
RESUMÉ

Chráněné bydlení je poměrně nová služba, která vznikla jako alternativa ke službám 

ústavního typu u nás převládajících do začátku devadesátých let. V současné době 

služba CHB vhodně doplňuje nabídku služeb pro lidi s mentálním postižením a posiluje 

tak jejich postavení ve společnosti. Diplomová práce je reflexí zkušeností z praxe 

v CHB Společnosti DUHA, které jsou nahlíženy na pozadí trendů a aktuálních situací 

ve stávajícím sociálním systému. Práce je členěna do pěti hlavních celků, které jsou 

přehledem všech důležitých oblastí souvisejících s mentálním postižením. První část 

zahrnuje obecné informace o mentálním postižení i jeho specifikám v kontextu naší 

společnosti. Postavení lidí s MP je ovlivněno předsudky, které jsou pozůstatkem 

přístupů vytvořených v průběhu historie. Uplatňované trendy v péči o lidi s MP 

ovlivňují cíle a jsou prostředkem k naplňování práv lidí s MP, to vše je součástí první 

části. Obsahem druhé části je přehled nej důležitějších právních norem a dokumentů 

souvisejících s mentálním postižením, které jsou v rámci našeho i mezinárodního práva 

uplatňovány. V třetí části se zabývám možnostmi péče o lidi s MP a přehledem 

vybraných zařízení poskytující služby CHB v rámci Prahy. Návazné služby jsou 

nedílnou součástí života každého z nás a jejich nabídka vypovídá o možnostech 

integrace lidí s mentálním postižením v rámci naší společnosti, což bude obsahem čtvrté 

části. V závěru práce předkládám výsledky rozhovorů, které jsem uskutečnila se 

zaměstnanci organizace, uživateli služby i s rodiči těchto uživatelů a jejichž výstupem 

jsou interpretace názorů a postojů všech dotazovaných respondentů. Praktická část je 

vyhodnocením odpovědí všech dotazovaných, kteří se vyjadřovali k oblastem metodiky 

organizace, stížností, návazných služeb, pracovních podmínek zaměstnanců, inovací 

v zákoně, financování služby, dodržování práv, spokojeností se službou a flexibilitou 

služby. Vyhodnocení s sebou přináší určité požadavky na změny, např. v přístupech 

k teoretické základně organizace, která by měla být více provázána s praktickým 

využitím i jeho uplatňováním v běžných situacích. Chráněné bydlení je služba, která si 

již získala své nezastupitelné místo mezi službami pro MP a je alternativou 

nejvhodněji naplňující princip integrace.


