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NÁZEV: 
Podpora lidí s mentálním postižením v rámci neziskového sektoru v kraji Hlavní město Praha 

ANOTACE: 
V bakalářské práci nahlédnu do oblasti neziskového sektoru v Praze, kde se zaměřím 

na sociální služby pro lidi s mentálním postižením. Mám v úmyslu legislativně vymezit 

neziskový sektor v České republice, popsat druhy nestátních neziskových organizací a uvést 

příklady. 

Přehledová studie by měla vypovědět o tom, kolik existuje neziskových organizací 

v Praze věnující se tomuto okruhu handicapovaných, které sociální služby jsou jimi pokryty, 

kdo jsou jejich klienti a zda jsou tyto služby využívané, případně, které služby by bylo třeba 

posílit. 

Dále bych si ráda zvolila jedno občanské sdružení pro podporu mentálně postižených 

lidí a to bych podrobně charakterizovala. K tomu bych chtěla připojit kazuistiku někoho 

z klientů využívající služby tohoto občanského sdružení. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
nestátní neziskový sektor, nestátní nezisková organizace, osoba s mentálním postižením, 

sociální služba, Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s. 



NÁZEV V ANGLIČTINĚ: 

Support of people with mental disabilities in terms of non-profit sector in the region of Prague 

ANNOTATION: 
My bachelor thesis deals with the field of non-profit sector in Prague, especially with 

social services for people with mental disabilities. The study tries to define the non-profit 

sector in the Czech Republic, describes the various types non-profit organizations and also 

gives examples of these organizations. 

The overview study brings out the number of non-profit organizations in Prague 

dealing with service for people with mental disabilities. Particularly this part engaged in what 

social services are covered by these non-profit organizations and gives also basic information 

of clients of these organizations. This part is concerned with the fact how much these 

organizations are used too. In addition this part considers whether there are some 

organizations which should be extended. 

The second part of this thesis introduces in detail the particular civic association which 

helps mentally handicapped people. This part also contains the case report of a client using 

services of this civic association. 

KEYWORDS: 
Independent non-profit sector, independent non-profit organization, person with mental 

disabilities, social service, Club parents and friends of children with Down syndrome, o.s. 
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Úvod 
Ve společnosti existují různé organizace, kluby, sdružení, které jsou tu pro určité 

skupiny lidí (určité oblasti potřeb), pro které chtějí být prospěšnými. Snaží se nahradit to, co 

daná společnost nenabízí nebo co lidé z určité oblasti potřebují. Mluvím o osobách 

s postižením. Státní zařízení (školy, poradenská zařízení atd.) mohou být pro mnohé osoby 

s postižením a jejich rodiny dostačující podporou, ale je tato podpora opravdu dostačující pro 

všechny? Pokud si odpovíme, že není, máme tu také nestátní neziskový sektor, kam se 

můžeme obrátit a požádat o pomoc, podporu, využít poradenství, péči atd. 

„Je více rodičů, kteří mají dítě podobně postižené, jako je to naše, a jsou ochotni 

s námi sdílet své zkušenosti, starosti i radosti. Neodmítejme tuto nabídku. Solidarita lidí, kteří 

zažili to, co my, a kteří nám tedy mohou nejlépe rozumět, je velkou oporou ve všech našich 

těžkostech." (Matějček 1992, 9) Pokud tyto zkušenosti dokážeme předávat, dokážeme si 

navzájem porozumět, poradit si, co dělat, když... a přijmout rady od zkušených odborníků 

atd., stáváme se pomocnou rukou pro ty, kdo potřebují pomoc a podporu. Formálně můžeme 

podávat pomocnou ruku skrze různá sdružení, kluby, organizace, kde hlavním cílem není 

finanční motivace, ale potřeba prospěšnosti. 

V mé práci se budu zaměřovat pouze na jeden z krajů České republiky - kraj Hlavní 

město Praha. Je to kraj, kde žiji a kde jsem doposud posbírala nejvíce zkušeností a kde se 

dokáži nejlépe orientovat. Nestátní neziskový sektor nabízí služby určitým skupinám lidí a 

jednou z nich je i skupina jedinců s mentálním postižením, velmi rozsáhlá a různorodá 

skupina, která potřebuje být podporována. 
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1 Neziskový sektor 
„Existence nestátních neziskových organizací vede nestranné pozorovatele 

к různorodým závěrům: „NNO jsou zde, aby reagovaly na nedostatky v činnosti státu", míní 

jeden. „NNO jsou schopné zlepšit asymetrii vztahu mezi konzumentem a producentem", 

uvažuje ekonom. „NNO hrají zprostředkovatelskou roli mezi státem a trhem", řekne 

politolog. „Nárazník mezi státem a společností", myslí sociolog. " (Černá 2004, 1) 

1.1 Chápání pojmu „neziskový sektor' 
Často slyšíme pojem „nezisková organizace", „nevládní organizace" nebo „občanské 

sdružení" či „dobrovolnictví". Všechna tato slova či termíny a mnoho dalších se vztahují ke 

spolkové činnosti, která patří do neziskového sektoru. „Označením „neziskový sektor" zde 

rozumíme souhrn nevládních (nestátních, tj. státem či veřejnou správou nezaložených) 

neziskových organizací. " (Čepelka 2003, 25) Michalik poukazuje též na organizace státní, 

které je možno chápat také jako neziskové. Byly by to pak organizace, kde také není 

primárním účelem vytvářet zisk jako například ve školách či nemocnicích, ale nám jde 

především opravdu o nestátní neziskové organizace v pravém slova smyslu (Michalik 2006). 

Podle internetového portálu Česká republika - oficiální web ČR vznikají nestátní 

neziskové organice tam, kde je potřeba je nahradit, či se v dané oblasti soukromě angažovat a 

to z důvodů např. nedostatečně fungujících institucí, které jsou zřizovány nějakým státním 

orgánem, nebo institucí, které vdaném kraji výhradně chybí atd. Stále se pohybuji v rovině 

organizací, které nepovažují za svou náplň finanční zisk, ale schopnost být prospěšný 

veřejnosti. Přesto nestátní nezisková organizace musí mít nějaké zdroje pro její fungování 

(Česká republika - oficiální web ČR). 

Neziskový sektor obohacuje společnost, společenský život, život jednotlivců. 

Neziskový sektor se díky, řekla bych své neomezenosti, rozprostírá svou činností do mnoha 

oblastí, které si společnost ve své době žádá. Nestátní neziskové organizace můžeme najít 

v oblasti sportu, kultury, ekologie, volnočasových aktivit dětí i dospělých a také v oblasti 

sociálních služeb a sociálního poradenství. Čepelka píše o tzv. bohatství společnosti, které se 

díky neziskovému sektoru stále zvětšuje. Nejde o bohatství v hmotném slova smyslu, ale 

o bohatství naplňující lidi a společnost v jejich nitru, v jejich myšlenkách, v jejich 

mezilidských vztazích, v jej ich zvycích a dovednostech jednat a mnoha dalších a to vše ve 
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smyslu solidarity, spoluodpovědnosti, tolerance... (Čepelka 2003). A v tom je podle mého 

názoru smysl provozování nějakých služeb, nebo činnosti s vědomím toho, že tou největší 

odměnou bude pocit prospěšnosti, pomoci, nebo jakéhokoliv vnitřního naplnění oproti 

peněžní motivaci. 

1.2 Pohled do historie neziskového sektoru a jeho změn po roce 1989 
„ Vývoj sdružení je možný jen v režimu, který uznává zákonnost zprostředkujících 

orgánů. Ta není v historii nezbytně spojována s demokracií, i když v současné době se jeví 

jako neodlučitelně spjatá s demokratickým systémem. " (Debbasch, Bourdon 1995, 17) Když 

pohlédneme do historie české země, víme, že naše země procházela různými režimy (od 

demokratického zřízení, přes fašistickou a komunistickou ideologii). Michalik uvádí, že 

spolková činnost má u nás bohatou tradici, kdy např. ve třicátých letech 20. století bylo 

registrováno 5140 spolků v dobročinné a humanitární oblasti (Michalik, 2006). Kořeny 

spolkové činnosti a různých forem sdružování občanů sahají mnohem dále. Jsou to právě 

různé spolky a nadace, které měly podíl na kulturní, politické a národní emancipaci (například 

národní obrození, vznik Československé republiky, Sametová revoluce) (Česká republika -

oficiální web ČR). Pohledem do historie, vidíme, že existovalo mnoho vlasteneckých spolků. 

Počátky Československé republiky se vyznačují hned dvěma trendy ve spolčování, jak 

popisuje Ledvinka, Pešek. Prvním z nich byla centralizace spolků do celostátních svazů,1 

druhým politizace spolkového života.2 Po skončení první světové války vznikalo mnoho 

charitativních a dobročinných organizací, které se vlastně v novém státě ujaly role státní 

sociální péče (Ledvinka, Pešek 2000). 

Ne pokaždé v naší minulosti byly zachovány principy demokracie a svobodná 

iniciativa občanů. Tyto principy byly potlačeny ve 20. století fašistickou a komunistickou 

ideologií, kdy veškerou spolkovou a neziskovou činnost převzal stát. Státní smýšlení se 

začalo rozprostírat všude i v soukromích životech lidí, rozpínavost státní moci se stále 

zvyšovala. Demokratický stát má také určitou míru rozpínavosti, jak uvádí Siklová, ale tato 

rozpínavost je kontrolována a omezována kromě opozičních politických stran i nestáními 

nevládními organizacemi, respektive občany, kteří se do nich sdružují (Šiklová 1999). 

1 Takto vznikly například zahrádkářské a chovatelské spolky nebo spolek hasičů (Ledvinka, Pešek 2000). 
2 Politizace byla v úzkém spojení se stále více vzrůstající potřebou někam patřit, ale také si udržovala odstup 

od důsledné centralizace státu. Takto vznikly například tyto spolky: Sokol, Orel, legionářská sdružení, 
sportovní kluby, další kulturní a osvětové spolky často spojené s národní demokracií (Ledvinka, Pešek 2000). 
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Když se vrátím zpět do historie spolčování, nemohu opomenout dobu po roce 1948. 

Ledvinka, Pešek uvádějí, že komunistická moc pohlížela na různorodé spolky jako na 

zplaněnou buržoázni formu spolkaření, kterou je třeba ze společnosti odstranit a zavést 

kontrolované organizace. Některé masové svazy byly přejmenovány na statut dobrovolné 

organizace ze zákona - ROH. Spolky charitativní, vzájemně se podporující a pojišťující byly 

ihned zrušeny (Ledvinka, Pešek 2000). 

Až po roce 1989 se u nás začaly prvky demokracie a s tím spjata i nestátní nezisková 

dobrovolnická činnost navracet zpět. Michalik uvádí, že po Sametové revoluci začaly rychle 

vznikat tisíce nových neziskových organizací, kdy mimo jiné začaly znovu obnovovat svou 

předchozí činnost (Michalik 2006). 

Internetový portál Česká republika - oficiální web ČR přehledně zpracoval vývoj 

neziskového sektoru od roku 1990, který se pro naši republiku v této otázce stal zásadním, 

proto bych shrnula nej důležitější údaje. Do roku 1992 vznikly první právní úpravy 

neziskových organizací (např. zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), byla založena 

Rada pro nadace, která sloužila jako poradní orgán vlády pro otázky nestátních neziskových 

organizací, a byl také založen Nadační investiční fond. Léta 1993 - 1996 přinesly mnoho 

debat v politice o podpoře neziskového sektoru, kdy se státní politika opozdila za 

samovolným vývojem neziskového sektoru. V roce 1997 byl vytvořen nový zákon 

o nadacích, který sjednotil nadační sféru. Do roku 2001 proběhlo rozdělení prvních finančních 

prostředků z Nadačního investičního fondu. Také se znovu rozběhla Rada vlády pro nestátní 

neziskové organizace (RNNO). Zákonem č. 129/2000 Sb., „o krajích" vznikly kraje jako 

samosprávné celky, což byl obrovský posun v ovlivňování situací neziskového sektoru 

v každém regionu. Vstupem do Evropské unie, v roce 2004, získala Česká republika možnost 

navazovat kontakty a využívat fondy EU (Česká republika - oficiální web ČR). 

1.3 Neziskové organizace - legislativa 
„Pojem "nezisková organizace" je běžně používán, aniž by byl definován nějakým 

platným právním předpisem. Vznik, činnost, hospodaření a případný zánik jednotlivých 

neziskových organizací je totiž legislativně upraven řadou zvláštních zákonů a ne vždy panuje 

shoda, co lze za neziskovou organizaci považovat a co nikoli. " (Portál veřejné správy ČR) Jak 

tedy rozpoznat, co společnost a z druhé strany legislativa považuje za neziskovou organizaci? 

Podle portálu veřejné správy ČR můžeme neziskové organizace rozdělit na širší a užší. 
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Širší vymezení neziskových organizací je spjato se subjekty, které jsou soukromé (tj. 

odděleny od státní správy); dále mají strukturu, která je institucionalizovaná; jsou neziskové 

(jejich náplní není finanční zisk, ale poslání, za kterým směřují); jsou samosprávné a 

nezávislé (řídí samy sebe, kontrolují si vlastní činnost, mají vlastní stanovy); posledním 

subjektem je dobrovolnost. Do této skupiny široce vymezených neziskových organizací pak 

řadíme: občanská sdružení včetně odborů, politické strany a politická hnutí, církve a 

náboženské společnosti včetně jimi zakládaných právnických osob, obecně prospěšné 

společnosti, zájmová sdružení právnických osob, organizace s mezinárodním prvkem, nadace 

a nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, veřejné vysoké školy, honební společenstva, 

profesní a jiné komory, jiné subjekty, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání. 

Zatímco v užším vymezení neziskových organizací v České republice mluvíme přímo 

o: občanských sdružení, obecně prospěšných společnostech, nadacích a nadačních fondů a 

církevních právnických osobách. Tyto neziskové organizace jsou pak nazývány „nestátními 

neziskovými organizacemi" a všechny jsou vymezeny příslušnými zákony (Portál veřejné 

správy ČR). „V České republice bylo к 31. 12. 2006 registrováno 58 898 nestátních 

neziskových organizací (NNO). Největší část tvoří občanská sdružení. Nadací bylo 

registrováno 380 a nadačních fondů 992. " (Portál veřejné správy ČR). 

1.3.1 Občanská sdružení 
Jak je zmíněno výše, občanská sdružení jsou největší skupinou v nestátním 

neziskovém sektoru. Je to dáno zřejmě tím, že založení občanského sdružení není složitým 

procesem, není nutné si najímat drahého právníka, mít vystudovanou vysokou školu. Pokud 

skrze občanské sdružení chci prosadit své zájmy, bude mi pro začátek stačit najít další občany, 

kteří mají stejné názory a zájmy. „Občanské sdružení je sdružení fyzických a právnických 

osob, které vzniká za účelem realizace společného zájmu. Zpravidla se jedná o sdružení 

fyzických nebo právnických osob za účelem dosahování a ochrany společného zájmu. 

Sdružení mohou založit nejméně tři občané České republiky, z nichž alespoň jeden je starší 18 

let. Typickým znakem je členská základna. " (Česká republika - oficiální web ČR) Náležitosti, 

možnosti a právní vymezení občanských sdružení jsou definovány v zákoně č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů. Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů v politických stranách 

a politických hnutích, к výdělečné činnosti nebo к zajištění řádného výkonu určitých 

povolání, v církvích a náboženských společnostech.§1 Členy sdružení jsou fyzické i právnické 
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osoby a stát do činnosti občanských sdružení může zasahovat pouze v mezích zákona."42 

Sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva 

občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské 

vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, 

podporovat násilí, nebo jsou v rozporu s ústavou a zákony, nejsou dovolena.54 Občanské 

sdružení má právo obracet se na státní orgány s peticemi, v souladu s cíli své činnosti.818 

Občanská sdružení mohou mezi sebou uzavírat smlouvy o součinnosti. Ty slouží к dosažení 

určitého cíle, popřípadě к uplatňování jiného společného zájmu.5'6 (zákon č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů) 

1.3.2 Nadace a nadační fondy 
„Nadace nebo nadační fond jsou účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá podle 

tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména 

rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana 

přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a 

sportu." (zákon č. 227/1997 Sb., § 1) Nadace nebo nadační fondy se tedy výrazně liší od 

občanských sdružení například tím, že shromažďují peníze a rozvíjí své finance. Přesto se 

nejedná o pouhé vytváření zisku. Nadace nebo nadační fond má vyšší cíl. Tím cílem je 

finanční podpora prospěšných věcí. Liší se také principem pomoci a působení v konkrétní 

oblasti, kdy neprovádí přímou péči o klienty, ale poskytování jejich služeb spočívá právě ve 

finanční podpoře dalším subjektům (např. občanským sdružením, humanitárním organizacím, 

školám atd.). Vše, co potřebujeme vědět o nadacích a nadačních fondech, nám vymezuje 

zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Tento zákon považuje každou nadaci 

nebo nadační fond za právnickou osobu.§1 

Majetek nadace můžeme rozdělit na nadační jmění a ostatní majetek nadace.3 Celková 

hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500 000 Kč a po dobu trvání nadace se nesmí 

snížit pod tuto hodnotu, za nadační jmění se považují: peněžní prostředky, cenné papíry, 

nemovité a movité věci a další majetková práva nebo hodnoty, která splňují předpoklad 

trvalého výnosu (např. bez zástavního práva).83 Nadační fond na rozdíl od nadace využívá 

všechen svůj majetek a je tvořen stejnými prostředky jako nadační jmění s výjimkou 

3 V § 2 zákona č. 227/1997 Sb. je nadační jmění definováno jako peněžní vyjádření souhrnu 
peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku. 
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předpokladu trvalého výnosu. Tyto prostředky jsou shodné i pro ostatní majetek nadace.§1 

Minimální výše vkladu tak není stanovena, ale vklad musí být vložen (zákon č. 227/1997 Sb., 

o nadacích a nadačních fondech). 

1.3.3 Obecně prospěšné společnosti 
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech upravuje tuto oblast 

nestátního neziskového sektoru, byl však novelizován zákonem č. 208/2002 Sb. Obecně 

prospěšné společnosti jsou tedy jedním z typů neziskových právnických osob poskytující 

obecně prospěšné služby. Zákon však nevymezuje, které služby jsou obecně prospěšné, ale 

soudce obecně prospěšnou službu posoudí podle toho, zda bude služba poskytována pro 

všechny (předem ustanovené) uživatele za stejných podmínek (Gregorová 2004). Zisk, 

kterého obecně prospěšná společnost dosáhne, nesmí být přerozdělován mezi zaměstnance 

nebo zakladatele, ale musí být použit na financování dalších aktivit společnosti.82 

Při založení obecně prospěšné společnosti je zakládajícím dokumentem zakládající 

listina84 a založit ji může jak fyzická, tak právnická osoba.83 Obecně prospěšná společnost 

může vykonávat i jiné činnosti (tzv. doplňkové), než jsou obecně prospěšné služby, a to pouze 

v případě, že touto jinou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a nebude tím 

ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost prospěšných služeb.817 (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech) 

1.3.4 Církevní právnické osoby 
Tuto oblast v rámci nestátního neziskového sektoru upravuje zákon č. 3/2002 Sb., 

o církvích a náboženských společnostech. Podle tohoto zákona se církví a náboženskou 

společností rozumí: „Dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními 

předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité 

náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, 

bohoslužby, vyučování a duchovní služby. " (zákon č. 3/2002 Sb., § 3) 

Orgán registrované církve a náboženské společnosti může navrhnout к evidenci 

účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou 

společností pro poskytování charitativních služeb (dále jen "účelové zařízení"). Účelové 

zařízení se stává právnickou osobou.8l5a Z toho vyplývá, že toto účelové zařízení bude církvi a 

náboženské společnosti podřízeno, většinou poskytují sociální nebo zdravotnické služby nebo 
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působí jako charita či diakonie.516" (zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech) 

1.4 Zdroje příjmů v nestátním neziskovém sektoru 

Pro nestátní neziskové organizace je typické financování zvíce zdrojů. Pro 

financování svých potřeb, služeb a aktivit používají vlastní prostředky, to jsou především 

členské příspěvky nebo také výnosy z vedlejších činností, pokud je organizace provozují, dále 

jsou jako finanční zdroje využity dary od sponzorů. Občanská sdružení a obecně prospěšné 

společnosti mohou získat dotaci ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obcí4 (Volf 1999). 

Frištenská uvádí ještě další zdroje příjmů nestátních neziskových organizací, jsou jimi běžně: 

zahraniční zdroje (státní i soukromé), podnikatelská sféra, veřejnost, daňová a poplatková 

zvýhodnění (Frištenská 1999). 

2 Nestátní neziskové organizace zabývající se primárně 
podporou osob s mentálním postižením v kraji Hlavní 
město Praha 

Setkáváme se s napětím mezi službami, které poskytuje stát a mezi službami a 

aktivitami, které občané rozvíjejí sami. A pokud státní instituce neplní svou funkci tak, jak je 

potřeba, jak společnost vyžaduje, tak aktivita občanů pak stoupá. Podmínky, které pro osoby 

s postižením zajišťuje stát, jsou sice podpůrné, ale nejsou dostatečné k tomu, aby změnily 

životní podmínky (v našem případě) pro osoby s postižením (Wagnerová 2002). Z toho 

důvodu je podle mého názoru důležité podporovat služby a aktivity nestátních neziskových 

organizací, které jsou daleko rozmanitější a vznikly z důvodu zasáhnout svými aktivitami, 

svým smýšlením do dění v rámci určité minority (jako například osob s mentálním 

postižením). Lidé s mentálním postižením jsou do jisté míry závislí na ostatních osobách, 

příbuzných nebo pečujících institucích a to také z toho důvodu, aby se mohli co nejvíce 

zapojovat do plnohodnotného života. Podle Mužákové je právě minimalizování závislosti lidí 

s mentálním postižením cílem kvalitních sociálních služeb5 (Mužáková in Valenta 2007). 

Kvalitní sociální služby mohou nabídnout i organizace nestátního neziskového sektoru. 

4 To vymezuje zákon č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 
vyloučení. 
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2.1 Stručná charakteristika osob s mentálním postižením 

Pro lepší vhled do pomoci a podpory v oblasti péče o osoby s mentálním postižením je 

nezbytné si uvědomit, co je společné právě pro osoby s tímto postižením a jaké z toho 

můžeme vyvodit cíle v oblasti jejich potřeb. 

Každý člověk s mentálním postižením je jedinečná osobnost s charakteristickými 

osobnostními rysy, stejně jako člověk bez postižení. U většiny lidí s mentálním postižením se 

projevují společné znaky a do jaké míry se tyto znaky projeví, závisí na hloubce a rozsahu 

mentální retardace6 a to jak se mentální retardace promítne do psychického vývoje a 

psychických funkcí (Švarcová 2000). 

2.1.1 Mentální retardace - psychologická charakteristika 
Mezi hlavní znaky mentální retardace patří nedostatečný rozvoj myšlení a řeči, snížená 

schopnost učení, odlišná motivace a emoční prožívání, snížená schopnost sebeovládání a 

následně tak vznikají nápadnosti v chování osob s mentálním postižením (Vágnerová 2004). 

Valenta uvádí, že kognitivní proces má velkou úlohu na rozsahu mentálního postižení. Patří 

sem smyslová percepce, myšlení, paměť a pozornost. Smyslové vnímání vzniká na základě 

individuální zkušenosti, ale u osob s mentálním postižením je proces utváření zkušenosti 

pomalý a probíhá s určitými odchylkami. V této rovině se setkáváme u osob s mentálním 

postižením se zpomaleným vnímáním a jeho sníženým rozsahem, s potížemi v diferenciaci 

počitků a vjemů, se sníženou citlivostí hmatových vjemů, s nedokonalým vnímáním času a 

prostoru atd. (Valenta 2007). 

V oblasti myšlení je na první pohled handicap výraznější. Vágnerová píše o úrovni 

konkrétních logických operací jako o nejvyšším možném dosažení myšlenkových operací 

u osob s mentální retardací. Snížená kritičnost, stereotypnost, rigidita a vyšší sugestibilita. 

Osoby s mentálním postižením tak ulpívají na jednom či několika málo řešeních, nemají 

schopnost nadhledu atd. (Vágnerová 2004). Paměť je omezena v pomalém osvojování a 

naopak v rychlém zapomínání, dále se tu objevuje nepřesné vybavování a vědomosti jsou jen 

částečně správně použity v praxi. Nejvíce je snížena mechanická paměť. Nízký rozsah 

vykazuje tedy i záměrná pozornost, která je nestálá, člověka snadno unaví, musí být vyšší 

míra relaxace (Valenta 2007). Míra koncentrace pozornosti a paměti ovlivňuje také proces 

6 Valenta definuje mentální retardaci jako: „Vývojovou duševní poruchu se sníženou inteligencí demonstrující 
se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností a prenatální, perinatální 
a postnatální etiologií." (Valenta 2007, 12). 
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učení. Osoby s mentálním postižením se učí převážně mechanicky nebo asociačně. Pokud má 

dojít ke změně či přizpůsobení se jiné situaci, činí to osobám s mentálním postižením potíže 

(Vágnerová, 2004). Z vlastních zkušeností vím, že člověk s mentálním postižením se naučí 

spoustu věcem, ale učení se jim trvá mnohem déle než u lidí bez postižení, samozřejmě tomu 

není tak vždy. 

Další oblastí, která je postižena je řeč a ta je postižena jak formálně (nápadná 

nepřesnou výslovností), tak obsahově. „Je pro ně obtížnější porozumět i běžnému verbálnímu 

sdělení, protože mají omezenější slovní zásobu a větší potíže v pochopení celkového 

kontextu. " (Vágnerová 2004, 293). Setkala jsem se s několika osobami s mentálním 

postižením, kdy byl jasně vidět tento handicap - jiné porozumění, následně se pak od toho 

může odvíjet i nesprávné vyjádření, nesprávné chování. 

Do emoční složky můžeme zařadit sníženou schopnost v ovládání se, větší citovou 

otevřenost (Valenta 2007). Dále sem řadíme zvýšenou dráždivost, koncentrace na přítomnost 

přináší bezprostřední jednání a uspokojení (Vágnerová 2004). 

„ Mentálně retardovaný jedinec má stejné základní psychické potřeby jako jiní lidé. 

Tyto potřeby však mohou být pod vlivem omezenější kapacity rozumových schopností a učení 

různým způsobem modifikovány. " (Vágnerová, 2004, 295) Je důležité mít stále na paměti, že 

každá osoba, i osoba s mentálním postižením je jedinečnou osobností a je důležité její 

osobnost rozvíjet. 

2.1.2 Mentální retardace - sociální dopad 
Jak uvádí Vágnerová, velkým problémem v socializaci osob s mentálním handicapem 

je nedostatečné porozumění, omezená možnost odhadnout jejich reakce atd., z toho všeho 

vyplývá, že se lidé s mentálním postižením liší od očekávané „normy" (Vágnerová 2004). 

Často se podle mého názoru ani nemusí jednat o odmítnutí člověka, který má mentální 

postižení, ale spíše o nepochopení v důsledku špatné zkušenosti, zatvrzelosti ostatních osob, 

které se pohybují kolem něj atd. Je proto potřeba se vzájemně tolerovat a snažit se pochopit 

ostatní lidi okolo nás, třeba i ty, kteří nám nejsou příliš sympatičtí. 

Vágnerová upozorňuje na opožďování v oblasti socializace, které se projevuje 

především v závislosti na okolní společnosti. To souvisí i s dalšími sociálními etapami, 

kterými jsou profesní, partnerské a rodičovské role, kdy jejich socializace je většinou opět 
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možná jen s dopomocí a podporou okolí (Vágnerová, 2004). Každý krok, stupeň к začlenění 

se do společnosti v kterékoliv oblasti života, dává člověku s mentálním postižením smysl a 

náplň jeho života. 

2.2 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR (déle jen SPMP ČR) je 

celostátním občanským sdružením, které podporuje život občanů s mentálním a 

kombinovaným postižením. Sídlo sekretariátu se nachází na Karlínském nám. 12, Praha 8. 

SPMP ČR má bohatou strukturu, působí totiž na národní, regionální a lokální úrovni. 

Je členskou organizací Sdružení zdravotně postižených v ČR (SzdP ČR) nebo Národní rady 

pro zdravotně postižené (NRZP ČR) (web SPMP ČR). Vznikalo z podmětu rodičů dětí 

s mentálním postižením a roku 1969 již fungovalo jako dobrovolná, zájmová organizace, 

nejprve pod názvem Národního sdružení pro pomoc mentálně postiženým, v roce 1974 bylo 

přejmenováno na Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (Wagnerová 2002). Občanským 

sdružením se stalo až po pádu komunismu v roce 1990, kdy se zásadně změnily podmínky pro 

utváření činnosti sdružení, přesto před rokem 1989 si SPMP udrželo svůj význam a prosadilo 

si některé zájmy (web SPMP ČR). Dnes se SPMP ČR snaží rozvíjet spolupráci i na 

mezinárodní úrovni. Od roku 2000 je SPMP ČR členem Inclusion Europe (evropské asociace 

lidí s mentálním postižením a jejich rodin) a v mezinárodních kontaktech se o SPMP ČR 

mluví pod názvem Inclusion Czech Republic (Výroční zpráva za rok 2007 SPMP ČR, o.s.). 

2.2.1 Činnost občanského sdružení, sociální služby 
Z webových stránek SPMP ČR vyplývá, že toto občanské sdružení má mnoho dílčích 

aktivit, ale hlavní činností je zabezpečení trvalého zlepšování podmínek života u osob 

s mentálním postižením. Tuto důležitou činnost se snaží naplňovat skrze: poskytování 

sociálních služeb různého druhu; podpora transformace ústavní péče na služby komunitního 

charakteru; seznamovat veřejnost s problematikou znevýhodněného člověka s mentálním 

postižením; snaha o odstranění předsudků o osobách s mentálním postižením a všeho, co je 

s tímto postižením spojeno; podpora možnosti komunikovat sám za sebe u osob s mentálním 

postižením; podpora a pomoc s dostupností informací pro jedince s mentálním postižením, 

aby informace byly pro tyto osoby přístupné a srozumitelné; organizace celoživotního 

vzdělávání, společenských akcí pro lidi s mentálním postižením, pro jejich rodiče, pro 
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odborníky a veřejnost; prosazování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;7 

SPMP ČR podává své názory a podněty к zákonům, které ovlivňují život lidí 

s mentálním postižením (web SPMP ČR, o.s.). 

SPMP ČR poskytuje pro své klienty mnoho sociálních služeb v rámci svých zařízení, 

které vznikly právě při tomto občanském sdružení. V kraji Hlavní město Praha jsou to právě 

čtyři zařízení, které poskytují sociální služby. Na adrese sekretariátu je registrována služba 

sociální rehabilitace,8 která je určena dospělým osobám s mentálním postižením (Registr 

poskytovatelů sociálních služeb). 

2.2.2 Klienti 
Občanské sdružení je širokou organizací, která má více než 8000 členů. Klienti jsou 

osoby s mentálním postižením nebo s kombinovaným postižením a také rodiny dětí a 

dospělých s mentálním nebo kombinovaným postižení. Spolu s těmito klienty tvoří občanské 

sdružení i odborníci, kteří jsou oporou při činnosti občanského sdružení a kteří hledají a 

využívají stále lepší metody v pomoci a podpoře pro takto postižené osoby. SPMP ČR 

podporuje jak osoby s mentálním postižením, které žijí v rodinách, tak i občany, kteří jsou 

v péči sociálních a vzdělávacích zařízení (web SPMP ČR, o.s.). 

2.2.2.1 Speciální domov mládeže - Sedlec SPMP Praha 

Speciální domov mládeže Sedlec se nachází na Praze 6 v ulici Roztocká 33/13. 

Poskytuje dvě sociální služby, jsou to denní stacionář9 a chráněné bydlení.10 Tyto sociální 

služby poskytuje dospělým klientům s mentálním postižením, případně kombinovaným 

postižením, kteří jsou mobilní, bez výraznějších psychiatrických diagnóz, většinou jsou to 

absolventi speciálních škol. Chráněné bydlení probíhá formou skupinového bydlení (web 

SPMP ČR, o.s.). 

7 Jedná se o Deklaraci o právech mentálně postižených osob, která byla vyhlášena na Valném shromáždění 
OSN 20. prosince 1971. Tato deklarace slouží na ochranu práv pro osoby s mentálním postižením 
(Bartoňová, Bazalová, Pipeková 2007) 

8 Tato služba zmírňuje důsledky postižení jedince, při všech jeho činnostech skrze osobní pomoc jiné osoby. 
Obsahem péče je zajištění běžných životních úkonů, jako je zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc v dopravě, zajištění kontaktů, pomoc při údržbě v domácnosti atd. (Matoušek 2008). 

9 Denní stacionáře poskytují klientům ambulantní služby, do kterých zapojují výchovné, vzdělávací, 
aktivizační, terapeutické činnosti, dále pak zprostředkovávají kontakt se sociálním prostředím. Poskytují 
stravu a pomoc při osobní hygieně (Valenta 2007). 

10 Jedná se o bydlení v bytě, který patří poskytovateli této sociální služby a je v ideálním případě v běžné 
zástavbě. Může v něm bydlet jeden nebo i více klientů, kteří jsou v pravidelném kontaktu s pracovníky 
sociální agentury (Matoušek 2008). 
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Podle webových stránek SPMP ČR je základním cílem sociální edukace osob, 

zapojení osob s mentálním a případně kombinovaným postiženým, které dokončily školní 

docházku, v co největší míře do společnosti. Je tu kladen důraz na co největší samostatnost 

v bydlení a mít možnost uplatnit se na trhu práce. Náplň a cíle služeb sociální péče (tedy: 

denního stacionáře a chráněného bydlení) poskytuje SPMP ČR díky dílčím krokům, kterými 

jsou: zácvik v pracovních skupinách (umožní lepší rozvoj pracovních schopností); 

podporované zaměstnání ve spolupráci s Rytmus, o.s. (pomoc uplatnit se na otevřeném trhu 

práce, nebo smysluplné uplatnění přímo zde v denním stacionáři); chráněné bydlení umožňuje 

co největší samostatnost bez závislosti na dalších institucích; smysluplné vyplnění volného 

času klientů formou kultury, estetických činností a pobytovými či společenskými akcemi se 

co nejvíce zapojit do společnosti, (web SPMP ČR, o.s.). 

2.2.2.2 Sluneční domov Praha 

Sluneční domov Praha je týdenní stacionář" v Praze 9, Jahodnická 64. Jedná se 

o domov rodinného typu rozdělený do dvou rodinných buněk, první rodinná buňka je určena 

školákům od 6 do 15 let, druhá mladistvým (do 25 let). V týdenním stacionáři je realizována 

individuální péče pro děti a mladistvé s autismem, a autistickým spektrem poruch, s dětskou 

schizofrenií, eventuálně s jiným těžším psychickým nebo mentálním postižení vyžadující 

komorní prostředí a vysoce individuální přístup. Kapacita slunečního domova je pro 15 

klientů. Klienti v domově žijí v malých skupinkách po maximálně 8 členech (web SPMP ČR, 

O.S.). 

Sluneční domov si klade ze cíl být příjemným místem, kam se jeho obyvatelé vrací po 

každodenní činnosti, kde se každodenně setkává rodinná skupinka a tráví spolu volný čas. 

Cílem je také poskytnout obyvatelům domova co nej důstojnější život, který žijí osoby bez 

postižení. Tento domov má tvořit místo plné lásky, pochopení, vhodné komunikace a 

možnosti pomoci. Stejně jako doma, tak i ve Slunečním domově je potřeba si vařit, uklízet, 

prát prádlo, chodit nakupovat a mít čas i na svůj odpočinek. Při těchto domácích činnostech 

11 Podle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se touto službou myslí: poskytování pobytové 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám 
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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klienti pomáhají, jsou vedeni к samostatnosti, k sebeobsluze. Mezi další aktivity Slunečního 

domova můžeme zařadit práci na zahradě, aktivity volného času (hra na nástroje, vycházky, 

návštěva kulturních programů, tělocvična, plavání, míčové sporty, tanec), arteterapie, 

muzikoterapie, průprava na práci v chráněné dílně nebo na budoucí pracovní poměr, zařazení 

se do malého kolektivu (rodinné skupiny) a v rámci ní se učit každodennímu životu, letní a 

zimní prázdninové rehabilitační pobyty včetně pobytu u moře (web SPMP ČR, o.s.). 

2.2.2.3 Domov Dana 

Domov Dana poskytuje komplexní sociální služby v celoročním nepřetržitém cyklu 

v rámci sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (Registr poskytovatelů 

sociálních služeb). Domov Dana je zaměřen na klientky, ženy v dospělém věku s lehčím až 

středním mentálním postižením, je vytvořen pro 8 uživatelek služeb, mobilních, se schopností 

žít kolektivním způsobem života, bez sklonů к agresivitě (web Domov Dana). 

V Domově Dana se také nachází krizové centrum a jeho prostřednictvím nabízí 

Domov i služby krizové pomoci.12 Tato sociální služba je však také početně omezena a to pro 

1-2 ženy užívajících nepřetržitých služeb v Domově a případně pro 2 ženy v rámci denního 

krizového centra. 

Domov Dana je příjemně vypadající vila, která jistě svým vzhledem plní jednu 

z funkcí Domova (například prožít důstojný život v co největší možné míře). Domov Dana 

najdeme na adrese Barrandovská 45, Praha 5. 

Jak jsem již zmínila v předchozím odstavci, Domov Dana si klade za cíl poskytnout 

uživatelkám Domova plnohodnotné prožití života, respektovat jejich potřeby a přání, vstříc 

jejich zájmům, vést uživatelky Domova к co největší samostatnosti a zapojit je do běžného 

provozu v Domově. Důraz je také kladen na potřebu vzájemného respektování se, jak 

uživatelek navzájem, tak mezi pracovníky a klientkami. Také je usilováno o postupné 

zapojování do společnosti, společenského života mimo Domov Dana formou různých 

kulturních akcí, rehabilitačních pobytů atd. Kromě poskytování činností v rámci nabízených 

sociálních služeb se Domov Dana snaží s uživatelkami pracovat i na výchovně vzdělávacím 

programu. Probíhá tu opakování trivia, uživatelky Domova jsou vedeny к samostatnosti 

v myšlení, je kladen důraz na rozvoj volních a charakterových vlastností, na zodpovědnost, 

12 Zákon vymezuje tuto službu jako terénní, ambulantní nebo pobytovou službu na přechodnou dobu 
poskytovanou osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit 
svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami (zákon č. 108/2006., o sociálních službách). 
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sebeuspokojení a adaptabilitu (web Domov Dana). 

2.2.2.4 Škola SPMP Modrý klič 

Škola SPMP Modrý klíč (dále jen Modrý klíč) je nezisková nestátní organizace a 

poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 

Modrý klíč vznikl v roce 1991 na základě stanov SPMP ČR jako samostatný právní subjekt. 

Modrý klíč vznikl především proto, protože ústavy sociální péče byly přeplněné a na umístění 

se čekalo až 10 let. V březnu 1992 byl zahájen v Modrém klíči provoz denního a týdenního 

stacionáře, v roce 1995 byla oficiálně ustanovena chráněná dílna, od roku 1997 začaly 

postupně vznikat chráněné byty. Mezitím se Modrému klíči podařilo získávat další a další 

prostory a rozšiřovat tak své služby (web Škola SPMP Modrý klíč). 

V roce 2007 poskytoval Modrý klíč služby 105 uživatelům. Mezi registrované služby 

patří: denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby a to v souladu s cílem maximálně 

umožnit lidem s postižením takový život, který se bude co nejvíce podobat normálnímu 

životu jejich vrstevníků. Služby se zaměřují hlavně výchovně - vzdělávacím a pracovním 

směrem, je zde počítáno i s fyzioterapeutickými službami, s poradenskou činností, 

stravováním, dopravou. Modrý klíč zajišťuje i vzdělávání pracovníků a pro rodinné 

příslušníky a opatrovníky jsou připraveny edukační programy. Novým programem v Modrém 

klíči je program: „Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním 

postižením". Vzdělávací program pro děti a dospívající je uskutečňován v rámci obecně 

prospěšné společnosti: MODRÝ KLÍČ - základní škola speciální a mateřská škola 

speciální, o.p.s. Modrý klíč se nachází na adrese: Praha 4, Šmolková 567/2 (web Škola SPMP 

Modrý klíč). 

2.3 Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. 
Tato obecně prospěšná společnost je součástí projektu Modrý klíč (popsaný výše), 

nachází se i ve stejném objektu - tedy na Praze 4, Šmolková 567/2. V září roku 1996 byly obě 

školy speciální zařazeny do sítě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále 

MŠMT ČR). Na požadavek MŠMT ČR se v roce 1997 staly školy samostatným právním 

subjektem pod hlavičkou nadace. Z nadace byly o rok později přeměněny na obecně 

prospěšnou společnost. Nyní jsou zdrojem finančních prostředků této školy státní dotace od 

MŠMT ČR, dále obecní dotace, příspěvky od rodičů a další sponzorské dary (jak finanční, tak 
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materiální) (web Škola SPMP Modrý klíč). 

Z výroční zprávy 2006/2007 se dočteme o třech oborech vzdělávání, které škola 

poskytuje. Jedná se o mateřskou školu speciální, přípravný stupeň základní školy speciální a 

základní školu speciální (Výroční zpráva 2006/2007). Modrý klíč se v rámci této školy snaží 

zaměřit na oblast sebeobsluhy a pracovních návyků, komunikace a socializace, vnímání a 

poznávání a nechybí ani oblast zájmů (web Škola SPMP Modrý klíč). 

2.3.1 Žáci školy 
Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. je určena pro 

žáky s těžším stupněm mentálního postižení a s postižením více vadami. Žáci pracují podle 

individuálního vzdělávacího plánu, který je zpracován pro každého najeden rok, dále mají 

žáci měsíční tématické plány, které jsou rovněž individuální a více konkrétnější (Výroční 

zpráva 2006/2007). Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu 27 žáků a to v každém 

ročníku 1. - 10. Třídy mateřské školy speciální a přípravného stupně se v tomto školním roce 

nenaplnily. Žáci Základní školy speciální jsou v rámci organizace výuky rozděleni do 5 tříd 

(místností) (web Škola SPMP Modrý klíč). 

2.4 Nadační fond SPMP ČR „Rodiče dětem" 

Nadační fond SPMP ČR "Rodiče dětem" podporuje osoby s mentálním postižením 

v sociálních situacích a podílí se na realizaci projektů, které vedou к zlepšení života osob 

s mentálním postižením. Zřizovatelem tohoto nadačního fondu je Sdružení pro pomoc 

mentálně postiženým ČR, které jsem popsala výše. Registrační adresa je také stejná (tzn. 

Karlínské náměstí 12, Praha 8). 

Účelem tohoto nadačního fondu, pro který byl zřízen v roce 1999, je poskytování 

příspěvků jmenovitě určeným osobám na úhrady potřeb po dobu jejich života, nebo na 

nákladů potřeb spojených s úmrtím, dále také pomoc při řešení problémů těchto určených 

osob (web Kurzy.cz). 

2.5 Sdružení pro integraci mentálně postižených, o.s. 

Občanské sdružení pro integraci mentálně postižených (dále SIMP) vzniklo v roce 

1999 díky nepříznivým situacím v oblasti integrace osob s mentálním postižením do 
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společnosti. Sídlo sdružení se nachází na Praze 6, Šlikova 8. Webové stránky tohoto 

občanského sdružení spojují jeho vznik se jménem paní Marie Kaprálové rozené Cvachové, 

která byla dominantní osobou v boji proti umísťování osob s mentálním postižením do ústavů, 

či jinak být v izolaci od většinové společnosti. Naopak bojovala za plnohodnotný život 

v rodinách a ve společnosti (web SIMP). 

2.5.1 Činnost občanského sdružení, sociální služby 

„ Zviditelňovat lidi s mentálním postižením a jejich život, aby tato skupina lidí již 

nebyla nadále diskriminována a zanedbávána. " (web SIMP) Tento typ úkolu, který si 

občanské sdružení vytyčilo jako jeden ze základních cílů, je také zřejmě i zásadou, bez které 

by toto občanské sdružení ani nevzniklo. Z tohoto cíle, tzn. zviditelňovat život a docílit života 

bez diskriminace u osob s mentálním postižením, se odvíjí další cíle, s kterými občanské 

sdružení pracuje. Podle webových stránek to jsou tyto cíle: podporovat osoby s mentálním 

postižením tak, aby měly možnost se stát samostatnými a svébytnými osobami v co největší 

možné míře; prosazovat důležitost rodinného zázemí a prostředí a nabízet rodičům odborné 

vzdělávání v psychologické oblasti v každém věku dítěte/osoby s mentálním postižením; dále 

skrze sdružení zainteresovat širokou veřejnost do problematiky integrace mentálně 

postižených a v neposlední řadě vyzdvihovat požadavky Deklarace práv OSN pro lidi 

s mentálním postižením, Standardní pravidla OSN, Národní plán pro odstranění negativních 

důsledků zdravotního postižení a další deklarace a charty tak, aby nezůstaly pouze na úrovni 

teorie, ale aby se dostaly do praxe (web SIMP). 

SIMP, o.s. poskytuje pomoc svým klientům prostřednictvím projektů. Na webových 

stránkách sdružení se můžeme dočíst o projektu „I těžce mentálně postižení mají šanci", který 

se zaměřuje na pomoc v oblasti trhu práce, jako pro osoby s mentálním postižením, tak i pro 

jejich rodiny a osoby, které o ně pečují. Dále se jedná o projekty, které propagují chráněné 

dílny, projekt, v rámci kterého vznikne tréninkové pracoviště na Praze 1 - kavárna 

s občerstvením a obchůdkem pro výrobky klientů z chráněné dílny. V roce 2009 vznikl nový 

projekt s názvem „Cesta ke vzdělání", který má nabídnout pomoc a programy pro žáky a 

studenty se speciálně vzdělávacími potřebami a pro pedagogy v oblasti integrace (web SIMP). 

V telefonickém rozhovoru ze dne 18. 3. 2009 mi ředitelka sdružení Ing. Kaprálová sdělila, že 
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si nyní podali žádost na registraci dvou sociálních služeb, centrum denních služeb11 a sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.14 

2.5.2 Klienti 
Toto občanské sdružení sdružuje všechny osoby s mentálním postižením od 15 let a 

osoby v dospělém věku, kteří potřebují pomoc v integraci do společnosti. Občanské sdružení 

nemá pouze klienty s postižením, ale nabízí programy a podporu i klientům jako jsou rodiny 

jedinců s mentálním postižením, jejich opatrovníci. Klienti jsou také osoby, kteří dlouhodobě 

pečují o osobu s mentálním postižením a kvůli péči ztratily zaměstnání a nemohou nalézt 

takové zaměstnání, které by jim zároveň dovolovalo pečovat o osobu s těžkým postižením 

(web SIMP). 

2.6 Akord, o. s. 
Občanské sdružení Akord vzniklo v roce 1992 s úmyslem podporovat děti a mládež se 

zdravotním postižením a pomáhat rodinám, kde tyto děti vyrůstají. V roce 1995 začalo 

občanské sdružení Akord provozovat stejnojmenný denní stacionář Akord, který sídlí na 

Praze 2, Záhřebská 36, stejně jako občanské sdružení (web Občanské sdružení AKORD). 

Denní stacionář je však samostatnou organizační jednotkou. Název občanského sdružení -

„AKORD" má svůj bližší význam. Pod každým písmenem se skrývá oblast, která občanské 

sdružení charakterizuje. Jsou to tedy: A - autonomie, К - koordinace, O - obec, R - rodina, D 

- dítě (Výroční zpráva 2007). 

2.6.1 Činnost občanského sdružení, sociální služby 
Členy a zakladateli občanského sdružení jsou rodiče dětí se zdravotním postižení, dále 

odborníci z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče a od těchto oblastí se odvíjí i činnost 

občanského sdružení Akord, kterou je koordinace v oblasti zdravotnictví, sociální péče, 

13 Zákon č. 108/2006 Sb. definuje tuto službu jako ambulantní pro osoby, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. V rámci této služby se uživatelům poskytuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění, stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti 
atd. 

14 Podle zákona č. 108/2006 Sb. se jedná o ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba 
zahrnuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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školství. Akord, o.s. také organizuje řadu projektů, kde se zaměřuje u dětí s vývojovým 

postižením na včasnou diagnostiku, včasné zachycení vývojových vad, rehabilitaci, integraci 

do škol a školských zařízení a podporuje rodiny těchto dětí s postižením (web Občanské 

sdružení AKORD). 

Denní stacionář Akord ve své výroční zprávě z roku 2007 uvádí, že je registrovanou 

sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. Každodenní činnost v denním stacionáři provází 

aktivity jako výchovně vzdělávací programy, sociálně rehabilitační program, program respitní 

péče formou ozdravného pobytu, poradenské a publikační programy, programy odborné 

spolupráce, osvětové a kulturní aktivity a odborně praktická činnost. Další činnost denního 

stacionáře probíhá formou komunikace s veřejností. Jedná se o propojování s širokou 

veřejností prostřednictvím médií, internetu, informačních letáků, pořádáním výstav, kde jsou 

vystavovány výtvarné práce klientů denního stacionáře, společným setkáváním rodičů a 

odborníků (Výroční zpráva 2007). 

2.6.2 Klienti 
Klienti občanského sdružení jsou děti a mládež se zdravotním postižením, vývojovým 

postižením a jejich rodiny. Denní stacionář AKORD přijímá klienty v dětském věku od 

raného věku do 26 let s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Z telefonátu 

s pracovnicí občanského sdružení jsem se dozvěděla, že v rámci denního stacionáře má Akord 

dvanáct dětí a dospívajících jako uživatelů služeb a devět klientů, nejčastěji mladšího 

školního věku a raného věku, kterým je služba denního stacionáře poskytována ambulantně. 

2.7Rytmus, o.s. 
Občanské sdružení Rytmus bylo oficiálně založeno v roce 1994 (Výroční zpráva za 

rok 1995). „Posláním o.s. Rytmus je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a 

seberealizaci zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. " (web 

RYTMUS) Toto posláním si občanské sdružení klade jako závazek, který plní v rámci 

sociálních služeb, aktivit pro osoby se zdravotním postižením. 

Občanské sdružení Rytmus působí v několika krajích České republiky. Hlavním 

sídlem je Praha, Bruselská 16, Praha 2. V Praze má Rytmus, o.s. ještě jednu pobočku a to na 

Praze 6, Studentská 3 a dále k o.s. Rytmus patří Středisko podpory inkluze, které se rovněž 

nachází na Praze 2, Hálkova 4. Mimo Prahu jsou pobočky občanského sdružení i v Liberci, 
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v Benešově a v Chrudimi (web RYTMUS). Začátkem roku 2007 se o.s. Rytmus rozhodlo tyto 

mimopražské agentury nahradit samostatnými právnickými subjekty a tím byly vytvořeny 

obecně prospěšné společnosti (Výroční zpráva za rok 2007). 

2.7.1 Činnost občanského sdružení, sociální služby 
Občanské sdružení Rytmus poskytuje dvě sociální služby. Je to sociální rehabilitace ve 

formě podporovaného zaměstnávání a osobní asistence.15 Sociální rehabilitace si klade za cíl 

získat a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a naučit uživatele této služby co největší 

samostatnosti, s tím souvisí získávání a rozvíjení pracovních schopností a dovedností, díky 

kterým lze uplatnit právo na aktivní zapojení do společnosti cestou pracovního uplatnění (web 

RYTMUS). 

Skrze osobní asistenci se uživatelům nabízí také aktivní zapojení se do společnosti, 

možnost navštěvovat volnočasové aktivity, vzdělávat se atd. cestou běžného přístupu. 

Důležitá je i podpora rodiny při každodenní péči o dítě se zdravotním postižením, je proto 

důležité v rámci osobní asistence učit uživatele co největší samostatnosti, aby docházelo co 

к největšímu sociálnímu začleňování do společenského života. 

Kromě těchto dvou registrovaných sociálních služeb se Rytmus, o.s. zabývá i 

následujícími aktivitami: tranzitní program, pracovní rehabilitace, poradenství v oblasti 

zaměstnávání, publikační činnost a výzkum... (web RYTMUS). Pod občanské sdružení 

Rytmus patří také Středisko podpory inkluze, které zajišťuje nebo zprostředkovává asistenty 

do tříd pro děti se speciálními potřebami, spolupracuje se školami, kde se vzdělávají děti 

s postižením, provádí vzdělávací program „Metody a formy práce ve třídě s individuálně 

integrovaným žákem", který je akreditovaný MŠMT. Rytmus také pořádá akce na podporu 

inkluze a mnoho projektů. Středisko podpory inkluze zajistilo podporu 65 dětem a jejich 

rodinám v roce 2007 (Výroční zpráva za rok 2007). 

2.7.2 Klienti 
Rytmus, o.s. podporuje děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením či jiným 

znevýhodněním (web RYTMUS). Sociální služby a podporu uživatelům poskytlo toto 

občanské sdružení v roce 2007 dohromady 168 uživatelům (Výroční zpráva za rok 2007). 

15 Tato služba zmírňuje důsledky postižení jedince, při všech jeho činnostech skrze osobní pomoc jiné osoby. 
Obsahem péče je zajištění běžných životních úkonů, jako je zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc v dopravě, zajištění kontaktů, pomoc při údržbě v domácnosti atd. (Matoušek 2008). 
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V rámci sociální rehabilitace jsou cílovou skupinou lidé se zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním v produktivním věku, převážně s mentálním postižením, kteří hledají a 

potřebují dlouhodobou podporu, aby získali a následně si udrželi zaměstnání, aby měli 

možnost svoje dovednosti rozvíjet. Dále se při programu sociální rehabilitace o.s. Rytmus 

zaměřuje na lidi, kteří hledají zaměstnání v běžných podmínkách (web RYTMUS). Tuto 

sociální službu poskytlo občanské sdružení v roce 2007 asi 76 uživatelům v Praze (Výroční 

zpráva za rok 2007). 

V rámci osobní asistence jsou klienti převážně děti a mládež se zdravotním postižením 

školního věku, které potřebují individuální podporu jak ve škole, tak při práci doma, či při 

různých volnočasových aktivitách, které by jinak vykonávat nemohly (web RYTMUS). 

Osobní asistenci poskytl Rytmus, o.s. 27 dětem a jejich rodinám v roce 2007 v Praze (Výroční 

zpráva za rok 2007). 

2.8 Máme otevřeno? o.s. 
Doménou občanského sdružení Máme otevřeno? je integrace lidí s postižením do 

společnosti. Máme otevřeno? poskytuje podporu pro osoby se speciálními potřebami tak, aby 

nedocházelo к potlačování lidských práv, aby lidé se speciálními potřebami měli možnost 

uplatnit se na trhu práce a zapojit se do volnočasových aktivit. Občanské sdružení se také 

snaží oslovovat okolní společnost a podporovat dobrovolnictví (web Máme otevřeno? o.s.). 

Podle výroční zprávy z roku 2007 vzniklo toto občanské sdružení 10. 6. 1998 (Výroční zpráva 

2007). Nyní sídlí na Praze 10, v ulici Hradešínská 2144/47, kde se nachází kancelář 

občanského sdružení i dobrovolnické centrum. Praha 1 je také lokalitou Máme otevřeno? o.s., 

nachází se zde kavárna Vesmírna a slouží jako pracovně tréninkový program pro osoby 

s mentálním postižením (web Máme otevřeno? o.s.). 

2.8.1 Činnost občanského sdružení, sociální služby 
Občanské sdružení Máme otevřeno? Poskytuje tři registrované sociální služby. Jedná 

se o sociální rehabilitaci, o sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, o odlehčovací služby. V rámci těchto sociálních služeb existuje několik programů, 

skrze které je uživatelům služeb poskytována podpora a pomoc (Výroční zpráva 2007). Ve 

výroční zprávě z roku 2007 jsou tyto programy náležitě popsány. V rámci sociální rehabilitace 

občanské sdružení nabízí „Pracovně tréninkový program" v kavárně Vesmírna, dále tranzitní 
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program, který napomáhá zařadit se do běžného pracovního procesu a podporuje uplatnit se 

na otevřeném trhu práce. Programy „Jiné odpoledne", „Akce Pontony" a „Dobrovolnické 

centrum" jsou zařazeny pod sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Zajímavá je náplň programu „Akce Pontony", kdy uživatel této služby samostatně 

pracuje na vlastním rozvoji, poznává svoje práva a povinnosti a snaží se rozvíjet sociální 

dovednosti a to vše za podpory dobrovolníka. Klient se pravidelně setkává se svým 

dobrovolníkem, který ho provádí běžnými životními situacemi, které v životě nastávají. 

Dobrovolník nefunguje jako asistent, ale jako průvodce, práce probíhá v nechráněném 

prostředí, hlavně v terénu (Výroční zpráva 2007). 

Program „Asistenční služba" je zaregistrován jako odlehčovací služba, jedná se 

o podporu rodin, které pečují o osobu se speciálními potřebami. Informační a poradenské 

centrum, které se prezentuje skrze webový portál Dobromysl.cz,16 provádí svou informační 

činnost nejenom skrze tyto webové stránky, ale i prostřednictvím telefonní linky, internetové 

poradny, osobní poradny nebo emailu. Program „Jiné odpoledne" je určen dětem, které díky 

němu mohou navštěvovat různé kroužky a mít tak kontakt s dětmi bez postižení. Učí se tak 

získat si určitou míru samostatnosti a navazovat sociální vztahy právě s vrstevníky bez 

postižení (Výroční zpráva 2007). 

2.8.2 Klienti 
Uživatelé služeb jsou osoby se speciálními potřebami, převážně osoby s mentálním 

postižením a autismem. Celkový počet klientů v roce 2009, které užívají sociální služby 

v rámci tohoto občanského sdružení je více než devadesát (web Máme otevřeno? o.s.). 

Programy, které spadají pod sociální rehabilitaci, jsou určeny pro osoby s mentálním 

postižením, ale i bez tohoto postižení, kteří jsou starší 18 let. Pro děti s mentálním postižením 

nebo autismem či kombinovaným postižením ve věku 5 - 18 let je určen program „Jiné 

odpoledne". „Akce Pontony" se zaměřuje také na osoby s mentálním, kombinovaným 

postižením nebo s autismem od 16 let. V rámci „Dobrovolnického centra" je také 

poskytována asistence a to převážně klientům s těžším kombinovaným postižením, 

dobrovolníci se zapojují do různých programů a jsou ve spojení s koordinátorem a pomáhají 

rozvíjet sociální dovednosti, komunikaci atd. dětem a osobám do 26 let věku. 

16 Dobromysl.cz je internetový server, který poskytuje komplexní informace o problematice zdravotního 
postižení a to konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu, dále se zaměřuje na problematiku 
integrace lidí s tímto typem postižení do společnosti (web Dobromysl.cz). 
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Odlehčovací služba „Asistenční služba" je určena uživatelům s mentálním, 

kombinovaným postižením nebo autismem ve věku 3 - 5 0 let. Informační a poradenské 

centrum se zaměřuje jak na děti a dospělé s mentálním postižením a autismem, tak i na jejich 

rodiny, média širokou veřejnost. Ve výroční zprávě z roku 2007 se také uvádí, že toto 

Informační a poradenské centrum je jediným poradenským centrem na problematiku mentálně 

postiženým osob a osob s autismem (Výroční zpráva 2007). 

2.9 Studio OÁZA, o.s. 
Toto občanské sdružení je kulturním centrem pro lidi s mentálním postižením. Vzniklo 

v roce 1992 a sídlí na Praze 1, Říční 6. Na webových stránkách Studia OÁZA je uvedeno, že 

OÁZA je pro některé klienty vlastně druhým domovem (web Studio OÁZA). 

2.9.1 Klienti 
Klienti tohoto občanského sdružení jsou osoby s mentálním postižením od 6 let věku a 

dále neomezeně. Aktivity občanského sdružení mají přispět osobám s mentálním postižením 

především v oblasti společenského života a jejich integrace (web Studio OÁZA). 

Z telefonického rozhovoru z 13. 3. 2009 jsem se dozvěděla, že nyní navštěvuje občanské 

sdružení OÁZA asi sedmdesát klientů. 

2.9.2 Činnost občanského sdružení, sociální služby 
Hlavní činností Studia OAZA je pravidelné organizování zájmových kroužků a 

umělecké činnosti pro skupinu osob s mentálním postižením. Občanské sdružení nabízí 

bohatou řadu různých zájmových kroužků, které probíhají ve všední dny v odpoledních a 

večerních hodinách. Zájmové kroužky vedou odborníci jako speciální pedagogové, umělci 

(herečka, hudebník, tanečnice ...). Z čeho si mohou členové sdružení vybírat? Je to například 

kroužek dramatický, němčina, angličtina, keramika, počítače, kytara, sólový zpěv, flétna, 

balet. . . Pokud se jedná o skupinovou formu kroužku, bývá u klienta přítomen asistent. 

Bylo by škoda nezužitkovat dovednosti naučené v rámci zájmových kroužků, proto se 

OÁZA snaží výsledky prací prezentovat na různých veřejných vystoupeních a výstavkách. 

Studio OÁZA také pořádá kulturní akce, které se konají čtyřikrát do roka. Jsou organizované 

pro klienty a přátele tohoto občanského sdružení. O sdružení projevují zájem i významné 

osobnosti kulturního a společenského života nebo i umělci (web Studio OÁZA). 
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Podle emailu paní Kurzové, ředitelky Studia OÁZA, z 8. 3. 2009, kdy píše, že OÁZA 

je občanské humanitární sdružení, které se přímo nezabývá poskytováním sociálních služeb, 

zabývají se kulturní činností a můžeme je charakterizovat jako uměleckou školu. Není tedy 

předmětem každého občanského sdružení, aby mělo registrované sociální služby. 

2.10 Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením, o.s. 
Společnost Duha je občanským sdružením, které vzniklo v roce 1992 z iniciativy 

členů Sdružení pro integraci mentálně postiženým a navazuje na Nadaci DUHA. Občanské 

sdružení se zabývá hlavně integrací osob do společnosti, pracovníci respektují osobnost 

klienta, snaží se o uplatnění práva žít ve společnosti běžným způsobem, nebýt diskriminován 

a vést klienty k tomu, aby si sami dokázali určit hranici poskytované podpory. Hlavní sídlo 

občanského sdružení se nachází na Praze 9 (web Společnost DUHA). 

2.10.1 Klienti a činnost občanského sdružení, sociální služby 
Klienti tohoto občanského sdružení jsou osoby s mentálním postižením v dospělém 

věku nebo senioři a hlavní činnost sdružení se odvíjí od zásady zajišťovat veškerou pomoc 

lidem s mentálním postižením na jejich cestě к plnohodnotnému životu. 

Podle výroční zprávy z roku 2007 poskytuje toto občanské sdružení své služby lidem 

s mentálním postižením v těchto programech: Chráněné bydlení (v roce 2007 mělo občanské 

sdružení к dispozici 17 chráněných bytů, které jsou rozmístěny po celé Praze), dále Centrum 

denních služeb a Středisko pracovní terapie, které ke své činnosti využívá dílny různého 

druhu (keramická, textilní, pekárna, výtvarný ateliér, zahrada, kavárna atd.), skrze práci 

v dílnách se mají klienti naučit samostatnosti při pracovní činnosti a posilovat zájem a udržení 

si práce na otevřeném pracovním trhu, posledním programem je podporované zaměstnávání.17 

Počet klientů v roce 2007 dosáhl necelých 100 klientů využívajících tyto programy (Výroční 

zpráva 2007). Společnost DUHA je poskytovatelem těchto sociálních služeb umístěných 

v zařízeních: Centrum denních služeb (Bolevecká 468, Praha 15 - Horní Měcholupy), 

Sociálně terapeutické dílny (Bolevecká 468, Praha 15 - Horní Měcholupy), Chráněné bydlení 

(web Společnost DUHA). 

17 Definováno jako: „Komplex sociálních služeb, které mají nájemce podpořit v nalezení vhodného zaměstnání, 
udržení tohoto zaměstnání a udržení platových podmínek srovnatelných s jinými zaměstnanci 
vykonávajícími stejnou práci. Je určeno osobám znevýhodněným na trhu práce mentálním, smyslovým nebo 
pohybovým postižením, . . ." (Matoušek 2008, 136) 
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2.11 Nadace DUHA 
Nadace DUHA vznikla ze stejné iniciativy jako občanské sdružení Společnost DUHA, 

avšak o jeden rok dříve. Tato nadace svou činnost směřuje к dospělým osobám s mentálním 

postižením tak, aby jim byl umožněn plnohodnotný a důstojný život mimo ústavy sociální 

péče. Nadace DUHA vlastně plně podporuje a spolupracuje s občanským sdružením 

Společnost DUHA (web Společnost DUHA). 

2.12 Domov svaté rodiny 
Domov svaté rodiny vznikl v roce 1991 z přání rodičů, kteří měli své děti umístěny 

v ústavech, často vzdálených. Domov založila řádová sestra z kongregace školských sester de 

Notre Dame (web Domov svaté rodiny). Tento Domov je registrován jako církevní právnická 

osoba, zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16. Dělí se na dva 

objekty, kde poskytuje sociální služby. Oba objekty se nacházejí v lokalitě Prahy 6. Petřiny -

Ulrychova 10/1874 a Liboc - Libocká 43/6 (Výroční zpráva 2007). 

2.12.1 Klienti 
Domov svaté rodiny chce nabídnout svým klientům, dospělým osobám s mentálním a 

kombinovaným postižením, aby také měli příležitost к sociálnímu začlenění do společnosti. 

V prosinci roku 2007 měl Domov svaté rodiny 73 obyvatel. Každý klient má svého klíčového 

pracovníka, který spoluvytváří individuální plán, podle kterého klient plní své osobní cíle 

(Výroční zpráva 2007). 

2.12.2 Činnost organizace, sociální služby 
Domov svaté rodiny má registrovanou jednu sociální službu - domov pro osoby se 

zdravotním postižením. Je zde poskytována celoroční péče klientům, kapacita lůžek v obou 

objektech je dohromady 73, všechna lůžka jsou kapacitně naplněna. 

Domov se snaží zajišťovat potřebnou péči v oblastech, které jsou běžné pro 

každodenní život klientů. Jedná se například o zdravotní a rehabilitační péči 

s kvalifikovanými pracovníky, dále se mohou klienti zapojit do činnosti v terapeutických 

dílnách (dílna tkalcovská, dřevařská, domácí a keramická). Ve spolupráci s občanským 

sdružením Rytmus probíhal u několika klientů program podporovaného zaměstnávání. Není 

opomíjena ani duchovní péče. Domov svaté rodiny spolupracuje s farnostmi v okolí obou 
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objektů, pro klienty jsou slouženy pravidelně mše svaté, bylo připraveno několik poutních 

setkání. Volnočasové aktivity tvoří také jednu z důležitých složek života klientů, proto se 

Domov snaží o co nej rozmanitější nabídku (výlety, koncerty, letní rekreace, návštěva výstavy) 

(Výroční zpráva 2007). 

2.13 Podpora samostatnosti OSA, o.s. 
Toto občanské sdružení (dále jen OSA) poskytuje uživatelům jejich služeb podporu 

tak, aby mohli žít jako jejich vrstevníci, snaží se o kompenzaci v oblastech, které díky svému 

postižení klienti sami nezvládají, snaží o maximální rozvoj samostatnosti. Uživatelé služeb 

zde mohou očekávat individuální přístup, pomoc při řešeních v různých situacích, vstřícné 

jednání, zájem o každého klienta (web OSA). 

OSA se v roce 2004 oddělila od o.s. Rytmus. Nyní je samostatným občanským 

sdružením a sídlí na adrese Filipova 2013, Praha 4 (web OSA). 

2.13.1 Klienti 
Cílovou skupinou pro o.s. OSA jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

ve věku od 16 let přes dospělý věk až к mladšímu seniorskému věku a to bez rozdílu, zda 

jejich postižení je lehké nebo těžké. Klienti pochází z různých oblastí, jsou tu dospívající a 

dospělí z ústavů sociální péče, z chráněného bydlení, domů a z rodin (web OSA). Z emailu od 

ředitele sdružení, Be. R. Kalfuse, ze dne 16. 3. 2009 jsem se dozvěděla, že toto občanské 

sdružení mělo v roce 2008 75 uživatelů v programech. OSA si také klade za cíl, aby každý 

uživatel dostával takovou podporu, jaká je nutná. To, co zvládne sám, není potřeba 

podporovat skrze služby (Výroční zpráva 2007). 

2.13.2 Činnost občanského sdružení, sociální služby 
OSA je poskytovatelem dvou registrovaných sociálních služeb. Jedná se o službu 

Osobní asistence a o Sociální rehabilitaci. V rámci těchto služeb se klientům nabízí mnoho 

programů, do kterých se mohou zapojit.18 Mezi programy patří sebeobsluha, bezpečnost, 

komunikace, volný čas, finanční záležitosti atd. Služba sociální rehabilitace je nabízena 

formou individuální podpory nebo formou skupinové práce. Dále v rámci sociální rehabilitace 

byly v roce 2007 otevřeny 4 kurzy, kurz cestování, kurz používání peněz, kurz bezpečnosti a 

18 Zároveň se ve Výroční zprávě z roku 2007 dočteme, že některé služby nemohly být poskytnuty všem 
žadatelům z důvodu nedostatečných finančních prostředků (Výroční zpráva 2007). 
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kurz komunikačních a sociálních dovedností. Tyto kurzy trvají 3 - 6 měsíců a probíhají 

jedenkrát týdně. 

Klientům OSA jsou nabízeny i volnočasové skupiny, které mají jasný cíl: naučit osoby 

s postižením trávit volný čas. Kuželky, plavání, víkendovka (za podpory dobrovolníků si 

skupina organizuje výlety) a čtvrteční volnočasovka19 jsou názvy volnočasových skupin 

otevřené v roce 2007. Také probíhají pobytové programy, v roce 2007 pod názvy: Dialogy a 

Týden samostatnosti. Dialogy mají za cíl ukázat osobám s mentálním postižením, že tito lidé 

mohou sami přemýšlet a sami se rozhodovat, prosazovat své názory a to v rámci různých 

diskuzí. Tento pobytový program probíhal ve třech dnech. Týden samostatnosti se konal šest 

dní a uživatelé tohoto programu byli pobízeni к co největší samostatnosti (Výroční zpráva 

2007). 

Podle webových stránek občanského sdružení pracuje OSA již 8 let s dobrovolníky a 

je akreditovaná na Ministerstvu vnitra jako organizace zajišťující dobrovolnickou službu již 

od r. 2003. Dalším akreditovaným kurzem v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků20 

je Kurz asistence dospělým lidem s mentálním postižením (web OSA). 

2.14 Ruka pro život, o.s. 
Ruka pro život je občanským sdružením, které usiluje o aktivní zapojení klientů do 

programu občanského sdružení a zároveň tak tím rozvíjet své schopnosti, své dovednosti, 

vědomosti, komunikaci. Občanské sdružení usiluje o možnost zařazení klientů na trh práce, 

o kvalitní soužití s druhými lidmi. Každý jednotlivý klient má možnost do společenství Ruky 

pro život přispět sám sebou (web Ruka pro život, o.s.). Občanské sdružení sídlí na Praze 8, 

Rajmonova 1199/4. Je poměrně mladou organizací, protože vzniklo v roce 2005 (na základě 

telefonického rozhovoru). 

2.14.1 Klienti 
Ruka pro život se věnuje osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let. 

V programech tzv. pracovních skupinách, které sdružení nabízí, jsou rozděleni klienti podle 

stupně postižení (web Ruka pro život, o.s.). Pracovnice občanského sdružení mi sdělila, že 

19 V této skupině se scházejí uživatelé, kteří už navštěvovali Skupinu nácviků komunikačních a sociálních 
dovedností. Tito uživatelé nyní spolu tráví volný čas a jsou schopni si setkávání domlouvat sami. Skupinu 
podporuje konzultant a dobrovolník (web OSA). 

20 dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pod číslem akreditace 2008/572-SP 
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nyní v roce 2009 mají 16 klientů, kapacita zařízení je pro 20 klientů. 

2.14.2 Činnost občanského sdružení, sociální služby 

Dominující sociální službou Ruky pro život, o.s. je denní stacionář, ve kterém se 

klienti do následujících programů: jsou to pracovně rozvojové činnosti (jako například 

rozvíjení sebeobslužných dovedností a správných návyků - vaření, rozvíjení jemné a hrubé 

motoriky - např. vyšívání, kreslení, tvůrčí činnost), rozvojové a vzdělávací terapie (psaní, 

čtení, počty, práce na počítači, trénování paměti), aktivizační terapie (muzikoterapie a 

pohybové aktivity). Každá pracovní skupina v denním stacionáři má svůj týdenní rozvrh 

činností, který dodržuje. 

Denní stacionář se nachází stejně jako sídlo občanského sdružení na Praze 8. Jako 

další sociální služby má Ruka pro život registrovány chráněné bydlení (Praha 7) a osobní 

asistenci. Tyto sociální služby zatím nejsou v provozu, protože občanské sdružení zatím hledá 

dostatek finanční prostředků, aby je mohlo spustit v příštím roce (sděleno v telefonickém 

rozhovoru). Během roku pořádá Ruka pro život i další akce, jako jsou velikonoční jarmark, 

vánoční besídka, překvapení na svátek matek a letní pobyt jako možnost společné letní 

dovolené (web Ruka pro život, o.s.). 

2.15 Inventura, o.s. 
Občanské sdružení Inventura vzniklo v listopadu roku 2005. Doménou tohoto 

občanského sdružení je komunikace, nikoliv sociální služby. Svou činnost nepovažují 

pracovníci sdružení za pomoc, ale za spolupráci. Pracovníci umožňuj lidem s handicapem,21 

aby se sami prezentovali na širší veřejnosti jako individuální kreativní osobnosti. Sídlo 

Inventury se nachází na Praze 3, kanceláře na Praze 5, Ke Sklárně 15 (web Inventura -

občanské sdružení). 

2.15.1 Klienti 
Klienti občanského sdružení Inventura jsou převážně osoby s mentálním handicapem, 

věk není nijak omezen, ale podle emailu z 13. 3. 2009 od paní Vochocové, spoluzakladatelky 

21 Zaměstnanci a dobrovolníci o.s. Inventura cíleně používají termín „člověk s mentálním handicapem" místo 
termínu „člověk s mentálním postižením" a to z toho důvodu, že tento termín zní příliš definitivně, osudově, 
je matoucí, zjevně hodnotící a diskvalifikuj ici (web Inventura - občanské sdružení). 
Slowík ve své publikaci vysvětluje termíny „handicap" (znevýhodnění) a „postižení". To, jaký handicap se 
projeví u dané osoby, záleží na druhu, stupni postižení atd. Postižení předjímá handicap (Slowík 2007). 
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sdružení, pracují v občanském sdružení zejména s dospělými klienty, v současné době pracují 

pravidelně s deseti lidmi s mentálním handicapem. Inventura velice zdůrazňuje používání 

termínu „handicap" místo termínu „postižení". Pro jejich práci je velmi důležitá prezentace 

lidí s mentálním handicapem, to, jak se o nich píše a mluví atd. Termín „handicap" je 

poměrně mladým termínem a pracovníci se domnívají, že si ho lidé moc nespojují 

s nežádoucími významy, jako právě termín „postižení" (web Inventura - občanské sdružení). 

2.15.2 Činnost občanského sdružení, sociální služby 
Jak je zmíněno výše, Inventura neposkytuje žádné sociální služby. Cílem je 

podporovat kreativitu u lidí s mentálním handicapem, kterou je potřeba stále rozvíjet. Každý 

člověk má originální způsob myšlení, vnímání, proto se Inventura zaměřuje na prostředky 

inspirace lidí s mentálním handicapem a jejich tvorbu pak zprostředkovává ostatní okolní 

společnosti. Tvorba lidí s mentálním handicapem (skrze filmy, fotografie, divadlo, výtvarná 

díla) může být i prostředkem pro společnost, aby se zamyslela nad problematikou osob 

s mentálním handicapem a uvědomila si, co jim tito lidé mohou sdělovat. 

Skrze různé formy umění se občanské sdružení snaží přispět к rozvoji komunikačních 

dovedností samotných lidí s mentálním handicapem. Kontaktu společnosti a lidí s mentálním 

handicapem často něco brání, jsou to zřejmě komunikační bariéry a tyto komunikační bariéry 

se o.s. Inventura snaží cíleně rozbořit (web Inventura - občanské sdružení). 

2.16 Atlant, o.s. 
Občanské sdružení Atlant sídlí v Suchdole, Rohová 12, Praha 6. Atlant, o.s. vzniklo 

v roce 1992. Jeho hlavním cílem je realizace projektu Domova LENKA, který by sloužil jako 

školící a výcvikové středisko pro osoby s mentálním postižením z Prahy a okolí. Domov 

LENKA je stále ve výstavbě (web Atlant - občanské sdružení). 

2.16.1 Činnost občanského sdružení, sociální služby 
Podle webových stránek Atlant, o.s. se činnost občanského sdružení váže hlavně na 

aktivity Domova LENKA, který má sloužit jako středisko pro zaškolování a cvičení různých 

typů pracovních činností, které by pak osoby s mentálním postižením mohli využít v běžném 

životě. Domov LENKA by byl zřejmě registrován jako služba sociální prevence, konkrétně 
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jako dům napůl cesty22 (web Atlant — občanské sdružení). 

2.16.2 Klienti 
Dům na půl cesty by sloužil klientům s mentálním postižením, kteří již ukončili školní 

docházku. Jedná se o lidi s mentálním postižením, kteří nejsou schopni žít zcela samostatně. 

Aby se mohli naučit některým pracovním činnostem, potřebují asistenci, která bude odpovídat 

jejich možnostem a schopnostem (web Atlant - občanské sdružení). 

3 Vybrané občanské sdružení a jeho podpora osobám 
s mentálním postižením - Klub rodičů a přátel dětí s Downovým 
syndromem, o.s. 

3.1 Charakteristika Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s. 
Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem (dále jen DS) je občanským 

sdružením, které vzniklo díky zájmu a iniciativě rodičů, kterým se narodilo dítě s DS. 

Občanské sdružení začalo vznikat v roce 1994 při (dnes již) Mateřské škole speciální v 

Praze 8, Štíbrově ulici 1691 (Janíková, Dzúrová a kol., 2000). Vznik občanského sdružení 

ustanovila členská schůze v roce 1996, jak je uvedeno ve výroční zprávě z roku 2007, a od té 

doby sdružení formálně fungovalo při Speciálně pedagogickém centru Dítě, které rovněž sídlí 

na stejné adrese jako Mateřská škola speciální. Tak tomu bylo až do roku 2004. V roce 2005 

se větší část občanského sdružení přemístila na Prahu 9, Generála Janouška 1060, do prostor 

Domu dětí a mládeže Praha 9. Sídlo občanského sdružení zůstalo na Praze 8, ve Štíbrově ulici 

(Výroční zpráva za rok 2007). Prostory na Praze 9 tak sloužily jako centrum pro děti školního 

věku a prostory ve Štíbrově ulici jako centrum rané a integrační péče o děti s DS. 

Z telefonického rozhovoru z 5. 3. 2009 spaní Starou, členkou výboru Klubu, jsem se 

dozvěděla, že Klub se z Klubu dětí a mládeže, Praha 9 přestěhoval na Černý Most, 

Vybíralova 969, také Praha 9. Nyní má tedy Klub v Praze dva prostory, Štíbrova 1691, 

Praha 8 a Vybíralova 969, Praha 9. 

22 Jedná se o dočasné ubytování pro ty klienty, kteří předtím žili v ústavní péči. V domově na půl cesty 
jeho obyvatelé za služby platí a udržují si sami svou domácnost, zároveň jsou v pracovním poměru, nebo 
navštěvují školu. S poskytováním ubytování jsou často spojeny některé programy, které klienti mohou využívat 
(Matoušek 2008). 
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3.2 Klienti 
Klub rodičů a přátel dětí s DS má své klienty tak, jak je uvedeno v názvu občanského 

sdružení. Klienti jsou tedy hlavně rodiny s dětmi s Downovým syndromem, do činnosti Klubu 

jsou zahrnuti především děti s Downovým syndromem a jejich rodiče. Dále do činnosti 

mohou být zapojeni další příbuzní, a přátelé. Výroční zpráva z roku 2007 uvádí, že počet 

členů je 265 rodin s dětmi s DS (výjimečně i s jiným postižením) a dalších 250 osob nebo 

organizací, které odebírají časopis PLUS 21 nebo jsou přáteli Klubu. V emailu paní Mgr. 

Stará, členka výboru sdružení, z 15. 3. 2009 píše, že Klub má nyní registrováno v Praze 69 

rodin. 

3.3 Činnost občanského sdruženi\ sociální služby 
Je velice pravděpodobné, že již v porodnici, při diagnostikování, když se matce narodí 

dítě s Downovým syndromem, dostanou rodiče nebo matka brožuru, letáček nebo alespoň 

kontakt na konkrétní pomoc rodičům v takovéto traumatické situaci, která je spojena 

s narozením dítěte s postižením. Klub rodičů a přátel dětí s DS nabízí svoje služby a pomoc 

vlastně ihned po zjištění rodičů, že jejich dítě se narodilo s mentálním postižením - konkrétně 

s Downovým syndromem. Klub se snaží pomoci rodičům, aby překonali prvotní traumatické 

období, nabízí poradenské služby v této oblasti, nabízí krizovou intervenci, publikace 

o Downově syndromu a spolupráci v rámci občanského sdružení, jak s odborníky, tak 

s ostatními rodinami. 

Dalším posláním Klubu je nabídka podpůrných programů pro děti s DS tak, aby v co 

největší míře byl dětem umožněn rozvoj a kvalita života.23 К těmto cílům přispívají odborníci 

a specialisté jako jsou speciální pedagogové, lékaři, fyzioterapeuti, pedagogové a další 

specialisté. Klub se také snaží o začleňování osob (dětí i dospělých) do společnosti, 

nevyjímaje kontaktu s vrstevníky. Kromě pomoci přímo osobám s tímto postižením se Klub 

neméně zaměřuje i na rodiny, které o tyto osoby celodenně pečují. Posláním Klubu je snaha, 

aby kvalita života v rodinách, kde vyrůstá osoba s Downovým syndromem, byla co nej vyšší a 

všem členům rodiny bylo umožněno žít plnohodnotný život. S tímto také souvisí osvětová 

činnost, kterou si občanské sdružení klade za cíl. Jedná se především o podporu společnosti, 

23 Černá uvádí, že pojem „kvalita života" patří mezi obtížně definovatelné, ale dá se chápat jako podpora 
v důsledku zvyšování aktivní účasti každého jedince na jeho osobnostním rozvoji, angažovanosti, uplatnění 
ve společnosti. Kvalita života může být zvyšována prostřednictvím vzdělávání včetně pracovního uplatnění 
(Černá 2008). 
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aby přistupovala к osobám s Downovým syndromem pozitivně, klub také zajišťuje distribuci 

a překlad cizojazyčných materiálů o problematice tohoto postižení a to pro rodiče i okolní 

společnost, prosazování rovnosti občanských a lidských práv je také jedním z cílů Klubu 

(Výroční zpráva za rok 2007). 

Klub rodičů a přátel dětí s DS skrze svou činnost provádí následující aktivity. Jsou to 

podpůrné terapie a programy pro děti s DS, dále Klub podporuje integraci dětí s DS do škol a 

předškolních zařízení ve spolupráci s SPC při MŠ Štíbrova, dále Klub organizuje letní a zimní 

rehabilitační pobyt pro děti s DS a jejich rodiny, organizuje metodická setkání pro učitele 

(také ve spolupráci s SPC při MŠ Štíbrova), vydává časopis PLUS 21 či jiné publikační 

materiály, které nesou odborné informace a propagují činnost Klubu, potřebu podpory osobám 

s DS a v neposlední řadě se Klub zaměřuje ve svých aktivitách sociálně-právním 

poradenstvím. Paní Ing. Melzerová, místopředsedkyně Klubu, píše ve svém emailu z 8. 3. 

2009 „Jako registrovanou sociální službu máme telefonickou krizovou pomoc." Je to sice 

jediná registrovaná sociální služba, ale i přesto Klub provozuje řadu dalších aktivit. 

Jako každoročně, tak i v roce 2007 pořádal Klub celorepublikové klubové setkání 

(v roce 2007 dvakrát). Smysl těchto setkání spočívá ve vzájemné výměně rodičovských 

zkušeností (na bázi rodičovských skupin), dále se rodiče a přátelé Klubu na setkání mohou 

zapojit do programu nebo diskuzí, které jsou odborně zaměřeny s cílem co nejvíce rozvíjet 

problematiku tohoto handicapu, nebo je na setkání prostor pro individuální konzultace 

s pracovníku Klubu nebo SPC (Výroční zpráva za rok 2007). 

Klub rodičů a přátel dětí s DS nabízí každému dítěti s DS aktivity či terapie a to 

v různých programech v souladu s věkem dítěte a jdou vedeny odborníky. V raném věku je 

obvyklá skupinová forma práce jedenkrát týdně, v předškolním a školním věku se spíše nabízí 

individuální terapie, ale výjimkou nejsou ani terapie skupinové. Jedná o tyto aktivity: 

orofaciální regulační terapie;24 masáže dětí a kojenců - Baby masáže; metody mentálního 

tréninku - nácvik sociálního chování, čtení a základy Feuersteinovy metody;25 rozvoj 

komunikačních dovedností; program Portage26 pro podporu psychomotorického vývoje 

24 Orofaciální regulační terapie - ORT je metoda určená dětem s Downovým syndromem vytvořena autory dr. 
R. Castillo Moral les a dr. Juan Bronto v 70. letech 20. století. Tato technika se zaměřuje na lepší orientaci 
jazyka v ústech, změnu jeho polohy, aktivizaci sání a polykání, úpravu funkce žvýkacího svalstva ... (web 
Dobromysl.cz). 

25 Jedná se o metodu instrumentálního obohacování, která vychází z cvičení, které přímo trénují myšlení, jsou 
to skupiny úkolů zaměřené na určité poznávací defekty (Valenta 2007). 

26 Jak píše Mgr. Vávrová, psycholožka používající program Portage, ve svém emailu z 18. 3. 2009, je program 
Portage forma rané péče, terénní služba pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením a jejich rodiny. 
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nejmenších dětí; Hrátky s medvídkem (muzikoterapeutický program pro předškolní děti); 

nácvik čtení pomocí analyticko-syntetické metody s využitím logopedické péče (jen 

individuální práce) (Výroční zpráva za rok 2007). 

3.4 Zaměstnanci a dobrovolníci 
Podle poslední výroční zprávy Klubu rodičů a přátel dětí s DS se Klub skládá z mnoha 

pracovníků nebo poradců. Řídícím orgánem Klubu je výbor, jeho členové pracují v Klubu na 

principu dobrovolnictví,27 za svou práci nepobírají žádnou mzdu, pouze jsou jim hrazeny 

některé provozní náklady. Stejně tak je ve vztahu ke Klubu webmaster, jako další pracovník 

Klubu. Na základě dohody o pracovní činnosti pracuje v Klubu lektorka orofaciální regulační 

terapie. Jednatelka Klubu a účetní Klubu pracují jako osoby samostatně výdělečně činné na 

základě smlouvy s Klubem. Jedinou zaměstnankyní Klubu je lektorka mimoškolního 

vzdělávání, je zaměstnankyní na částečný úvazek. 

Další odborní pracovníci, terapeuti, asistenti a pomocní pracovníci, redakční rada 

časopisu PLUS 21, tito všichni vykonávají činnost na základě dohod o provedení práce, kde 

vyplacená odměna se řídí podmínkami přidělených grantů. Mezi odbornými pracovníky 

Klubu najdeme poradce na lékařskou problematiku, psychology, fyzioterapeuty, speciální 

pedagogy - pracovníky rané péče atd. (Výroční zpráva za rok 2007). 

3.5 Kazuistika jednoho z klientů 

3.5.1 Výběr klienta Klubu 

Pro zpracování kazuistiky jsem si zvolila klienta občanského sdružení Klubu rodičů a 

přátel dětí s Downovým syndromem, který mi je velice blízký, je to můj mladší bratr. Protože 

jsme jedna rodina a od bratrova narození bydlíme všichni společně, dokáži anamnézu 

zpracovávat především z rozhovorů s rodiči, i ze svých zkušeností a díky komunikaci přímo 

s mým bratrem. Nechybí zde ani podklady ze školy. 

Můj bratr, křestním jménem Petr, je dítětem s kombinovaným postižením, přičemž 

dominujícím postižením je postižení mentální - Downův syndrom. Dále Petr vyrůstá se 

sluchovým postižením. 

Pomáhá rodině přijmout fakt, že dítě má nějaké postižení a podporuje její snahu eo nejvíce pomoci dítěti 
stimulovat vývoj dítěte tak, aby probíhal na horní hranici jeho možností. Cílem služby je inkluze dítěte i 
rodiny v komunitě a podpora života dítěte i rodiny co nejvíce se blížícího běžnému životu. 

27 Podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů 
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3.5.2 Anamnéza 

3.5.2.1 Osobní údaje 

jméno: Petr 

věk: 8 let 

narození: červenec 2000 

bydliště: Praha 

diagnóza: Downův syndrom, těžká mentální retardace,28 nedoslýchavost (pravé ucho - středně 

těžká nedoslýchavost,29 levé ucho - těžká nedoslýchavost),30 vyšetření zraku ukazuje 

hypermetropii,31 astigmatismus,32 sbíhavý strabismus33 

zdravotní stav: do 7 let snížená imunita, abnormálně citlivá kůže, hypotonie, nedostatečná 

činnost štítné žlázy, kolenní klouby s růstovými štěrbinami,34 do 1 roku operace pravé i levé 

kýly, dále: dvě operace nosních mandlí, několik operací uší (voperování gromet, pročištění 

sluchového orgánu), zubní ošetření (trhání a spravování kazových zubů). 

3.5.2.2 Popis rodiny 

Petr je nejmladším dítětem 5-ti členné rodiny. Má dva vlastní sourozence, sestra (věk 

22, studentka), bratr (věk 19, pracuje jako správce počítačových sítí). Rodiče jsou 

nerozvedení, oba výdělečně činní. Rodina se hlásí ke křesťanské víře. 

otec: (51 let), pochází ze 3 dětí, vysokoškolské vzdělání, zaměstnání - úředník 

matka: (45 let), pochází ze 2 dětí, vystudovala SŠ ekonomickou, zaměstnání - podniká 

v oblasti účetních prací, vlastní firmu 

28 IQ se pohybuje v pásmu 20 - 34 (Švarcová 2000). 
29 Ztráta sluchu v rozmezí mezi 56 dB a 70dB (Potměšil in budíková 2005). 
30 Ztráta sluchu v rozmezí mezi 71 dB a 90dB (Potměšil in budíková 2005). 
31 Jedná se o dalekozrakost, dalekozraké oko nevidí jasně, koriguje se brýlemi podle počtu dioptrií 

(Hamadová,Květoňová, Nováková 2007). 
Dčti s Downovým syndromem mají větší sklon k dalekozrakosti (Selikowitz 2005). 
32 Astigmatismus je způsoben nepravidelným zakřivením rohovky, kdy se bod na sítnici nezobrazuje jako bod, 

ale jako čárka, je korigován brýlemi - cylindrickými skly (Hařnadová,Květoňová, Nováková 2007). 
33 Podle Selikowitze jde u Downova syndromu většinou o tzv. šilhání konvergentní (sbíhavé), kdy se obě oči 

stáčejí směrem k nosu (Selikowitz 2005). 
34 V lékařské zprávě jako diagnóza :subluxatio patella I. utr. Cong 
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3.5.2.3 Prenatální období a porod 

Těhotenství bylo plánované i vzhledem к vyššímu věku matky (36 let). V průběhu 

těhotenství měla matka zdravotní komplikace. Důvodem byly žluěníkové kameny. 

Porod proběhl předčasně v 33. týdnu těhotenství přirozeným způsobem. Jednalo se 

0 třetí porod matky. Nastal předčasně zřejmě ze zdravotních důvodů matky (žluěníkové 

záchvaty s důsledkem špatné výživy plodu). 

3.5.2.4 Kojenecké období 

Vývoj člověka se uskutečňuje v etapách, které jsou pro lidský život charakteristické. 

Říčan období prvního roku života označuje jako období kojenecké, batolecí období je od 

1 roku do 3 let dítěte, předškolní věk začíná 3. rokem až po nástup do školy, mladší školní věk 

je obdobím od nástupu do školy do 11 let (Říčan 2005). 

Po porodu byl Petr umístěn do inkubátoru po dobu 7 týdnů a poté byl ještě asi 2 týdny 

ponechán v porodnici, ležel již v postýlce. Nejevil zájem o kojení. Matka tedy každodenně 

odebírala své mateřské mléko a nosila ho pro Petra do porodnice. V této době stále matka 

vůbec netušila, že by její syn mohl mít nějaké postižení. Při jedné z každodenních návštěv 

u Petrovi postýlky se jedna z pečujících lékařek zmínila o jeho postižení, ale spíše 

provokativním způsobem, že se nemůžeme divit, když má postižení. Nevěděla, že nám jeho 

diagnózu nikdo nesdělil a když jsme se ptali, o co se jedná, řekla nám, že nám zavolá primáře 

oddělení, ale že tyhle děti většinou jdou rovnou do kojeneckého ústavu. Bylo to pro nás 

přítomné (mě a mou matku) šokující chování. Druhý den se rodiče sešli s primářem a lékaři, 

kteří jim oficiálně sdělili Petrovu diagnózu a možnou prognózu. Také dostali kontakt na 

občanské sdružení Klub rodičů a přátel s Downovým syndromem a informační brožuru tohoto 

sdružení, kde byly kontakty na některé rodiny, kteří žijí s dítětem s Downovým syndromem. 

Této pomoci rodiče využili a během několika dní toto občanské sdružení navštívili. 

Petr se po propuštění z porodnice domů35 choval stále stejně. Byl docela klidné dítě, 

usínal bez problémů, moc nekřičel. Stále matka zkoušela kojení, ale to se nepodařilo mezi 

matkou a synem navázat, byl tedy vyživován z lahve, ale mlékem od matky. Během několika 

mála týdnů začala matka s Petrem docházet do Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým 

syndromem na každotýdenní programy pro rodiče s dětmi. V rámci setkávání byla s Petrem 

prováděna dotyková terapie. 

35 Příloha obr 1 
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U Petra se od malička projevuje snížené svalové napětí, které je pro děti s Downovým 

syndrom běžné. Oblast motoriky a lokomoce byla velmi opožděná. Komunikační aktivity se 

v kojeneckém období rozvíjely omezeně. Petr uměl pomocí hračky (chrastítka) vytvořit zvuk, 

avšak tuto činnost příliš často neopakoval. Pokud mu byl do dlaně vložen prst, dlaň sevřel. 

Pohled z očí do očí zatím nesloužil jako prvek komunikace. Verbálně Petr komunikoval jen 

křičením nebo pláčem. Ke konci prvního roku se čas od času začalo přidávat broukání, které 

bylo spíše náhodné. Asi v 6 měsících7,6 se Petr poprvé usmál. Matka podotýká, že na to čekala 

snad věčnost. V 8. - 9. měsíci začal zvedat hlavičku v poloze na břiše. 

Dětským pediatrem bylo Petrovi doporučeno cvičení, také Vojtova metoda, na kterou 

docházel к neurologovi asi do konce novorozeneckého období. Dále rodiče s Petrem 

navštěvovali neurologa v rámci poporodní péče pro nedonošené děti, bez ohledu na handicap. 

Návštěvy probíhaly asi jednou za čtvrt roku asi do dvou let věku Petra. 

3.5.2.5 Batolecí období 

Asi v prvním roce života37 se Petr začal pohybovat plazením. Skoro ve dvou letech 

si poprvé sedl a po půl roce začal lézt klasicky po kolenou. Během tohoto vývojového období 

se ještě nedokázal postavit. 

Začaly se více projevovat problémy v oblasti jemné motoriky, kdy Petr nebyl 

schopen sám od sebe uchopovat menší předměty. Všechny činnosti na jemnou i hrubou 

motoriku byly s Petrem důkladně cvičeny. Neuměl se najíst ani s dopomocí, byl stále krmen. 

Veškerou stravu přijímal tak bez problémů, dobře ji snášel, v jídle nebyl vůbec vybíravý. Na 

konci batolecího období se dokázal skoro sám napít z lahvičky s dudlíkem (držet ji za 

držátko), ale často se polil. Poté, co si dokázal sednout bez opory, byl vysazován na nočník. 

Nedokázal si však sám určit tuto potřebu. Stále proto nosil pleny. Další hygienické potřeby 

(čištění zubů, koupání atd.) bylo prováděno bez Petrovy pomoci. 

Komunikace se posunula z pohledu rodiny výrazně vpřed. Na verbální úrovni se 

skoro nic nezměnilo, občas pudově žvatlal, ale ne moc často. Petr na požádání neuměl 

vyslovit žádnou hlásku ani napodobit zvuk. V nonverbální komunikaci byl znát veliký 

pokrok. Petr dokázal dát jasně najevo, co se mu líbí a co ne, co dělá rád a co nedělá rád. Často 

se usmíval, skoro neplakal ani nekřičel. 

36 Příloha obr 2 
37 Příloha obr 3 
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Rád si hrál hlavně s velkými a jasně barevnými hračkami, nebarevných a malých 

věcí si ani moc nevšímal. Nejvíce měl oblíbené zvukové hračky, s kterými si vydržel hrál do 

doby, než se vybily baterie, nebo věci či hračky, s kterými se dá dělat rámus (např. bouchání 

pet lahví o podlahu, strkat do dveří tak, aby bouchly). Stále se za hračkami někam pohyboval, 

měl velkou výdrž, ale stále se nepostavil. Asi ve dvou letech mu bylo provedeno vyšetření 

zraku, kde se ukázala hypermetropic, astigmatismus, strabismus. Zrak je od té doby korigován 

brýlemi. 

Začátkem batolecího období začala к Petrovi domů docházet psycholožka Dětského 

centra „Paprsek", která se Petrovi věnovala jednou za dva týdny v rámci programu Portage38 

pro podporu psychomotorického vývoje u nej menších dětí. Díky programu Portage byly 

Petrovi zapůjčeny i hračky, které ovlivňovaly jeho vývoj. Mimo program Portage docházela 

к Petrovi i speciální pedagožka ze Střediska rané péče asi v intervalu jednou za tři týdny. 

Raná péče u Petra skončila ve věku 4 let. 

Petr nebyl typem dítěte, které je stále doma. Rodina ho brala každý víkend na 

chalupu, kde lezl po zahradě, o prázdninách jezdil na výlety a ve čtyřech letech byl u moře. 

Má rád, když se kolem něho něco děje, miluje pohyb ostatních lidí a věcí. Jízda v autě mu od 

mala nečiní sebemenší problém. 

3.5.2.6 Předškolní období 

V předškolním období nastal velký posun v oblasti motoriky. Ve čtyřech letech39 se 

Petr poprvé postavil. První krok udělal až o rok později (v pěti letech) a od té doby se začala 

rozvíjet jeho schůze, která byla dlouhou dobu velmi kolísavá a Petrovi se motaly nohy. 

Nestávalo se ale, že by kvůli tomu padal. Jakmile začal chodit, rozevřely se před ním další 

možnosti, které jeho celkový psychomotorický vývoj posunuly výrazně vpřed. Začal více 

spolupracovat s ostatními členy rodiny a napodobovat je, všímal si věcí, které pro něj nebyly 

z pohledu ze země dosažitelné, začal aktivně pozorovat, co kdo dělá, co se k tomu používá za 

předměty a některé (např. domácí činnosti) dělat svým způsobem také. Později se naučil jezdit 

na odrážecí motorce. 

38 Program Portage se v České republice používá nejčastěji v rámci rané intervence a zaměřuje se na nácvik 
sebeobsluhy, nácvik motoriky a řeči, sociálních a rozumových dovedností. V rámci tohoto programuje 
počítáno s docházením instruktora přímo do místa bydliště dítěte a spolu s rodiči a dítětem instruktor pracuje 
(Černá 2008). 

39 Příloha obr 4 
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V pěti letech40 začal Petr navštěvovat speciální třídu mateřské školy při Dětském 

integračním centru a mateřské škole, Hurbanova 1285, Praha 4 - Krč. Rok před zahájením 

mateřské školy, když byly Petrovi 4 roky, chodil do této mateřské školy na tzv. „přípravu", 

která probíhala jednou týdně 40 minut. 

Petr mateřskou školu přijal velmi pozitivně. Aktivně se zapojoval do programu, školka 

mu velice prospívala ve všech směrech vývoje a vedení к samostatnosti a navštěvoval ji velmi 

rád. S pedagogy ani ostatními dětmi neměl problémy. Každý rok se účastnil týdenní školy 

v přírodě. V rámci programu mateřské školy se účastnil plavání a canisterapie. Mateřskou 

školu navštěvoval Petr 2 roky po přípravě v mateřské škole. 

V oblasti sebeobsluhy byl Petr stále velmi opožděný. Stále se nedokázal samostatně 

napít z hrníčku. Hrníček mu musel být přidržován, nedokázal řádně přitisknout rty к okraji 

hrníčku. Hned začátkem předškolního období byl Petr veden к držení lžíce při jídle. Stále 

s ním byl procvičován pohyb lžící к ústům a držení lžíce pěstí. Nabrat stravu na lžíci začalo 

být nacvičováno až na konci předškolního období. Od 6. roku4' rodiče začali zkoušet nechávat 

Petra bez plen. Petrovi byl ukazován pohyb rukou přes břicho, který značil: „chci jít na wc" 

tak, aby byl Petr schopný, si o potřebu močení říci sám. Toto s ním bylo nacvičováno již 

mnohem dříve, kdy pleny nosil, ale přesto byl vysazován na nočník. 

Ve čtyřech letech přestal Petr s matkou navštěvovat program pro rodiče s dětmi 

v rámci občanského sdružení Klubu rodičů a přátel dětí s DS. Tento program nebyl již určen 

pro děti předškolního věku. Petr pak začal chodit na individuální práci, kde sním byly 

rozvíjeny jeho dovednosti, jemná motorika atd. Také skončil program Portage, který 

zajišťovalo Dětské centrum „Paprsek". 

V oblasti komunikace nastala také změna a to konkrétně v receptivní složce. Petr 

postupně začínal rozumět všemu, co se od něj chtělo atd. Nejprve se na Petra mluvilo pouze 

jedním, dvěma slovy například: „papat", Jdeme ven", „máma" - aby ukázal na mámu. Bylo 

vidět, že nám Petr rozumí a časem jsme mohli tyto jednoduché pokyny zařazovat do vět. 

Oblast aktivní (orální) komunikace stále stagnovala. Petr ve 4 letech začal chodil na rozvoj 

řeči v rámci individuálních cvičení, která vedla jedna z pracovnic Klubu rodičů a přátel dětí 

s DS, o.s. Cvičení byla lx týdně 40 minut a Petr se ho účastnil po dva roky (do jeho 6 let). 

S Petrem byla prováděna cvičení na vyvození jednotlivých samohlásek či jen zvuků. 

40 Příloha obr 5 
41 Příloha obr 6 
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К dispozici byly i pomůcky, které měly navodit potřebu a radost z vyvozeného zvuku. Zdálo 

se, že Petr ví, co chceme, aby udělal, ale nechápal, že to má udělat on, někdy ukazoval, že se 

mu zvuk líbí, ale že ho máme dělat my. Dalším problémem, který podle odborníků 

nevyvolával řeč, bylo to, že Petr neuměl ovládat svá ústa na povel: tzn. Petr neuměl na povel 

vypláznout jazyk, neuměl foukat - to vše s ním bylo také cvičeno. Každopádně po dvou 

letech logopedického rozvoje byly změny jen minimální v oblasti orální řeči. 

3.5.2.7Nástup do školy 

Vstup do školy proběhl u Petra v 7 letech,42 kdy nastoupil do přípravného stupně. 

Odborníky mu byla doporučena Základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4, V Zápolí 

1250/21, která splňovala podmínku rodičů, aby byla v oblasti bydliště (Praha 4). Do třídy 

chodil asi s 6 dalšími dětmi. Kromě paní učitelky byla také ve třídě asistentka pedagoga. 

Program přípravného stupně ZŠ zřejmě Petrovi velmi vyhovoval, protože zde byl kladen 

důraz na aktivní práci u stolu (rozvoj grafomotoriky, kreslení, vyrábění, poznávání), dále třída 

často navštěvovala divadlo pro děti, nebo další místa (cukrárna ...) a nechyběla ani chvilka, 

kdy si Petr mohl hrát. Petr v Základní škole speciální pracuje podle individuálně vzdělávacího 

plánu.43 

Změnu školy jako instituce a prostředí přijal Petr velmi pozitivně, hned se naučil, že 

teď chodí na toto místo do školy. Na jaře se účastnil školního pobytu v lázních. Domů 

dostával 2x týdně domácí úkoly, na které si zvykl a dělal je rád. Stačilo říci: „Péťo, jdeme 

dělat domácí úkol." a Petr si samostatně došel pro školní batůžek. 

3.5.2.8 Mladší školní věk - současnost 

Nyní je Petrovi 8 let44 a navštěvuje první třídu Základní školy speciální. Ve třídě je 

spolu s dalšími 3 dětmi, vyučuje je jeden speciální pedagog. Petr má školu rád, při práci 

u stolu se dokáže soustředit i déle, než je u dětí ' s Downovým syndromem běžné, ale 

podmínkou je, že musí pracovat se speciálním pedagogem. Petr ve škole „neumí" takto 

pracovat sám. Třídní učitelka říká, že Petr je ve třídě z dětí nejšikovnější, což je pro něj spíše 

nevýhodou. Děti s Downovým syndromem potřebují mít vzory, od kterých se mohou učit, 

napodobovat. Bohužel se Petr spíše naučil napodobovat negativní zvyky. Podle jednoho žáka 

42 Příloha obr 7 
43 Individuálně vzdělávací plán vymezuje vyhláška č. 73/2005 Sb„ o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 
44 Příloha obr 8 
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ve třídě se Petr naučil např. olizovat bačkory. Petr pracuje podle individuálně vzdělávacího 

plánu. 

Oblast komunikace zůstává nadále problematická. Receptivní složka komunikace je 

stále lepší a lepší. Petr rozumí prakticky všemu, co se mu řekne, při těžších úkolech, větách, je 

potřeba, aby mu byly přizpůsobeny jednodušeji, nebo pomaleji. Petr se naučil vyslovit hlásku 

„M" a dokáže tuto hlásku použít na určitou věc, kterou by chtěl. Hlásku „M" používá hlavně 

pro název jedné zvukové hry, kterou doma nazýváme „moucha" podle jednoho z obrázků na 

hře, stejně tak dokáže poznat mouchu v obrázkové knížce, ukazuje na ní a říká „M". Někdy 

Petr vysloví na požádání hlásku „I", „B" nebo slabiku „GI". Někdy si doma všimneme, že 

s hláskou „I" spojuje maminku. Naopak na tatínka vyluzuje takový typický hluboký zvuk. 

Mimikou a gesty dokáže Petr dávat jasně najevo, co se mu líbí, nelíbí, co by chtěl nebo 

nechtěl a jakou má náladu. Petr umí udělat gesto pro ano a pro ne, pro prosím, pro čištění 

zubů, gesta dokáže sám používat podle potřeby. Petr si dokáže říct o spoustu věcí tím, že na 

ně ukáže, nebo že nám je přinese, nebo že nás k nim dovede. Také nás neustále upozorňuje na 

různé činnosti, které je potřeba udělat. Například při odchodu z bytu sám vypne rádio, zhasne 

a ukazuje, že je třeba ještě vypnout počítač. Nebo po obědě ukazuje na kohoutek s vodou, že 

se má umýt nádobí. Petr navštěvuje klinického logopéda v intervalu 1 krát za 3 týdny. 

Petr velice rád sleduje všechny domácí práce. Vydrží stát u mytí nádobí a dívat se, baví 

ho chodit za vysavačem, dívat se, jak se věší prádlo, jak se vaří večeře, peče bábovka, utírá 

prach atd. Petr tak všemu rozumí a do prací ho zapojujeme, co to jde. Petr umí s dopomocí 

prostřít talíře na stůl, na povel dokáže samostatně vyhodit danou věc do odpadkového koše, 

při věšení prádla podává kolíčky. Někdy se do práce moc vžije a dělá ji přehnaně, až to může 

celé pokazit, je potřeba ho tedy stále hlídat. Petr umí samostatně zapnout počítač, najít si hru 

nebo fotografie či videa к prohlížení a spustit je, umí i programy ukončit a počítač zase 

vypnout. Petr má doma svůj počítač na svém pracovním stole, kde má několik rozvojových 

her, pohádky (o Krtkovi, Ferda mravenec ...) rodinné fotografie a videa. Petr takto dokáže 

ovládat i ostatní počítače, ale tam nemá své programy. „Práce" na počítači je Petrova 

nej oblíbenější činnost, u které vydrží velmi dlouho, dokáže u něj pracovat samostatně, ale má 

rád, když si například fotografie prohlíží někdo s ním a fotografie mu popisuje. 

V oblasti grafomotoriky dokáže nakreslit kruh, křížek, jak prší z mraku. Procvičuje 

různé druhy grafomotorických a grafických cvičení. Má penál s pastelkami (tlusté trojhranné 
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pastelky se u Petra velmi osvědčily). Penál umí rozepnout/ zapnout a vyndat z něj pastelku a 

také ji uklidit zpět. Stále se s Petrem piluje správné držení tužky, to se již velmi zlepšilo. Učí 

se postupně poznávat barvy na různých předmětech. Skládá velké dřevěné puzzle. Umí složit 

obrázek, který je rozdělen na 4 - 6 částí, dále se učí skládat dřevěné kostky - zatím je jen 

doplňuje do obrázku na místa podle předlohy. Umí přikládat domino. Cvičí pojmy velký a 

malý. Umí poznat zvířata a běžné věci kolem něj (doma či venku) atd. Petr si rád prohlíží 

knížky. Na požádání umí ukazovat jmenované věci z knížek. Má rád i jednoduché 

společenské hry s figurkami a kostkou, učí se s nimi pracovat. Umí přiřadit stejné obrázky 

zpexesa, nyní sním nacvičujeme hru pexeso jako takovou, umí navlékat větší korálky, 

spojovat stavebnici. Jeho nej oblíbenější postava je Krteček, má ho i plyšového. Na Krtečkovi 

nebo na sobě či jiných osobách umí ukázat skoro všechny části lidského těla. Petr stále miluje 

zvukové hračky (dětské rádio, dětský klavír, živou abecedu). Na živé abecedě umí poznat 

všechna písmena a číslice do 10 a to bez problémů na přeskáčku. V létě se začal učit jezdit na 

tříkolce. 

V oblasti sebeobsluhy se Petr stále lepší, ale po velmi malých krůčcích. Při jídle 

dokáže sám držet lžíci, ale nabrat si na ní stravu zvládne jen někdy, musí se mu stále pomáhat, 

někdy je schopen skoro celé jídlo sníst sám. Sám umí pít z hrníčku a také si o pití dokáže říct 

tak, že ukáže na svůj hrníček. Pleny se snaží rodiče už dva roky eliminovat. Doma je Petr bez 

plen běžně. Většinou si nedokáže o wc říci, musíme na to pamatovat my a pravidelně ho 

dávat. Někdy se Petra zeptáme, jestli chce jít na záchod a z jeho výrazu je poznat, jestli ano, 

nebo ne. Někdy se Petr trochu pomočí. Ve škole je také snaha ho nechávat bez plen, někdy je 

to bez problému, někdy se Petr lx pomočí a to už mu pak učitelka dá plenu. Pokud se jde 

s Petrem na další dobu ven, plenu nosí. V noci má plenu pokaždé. 

Co se týká hygieny, je to asi nejslabší Petrova stránka, protože je v této oblasti plně 

závislý na pečujících. Nedokáže si sám ani s dopomocí vyčistit zuby, vy sprchovat se, umýt se 

mýdlem, umýt si ruce mýdlem, utřít se do ručníku, má problémy se stolicí - časté zácpy, 

stolice se u něj musí hlídat. 

3.5.3 Oblasti Petrova postižení - shrnutí 
Poslední psychologické vyšetření z roku 2006 ukazuje, že v případě Petra jde o pásmo 

těžké mentální retardace. Stále se jedná o nerovnoměrný vývoj z hlediska psychomotoriky a 

oblast expresivní řeči je výrazně opožděná. Sociální chování je počítáno nerovnoměrně na 
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období 21. měsíce života 

Petr má tyto fyziologické znaky Downova syndromu: obličej je zepředu kulatý, při 

pohledu ze strany je profil plochý; oči jsou mírně zešikmené vzhůru, forma sbíhavého 

strabismu, vyskytuje se epikantická řasa tj. kožní řasa, která probíhá vertikálně mezi vnitřním 

koutkem oka a kořenem nosu; uši jsou velmi malé s úzkými ušními kanálky; nos je malý (tvar 

knoflíku) a také s úzkými nosními průchody; vlasy jsou jemné, rovné a světlé; je patrný 

krátký krk; ústa jsou menší a jazyk naopak větší, nedochází к častému vyplazování jazyku, 

hodně malá dutina ústní, gotické patro; má příčně dlaňovou rýhu; svalové napětí je velmi 

nízké, ale stářím se zvyšuje; uvolněné klouby; suchá pokožka; je patrná lomivost nehtů 

u rukou i u nohou; oproti průměrnému vzrůstu stejně starého dítěte je menší. 

Velmi často také trpí záněty horních cest dýchacích, které vedou к zánětům středního 

ucha díky úzkým Eustachovým trubicím. Záněty středního ucha jsou často vyvolány i 

infekčním onemocněním. Má zvýšenou tvorbu ušního mazu, důsledkem je ucpávání ucha. 

Je mnoho oblastí, ve kterých je Petr handicapovaný. Od narození je jeho vývoj velice 

opožděný. „ Vývoj dětí s Downovým syndromem sice probíhá nepřetržitě, avšak pomaleji než 

и ostatních dětí. " (Selikowitz 2005, 55) 

Petrův handicap spočívá nyní hlavně v komunikaci. Řeč u něj není rozvinuta a 

v současnosti se dorozumívá pouze ukazováním na předměty, osoby, části svého těla a 

jednoduchými zvuky jako jsou: baba, éé, m, gigi, ajajaj. Oproti stejně starému zdravému dítěti 

je v této oblasti opravdu znevýhodněný. Nemůže chodit do běžné základní školy, 

nedoporučuje se ani integrace. Díky komunikačnímu handicapu má stížené navazování 

kontaktů s ostatními vrstevníky, nemůže nám přesně sdělit, co ho bolí, na co má chuť, co ho 

napadá atd. 

Dalším handicapem je oblast hrubé a jemné motoriky. Chůze se rozvinula teprve před 

čtyřmi lety a ještě donedávna se občas při chůzi zapotácel. „Pro dítě s Downovým syndromem 

může chůze představovat velký problém. I když už umí stát na obou nohou, stání na jedné 

noze je přece jen mnohem obtížnější, proto dochází к přechodu к samostatné chůzi často 

mnohem později než и ostatních dětí. " (Pueschel 1997, 69) Petr musí většinou chodit za ruku, 

aby byl pobízen к chůzi, neujde větší vzdálenost, než je procházka po okolí při jeho bydlišti, 

při chůzi ze schodů nestřídá pravidelně levou a pravou nohu a musí se přidržovat zábradlí 

45 převzato ze zprávy z psychologického vyšetření 
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nebo jít s někým za ruku. chůze do schodů je mnohem lepší, ale opět se musí přidržovat. 

Jemná motorika je také problémovou oblastí. „Normální děti se učí samy od sebe 

používat obě ruce a přendavat si předměty z jedné ruky do druhé. Je-li vývoj jemné motoriky 

opožděn, musí dítě tento pohyb nacvičovat." (Pueschel 1997, 74) I Petr má vývoj jemné 

motoriky značně opožděný. Je potřeba ho neustále vést к různým cvičením, které jsou 

zaměřeny na získání co nej lepší zručnosti. Jedná se o formu hry, např. navlékání korálků, 

skládání dřevěných obrázků, kreslení na papír, hra na pískovišti, otvírání víček od sklenic, 

mačkání tlačítek, papíru atd. Díky opoždění ve vývoji jemné motoriky není Petr schopen sám 

nakreslit jednoduchý obrázek, zatím se nemůže učit psát, je pro něj problém pořádně uchopit 

tužku, s problémem otáčí listy v běžné knížce (umí jen prohlížet knížky s tvrdými stránkami), 

nenají se zcela samostatně, zatímco zdravé dítě jí již v tuto dobu příborem, Petr nemá 

dostatečně rozvinutou jemnou motoriku, aby se tomu také naučil. Dítě bez postižení si zaváže 

tkaničku na botě, Petrova jemná motorika není opět natolik dokonalá. 

Tímto se dostávám к oblasti běžných denních potřeb, které každé zdravé dítě samo 

ovládá. Petr není zatím schopen samostatného postarání se o sebe. V této oblasti je Petr velice 

handicapovaný, protože jde o věci, které se staly pro ostatní zdravé děti samozřejmostí, 

u kterých si děti samy sobě dokazují, že jsou samostatné, že si dokáží také něco udělat samy. 

Vidíme, že tu chybí forma samostatnosti, která je velmi důležitá pro zdravý rozvoj jedince a to 

považuji také za veliký handicap. 

Jeho sluchové postižení mu také přináší značný handicap. Domnívám se, že díky 

sluchovému postižení a také zároveň pozdnímu určení diagnózy v oblasti slyšení (až ve 4 

letech), se nyní u něj doposud nerozvinula verbální řeč. „...potřebné připomenout, že lehčí 

sluchové vady jsou z diagnostického hlediska obtížnější, protože jsou často zastřeny dalšími 

vadami včetně mentálních... " (Potměšil 2005, 53). V poslední době nám dobře rozumí a umí 

zvládat jednoduché pokyny, řekla bych, že má mnohem lépe rozvinutou receptivní složku 

komunikace, než expresivní: (např. Péťo, ukaž, kde jsou hodiny, kde je vana, kde je tvůj 

batůžek atd., nebo Péťo, dej mámě pusu, atd.), ale nechce reagovat obráceně tzn. nereaguje 

verbálně, komunikuje ukazováním, gesty, zvuky omezeně. Petr má také často nemocné uši, 

kdy jejich léčba mu někdy neumožňuje nošení naslouchadel, to pak zapříčiňuje špatné 

porozumění a nesoustředění se na práci. „Zpravidla se и těchto dětí setkáváme s problémy 

v celém komplexu dalších aktivit, které se podílejí na vývoji dítěte. " (Potměšil 2005, 54). Tak 
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je to i v případě Petra, ale bohužel nikdo neumí zodpovědět otázku: Jak by se vyvíjela např. 

Petrova řeč, kdyby neměl sluchové postižení? 

Petr jakožto jedinec s kombinovaným postižením je také handicapován v oblasti 

sociální. Nemůže nyní navštěvovat různé kroužky (hra na hudební nástroj), sportovní zařízení, 

být členem nějakého oddílu (např. skautského, turistického...) jako běžný „prvňáček". V té 

souvislosti mu chybí hlavně sociální kontakt se zdravými vrstevníky, zkušenosti, sportovní 

vyžití a vzdělávání skrze plnohodnotnou zábavu. 

3.6 Podpora rodiny s dítětem s mentálním postižením v rámci Klubu rodičů a 
přátel dětí s Downovým syndromem, o.s. 

Když se matka nebo rodina dozví, že jejich právě narozený syn nebo dcera mají 

Downův syndrom, mentální postižení, jsou většinou zmatení, hlavou jim běží nejasné otázky, 

pocity viny, zármutek atd. První fází reakce na sdělení diagnózy je fáze šoku a popření, která 

je prožitkem stresové situace, stres se poté mění v deprivaci potřeby seberealizace 

v rodičovské roli, před rodiči je nejasná otevřená budoucnost a schází pocit bezpečí (Černá a 

kol., 2008). Protože rodina, ve které žiji, tímto obdobím prošla, kdy nám byla nečekaně 

sdělena diagnóza Downův syndrom pro mého mladšího bratra, budu vycházet ze zkušeností 

naší rodiny a všeho, co jsem za tu dobu к této problematice posbírala. 

3.6.1 Počáteční podpora 
Toto počáteční období, kdy matka, otec či další příbuzní nebo přátelé ví, že váš syn 

nebo dcera má Downův syndrom, je velmi těžké. Mnoho rodičů ani netuší, co to Downův 

syndrom je, to byl případ i naší rodiny. Rodiče a příbuzní hledají informace, ptají se známých, 

lékařů atd. někteří naopak nejsou schopni, vzhledem к takto psychicky vypjaté situaci, dále 

zjišťovat, co dítě s DS bude pro jejich rodinu znamenat. Otázek je mnoho a jisté odpovědi 

žádné. Rodiče potřebují odbornou pomoc, ale kde ji najít? Lékaři jsou odborníci, ale většina 

z nich nemá přehled o tom, jaká péče se dnes nabízím rodinám s dítětem s postižením, někteří 

lékaři jsou dokonce přesvědčeni o jediném možném řešení a tím je ústavní péče. Pokud se 

rodiče chtějí dozvědět opravdu objektivní informace, je potřeba se zkontaktovat s těmi, kdo 

mají к této problematice nejblíže. Tuto možnost dávají odborné poradny, speciálně 

pedagogická centra atd. nebo právě Klub rodičů a přátel dětí s DS, o.s. 

V porodnici, kde byla rodičům mého bratra sdělena jeho diagnóza, dostali rodiče od 
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lékařů brožuru s názvem „Milá maminko, milý tatínku", kterou vydává právě Klub rodičů a 

přátel dětí sDS. Tento krátký publikační materiál je zdrojem prvních a důležitých 

informacích, rodiče zde naleznou, co to je Downův syndrom, jak oznámit ostatním, že jejich 

dítě je takto postiženo, rady rodičům do prvních dnů a kontakty na další odbornou pomoc a 

péči. Publikaci provází mnoho fotografií dětí s DS ajejich rodičů či sourozenců, do textu jsou 

vkládány pasáže ze zkušeností rodičů, kteří vychovávají dítě s DS. Díky této brožurce naše 

rodina kontaktovala Klub rodičů a přátel dětí s DS. Rodiče Klub kontaktovali velmi brzy po 

propuštění svého syna domů. Tam jim jeho pracovníci vysvětlili, co znamená vychovávat dítě 

s DS, jaká je možná prognóza v oblasti motoriky, vzdělávání, budoucího uplatnění atd. 

Rodičům byla od Klubu nabídnuta maximální podpora a možnosti využívání služeb. Také 

bylo rodičům nabídnuto osobní setkání s matkou již staršího dítěte s DS. To rodiče využili. Po 

těchto konzultacích se naše rodina definitivně rozhodla, že si Petra necháme doma a budeme 

ho mít rádi jako kdyby žádné postižení neměl. 

Maminka začala být velmi aktivní a využila jednoho z programů Klubu, jednalo se 

o každotýdenní skupinové setkávání maminek ajejich dětí s DS v rámci rané péče. Děti v této 

skupině byly podobně staré a skupinu navštěvovalo asi šest dětí s maminkami. Pod vedením 

odborníka na každotýdenním setkání probíhal společný program pod názvem „Láska 

v rukách", což je dotyková terapie a program včasné péče pro rodiče s dětmi od 6 neděl, který 

napomáhá к přijetí a začlenění dítěte do rodiny, aby rodiče získali jistotu při péči o dítě a 

vytvořili si к němu pozitivní vztah (Janíková, Dzúrová a kol. 2000). Dále v rámci programu 

skupiny se maminky s dětmi učily různé ukazovací písničky, říkanky, zkoušely různá 

pohybová cvičení atd. Druhá část programu bylo volné hraní, kdy maminky měly příležitost si 

vyzkoušet s dětmi různé vývojové hračky, které neměly doma a také si mohly popovídat a 

předat si zkušenosti s vývojem jejich dítěte. Předávání zkušeností a povídání si mezi sebou je 

v Klubu velice cenná zkušenost. V budově MŠ Štíbrova se nachází i býlí pokoj, který byl 

skupinou hojně využíván. Prostředí bílého pokoje bylo zklidňující jak pro děti s DS, tak i pro 

jejich maminky. Na program skupiny občas docházela i fyzioterapeutka, která maminkám 

radila, jak zlepšit motoriku u jejich dětí, čeho se maminky mají vyvarovat, co naopak mají 

cvičit. Fyzioterapeutka také používala orofaciální regulační terapii. 

Díky otevřenosti rodičů z Klubu, jsme mohli k nám domů pozvat maminku a její dceru 

s Downovým syndromem (8 let). Bylo to v době, kdy mému bratrovi Petrovi nebyl ještě ani 

rok. Rodiče chtěli poznat přirozené jednání a chování dítěte s DS a poptat se na zkušenosti 
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maminky, která má již osmileté dítě s DS. Z výpovědí mých rodičů jsem zjistila, že tato 

otevřenost je velmi překvapila a že po návštěvě maminky s její dcerou, přestali mít velké 

obavy, tato situace je uklidnila, když viděli, že to jde. Líbí se mi, že Klub propaguje tento 

nápad a nabízí osobní kontakt s rodinami, které mají již starší děti s DS. O Downově 

syndromu se můžeme dočíst na mnoha místech, ale nikdy to nenahradí osobní zkušenost. 

Takovou zkušeností prošla i budoucí matka dívky s DS,46 která se se svým manželem těžce 

rozhodovala, zda má nebo nemá ukončit těhotenství. „Chtěla bych mluvit s lidmi, kteří to 

zažili, řekla. Chci mluvit s lidmi, jejichž dítě má Downův syndrom. " (Zuckoff 2004, 96) 

Budoucím rodičům dítěte s DS byl tento kontakt umožněn a velmi jim rozhovor pomohl 

v jejich rozhodování. 

3.6.2 Máme jistotu, že nejsme sami 
Protože Petr ve třech letech ještě nechodil, bylo Petrovi doporučeno cvičení. Matka 

využila nabídku Klubu - možnost cvičit Vojtovu metodu, která byla Petrovi doporučena. 

Vojtovu metodu vedla fyzioterapeutka Speciální MŠ Štíbrova, spolupracovnice Klubu a 

probíhala jednou týdně v prostorách MŠ Štíbrova. Petr na Vojtovu metodu docházel asi do 

čtyř let. 

Jako členové Klubu mohli rodiče Petra využívat bezplatně půjčovnu hraček, kterou 

Klub a SPC při Speciální MŠ Štíbrova provozuje. V členském poplatku je zahrnut i poplatek 

za periodikum PLUS 21, tento časopis vychází třikrát ročně. PLUS 21 navazuje na předchozí 

časopis Zpravodaj Klubu rodičů a přátel dětí s DS, který vycházel už v roce 1996, PLUS 21 

dostal název v roce 2000. Časopis je také velkou podporou pro rodiny s dětmi s DS. 

V každém čísle je možno se dozvědět aktuální informace a zajímavosti z oblasti osob 

s mentálním postižením, dále v časopise vždy nalezneme odborné a metodické články, které 

jsou zaměřeny na problematiku osob s DS, informace a události z činnosti Klubu rodičů a 

přátel dětí s DS, informace ze zahraničí, zkušenosti rodičů, o které se chtějí podělit atd. 

Časopis podle mého názoru není podporou jen z hlediska informací a aktualit, ale také 

vědomím, že spolu s naší rodinou ho odebírá dalších 503 odběratelů,47 kteří jsou stejně jako 

my ve styku s osobou s Downovým syndromem, kteří sdílí stejné pocity při výchově dítěte 

s Downovým syndromem, kteří se potýkají s podobnými problémy atd. Stejně tak je tomu i 

při celostátních klubových setkáních, kdy kolem sebe rodiče vidí, že na Downův syndrom 

46 Díky amniocentéze byla matce sdělena prenatální diagnóza Downův syndrom. 
47 Údaj z Výroční zprávy za rok 2007 
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nejsou sami. 

Klub rodičů a přátel dětí s DS nabízí i programy pro děti předškolního a školního 

věku. V šesti letech48 rodiče této možnosti využili a znovu se obrátili na Klub, kde si 

domluvili individuální program pro jejich syna Petra. Prvním rokem, kdy Petr jednou týdně 

na individuální činnost docházel, měl mimo psychomotorický rozvoj i do individuálních 

činností zasazen rozvoj řečových dovedností. Individuální práce v rámci Klubu pokračovala i 

v dalším roce, když bylo Petrovi 7 let. Pokračuje i nyní. Program trvá 45 minut, Petr 

spolupracuje velmi dobře. Individuální program naší rodině pomáhá především vtom, že 

rozvoj Petrových schopností je veden pod odborným dohledem. Činnost, kterou Petr se 

speciálním pedagogem zkouší, procvičuje pak také doma s ním, nebo naopak to, co my si 

vymyslíme sami doma, může Petr zúročit na individuálních hodinách a my vidíme, že se Petr 

stále posouvá dál, sice po malých krůčcích, ale správným směrem. 

Vzhledem к rozsáhlým činnostem Klubu, aktivitě rodičů a odborníků, kteří do Klubu 

patří, je toto občanské sdružení nesmírným obohacením pro rodiny s dítětem s Downovým 

syndromem. Nejenom, že zde rodiče najdou vždy pomoc a jsou informováni v oblastech, 

které jsou pro ně aktuální, ale v Klubu mají i oporu, přátelské prostředí a pochopení se 

starostmi a radostmi s jejich dítětem s Downovým syndromem. Odborníci a pracovníci Klubu 

jsou vždy ochotni podělit se o své zkušenosti a nalézt nej lepší řešení pro konkrétní dítě 

s Downovým syndromem. Je velkou výhodou radit z pohledu lidí, kteří prošli nebo procházejí 

podobnou cestou, cestou dítěte s mentálním postižením. 

3.7 Pohled rodin jako členů Klubu rodičů a přátel dětí s DS, o.s. 
Jak členové popisovaného občanského sdružení vnímají Klub rodičů a přátel dětí 

s DS, se nejlépe dozvíme přímo z jejich zkušeností, z jejich vyprávění. Proto jsem se rozhodla 

obohatit tuto práci výpověďmi přímo od rodičů. První výpověď je od rodičů mého bratra. 

Druhá je od matky dívky s DS, s kterou se matka Petra seznámila při počátečních programech 

v Klubu. Přátelí se dodnes. 

3.7.1 Výpověď mých rodičů 
„Vzhledem к nevhodnému chování v porodnici, kde nám byla nešetrně sdělena 

diagnóza našeho syna, bylo pro nás prostředí Klubu rodičů a přátel dětí s DS velmi 

48 Příloha obr 9 
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povzbudivým prostředím. Seznámili jsme s dalšími rodinami, které vychovávají dítě se 

stejným postižením jako máme my. Zjistili jsme, že po slovech lékařky z porodnice, která 

nám drze oznámila, že tyto děti patří do ústavu a těhotenství by mělo být ihned po zjištění 

ukončeno, není důvod našemu synovi brát možnost vyrůstat v rodinném prostředí. Díky 

možnosti vidět a mluvit s rodiči v Klubu, jsme poznali, jak je důležité se dítěti pro jeho co 

nej lepší vývoj věnovat. Atmosféra Klubu přináší i povzbuzení a vědomí, že nejsme na 

problematiku mentálního postižení sami. 

Díky Klubu se nám otevřely nové možnosti. Oba jsme se začali zajímat o vše, co se 

týká Downova syndromu. V Klubu jsme si půjčili i nějakou literaturu. Asi dvakrát nebo třikrát 

jsme se účastnili celorepublikového setkání. Líbí se nám, že Klub nabízí a zajišťuje stále 

nějaký program pro děti s Downovým syndromem v každém věku. Náš syn Petr od malička 

navštěvoval skupinu malých dětí a maminek jednou týdně, potom nám byla zajištěna možnost 

cvičení Vojtovy metody, individuální aktivity na rozvoj řečových dovedností a individuální 

lekce, na které náš syn dochází doposud. Náš syn si v každém programu velice oblíbil 

speciální pedagožku, která vedla skupinu malých dětí a jejich maminek v programu „Láska 

v rukách" a dále individuální rozvoj řečových dovedností. Moc rád s ní spolupracoval a bral ji 

jako velmi blízkou osobu. Individuální lekce vedla jiná speciální pedagožka, kterou si Petr 

také zamiloval. Díky těmto Petrovým postojům vidíme, že Klub mu napomáhá i v pocitu 

jistoty, Petr se na každou individuální lekci těší, ví, že s ním bude 45 minut někdo, kdo ho má 

rád. Je to pozitivum i pro nás jako rodiče, protože víme, že s pozitivním přístupem jde 

všechno lépe." 

3.7.2 Výpověď matky (dcera Tereza, 9 let) 
„Před téměř 9 lety se nám narodilo první děťátko - holčička. Již druhý den v porodnici 

mi dětská lékařka naznačila, že nejspíš bude trošku jiná, než ostatní děti, že mají podezření, že 

se narodila s Downovým syndromem. Spolu s genetikem, který nás na pokoji navštívil mi 

dodávala odvahy a optimismu, což bylo poměrně snadné, neboť jsem již dříve pracovala 

s dospělými s handicapem, mj. i DS. Po 10 dnech jsme opět navštívili genetika a ten nám 

podezření potvrdil, povídal si s námi a nakonec rozhovoru nám dal brožurku, kterou vydal 

Klub rodičů a přátel dětí s DS. 

Dcera se narodila na jaře, a tak jsme si užili pěkné veselé léto a na podzim se přihlásili 

do Klubu, tehdy ve Štíbrově ulici, v Praze 8. To bylo dceři skoro 5 měsíců. Nejdříve s námi 
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pohovořila dětská lékařka, která spolupracovala s Klubem a dala nám souhrn doporučení pro 

naší pediatrickú, co v kterém věku dítěte je dobré sledovat (oči, uši, štítná žláza, srdíčko,...) a 

pravidelně kontrolovat. Dostali jsme od Klubu také starší vydání časopisu klubového časopisu 

Plus 21 a další materiály týkající se Downova syndromu. 

Začali jsme pravidelně lx týdně navštěvovat skupinku nejmladších dětí (cca 4- 5 

miminek), kde jsme se učili jak s dítětem získávat kontakt, zejména pomocí masáží, říkanek,., 

(dnes program „Láska v rukách"). Zároveň nám byla nabídnuta možnost konzultací se 

specialistkou na ORT (Orofaciální regulační terapie), které jsme zpočátku využívali. Byli 

jsme pozváni na pravidelná víkendová celorepubliková setkání Klubu. Kolem 3 let začala 

paní logopédka z Klubu s dcerou pracovat, kromě skupinky i individuálně (rozvoj slovní 

zásoby a výslovnosti podle obrázků a her). Po 5. roce skončila práce ve skupince a docházeli 

jsme opět lx týdně na individuální lekce к paní logopedce, která dcerce velmi pomohla 

s mluvením a výslovností. Ještě než začala dcera chodit do školy, tak kromě logopedie, začala 

ještě lx týdně docházet na lekce PIT metody, resp. počátků Feuersteinovy metody (rozvoj 

kognitivního myšlení). Na tyto lekce dochází pravidelně dodnes, a to velmi ráda. Na 

logopedii už bohužel chodíme jinam a není to ono.. 

Aktivity Klubu pomáhají naší dcerce již více než 8 let (mezitím se nám narodily ještě 

další 2 děti, které Klub považují také za svůj....) a jsme za to moc rádi. Kromě samotných 

lekcí a konkrétních aktivit jsme se prostřednictvím Klubu seznámili i s dalšími rodinami, 

které mají také takové „trošku spešl" (jak občas žertem říkáme) dětičky jako my a máme si 

tak s kým popovídat a třeba se i zasmát..." 

3.7.3 Výpověď matky (syn Matýsek, 6 let) 
„V Klubu jsem potkávala nové maminky a předávaly jsme si zkušenosti ze života dětí 

s D.S. zase dál. Určitě tato setkání, jak s profesionály, tak s rodiči, byla velký přínos pro 

všechny. Dávala nám pocit jistoty, že kdybychom měli nějaké potíže, můžeme se na ně 

kdykoli obrátit. Díky blízké spolupráci Klubu a SPC ve Štíbrově ul., jsme našli pro Matýska 

vhodnou školku, ve které integrují děti s různými specifickými problémy. Nadále využíváme 

nabídky Klubu na různé terapie, jako např.: orofaciální regulační terapie, nácvik čtení a jiné 

aktivity, jako je zimní a letní rekondiční pobyty v Hájence." 
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4 Možnost využití nestátního neziskového sektoru pro 
osoby s mentálním postižením v kraji Hlavní město Praha 

Z informací o jednotlivých nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální 

služby nebo provozují své aktivity v kraji Hlavní město Praha, mohu vytvořit přehlednou 

statistiku, která poukazuje na oblasti, které je potřeba u osob s mentálním postižením rozvíjet 

tak, aby měly příležitost žít plnohodnotným životem a v co nejvyšší možné míře se začlenit 

do společnosti. V kapitole 2 je uvedena stručná charakteristika osob s mentálním postižením, 

z které je možno vyvodit potřeby a podporu pro osoby s mentálním postižením. Zda nestátní 

neziskový sektor potřebnou podporu a péči zajišťuje, se nyní pokusím osvětlit. 

4.1 Statistika 
Tento průzkum v rámci nestátního neziskového sektoru v Hlavním městě Praha je 

zaměřen na osoby s mentálním postižením, neboli na podporu lidí s mentálním postižením, 

kterou pro tyto osoby je schopen zajistit nestátní neziskový sektor. V mé práci jsem se zmínila 

o 15 nestátních neziskových organizacích (dále jen NNO), které zajišťují podporu primárně 

osobám s mentálním postižením. Nebylo jednoduché vybrat tyto NNO. Důvodem je, že 

spousta NNO nemá přesně vyhraněnou cílovou skupinu, pro kterou poskytuje služby nebo má 

cílovou skupinu velice široce zaměřenou. Renotiérová označuje skupiny jedinců podle typu 

postižení jako jedno z možných členění ve speciální pedagogice. Samostatnou skupinou jsou 

označování lidé s mentálním postižením a samostatnou skupinu tvoří i lidé s vícenásobným 

postižením, kam patří i kombinace s mentálního postižení (Renotiérová 2006). Já jsem se 

snažila vybrat ty NNO, které preferují skupinu lidí s mentálním postižením. 

4.1.1 Typy nestátních neziskových organizacích 

Typ NNO Občanské sdmžení Obecně prospěšná Církevní právnická Nadace nebo 
společnost osoba nadační fond 

Hlavní mčsto 11 1 1 2 
Praha 

Občanská sdružení mají největší zastoupení mezi NNO. Při vyhledávání NNO jsem 

čerpala z informací jednotlivých městských částí v Hlavním městě Praha, dále z Registru 

poskytovatelů sociálních služeb (MPSV), z webového portálu Neziskovky.cz a Helples.cz. 
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Problematickou oblastí jsou nadace a nadační fondy, které lze jen těžko vyhledat. 

4.1.2 Počty klientů/uživatelů 

Tabulka ukazující četnost cílových skupin osob s mentálním postižením v závislosti na 
jejich věku: 

Cílová (zájmová) 
skupina * 

Raný věk Předškolní věk Školní věk Dospívající 
(od 16 let do 

nejvýše 26 
let) 

Dospělý věk senioři 

Občanská sdružení 3 4 5 10 12 3 

Obecně prospěšná 
společnost 

1 1 

Církevní právnická 
osoba 

1 

Nadace nebo 
nadační fondy 

1 1 1 1 2 1 

celkem 4 6 7 11 15 4 
* věk není přesněji vymezen z důvodu též nepřesné určitosti v poskytování sociálních služeb v jednotlivých 
NNO 

Z hodnot tabulky je zřejmé, že největší podpora je věnována skupině osob s mentálním 

postižením v dospělém věku, ale také osobám dospívajícím. Nejméně se nestátní neziskový 

sektor zaměřuje v kraji Hlavní město Praha na raný věk a seniory. 

4.1.3 Registrované sociální služby 

Tabulka registrovaných sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb.) a jejich využití 
v kraji Hlavní město Praha: 

P-
1 

P-2 P-3 P-
4 

P-5 P-
6 

P-7 P - 8 P-
9 

P-10 • 

§ 39 - Osobní asistence 1 1 1* 3 

§ 40 - Pečovatelská služba 

§ 41 - Tísňová péče 

§ 42 - Průvodcovské a předčitatelské 
služby 

§ 43 - Podpora samostatného bydlení 
§ 44 _ Odlehčovací služby 1 1 2 
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§ 45 - Centra denních služeb 1* 1 2 
§ 46 - Denní stacionáře 1 1 1 1 4 
§ 47 - Týdenní stacionáře 1 1 2 
§ 48 - Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

1 1 2 

§ 51 - Chráněné bydlení 1 1* 1 3 
§ 52 - Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče 

§ 54 - Raná péče 

§ 55 - Telefonická krizová pomoc 1 1 2 
§ 58 - Domy na půl cesty 1* 1 
§ 60 - Krizová pomoc 1 1 
§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

§ 66 - Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

1* 1 2 

§ 67 - Sociálně terapeutické dílny 1 1 
§ 70 - Sociální rehabilitace 1 1 1 1 1 6 
Celkový počet v dané lokalitě 1 3 5 2 6 1 4 3 5 

K tomuto porovnání jsem vybrala 20 sociálních služeb, podle zákona č. 108/2006 Sb„ 

o sociálních službách, o kterých si myslím, že patří do problematiky osob s mentálním 

postižením. Nejvíce je zastoupena, v kraji Hlavní město Praha v rámci nestátního neziskového 

sektoru, sociální služba sociální rehabilitace, naopak žádné zastoupení nemají tyto služby, 

které by se přímo věnovaly osobám s mentálním postižením: pečovatelská služba, tísňová 

péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, sociální služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, raná péče, sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi. 

Pokud porovnáme zastoupení sociálních služeb vdané lokalitě, vidíme, že 

nejproduktivnější lokalitou bude Praha 6, až budou zpřístupněny připravované sociální služby, 

zatím dominantní lokalitou zůstává Praha 4 a Praha 10, ale v těsné blízkosti navazuje i 

Praha 8. Naopak v lokalitě Praha 3 jsem v mém průzkumu nezaznamenala žádnou sociální 

službu pro osoby s mentálním postižením, kterou by provozoval nestátní neziskový sektor. 
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Osoby s mentálním postižením mohou využít sociálních služeb i v lokalitách, kde se jim 

nedostává a to v rámci sociálních služeb jiných NNO, které jsou okrajově zaměřeny na osoby 

s mentálním postižením (viz kapitola 5.3). 

4.2 Oblasti podpory pro osoby s mentálním postižením v různých etapách 
života 

V této části bych se zmínila o podpoře osob s mentálním postižením a jejich rodin, 

kterou nabízejí NNO popsané v kapitole 2. Mnoho z výše jmenovaných NNO se nezabývá 

pouze registrovanými sociálními službami, ale mají spoustu dalších programů a aktivit, 

kterými také podporují a pomáhají osobám s mentálním postižením ajejich rodinám. 

Velká podpora a péče je již potřeba ještě před narozením dítěte, o kterém jeho rodiče 

vědí, že bude, či může mít mentální postižení skrze prenatální testy.49 Časté je odhalení 

chromozomálních odchylek nebo genetických chorob, například u Downova syndromu 

(Pueschel 1997). Pokud se tedy rodiče dozví, že jejich očekávané dítě má Downův syndrom, 

mohou se obrátit na Klubu rodičů a přátel dětí s DS, o.s., který jim poskytne kontakt na 

zkušeného psychologa či jinou odbornou pomoc. Pokud by se rodiče obrátili na Společnost 

pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s., byl by jim dán kontakt na některá speciálně 

pedagogická centra, služby rané péče, či další odborníky, kteří by jim poradili. V telefonickém 

rozhovoru mi pracovnice Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s. potvrdila, že 

toto občanské sdružení přímo toto poradenství neposkytuje. To vyplývá i z emailové 

korespondence z 16. 3. 2009 s Mgr. Starou, členkou výboru sdružení Klubu rodičů a přátel 

dětí s DS, kde píše: „Nevzpomínám si, že by nás někdo kontaktoval, kdo se dozvěděl 

o možnosti narození dítěte s DS, ale několik rodičů jsme měli, kteří nám sdělili, že věděli, že 

se jim narodí dítě s DS, ale odmítli nabízený potrat. Kontakt vyhledali až po narození dítěte. 

Tady by spíše měl s rodiči mluvit zkušený psycholog. Tuto službu přímo nemůžeme zajistit, jen 

zprostředkovat. " Z těchto informací od obou občanských sdružení je patrné, že nestátní 

neziskový sektor není přímo připraven či orientován na otázky rodičů, kteří vědí, že jejich dítě 

bude mít mentální postižení. 

4.2.1 Podpora v raném věku 
V raném věku dítěte s mentálním postižením můžeme hledat podporu a sociální služby 

49 V posledních desetiletích se určení prenatální diagnostiky výrazně zlepšilo. Prenatální diagnózu mohou 
odhalit vyšetření jako je amniocentéza, vyšetření ultrazvukem... (Pueschel 1997). 
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opět v Klubu rodičů a přátel dětí s DS, pokud se jedná o dítě s Downovým syndromem. Jak je 

popsáno v kapitole 4 .3 , je Klub oporou v prvotním traumatickém období, do kterého se 

rodiče dostávají, poskytuje poradenství, kontakty na rodiny s dětmi s DS a vlastně ihned 

vraném věku začíná s cílenou intervencí, jako je např. skupinové setkávání rodičů 

(maminek)50 a jejich dětí s DS, které jsou pro rodiče dítěte s DS velmi povzbudivé. „ Cenné je 

již jen samotné vědomí rodičů, že v podobné situaci nejsou sami a že řada obtíží je 

zvládnutelná. " (Říčan, Krejčířová 1997, 419) Dále jsou děti v tomto věku podporovány skrze 

dílčí terapie jako jsou Baby - masáže, orofaciální stimulační terapie, která je určena pro děti 

vraném věku a dále pak v každém věku (Janíková, Dzúrová 2000). Nechybí ani 

zprostředkování a doporučení kontaktů na další odborníky (fyzioterapeut, SPC, psycholog...). 

Z výpovědí rodičů, kteří využili programů Klubu s jejich dětmi hned vraném věku,51 je 

zřejmé, že činnost klubu je v tomto směru více než záslužná. Občanské sdružení Akord se 

také věnuje dětem v raném věku skrze denní stacionář, několik uživatelů využívá tuto službu i 

ambulantně. 

Občanské sdružení Rytmus nabízí službu osobní asistence již vraném věku. 

V telefonickém rozhovoru mi bylo sděleno, že do tří let věku nemá nyní Rytmus klienty, ale 

možnost této služby v raném věku tu je. Dalším místem, kam je možno se obrátit, je Škola 

SPMP Modrý Klíč, která nabízí odlehčovací služby pro děti už od 1 roku. Žádná z NNO 

v kraji Hlavní město Praha se primárně nezabývá službou rané péče52 primárně pro děti 

s mentálním postižením, což je podle mého názoru veliký nedostatek, budíková přikládá rané 

péči význam v oblastech zvyšování vývojové úrovně dítěte, snížení negativního vlivu 

postižení, posílení kompetencí rodiny...(budíková 2006). 

4.2.2 Podpora v předškolním a školním věku 
V předškolním věku jsou již u dětí s mentálním postižením výraznější různé poruchy 

vnímání, uvažování, setkáváme se sníženou schopností komunikovat a navazovat sociální 

vztahy (Černá 2008). Je tedy potřeba tyto oblasti rozvíjet. V tom nám může pomoci mateřská 

50 Říčan, Krejčířová považují rodičovské skupiny za velmi přínosné, protože je tu možnost sdílet společné 
trápení, bolestné zkušenosti, vyrovnávání se s faktem postižení a předávání si zkušeností, co pomáhá tomu 
druhému (Říčan, Krejčířová 1997). 

51 Popsáno v kapitole 4. 7 
52 Zákon č. 108/2006., o sociálních službách definuje ranou péči jako: „Raná péče je terénní, popřípadě 

ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo 
jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a 
podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby" 
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škola speciální, kterou zajišťuje o.p.s. Modrý klíč, dále jsou to opět programy Klubu rodičů a 

přátel dětí s DS spíše jako individuální terapie, která rozvíjí psychomotorický vývoj dítěte, 

komunikaci atd. V denním stacionáři Akord a Škole SPMP Modrý klíč probíhá každodenně 

výchovně - vzdělávací program. Týdenní stacionář nalezneme také při Škole SPMP Modrý 

klíč. Odlehčovací služby nalezneme v lokalitě Prahy 10 a Prahy 4. „Celoživotní péče 

o mentálně postiženého potomka představuje značnou zátěž. Je nutné mu přizpůsobit životní 

styl celé rodiny, omezit své individuální potřeby a vyrovnat se se specifickou sociální pozicí 

rodiny i eventuální izolací." (Vágnerová 2004, 310) Mnohým rodičům nebo pečujícím 

osobám proto velice pomáhá využití odlehčovacích služeb. Podpůrný je i program „Jiné 

odpoledne", který umožňuje dětem s mentálním postižením navštěvovat různé kroužky spolu 

s dětmi bez postižení, kde se učí samostatnosti (je registrován jako sociálně aktivizační služba 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením). 

Cílovou skupinu školního věku si zvolily stejné organizace jako u předškolního věku. 

Jsou to: Modrý klíč - základní škola speciální, o.p.s., která zajišťuje speciální vzdělávání pro 

27 žáků spíše s těžším mentálním postižením, naplněny jsou všechny ročníky. Klub rodičů a 

přátel dětí s DS pokračuje v programech individuální terapie, v individuálním rozvoji 

řečových dovedností, nabízí také metody mentálního tréninku - nácvik sociálního chování, 

čtení a základy Feuersteinovy metody, nácvik čtení pomocí analyticko-syntetické metody. 

Denní a týdenní stacionář a odlehčovací služby se v kraji Hlavní město Praha poskytují stejně 

jako v předškolním věku, děti školního věku mohou využít ještě jeden týdenní stacionář na 

Praze 10. 

Máme otevřeno? o.s. pomáhá při integraci do škol a školských zařízení, což je 

v poslední době velmi důležité téma.53 Program „Jiné odpoledne" stále pokračuje i ve školním 

věku. Černá se zmiňuje o oblasti sociálních dovedností (vycházení se skupinou vrstevníků, 

hra, znalost společenských pravidel, které je potřeba u dětí s mentálním postižením v tomto 

věku rozvíjet (Černá 2008). Tento požadavek tu je naplňován. Pro děti školního věku jsou 

určeny opět odlehčovací služby. Osobní asistence je zajišťována občanským sdružením 

Rytmus. Jako kulturní centrum pro osoby s mentálním postižením můžeme označit Studio 

OÁZA, o.s., kde se do jednotlivých programů mohou zapojit děti od 6 let. Programy probíhají 

53 Valenta upozorňuje na skutečnost problematiky dětí s mentálním postižením z hlediska školské integrace. 
Důvodem je, že pro individuální integraci žáka s mentální retardací nemáme žádné speciální prostředky než 
školní asistenti, individuálně vzdělávací plán a speciálně pedagogické poradenství, zatímco např. u dětí 
s tělesným postižením stačí architektonické úpravy, či bezbariérový přístup (Valenta 2007). 
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v rámci jednotlivých zájmových kroužků. Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením 

v ČR se věnuje službám jako u dětí předškolního věku. V rámci týdenních a denních 

stacionářů jsou zařazeny i ěinnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.54 Pokud budeme rozšiřovat okruh 

představ a znalostí u dětí s mentálním postižením, obohacovat jejich životní zkušenosti, pak 

budeme zlepšovat kvalitu jejich vjemů a počitků, které je vedou к vyššímu rozvoji myšlení 

(Švarcová 2000). 

4.2.3 Podpora ve věku dospívajících a mladých dospělých do 26 let věku 
Ve věku dospívajících osob s mentálním postižením se setkáváme s klíčovou otázkou 

v oblastech dalšího uplatnění v jejich životě a to zejména v oblastech práce a zaměstnávání, 

bydlení, volného času, partnerského života, rozhodování se atd. Podle Černé chce většina 

dospělých osob s mentálním postižením žít nezávisle a to bez rodičovského řízení, avšak ne 

všichni dospělí s mentálním postižením jsou schopni zvládnout nezávislost, samostatné 

rozhodování atd. (Černá 20008). Je tedy potřeba tyto osoby připravit na možnost 

samostatného života v dospělém věku, v míře, která je pro ně příznivá. V mém průzkumu 

jsem našla 9 občanských sdružení, které se zabývají podporou dospívajících a mladých 

dospělých s mentálním postižením. Je zde celé spektrum sociálních služeb, které mohou 

dospívající využívat. Jedná se o chráněné bydlení, které najdeme v Praze u dvou 

poskytovatelů, v příštím roce bude tato služba zajišťována ještě v další lokalitě Prahy. 

Sociální rehabilitace je nej rozšířenější sociální službou v kraji Hlavní město Praha. Pro 

osoby mezi 1 6 - 2 6 lety ji najdeme ve čtyřech lokalitách. V občanském sdružení Máme 

otevřeno se mohou mladiství a mladí dospělí zapojit do tranzitního programu, kde se 

připravují na přechod na otevřený pracovní trh, sdružení je podporuje v získání a následném 

udržení si pracovního místa (např. znalost zdrojů volných pracovních míst, orientace 

v inzerátech, napsání životopisu, oslovení zaměstnavatele, první kontakt se zaměstnavatelem, 

znalost svých práv a povinností) (web Máme otevřeno). 

Občanské sdružení Rytmus a Podpora samostatnosti OSA poskytují také mladým 

osobám s mentálním postižením sociální službu osobní asistence. Odlehčovací služby v této 

cílové skupině poskytuje Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. a 

Máme otevřeno?, o.s. Švarcová uvádí, že zejména osamělé osoby, které pečují o osoby 

54 Vyplývá ze zákona č. 108/2006., o sociálních službách, podle § 46 a § 47 
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s mentálním postižením, se snadno mohou dostat do situace, kdy není možné, aby tuto péči 

zvládli a to v případech např. náhlého onemocnění, úrazu či jiného zhoršení zdravotního stavu 

(Švarcová 2000). Odlehčovací služby mohou tedy výrazně a pozitivně ovlivnit osobní život 

pečujících osob v oblasti vědomí závislosti mezi osobou s mentálním postižením a pečující 

osobou. 

Stejně jako v předškolním a školním věku jsou také pro dospívající a mladé dospělé 

osoby s mentálním postižením důležité výchovně-vzdělávací programy a aktivizační služby, 

které spolu s dalšími činnostmi poskytují denní a týdenní stacionáře. Program „Akce 

Pontony"55 patří pod sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením v rámci občanského sdružení Máme otevřeno?. 

Zajistit výstavbu školícího a výcvikového střediska pro mentálně postižené 

spoluobčany z Prahy a okolí si klade za cíl občanské sdružení Atlant a to v rámci sociální 

služby Domy na půl cesty, který je již rozestavěn v lokalitě Prahy 7. Domov „LENKA" bude 

určen pro nácvik různých pracovních činností u většiny osob, které budou moci využít ve 

svém dalším životě osoby s mentálním postižením (které dokončily školní docházku do 

speciální školy) především k tomu, aby získaly práci a díky práci i pocit začlenění se do 

společnosti s tím, že dokáží být užiteční. To vede к vyšší vyrovnanosti osobnosti člověka 

(web Atlant). 

4.2.4 Podpora v dospělém věku 
Skupina lidí s mentálním postižením v dospělém věku je prakticky stejně podporována 

jako skupina dospívajících a mladých dospělých. Službu chráněného bydlení, sociální 

rehabilitace, osobní asistence, odlehčovací služby, týdenní stacionář, denní stacionáře (kromě 

o.s. Akord) a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

mohou osoby s mentálním postižením hledat u stejných občanských sdružení jako v předchozí 

věkové kategorii. 

Na dospělý věk osob s mentálním postižením se zaměřuje Společnost DUHA -

integrace osob s mentálním postižením, o.s., která poskytuje tři sociální služby: centrum 

denních služeb, sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení. Centrum denních služeb 

poskytuje ambulantně podporu osobám s mentálním postižením, které mají z důvodu jejich 

postižení sníženou soběstačnost. Sociálně terapeutické dílny pomáhají uživatelům si osvojit 

55 Program je charakterizován v kapitole 3.7.1. 
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pracovní a sociální návyky. Uživatelé této služby se učí samostatnosti při pracovní činnosti a 

posilují tak zájem a udržení si práce na otevřeném pracovním trhu. 

V dospělém věku se mohou osoby s mentálním postižením zapojit i do kreativních 

aktivit. Občanské sdružení Inventura podporuje kreativitu u lidí s mentálním handicapem a 

jejich tvorbu pak zprostředkovává ostatní okolní společnosti. Tím povzbuzuje veřejnost, aby 

se zamyslela nad problematikou osob s postižením. 

Domov svaté rodiny, o.p.s. se věnuje osobám s mentálním postižením v domově pro 

osoby se zdravotním postižením jakožto i stejnojmenné sociální službě. Uživatelům je zde 

poskytována celoroční péče od poskytování ubytování a stravy, přes rehabilitaci, po duchovní 

péči. Domov SPMP Dana je také registrovanou sociální službou jako domov pro osoby se 

zdravotním postižením, je to domov určený pouze pro ženy. 

4.2.5 Podpora seniorů 
Centrum denních služeb a chráněné bydlení zůstávají podporou i pro seniory v rámci 

Společnosti DUHA. Pro seniory s mentálním postižením je zřízen v rámci NNO i denní 

stacionář a služba sociální rehabilitace. Osobní asistence je také podporována dvěma 

občanskými sdruženími. 

4.3 Zhodnocení a další podpora pro osoby s mentálním postižením 
Za výrazný nedostatek v sociálních službách v kraji Hlavní město Praha považuji, že 

žádná NNO se nešpecializuje na ranou péči. Je třeba vyhledat ranou péči pro děti s mentálním 

postižením v příbuzných organizacích. Jednou z nich je Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 -

Stodůlkách, která v rámci své činnost nabízí službu rané péče, ale ve většině případech dětem 

s kombinovaným postižením. Klientů pouze s mentálním postižením je pouze čtvrtina, jak 

píše pracovnice Střediska rané péče v emailu ze dne 12. 3. 2009. Stejně tak bych doporučila 

využít služby rané péče ve středisku Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10. Obě tyto 

církevní právnické osoby zastřešuje Diakonie Českobratrské církve evangelické. Činnost 

v těchto střediscích je tedy myšlenkově i organizačně s touto církví spjata. Práce tu je 

chápána jako služba (diakonie), která vychází z principů křesťanské lásky к bližním a také 

z humanistického přístupu (člověk je jedinečná osobnost, každý člověk je hodnotný) (web 

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách). 
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Služby a aktivity pro předškolní a školní věk jsou podle mého názoru v NNO 

v Hlavním městě Praha dobře zastoupeny, ale osobní asistenci provozuje jen jedno občanské 

sdružení v této cílové skupině. Službu osobní asistence nabízí dětem (bez rozdílu věku) 

občanské sdružení Hewer, kde mezi klienty nalezneme i děti s mentálním postižením 

(Pečovatel - pomoc v čase nouze). 

Za povšimnutí stojí aktivity občanského sdružení Sdružení na pomoc dětem 

s handicapy, které sídlí v komunitním centru Motýlek na Praze 9. Zde je zřízeno centrum 

denních služeb pro děti ve věku 1 - 18 let (web komunitní centrum MOTÝLEK). 

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.s., které sídlí na Praze 2, je 

podporou všem osobám, bez omezení věku, z důvodu zlepšení dorozumívacích dovedností 

u osob se závažnou poruchou komunikace, což mohou být i osoby s mentálním postižením. 

Švarcová uvádí, že zpomalené tempo řeči a její nedokonalosti značně omezují kontakt dítěte 

s mentálním postižením s dalšími lidmi kolem něj (Švarcová 2002). Sdružení nabízí služby 15 

specializovaných logopedů (web Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci). 

Ve věku od 16 let a v dospělém věku, jsou služby v rámci NNO docela pestře 

zastoupeny. Je těžké odhadovat, jestli stačí kapacitně a jak velký zájem o služby v rámci NNO 

je. Službu denního stacionáře na Praze 8 využívá nyní 16 uživatelů, ale kapacita je pro 20 

uživatelů.56 Také mne zaujala činnost občanského sdružení Inventura, které se zaměřuje na 

podporu kreativity dospělých s mentálním postižením. Přínosné jsou i služby sociálně 

terapeutických dílen, kterou máme v rámci NNO v tomto kraji pouze jednou. Jako alternativy 

můžeme využít služeb občanského sdružení Dílny tvořivosti, které nabízí tuto službu 

studentům nebo absolventům speciálních škol (web Dílny tvořivosti). 

Velmi důležitým tématem u osob v dospělém věku je jejich pracovní uplatnění a 

zaměstnání. Pokud má osoba s mentálním postižením zaměstnání, znamená to pro ni, že se 

stala nezávislou na dalších podpůrných službách, zároveň je práce a zaměstnání způsob, jak 

dál rozvíjet své kompetence (Černá 2008). Tyto důvody jasně ukazují, že je třeba osoby 

s m e n t á l n í m postižením v získání a udržení si práce maximálně podporovat. V rámci 

Hlavního města Prahy tu je několik NNO, které se zabývají sociální rehabilitací, pomáhají 

klientům v rámci programů podporovaného zaměstnávání a chráněných dílen. 

Malou podporu od NNO mají senioři s mentálním postižením. „ V současné době se 

56 Viz kapitola 3.13.1 
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však doba života osob s mentálním postižením prodloužila podle některých autorů na délku 

téměř stejnou jako и běžné populace. " (Černá a kol. 2008, 205) Zde bych se mimo jiné 

doporučila obrátit na služby zřizované církevními právnickými osobami jako je např. 

Diakonie církve Bratrské, která nabízí služby domovů pro seniory, kde j e v menší míře 

věnovaná péče i osobám s handicapy (web Diakonie Církve bratrské). 
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Závěr 

Zdaleka ne každou sociální službu najdeme v lokalitě, kde je nám potřebná (nejčastěji 

z důvodu bydliště), ale Kraj Hlavní město Praha má tu výhodu, že každá Praha (1 - 10) a 

okrajové části Prahy jsou relativně dobře dostupné. Není proto třeba považovat dostupnost 

sociálních služeb v rámci NNO za důležitý faktor, např. osobní asistence je provozována po 

celé Praze. Domnívám se, že je i mnoho rodin, rodičů, kteří jsou ochotni kvůli určitým 

službám či aktivitám některé z NNO, dojíždět i ze vzdálenějších míst, než je kraj Hlavní 

město Praha. Jelikož není dostupný údaj o počtu osob s mentálním postižením v kraji Hlavní 

město Praha, nelze odhadnout, zda jsou NNO v Praze kapacitně dostačující. V příloze je 

uvedena mapka (obr. 9), která ukazuje rozestoupení NNO, uvedených v této práci, v tomto 

kraji. 

Díky tomu, že jsou rodiče tolik přemýšliví a aktivní, mají spoustu trpělivosti, dokáží jít 

za svým cílem pro dobro druhých, kteří jsou na tom podobně jako oni sami atd., obohacují 

svými zkušenostmi vlastně nejen lidi kolem sebe, ale i odborníky na tuto problematiku. Ti i 

díky této vlastně praktické stránce života rodičů, kteří vychovávají dítě s mentálním 

postižením, využívají různých služeb od různých organizací (státních i nestátních), mohou 

získávat stále více zkušeností, z kterých si pak tvoří celistvý obraz dané problematiky. V tom 

vidím velké pozitivum hlavně v nestátním neziskovém sektoru, kde podle mého názoru jsou 

rodiče daleko více otevřenější, působí zde na ně přátelské prostředí, mají zájem se aktivně 

účastnit různých aktivit v rámci NNO a záleží jim na osudech druhých rodin, které mají velmi 

podobné zážitky, zkušenosti. 

Protože práce (či zaměstnání) v rámci NNO není za účelem co nejvyššího zisku peněz 

(velice často je provozována jako dobrovolná činnosti), je kontakt mezi rodičem či dítětem 

s postižením (klientem) založen na důvěře. Proč by odborníci nebo pracovníci v NNO radili 

rodičům špatně, když to vlastně dělají ve svém volném čase? Vidím zde určitý vztahový prvek 

z obou stran, který nejenže směřuje za stejným cílem, ale má v sobě láskyplnou podporu, kdy 

odměnou bude radost z každého sebemenšího pokroku osoby s postižením nebo spokojenosti 

rodičů či pečující osoby. 
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http://wvvw.modrv-klic.cz/index.php?%e2%80%a8flH%5ern9&lid=CZ&oid=406960


legislativa 

•zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 

•zákon č. 277/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech 

•zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech 

•zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech 

•zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
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Seznam použitých zkratek 

DS Downův syndrom 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT ČR Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy České republiky 

NNO Nestátní neziskový sektor 

OSN Organizace spojených národů 

SPMP ČR Společnost pro podporu mentálně postižených v České republice 

SIMP Sdružení pro integraci mentálně postižených 
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obr 2 - Petr 7 měsíců 

Přílohy 

obr 1 - Petr 2 měsíce 

obr 3 - Petr 1 rok obr 4 - Petr 4 roky 
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obr 6 - Petr 6 let 

obr 9 - Petr s matkou v Klubu rodičů a přátel dětí s DS 
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obr 8 - Petr 8 let 



Invertu га. o.s. 

Domov Dana (SPMP ČR) 

Atlant, o.s. 

Studio OÁZA, o.s. 

Inventura, o.s. 

Klub rodičů a přátel dčtí s 
DS, o.s. 

-Společnost DUHA, o.s. 

- Škola SPMP ČR Modrý klíč 
- Modiý kfič- základní škola speciáhía mateřská 
škob speciální, o.p.s. 

Máinc otevřeno? o.s. 

samostatnosti OSA. o.s. 

.SPMP ČR 

Sluneční domov Praha 
(SPMP ČR) 

Ruka pro život, o.s. 

Klub rodičů a přátel dčti s 
DS, o.s. 

Obr 9 - Mapa Hlavního města Prahy 

Máme otevřeno? o.s. 

Akord, o.s. 

Rytme. o.s. 

a rozmístím pražských NNO 

SPMP Praha 

Sdružení pro integrace 
mentálně postižených, 
O.S. 

Domov svaté rodiny 


