

neustále pracovat na poli „vyjednávání“ o kompetencích asistenta a schopnostech 

klienta a hledat společně bezpečné způsoby osamostatňování a zapojování klienta 

v rámci intaktní společnosti.

Shrnutí

Závěrem mého šetření bych shrnula zásadní poznatky, které mě v procesu 

vytváření interpretací oslovily. Podstatné pro poskytování kvalitní službu je bezesporu 

finanční zázemí, které je jistotou pro uspokojení potřeb všech zúčastněných. Činitel, 

který je pro práci asistentů důležitý, je bezpečné prostředí v atmosféře otevřenosti a 

respektu k jejich názorům. Finanční ohodnocení je motivačním faktorem, který může 

být částečně kompenzován benefity jako např.kurzy, školeními, relaxačními technikami 

aj. Asistenti v rámci své psychohygieny potřebují pravidelnou a bezpečnou supervizi. 

Klienti by potřebovali více věcí přiblížit v praktickém životě, aby je dokázali v případě 

potřeby detekovat a následně i vhodně zareagovat. Klienti by měli být seznamováni i 

s povinnostmi, které jsou přirozenou součástí života každého z nás a učí nás „se učit“ 

poradit si v situacích nových a zpočátku neznámých. Rodičům schází některé informace 

v oblasti metodických pokynů a na druhou stranu by uvítali větší informovanost 

nastupujících asistentů, aby dokázali reagovat na vzniklé problémy s potřebnou 

odborností. Návazné služby jsou nedostatečně pokryté a je především nutné pátrat po 

možnostech zajišťování rekreací pro lidi s postižením. Poptávka po bydlení v CHB 

převyšuje nabídku, tudíž není možné měnit a přizpůsobovat byty některým požadavkům 

na samostatné bydlení. Konkurence v CHB by zkvalitnila nabízené služby a profilovala 

by se do služby flexibilně a individuálně reagující na vzniklé potřeby. Vše je však

12.9. Interpretace otázky č.9
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„hudbou“ budoucnosti, která zde musí zaznít pro „uši“ nás VŠECH, aby se integrace 

stala platným pojmem s opravdovým významem. Důležité je, že v CHB může najít 

klient svůj domov a rodič jistotu pro zaopatření svého „dítěte“ v době, kdy jim už 

nebudou moci dělat průvodce jejich životem.
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Závěr

Chráněné bydlení je pobytová služba, která umožňuje lidem s mentálním 

postižením prožívat život srovnatelný se životem svých vrstevníků bez postižení. Aby 

služba splňovala svůj účel, musí být definována v zákoně a to v jejím obsahu i 

požadavcích na poskytování kvalitní a efektivní služby. Standardy kvality služeb, které 

jsou součástí zákona č. 108/2006 Sb., ve svých kritériích definují podmínky, za kterých 

lze službu poskytovat.

Povědomí o službě chráněného bydlení se zvyšuje s možnostmi, které se pro 

integraci lidí s MP nabízí. Důležitý je právní rámec, kterým se zajišťuje rovnoprávnost a 

inkluze lidí s MP do společnosti. Tradice služby CHB je u nás zatím krátká, ne však 

vzhledem k načerpaným zkušenostem zanedbatelná.

Organizace, které jsou v současné době na trhu reprezentují humanistické trendy i 

integrační tendence, kterými své služby řídí. Situace v nabídce CHB nekoresponduje 

s faktickou poptávkou po této službě a nemá možnost splnit požadavky všech 

případných zájemců. Transformace ústavů neproběhla v potřebném rozsahu a klienti 

z těchto zařízení nemají možnost poznat jiné přístupy a způsoby uplatňované 

v programech CHB. Budoucnost by měla zcela jistě patřit rozšiřování nabídky CHB 

s ohledem na specifika lidí s MP.

Na základě šetření ve Společnosti Duha jsem došla k několika závěrům, které 

jsou syntézou pohledů dotazovaných respondentů. Z odpovědí vyplývá požadavek na 

vytvoření flexibilnější služby, která by promptněji zohledňovala potřeby zaměstnanců i 

nároků klientů. Schází hlubší provázání potřebné teorie s následnou praxí i její 

využitelností v práci asistentů. Organizace nabízí jen málo motivujících benefitů, které 

by v práci pomáhaly stabilizovat asistenta a zajišťovat tak jeho psychickou vyrovnanost. 

Změnou by měl být nový vzdělávací systém pro asistenty, který by měl začít fungovat 

od příštího roku. Návazné služby jsou zastoupeny jen v minimální míře, která 

nesaturuje potřeby všech klientů. Prestiž zaměstnání v sociálních službách by se měla 

zvýšit s přijetím kvalifikačních požadavků pro práci v sociálních službách z.č. 108/2006 

Sb., zatím to však s sebou přináší především psychické zatížení a neúměrný stres pro 

všechny ty, kteří splnili, zůstali a suplují tak práci chybějících asistentů. Navrhované 

změny se týkají především doporučení, která můžou být jak návodem, tak pohledem na
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vyvstalé problémy očima všech v šetření zúčastněných. V organizaci by se měly hledat 

způsoby, jak v praxi přiblížit potřebnou teorii a zajistit tak odbornost zaměstnanců po 

celou dobu jejich pracovního poměru. Je potřeba získávat peníze na benefity, které mají 

významný vliv na psychohygienu zaměstnanců a fungují jako prevence proti vyhoření.

V budoucnosti je nutné začít koncipovat programy CHB s ohledem na měnící se 

klientelu, např. ve vztahu ke zvyšujícímu se věku klientů, kteří budou mít jiné potřeby a 

možnosti na jejich uspokojení. Dalším krokem pro naplňování práv klientů pak bude 

umisťování klientů do bytu, který bude splňovat požadavek na soukromí klienta 

v samostatném pokoji s možností výběru si svých spolubydlících. Problém zatím není 

řešitelný, jelikož odpovídajících bytů je nedostatek a finanční dotace neumožňují 

radikálně měnit stávající situaci a reagovat tak na některá právní doporučení. Řešitelnou 

oblastí by mohla být spíše oblast návazných služeb, které zatím nedosahují potřebné 

kvantity a chybí tak kontinuum v započatých integračních snahách. Schází především 

nabídka vhodných rekreačních programů a volnočasových aktivit, které by vznikaly 

s ohledem na specifika lidí s MP. Vyřešit by to mohla například intervence samotné 

Společnosti Duha v oblasti těchto aktivit, která by tak některé ze služeb začala 

poskytovat sama. S klienty je potřeba pracovat na zprostředkovávání informací 

potřebných pro jejich spokojený život a aktivizaci v jim blízkých oblastech. Rodiče by 

uvítali přísun informací, které jsou pro pobyt jejich „dítěte“ důležité. Rodiče kvitují 

s potěšením existenci této služby a doufají v její další rozvoj v budoucnosti. V práci se 

mi do určité podařilo popsat teoretické zakotvení této služby v systému služeb i návazné 

služby tak, jak jsou současně na území hlavního města Prahy v nabídce. Výsledkem 

šetření je identifikace základních problémů, které jsou viděny očima dotazovaných 

respondentů a interpretovány ve vztahu k současné situaci v organizaci poskytující 

CHB, v tomto případě ve Společnosti Duha.
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Příloha č.l

Poskytovatel

❖ Vzdělání:

♦♦♦ Postavení v rámci organizace:

❖ Jak dlouho pracujete v této organizaci:

1. Otázka na metodiku CHB. na pravidla, na základě kterých je služba 

poskytována.

P: Jak vám metodika ve vaší práci pomáhá, ie tato metodika ve stávající formě pro vás 

dostatečně srozumitelná a uplatnitelná v praxi? Co byste ještě případně potřebovali 

změnit tak, aby se vám s touto metodikou lépe pracovalo?

2. Otázka na možnost uplatňování stížnosti jako nástroje, kterým se ovlivňuje 

kvalita služby.

P: Myslíte si, že tato organizace dostatečně podporuje své klienty v podávání stížností? 

Víte o něčem, co by mohlo případně v podávání stížností klientům bránit? Myslíte si. že 

by bylo potřeba v této oblasti něco změnit, případně co?

3. Otázka na další návazné služby, které mají klienti k dispozici.

P: Myslíte si. že organizace dostatečně podporuje své klienty ve využívání dalších 

návazných služeb? Myslíte si. že je nabídka služeb pro klienty vaší organizace 

dostačující? Jaké služby vám případně chybí? Co všechno organizace dělá pro zlepšení 

postavení lidí s MP ve společnosti?

4. Otázka se bude týkat zaměstnanců a pracovních podmínek v orpanizaci.

P: Jaké dopady na vaši organizaci, potažmo na kvalitu služby, mají nové požadavky na 

vzdělání zaměstnanců dle zákona o soc.službách? Myslíte si. že nabídka kurzů a školení 

je dostatečná, co vy sám případně ve své práci postrádáte? Co dělá organizace pro vaši 

spokojenost, co bv případně měla dělat?
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5. V otázce je nastoleno téma případných nedostatků v novém zákoně o

sociálních službách (zákon č.108/2006 Sb.).

P: Napadá vás nějaká služba, kterou třeba dle zákona neposkytujete a vy ji vnímáte 

za potřebnou? Jak vy jako profesionál vnímáte inovaci v systému financování 

sociální služby prostřednictvím jejího nákupu prostřednictvím tzv. příspěvku na 

péči?

6. Otázka se týká financování služby CHB, jaké je povědomí o zdrojích, 

z kterých ie služby hrazena.

P: Víte, z jakých všech zdrojů je služba CHB financována?

Co si myslíte, že je hlavním problémem ve financování sociálních služeb? Myslíte 

si. že organizace využívá všechny zdroje k čerpání peněz pro poskytování svých 

služeb?

7. Otázka se týká důležité oblasti ochrany práv uživatelů služby CHB.

P: Myslíte si. že tato organizace v dostatečné míře informuje své klienty o jejich 

právech, o dodržování těchto práv?

Máte vytipované uživatele, kteří jsou zvlášť ohrožení v naplňování svých práv?

Máte pocit, že dochází k nenaplňování práv klientů CHB. případně v jakých 

oblastech a jak se pak řeší?

8. Otázka zjišťuje spokojenost dotazovaných respondentů se službou CHB.

P: Jak zjišťujete spokojenost klientů s vámi poskytovanými službami? Jak ie 

zjišťována kvalita služby? Myslíte si. že služba ie dostatečně individualizovaná?

9. Otázka se dotýká flexibility nabízené služby.

P: Je vaše organizace schopna dostatečně pružně a flexibilně reagovat na měnící
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se potřeby klientů? Jaké problémy to s sebou může nést, na straně asistenta či

klienta? Myslíte si. že CHB je potřeba dále rozvíjet a navyšovat tak počet bytů?

10. V poslední otázce již nezjišťuji žádné skutečnosti významné pro tuto sondu.

P: Pokud byste měl formulovat 1 věc, kterou považujete za nej důležitější v rámci 

Vaší organizace, a bylo by možné ji předat jako poselství našim zákonodárcům.

která by to byla?



Příloha č.2

Uživatel služby

❖ Pohlaví:

❖ Věk:

♦♦♦ Jak dlouho klient žije v CHB a odkud do programu CHB přišel?

1* Otázka na metodiku CHB, na pravidla, na základě kterých je služba

poskytována.

K: Musí asistent při své práci na bytě dodržovat nějaká pravidla? Můžete si na bvtě

dělat co chcete? Co by měl asistent na bytě dělat? Co by naopak neměl, co bv se vám

nelíbilo?

2. Otázka na možnost uplatňování stížnosti jako nástroje, kterým se ovlivňuje 

kvalita služby.

K: Když se vám něco na bvtě nebude líbit, co uděláte? Víte k čemu je stížnost Hnhrá 

v čem vám může pomoci a kdo bv vám mohl pomoci?

3. Otázka na další návazné služby, které mají klienti k dispozici.

K: Jaké další služby využíváte? Kam ještě chodíte, kromě CDS a práce? Chcete někam 

začít chodit, po práci, o víkendu? Můžou za vámi chodit kamarádi, rodiče?

4. Otázka se bude týkat zaměstnanců a pracovních nodmínek v orpanizaH.

K: Myslíte si. že může za vámi na byt přijít pracovat kdokoliv? Musí mít asistent 

nějakou školu? Je něco, co bv měl váš asistent umět? Co se vám líbí na vašem 

asistentovi?
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5. V otázce je nastoleno téma případných nedostatků v novém zákoně o 

sociálních službách (zákon č .l08/2006 Sb.).

K: Dostáváte od státu nějaké peníze na tohle bvdlení-na službu, kterou wužíváte(službu 

CHB)? Slyšel jste o příspěvku na péči, který dostáváte? Co se z těchto peněz zaplatí?

6. Otázka se týká financování služby CHB, jaké je povědomí o zdrojích, 

z kterých je služba hrazena.

K: Myslíte si. že se musí za bydlení něco platit? Z čeho se platí nájem? Co si vlastně 

všechno platíte, plyn, elektriku....?

7. Otázka se týká důležité oblasti ochrany práv uživatelů služby CHB.

K: Co asistent na bytě nemůže dělat, co by se vám nelíbilo? Můžete si na bytě dělat 

co chcete? V jakých oblastech si můžete říci, co chcete? Můžete si rozhodovat třeba 

o svých penězích?

8. Otázka zjišťuje spokojenost dotazovaných respondentů se službou CHB.

K: Co všechno se vám tady na bytě líbí? Jste tady rád? Chtěl byste něco změnit?

9. Otázka se dotýká flexibility nabízené služby.

K: Chtěl byste něco změnit na rozsahu služby?

Chtěl byste být na bytě více sám bez asistence?

10. V poslední otázce již nezjišťuji žádné skutečnosti významné pro tuto sondu.

K: Cítíte se tady na bytě doma, je to váš domov?
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Příloha č.3

Rodiče

❖ Věk

❖ Jak dlouho využíváte služeb CHB?

❖ V jakém vztahu jste k uživateli služby CHB?

1. Otázka na metodiku CHB. na pravidla, na základě kterých ie služba 

poskytována.

R: Služba CHB musí být poskytována v souladu s tzv.metodikou, kterou by měla mít 

organizace písemně zpracovanou a dbát na její dodržování. Slyšeli iste někdy o této 

metodice, víte co tento dokument obsahuje, jaké oblasti isou vněm  zpracovány? Jste 

nějak zapojován do ieiich vzniku?

2. Otázka na možnost uplatňování stížnosti jako nástroje, kterým se ovlivňuje 

kvalita služby.

R: Myslíte si. že je organizace dostatečně otevřená k případným stížnostem vás či 

vašeho „dítěte“? Myslíte si, že by se něco změnilo, pokud by vaše dítě či vy sám byl 

tím, kdo stížnost podá?

3. Otázka na další návazné služby, které mají klienti k dispozici.

R: Myslíte si, že tato organizace dostatečně podporuje své klienty ve využívání dalších 

služeb jiných organizací a zařízení? Existují nějaké služby, které postrádáte v nabídce 

služeb pro klienty s MP?

4. Otázka se bude týkat zaměstnanců a pracovních podmínek v organizaci.

R: Jaké si myslíte, že by měl mít asistent vzdělání? Co vy sám upřednostňujete u 

asistenta?

165



Co ie pro vás měřítkem dobré služby? Myslíte si, že organizace asistenty vybavuje 

všemi potřebnými znalostmi pro tuto práci?

5. V otázce je nastoleno téma případných nedostatků v novém zákoně o 

sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.).

R: Myslíte si. že ie výše příspěvku na péči dostačující potřebám vašeho klienta? Víte o 

něčem, co vám v zákoně schází, co by mělo jeho součástí tak, aby se zvýšila kvalita 

nabízené služby?

6. Otázka se týká financování služby CHB. jaké ie povědomí o zdrojích, 

z kterých je služba hrazena.

R: Víte, z jakých zdrojů je služba CHB financována? Napadají vás nějaké změnv ve 

způsobech financování této služby? Myslíte si. že stát dostatečně podporuje rozvoj této 

služby?

7. Otázka se týká důležité oblasti ochrany práv uživatelů služby CHB.

R: Myslíte si. že organizace dělá všechno pro dodržování práv vašich „dětí“?

Máte třeba i vlastní zkušenosti s řešením nějakého možného porušování práv, střetu 

zájmů?

8. Otázka zjišťuje spokojenost dotazovaných respondentů se službou CHB.

R: Co ie pro vás měřítkem kvalitní služby? Jste vy sám spokojený s touto službou?

9. Otázka se dotýká flexibility nabízené služby.

R: Myslíte si. že by se organizace přizpůsobila vašim požadavkům na změnu rozsahu a 

náplně služby?
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10. V poslední otázce již nezjišťuji žádné skutečnosti významné pro tuto sondu.

R: Co pro vás znamená služba CHB. v čem vám tato služba pomohla?
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