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Anotace
Předmětem diplomové práce „Poradenství pro rodiny se sluchově postiženým dítětem“
je popis a zmapování poradenských a sociálních služeb, které zajišťují podporu rodin se
sluchově postiženými dětmi v České republice. Teoretické poznatky vychází ze zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a odborné
literatury. Hlavní kapitola teoretické části, jež je podkladem pro praktickou část, se věnuje
třem stěžejním bodům Z 108/2006 Sb., jimiž došlo k zásadním změnám předcházející
legislativy v sociální oblasti: příspěvek na péči, definování sociálních služeb a financování
sociálních služeb. Součástí praktické části je návrh a vypracování dotazníku, který slouží k
získání informací a názorů od poskytovatelů sociálních služeb. Informace mají přinést reálný
náhled na přínosy a nedostatky Z 108/2006 Sb., zda jsou poskytovatelé sociálních služeb
spokojeni/nespokojeni s legislativními změnami.

Annotation
The main subject of this thesis ''Consultancy for families with hearing impaired
children'' is a description, and charting of, consultancy and social services which support
families with hearing impaired children in the Czech Republic. The theory of this paper is
based on the law no. 108/2006 digest about social service, ordinance no. 505/2006 digest, and
specialised literature. The main chapter of the theoretical section, which is a premise for the
practical section, focuses on three fundamental points from the 108/2006 digest: care
contribution; characteristics of social services; and social services financing. These three main
points from the digest significantly impact upon the previous legislation. The chief
component of the practical section is a proposal and questionnaire which are used for gaining
new information and opinions from social services providers. This information is meant to
provide a realistic outlook on the benefits and drawbacks of the 108/2006 digest. Social
services providers have also indicated satisfaction or dissatisfaction with particular changes in
the legislation.
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Seznam zkratek
APPN

Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící

ASNEP

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

CDS

centrum denních služeb

CZTN

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

ESF

Evropský socíální fond

ESF

Evropský strukturální fond

FRPSP

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

MČ

městská část

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

OP

operační systém

o.s.

občanské sdružení

SPC

Speciálně pedagogocké centrum

SNN

Svaz neslyšících a nedoslýchavých

TP

Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP)

V 182/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterou
se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti
orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů

V 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách

ZTP

Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP)

ZTP/P

Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P)

Z 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Z 155/1998 Sb.

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících
a hluchoslepých osob

Z 561/2004 Sb.

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon)

WHO

World Health Organisation = světová zdravotnická organizace
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Úvod
Předmětem této diplomové práce je zmapování poradenství pro rodiny se sluchově
postiženým dítětem. Jak ze strany poraden, tedy poskytovatelů sociálních služeb, tak i ze
strany rodin a jejich potřeb.
Rodiny, které se starají a vychovávají dítě se zdravotním postižením, mají zvýšené
potřeby. Jejich potřeby jsou daleko širší, než aby je bylo možné řešit pouhým hmotným
zabezpečením. Ekonomická podpora těchto rodin ze státních financí je pochopitelně jedním
z nejdůležitějších aspektů pro zachování stability rodiny, ale rozhodně by nemělo zůstat pouze
u ní. Finanční dopad na chod rodinného života pramenící ze vzniklé situace, kdy se rodičům
narodí zdravotně postižené dítě, není minimálně zpočátku tím nejpodstatnějším problémem.
Rodina po stanovení diagnózy u svého dítěte prožívá náročnou životní situaci, která může být
spojena s těžkou psychickou krizí, a je tedy nutné zajistit zejména kvalitní psychologickou
péči. Strach z něčeho nového, neznámého, pravděpodobně velice zásadního pro zbytek jejich
života a života jejich dítěte je umocněn neinformovaností rodičů, kteří v drtivé většině
případů o problematice neslyšících nevědí prakticky vůbec nic. Pro tyto rodiny je proto nutné
zajistit kvalitní, rychle a snadno dostupný zdroj informací, aby měly lepší možnost vypořádat
se se vzniklou situací a aby byly schopny v co nejkratší době poskytovat svému dítěti
efektivní a kvalitní péči. Rodina s postiženým dítětem vedle péče a podpory lékařské,
psychologické a ekonomické tedy potřebuje dostatečné množství informací, a to například o
způsobech řešení různých situací při výchově a zaopatřování dítěte s postižením. Velice cenné
přitom je, aby rodiče měli přehled o zařízeních zabývající se problematikou zdravotně
postižených dětí. Ty jsou jim totiž schopny zodpovědět většinu dotazů a popsat většinu
situací, se kterými se rodiče nově setkávají a které rodiče trápí. Zpracování přehledu zařízení,
které poskytují sociální služby, jež jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, je jedním z cílů této diplomové práce.
Prvotní informace týkající se zdraví dítěte a případných možností zdravotní péče
o neslyšící dítě, které rodinu pravděpodobně nejvíce zajímají, by měla mít možnost rodina
získat u lékaře (na oddělení ORL nebo foniatrie), ale rozhodně by se nemělo jednat o jediný
zdroj. Lékař pochopitelně nemůže plnit funkci poradenství v celé šíři problematiky
neslyšících. Rodinu s neslyšícím dítětem je nutné dále prostřednictvím kvalitního poradenství
nasměrovat na orgány sociální péče, na střediska rané péče, na speciálně pedagogická centra,
je nutné zvolit vhodné vzdělávání a vyhledat tak vhodnou školu atp. Speciální pomoc rodinám
nabízejí speciální pedagogové (surdopedi, logopedi atd.). Také je velice prospěšné zajistit
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vzájemný kontakt s rodinami, které mají podobné problémy a zkušenosti, protože se nacházejí
ve stejné, nebo podobné situaci. Důvody jsou zcela zřejmé, výměna praktických zkušeností
z běžného života rodiny a vzájemná psychická podpora mezi rodinami.
Podobně jako další sociální služby, i služby zajišťující podporu rodin se sluchově
postiženými dětmi jsou zásadně ovlivněny legislativou. Z toho důvodu je pasáž týkající se
legislativy stěžejní částí této práce a jejímu hodnocení je věnovaná veliká pozornost. Vedle
legislativních instrumentů vláda České republiky sociální sektor ovlivňuje především
alokováním finančních prostředků ze státního rozpočtu do jednotlivých rezortů ministerství.
Jak se v nedávné době ukázalo, sociální sektor a především sociální služby nejsou nikterak
legislativně chráněny proti snižování rozpočtu, který má zajistit jejich provozování se
zachováním dostatečné kvality a kvantity poskytovaných služeb a současně důstojného
pracovního platového ohodnocení pro zaměstnance, kteří v sektoru sociálních služeb působí.
Je proto nutné se touto problematikou rovněž zaobírat.
Pro snadnou orientaci v textu diplomové práce, načrtneme zde její kompozici, která je
členěná do kapitol dvou hlavních částí, a to teoretickou a praktickou část.
V teoretické části jsou za pomocí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a
odborné literatury zpracovávány převážně teoretické poznatky, jejichž cílem je popis a
zmapování sociálních služeb, které zajišťují podporu rodin se sluchově postiženými dětmi,
zvláště pak definování a rozbor poradenství pro tyto rodiny v dnešní době na území České
republiky.
První kapitola teoretické části se věnuje třem stěžejním bodům zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, jimiž došlo k zásadním změnám předcházející legislativy
v sociální oblasti: příspěvek na péči, definování sociálních služeb (s důrazem na ty, které jsou
anebo mohou být využívány rodiči sluchově postižených dětí či samotnými dospělými lidmi
se sluchovým postižením) a financování sociálních služeb.
- Státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, sociální poradenství podrobná charakteristika poradenství (význam, cíle a úloha jednotlivých
zařízení dle Z 108/2006 Sb.) - asistenční služby, tlumočnické služby, raná
péče atd.
Druhá kapitola zahrnuje vzdělávání dětí se specifickými potřebami, se sluchovým
postižením (Z č.561/2004 Sb., Z č. 155/1998 Sb.), speciální pedagogické poradenství pro děti
se sluchovým postižením.
Třetí kapitola teoretické části se zabývá cílovou skupinou diplomové práce, což jsou
primárně děti se sluchovým postižením (definice sluchového postižení, rozlišení vad sluchu;
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psychosociální kontext sluchového postižení - jaké sociální problémy děti se sluchovou vadou
mohou postihnout, co potřebují; význam včasného odhalení sluchového postižení pro rozvoj
atp.).
Pro zdravotně postiženého jedince (tělesně, smyslově, mentálně…) má veliký význam
jeho primární rodina. Kvalitní rodinné zázemí a podpora může mít značný vliv na úspěšnější
socializaci, integraci, nebo může být později důležitá pro snadnější přijetí a následné
vyrovnávání se se smyslovým či funkčním postižením. Proto je v diplomové práci část
věnovaná rodině jako podpůrnému systému. Na druhé straně je zde také zapotřebí zmínit
značné psychické zatížení pro rodiče a s tím spojená rizika, která jsou ovlivněna s narozením
sluchově postiženého dítěte do rodiny.
Zatímco v předchozích kapitolách práce jsou za pomoci odborné literatury zpracovány
převážně teoretické poznatky, praktická část se opírá zejména o informace získané z praxe.
Stěžejní pasáží praktické části je návrh a vypracování dotazníku, který slouží jako
prostředek pro zisk informací a názorů od poskytovatelů sociálních služeb. Získané informace
by měly přinést reálný náhled přímo z praxe na přínosy a nedostatky zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a také prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (V 505/2006 Sb.), po třech
letech od nabýtí účinnosti. Hlavní záměrem tohoto dotazníku je zjistit, zda jsou poskytovatelé
sociálních služeb spokojeni/nespokojeni se základními legislativními změnami zákona o
sociálních službách.
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1 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
Dne 14. března byl podepsán zákon o sociálních službách prezidentem České
republiky, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007.
V průběhu tří let, od nabytí účinnosti zákona o sociálních službách, došlo k několika
málo úpravám. Tato práce vychází z nejaktuálnější verze zákona a reflektuje veškeré změny,
které proběhly do 9. července 2009.
Dá se předpokládat, že v souvislosti s odhlasováním státního rozpočtu (po volbách do
poslanecké sněmovny 2010), který má být vzhledem k narůstajícímu státnímu dluhu velice
úsporný i v sociální oblasti, dojde k nezbytným úpravám i v zákoně o sociálních službách.
Průběh aktualizování zákona č. 108/2006 Sb. je k dispozici na webových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí.1
Do schválení Z 108/2006 Sb. byly sociální služby upraveny zastaralou legislativou
platnou před rokem 1989, která znala především ústavní péči a pečovatelskou službu.
Všechny ostatní služby, jako například osobní asistence a mnohé další byly provozovány bez
právní úpravy podmínek.2
Libor Novosad ve své knize Základy speciálního poradenství z roku 2006 uvádí:
„Společenské a ekonomické změny v České republice znamenají i výrazné mezníky v oblasti
sociální politiky.“ Podle něho je nahrazení předcházejícího systému (před rokem 2007)
plošného sociálního zabezpečení za systém, který je deklarován a koncipován jako adresný,
diferencovaný a dynamický, zásadní změnou. Cílem nového systému má být respekt
k důstojnosti každého člověka a jeho možnost spolupodílet se na řešení své sociální situace.3
Základním a nejdůležitějším přínosem Zákona o sociálních službách by v prvé řadě
mělo být právě to, že mění přístup k osobám, které chtějí využívat nebo využívají sociální
služby. Zákon by měl zaručovat všem osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, pomoc
či podporu prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči (pokud splňují legislativní
podmínky pro podporu). Toto právo by mělo být založeno na obecném principu solidarity ve
společnosti. ¨

1

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
< http://www.mpsv.cz/search.php>.
2
Průvodce zákonem o sociálních službách [online]. Dostupné na LORM (Společnost pro hluchoslepé) Web:
< http://www.lorm.cz/download/pruvodce-zakonem-o-socialnich-sluzbach.pdf>.
3
NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 41 s. ISBN 80-7367-174-3.
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Dále Z 108/2006 Sb. definuje a následně trvá na dodržování základních zásad:
•

Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství má nárok každá osoba.

•

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb
musí zachovávat důstojnost osob.

•

Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí na osoby působit
aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým
činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé
sociální situace a posilovat jejich začleňování do společnosti.

•

Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými
způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních
svobod osob4, atp.

Z 108/2006 Sb. přichází nově také s úpravou financování sociálních služeb.5
Primárním úmyslem bylo odstranit znevýhodnění v přístupu poskytování financí z veřejných
finančních prostředků. Chyběl zde jasný systém financování služeb a i možnost kontroly
kvality těchto služeb.
Nový systém financování sociálních služeb je v provozu již bezmála 3 roky a není
možné nezaregistrovat existenční problémy značného množství zařízení, která poskytují
sociální služby. Zaměstnancům občanských sdružení a neziskových organizací je šetřeno
nebo dluženo na výplatách z důvodu nedostatečného přílivu financí ze státního rozpočtu. Je
samozřejmé, že se mezi těmito subjekty nachází i ty, které jsou nadbytečné nebo které
neposkytují dostatečně kvalitní služby a měly by přirozeně zaniknout. Jedná se však o
minoritu a ve většině případů tyto subjekty poskytují ve vyspělé společnosti těžko
postradatelné služby.
Mohou tedy být služby poskytovány na takové úrovni, jak bylo primárním záměrem
tohoto zákona, když je výše dotací ze státního rozpočtu na sociální služby neustále snižována?
Poskytovatelé sociálních služeb žijí v neustálém strachu, že jim na příští rok bude ze státního
rozpočtu přiděleno méně peněz než rok předešlý (a i předešlý rok museli udělat úsporná
opatření, aby vyšli s penězi) a jsou tak odkázáni na milost a nemilost sponzorů, kterých je
pouze omezené množství a nemohou tak zajistit dostatečný a především pravidelný přísun
finančních prostředků pro všechny sociální služby. Důkazem budiž právě současná finanční

4

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [Online]. Dostupné na MPSV Web:
< http://www.mpsv.cz/search.php>.
5
Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 101 [Online]. Dostupné na MPSV Web:
< http://www.mpsv.cz/search.php>.
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krize, která ukázala, že právě omezení sponzoringu je jedním z prvních kroků, ke kterým
firmy v horších ekonomických časech přistupují.
Poskytovatelé sociálních služeb mají možnost získat finanční příspěvky ještě
z různých dotačních titulů a je tedy důležité disponovat kvalitním fundraisingem6. I zde jsou
však finanční prostředky omezené a nejedná se o dlouhodobý pravidelný přísun peněz, ale
pouze o jednorázové dotace.
V následujících podkapitolách jsou uvedeny podrobnější informace k třem stěžejním
změnám v Z 108/2006 Sb.:

1.1

•

Příspěvek na péči,

•

sociální služby,

•

financování sociálních služeb.

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči, který se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby

za účelem zajištění potřebné pomoci, umožňuje těmto osobám se svobodně a aktivně
rozhodovat o tom, jaké služby využijí, v jakém rozsahu a u kterého poskytovatele. Jinými
slovy, má být plně na uživateli sociálních služeb, jak si své postižení bude kompenzovat.7
Tím pádem se zákonem č.108/2006 Sb. změnila role zájemců a uživatelů sociálních služeb.
Právě zájemci o sociální službu nyní mají možnost rozhodnout o druhu, způsobu a průběhu
jim poskytované sociální služby. Výběr služby je nyní v rukou osoby, která ji potřebuje.
Nárok na příspěvek na péči může žadateli vzniknout až tehdy, podrobí-li se
odbornému lékařskému posouzení míry jeho závislosti na pomoci jiné osoby a provede-li se
sociální šetření v jeho přirozeném sociálním prostředí.8
Tento příspěvek na péči v hotovosti slouží uživatelům k nákupu služeb, které si sami
vyberou. Příspěvkem na péči (Z 108/2006 Sb.) se nahradil Příspěvek při péči o osobu blízkou
nebo jinou (Z 100/1988 Sb.), který do nabytí účinnosti zákona č.108/2006 Sb. pobíraly osoby,
které péči zajišťovaly.

6

Fundraising = zajišťování finančních zdrojů z dotačních titulů.
Průvodce zákonem o sociálních službách [online]. Dostupné na LORM (Společnost pro hluchoslepé) Web:
< http://www.lorm.cz/download/pruvodce-zakonem-o-socialnich-sluzbach.pdf>.
8
Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>, 1 s.
7
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Příspěvek na péči náleží především těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti zejména denní péče o vlastní
osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které
se týkají zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se
rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat,
nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a
uklidit. Dohromady je posuzováno 36 úkonů. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být
soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na
pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům následně
odpovídá také výše příspěvku v korunách.9
Z 108/ 2006 Sb., § 1110:
(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Výše příspěvku na péči je stanovena ve čtyřech stupních závislosti zvlášť, jak pro
dospělé osoby, tak i pro děti do 18 let. Příspěvek na péči může být přiznán i osobě do 18 let
věku a dítěti, které je starší než jeden rok. Dítě do jednoho roku na příspěvek na péči nárok
nemá, ačkoliv pomoc také potřebuje.
V případě osob do 18 let věku činí částka za kalendářní měsíc ve třech stupních
závislosti až na čtvrtý stupeň (IV. úplná závislost) o jeden tisíc českých korun více. „Vyšší
částka příspěvku na péči pro děti je dána zejména tím, že děti nemají obvykle svůj vlastní
příjem (mzda, plat, důchod či jiné příjmy) a současně má motivovat rodiny k tomu, aby děti

9

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>, 2 s.
10
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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zůstávaly v domácí péči“.11 Dále je nutné zdůraznit, že rodiny, které se starají a vychovávají
dítě se zdravotním postižením, mají zvýšené potřeby. Ekonomická podpora je jeden z
důležitých aspektů pro zachování stability rodiny.
Proto dle zákona pečující osoby nebo rodiče, kteří zajišťují péči celodenně, nejsou
zaměstnáni a nejsou účastni na důchodovém a zdravotním pojištění, mají nárok na zápočet
doby péče jako tzv. náhradní doby pro účely důchodového pojištění a současně jim může být
zdravotní pojištění hrazeno státem. To ovšem platí pouze pro jednu hlavní pečující osobu, tj.
toho, kdo převážně zajišťuje péči.12
U nezletilých osob se také požaduje neschopnost vykonávat méně úkonů k získání
jednoho ze čtyř stupňů závislosti.13 U osob do 18 let věku je nutné dle zákona při posuzování
úkonů pro stanovení stupně závislosti přihlížet k jednotlivým úkonům na základě
biopsychosociálního vývoje posuzované osoby. Jako příklad můžeme uvést schopnost
posuzované osoby zajistit si úkon mytí těla (jeden z úkonů, kterým je posuzována péče o
vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti). Pokud se bude jednat o osobu například
ve věku dvou let, není možné, aby tento úkon vykonávalo i naprosto zdravé dítě. Pokud se
bude jednat o osobu ve věku 13 let, pak je zdravá osoba tohoto úkonu schopna a je tedy
možné tento úkon posuzovat.
Výše příspěvků byla v minulosti jeden z důvodů, proč docházelo k pozměňování zde
zmiňovaného zákona. Například došlo k navýšení částky ve čtvrtém stupni (úplná závislost)
z 11 tisíc korun českých na 12 tisíc korun českých, a to jak pro osoby do 18 let věku, tak
zároveň i pro osoby od 18 let věku.
V § 7 (Z 108/2006 Sb.) jsou definovány podmínky nároku na příspěvek na péči.
(1) „Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění
potřebné pomoci.“ (2) „Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o
11

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>.
12
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web:<http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/obcane/priklad3>.
13
Z 108/ 2006 Sb., § 8:
(1) Osoba od 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost): 12 úkonů;
b) stupni II (středně těžká závislost): 18 úkonů;
c) stupni III (těžká závislost): 24 úkonů;
d) stupni IV (úplná závislost): 30 úkonů;
(2) Osoba do 18 let věku se požaduje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost): 4 úkonů;
b) stupni II (středně těžká závislost): 10 úkonů;
c) stupni III (těžká závislost): 15 úkonů;
d) stupni IV (úplná závislost): 20 úkonů;
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vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti……“
„Tuto pomoc jí může poskytovat i osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83“.14
Příjemcem příspěvku podle § 19 je oprávněná osoba, avšak na místo oprávněné osoby
může být příjemcem příspěvku zákonný zástupce nebo jiná fyzická osoba, které byla nezletilá
oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.15
Příspěvek na péči může být využíván takovým způsobem, „že fakticky jeho hodnotu
„spotřebovává“ osoba, která péči zajišťuje, tj. rodinný příslušník, jiná blízká osoba nebo i
jiná osoba, která je schopna tuto péči zajistit (např. soused)“.16
Jedná-li se o zákonného zástupce - rodiče, kteří chtějí zažádat o příspěvek za své
sluchově postižené dítě, ti mohou o příspěvek na péči podle dostupných informací ze sociální
poradny oficiálně zažádat také, ale prakticky nemají šanci ho získat. Jednotlivá kritéria či
jednotlivé úkony, které jsou posuzovány pro účely stanovení stupně závislosti při posuzování
péče o vlastní osobu a při posuzování soběstačnosti, jsou velmi uzpůsobeny tělesně
postiženým (např. lidem na vozíčku), nežli lidem se sluchovou vadou.
Křejčířová uvádí: „v různých studiích se udává, že kombinované vady se vyskytují u
11 – 40 % sluchově postižených. Jsou to např. mentální retardace, dětská mozková obrna,
vady zraku, srdeční vady“.17 Lze předpokládat, že u dětí s kombinovanou vadou, je tomu
jinak. Záleží na závažnosti postižení.
O příspěvku na péči se v diplomové práci zmiňuji pouze okrajově, jelikož to není
hlavním obsahovým tématem této práce, ale na závěr kapitoly o příspěvku na péči, bych zde
ráda upozornila na skutečnost, že na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
(dále jen MPSV) je možné, jak už bylo výše zmíněno, nalézt aktuální znění zákonů a vyhlášek
vztahující se k sociální tématice a například i nezaměstnanosti. Stačí pouze znát a pak zadat
do vyhledávání (http://www.mpsv.cz/search.php?lg=1) číslo potřebné vyhlášky či zákona.

14

„Registrace podle § 79 se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo jiná
fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel 32)“.
15
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
16
Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>.3 s.
17
ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997. 91 s. ISBN 80-7169512-2.
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Dále je možné využít Integrovaného portálu MPSV18, kde se nachází k sociální
tématice tyto okruhy:
a) Sociální poradce.
b) Státní sociální podpora.
c) Pomoc v hmotné nouzi.
d) Sociální služby.
e) Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.
U jednotlivých okruhů jsou stručné informace získané ze zákonů a vyhlášek sloužící
pro občany k rychlému zorientování se v problematice. K dispozici jsou také elektronické
formuláře, informace z obecních úřadů, apod.
• Sociální poradce
Sociální poradce může pomoci zájemci orientačně odhadnout, zda má nárok na
nějakou dávku nebo příspěvek. Poskytne i další rady, jak řešit tíživou sociální situaci a to
vyplněním elektronického formuláře, který je na webových stránkách. Občan v něm označí
věty, které odpovídají jeho životní situaci. Pokud po vyhodnocení formuláře, dojde k závěru,
že podmínky dávky splňuje, najde u většiny dávek také odkaz na žádost, kterou může vyplnit
na počítači. Je třeba brát v úvahu, že výpočty jsou většinou zjednodušené, přesný výpočet, jak
se uvádí na stránkách, by byl v některých případech příliš složitý. Konečné rozhodnutí o
přiznání a přesný výpočet výše dávky je vždy na příslušném úřadu.19
• Státní sociální podpora - viz20
• Pomoc v hmotné nouzi – viz21
• Sociální služby – viz22
Pod bodem sociálních služeb se nachází:
• Informace pro občany, poskytovatele sociálních služeb a orgány veřejné
správy. Pod odkazem informace pro občany se nachází pět podrobných
příkladů - Kazuistická doporučení pro občany (např. Příklad č. 3 - Děti
se zdravotním postižením, kterým je zajišťována péče jednak rodinou a jednak
formou ambulantní nebo terénní služby v domácím prostředí).
18

http://portal.mpsv.cz/soc
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/poradce>.
20
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp>.
21
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/hn>.
22
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssl>.
19
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• Elektronické formuláře pro sociální služby.
• Informace z obecních úřadů.
• Informace pro poskytovatele sociálních služeb.
• Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.
• Komu jsou dávky poskytovány.
• Výčet dávek – např. jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek –
Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany.
• Mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) – podrobnější informaceviz23.
„Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním
postižením, jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů“ viz24.
Vyhláška 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení je
pozměněna novelou - V 506/200625.
V případě níže zmíněných bodů k úpravě vyhlášky č. 182/1991 Sb. novelou
V 506/2006 nedošlo. Dávky níže uvedené mohou získat lidé se sluchovým postižením:
-

Mimořádné výhody TZP – TP, TZP, TZP/P - § 31 + příloha č. 3 Vyhlášky
182/1991 Sb.

-

Na základě této vyhlášky lze (podle § 33) sluchově postiženým občanům
poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají
k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím. Příspěvek
se neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí
příslušná zdravotní pojišťovna.

-

Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené – tabulka v příloze č. 4
V 182/1991 Sb.

23

Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: < http://portal.mpsv.cz/soc/ozp/vyhody>.
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/ozp>.
25
Portál veřejné správy ČR [online]. Dostupné na:
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/701?l=506/2006>.
24
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Název pomůcky (Nejvyšší částka příspěvku z ceny)26
-

Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti (100 %, nejvýše 3 000 Kč).

-

Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace (100 %).

-

Signalizace telefonního zvonku (100 %).

-

Světelný nebo vibrační budík (50 %).

-

Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné
indikace zvonění (75 %, nejvýše 7000 Kč).

-

Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*), (75 %).

-

Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací
telefon pro neslyšící*), (75 %).

-

Fax**), (75 %).

-

Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**),
(75 %).

-

Videorekordér (50 %, nejvýše 7 000 Kč).

-

Televizor s teletextem (50 %, nejvýše 7 000 Kč).

-

Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže (50 %).

-

Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem
(75 %).

-

Přístroj k nácviku slyšení (50 %).

-

Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného
zdroje zvuku (50 %).

-

Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo),
(50 %).

-

Individuální indukční smyčka (50 %).

-

Indikátor hlásek pro nácvik v rodině (75 %).

*) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.
**) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9.

Domnívám se, na základě své vlastní zkušenosti, že vyznat se a umět číst v zákonech a
vyhláškách České republiky je poměrně náročné pro občana, který s tím prozatím měl málo,
nebo vůbec žádné zkušenosti. Proto považuji tento Integrovaný portál MPSV za velice
užitečný. Ovšem na Internetu je takovýchto užitečných informačních webových stránek pro
26

Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/ozp/pril4>.
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lidi se smyslovým či zdravotním postižením a pro jejich blízké mnohem více (nejen co se
týká sociální oblasti). A pokud si chce rodič dítěte se sluchovou vadou, vedle péče, která je
mu poskytována v poradnách, lékaři atp., najít nějaké informace sám, má určitě možnost.
Vedle knih s požadovanou tématikou sluchového postižení, které si lze vypůjčit nebo i
zakoupit například v Informačním centru o hluchotě27, je možné informovat se na některých
kvalitních webech. I sama občanská sdružení nebo neziskové organizace na svých stránkách
nabízejí odborné, anebo praxí ovlivněné články. Za velikou výhodu považuji možnost
rychlého vyhledání, ale přesto je potřeba brát získané poznatky na stránkách s určitou
opatrností. Rozhodně je vhodné porovnávat informace z více zdrojů za účelem jejich ověření.

1.2 Sociální služby (dle Z 108/2006 Sb.)
V zákoně o sociálních službách je celkem definováno 34 druhů sociálních služeb.
K tomu ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, je v druhé rozsáhlejší části vyhlášky charakterizován rozsah úkonů
poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a
maximální výše úhrad za poskytování některých sociálních služeb. Ve vyhlášce MPSV
č. 505/2006 Sb. se jedná například také o kvalitu sociálních služeb, která je tu definována jako
soubor standardů složených z měřitelných kritérií.
Nárok na bezplatné poskytování sociálního poradenství (dle znění Z 108/2006 Sb.),
může občanům pomoci zorientovat se v nabídce poskytovatelů sociálních služeb. Občané
mohou volit z nabídky sociálních služeb nebo využít podporu vlastní rodiny, příp. služby
kombinovat.
Hlavním úkolem této kapitoly je:
• v první části – vymezení pojmů (dle Z 108/2006 Sb.),
• v druhé části - rozdělení sociální služby do třech základních oblastí sociálních
služeb (dle Z 108/2006 Sb.),
• z 34 definovaných služeb vybrat a podrobněji se zaměřit na ty služby (dle Z
108/2006 Sb.), které jsou nebo mohou být využívány cílovou skupinou
diplomové práce (podrobněji viz níže v textu),

27

Informační centrum o hluchotě. [online]. Dostupné na FRPSP Web: <http://www.frpsp.cz/informacni-centrumo-hluchote-2>.
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• charakteristika rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základních činností u
vybraných druhů sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování
těchto služeb (V 505/2006 Sb.).

1.2.1

Vymezení důležitých pojmů
Pro účely tohoto zákona je vymezeno několik důležitých pojmů, které se prolínají

celým obsahem zákona o sociálních službách. Než přejdeme k rozdělení základních druhů a
forem sociálních služeb, některé z nich si nejprve definujeme:
a) Sociální služba
b) Nepříznivá sociální situace
c) Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
d) Zdravotní postižení
e) Sociální začleňování
f) Sociální vyloučení
a) Sociální služba
Sociální službou, jak říká zákon, se rozumí: činnost nebo soubor činností zajišťujících
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení.28
Sociální služby by měly být specializované činnosti, které mají pomáhat člověku řešit
jeho nepříznivou sociální situaci.
b) Nepříznivá sociální situace
Nepříznivou sociální situací se v zákoně myslí: „oslabení nebo ztráta schopnosti z
důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a
způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí“.29
Příčiny vzniku nepříznivé sociální situace jsou v naší společnosti různé, a proto také
existuje velmi pestrá škála druhů sociálních služeb. V Z 108/2006 Sb. je celkem definováno
34 druhů služeb z různých oblastí. Záleží, jací klienti nebo jací uživatelé sociálních služeb
jsou cílovými skupinami, protože každá cílová skupina má své specifické problémy a hlavně
potřeby.

28

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [Online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
29
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [Online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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Jedná-li se o zdravotně postižené lidi, pak by jim měly být služby poskytovány
adresně, adekvátně a eticky. Sociální systém/poskytovatelé sociálních služeb by měli důstojně
uspokojovat potřeby klientů a kompenzovat tak omezení, jež vyplývají z konkrétního typu
zdravotního znevýhodnění.30
Na druhé straně je důležité si uvědomit, že poskytnutí sociální služby samo o sobě
nedokáže v plné míře odstranit příčiny zdravotního postižení, nepříznivou sociální situaci atp.
Poskytnutí sociální služby by mělo klienta především podporovat v jeho vlastní aktivitě
vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální služba nemůže převzít odpovědnost
člověka za jeho vlastní osud či životní perspektivu. Je samozřejmé, že jsou stavy, kdy je
člověk z důvodu věku či zdravotního stavu odkázán na pomoc prostřednictvím sociálních
služeb, ale i v tomto případě musí služba působit tak, aby byla maximálně podporována
samostatnost a svébytnost člověka.31
Jako příklad můžeme uvést člověka, který se nachází v nepříznivé životní situaci, je
pod tlakem a prožívá akutní krizi, která způsobuje, že již není schopen svoji situaci zvládat
vlastními silami.
Pokud se takovýto člověk obrátí na krizové centrum, je pomoc v krizové intervenci
poskytována formou rozhovoru, který klienta skrze profesionální rozhovor, podporu a
společné odkrývání možností, o kterých klient neví, nebo je pod tíhou své nepříznivé životní
situace (dále např. skrze silné prožívání emocí) nevidí, dovede k jeho vlastnímu rozhodnutí či
nelezení vlastního způsobu řešení. Takto odborně vedená krizová intervence je pro klienta
užitečná tím, že v případě, kdy se dostane do podobné životní situace, podpoří to jeho vlastní
aktivitu, aby mohl situaci řešit sám. Na základě získané pozitivní zkušenosti ví, že je schopen
to zvládnout a může díky tomu využít podobných prostředků, jako v předcházející životní
situaci.
Vyhledat pomoc krizového centra nebo zavolat na linku důvěry pro dospělé, mohou i
rodiče, kterým se narodilo zdravotně postižené dítě, anebo jim byla sdělena nějaká závažná
diagnóza o jejich potomku.
Narození postiženého dítěte je mimořádná zátěž a velmi náročná životní situace. Proto
to bývají zpočátku hlavně rodiče, kteří potřebují pomoc. Po potvrzení diagnózy se může u
rodičů objevit krize, kterou v závislosti na svých povahových vlastnostech, životních
zkušenostech a schopnostech různě zpracovávají.
30

NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 17 s. ISBN 80-7367-174-3.
Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>.
31
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Všichni rodiče touží po tom a očekávají, že se jim narodí zdravé dítě. Narození
postiženého dítěte pak znamená nejen ztrátu tohoto očekávání, ale znamená i řadu dalších
ztrát. Například ztráta plánů a představ o budoucím životě jejich dítěte. Divoký kolotoč pocitů
a představ spojený s mnohonásobnou ztrátou komplikuje všechny dimenze rodinného
života.32
c) Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
„Podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní,
smyslové nebo fyzické schopnosti má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost“.33
Vedle dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je důležité si zde definovat také
často zmiňované sousloví - zdravotní postižení, znevýhodnění = (handicap), sluchové
postižení.
d) Zdravotní postižení
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zdravotním postižením myslí: „tělesné,
mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit
osobu závislou na pomoci jiné osoby“.34
• Podle Světové zdravotnické organizace je postižení (in Novosad): „částečné
nebo úplné omezení schopnosti vykonávat některou činnost nebo více činností, které je
způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánu“. Libor Novosad k tomu dále uvádí: „postižení
nemusí, ovšem znamenat snížení kvality života jedince nebo jeho neschopnost pracovat, ale
měly by být využity všechny mechanismy a schopnosti podporující překážky, které jedinci
způsobuje život se závažným postižením“.35
• Znevýhodnění (handicap)
Tento pojem v sobě zahrnuje nejen postižení či omezení, ale i sociální pozici jedince
ve společnosti. Člověk s postižením se dané poruchy nezbaví, ale to zda bude znevýhodněn
(handicapován) ve všech nebo některých aspektech života (např. ekonomicky a sociálně)
závisí na postojích a praktických krocích společnosti, v níž žije.36
• Lidé sluchově postižení X osoby s vadami sluchu
Termíny sluchově postižení nebo osoby s vadami sluchu jsou obecné a nadřazené
termíny, které zahrnují specializovanější názvy pro všechny stupně velikosti ztráty sluchu,
32

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. 78 s. ISBN 80-247-0586-9.
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
34
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
35
NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 13 s. ISBN 80-7367-174-3.
36
NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 43 s. ISBN 80-7367-174-3.
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okamžik jejího vzniku a dokonce i její různé důsledky. Lidé s postižením sluchu jsou velmi
různorodá skupina. Rozsah druhu a stupně sluchových vad je velmi široký a stejně tak
osobnost a potřeby jejich nositelů. Přesto mezi pojmy postižení a vada jsou podstatné rozdíly.
„Vada znamená skutečnou fyzickou nebo strukturální odchylku od normálu. Její
praktický význam může být malý nebo vůbec žádný. Všichni lidé nosící brýle mají určitou
vadu zraku. Podobně nedoslýchavost lze sluchadlem korigovat do té míry, že nemusí člověka
téměř vůbec omezovat“.37
„Postižení se týká ztráty důležité funkce bez ohledu na jakékoliv pomůcky či léčbu“.38
Neslyšící autorka Věra Strnadová ve své knize Jaké je to neslyšet ještě uvádí:
“Organické postižení je daný a nezvratný stav, ale samo o sobě člověku subjektivně ani
nevadí.

Vadí

mu

znevýhodněních“.

však

druhotné

důsledky

tohoto

postižení

ve

formě

různých
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e) Sociální začleňování
Sociálním začleňováním je myšlen v Z 108/2006 Sb. „proces, který zajišťuje, že osoby
sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností,
které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života
společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“.40
f)

Sociální vyloučení
Sociální vyloučení je „vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se

do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace“.41

1.2.2

Základní druhy a vybrané formy sociálních služeb (dle Z 108/2006 Sb.) a
rozsahy úkonů jednotlivých služeb (dle V 505/2006 Sb.)
Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní a rozdělují

se do třech základních oblastí:
1) Sociální poradenství
2) Služby sociální péče
3) Služby sociální prevence
37

FREEMAN, R., CARBIN, C., BOESE, R. Tvé dítě neslyší? Průvodce pro všechny, kteří pečují o neslyšící
děti. Praha: FRPSP, 1992. 90 s.
38
FREEMAN, R.; CARBIN, C.; BOESE, R. Tvé dítě neslyší? Průvodce pro všechny, kteří pečují o neslyšící
děti. Praha: FRPSP, 1992. 90 s.
39
STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet. Liberec:Česká unie neslyšících, 1995. 24 s.
40
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
41
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
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1.2.2.1

Sociální poradenství

Z 108/2006 Sb. člení sociální poradenství na základní sociální poradenství a odborné
sociální poradenství. Oba typy poradenství poskytují státní i nestátní subjekty sociální
pomoci.
Poradenství je považováno za všestrannou činnost, na níž se podílí mnoho osob a
organizací.42

1.2.2.1.1

Základní sociální poradenství

Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních
služeb. Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé
sociálních služeb, a to bez ohledu na to, kdo je o radu požádá.
Rozsah úkonů v rámci základního sociálního poradenství (V 505/2006 Sb., § 3):
• poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace
prostřednictvím sociální služby,
• poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle
potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné
nouzi a dávkách sociální péče,
• poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání
běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění
vzniku závislosti na sociální službě,
• poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se
spolupodílejí na péči o osobu.43
„Součástí základního poradenství je i zprostředkování další potřebné odborné
pomoci „.44

42

MATOUŠEK, O a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 83 s. ISBN 80-7178-548-2.
Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Z 108/2006 Sb., § 3 [online]. Dostupné na
MPSV Web: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7336/505_2006_aktual.pdf>.
44
MATOUŠEK, O a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 83 s. ISBN 80-7178-548-2.
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1.2.2.1.2

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství poskytují specializované poradny, které se profilují buď
podle nějakého jevu (např. problematika zaměstnávání neslyšících) nebo podle cílové skupiny
(př. osoby se zdravotním postižením, senioři apod.)
Odborné sociální poradenství poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich
sociálních problémů a ta je zaměřena na konkrétní pomoc a praktické řešení obtížné sociální
situace člověka. Součástí odborného poradenství by mělo být i půjčování kompenzačních
pomůcek45. V některých poradnách (př. Sociální poradna pro osoby sluchově postižené a pro
jejich blízké46) si lze některé kompenzační pomůcky vyzkoušet a v případě zájmu si vybranou
kompenzační pomůcku z nabízeného sortimentu na místě zakoupit. Pracovníci v sociálních
poradnách by měli znát tabulku/seznam rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro
sluchově postižené dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. a vědět, jak postupovat při vyřizování
žádosti na příspěvek.
Služba odborného sociálního poradenství by měla obsahovat tyto základní činnosti
(Z 108/2006 Sb.) a rozsah úkonů dle V 505/2006 Sb., § 4 :
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování
navazujících služeb,
• sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace
v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblastech vzdělávání (mělo by
být poskytováno alespoň ve dvou z těchto oblastí),
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí – např. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.47
Sluchově postižení dospělí klienti, u kterých nedošlo k úplné integraci do
jazykové většiny, nebo pouze jen k částečné, tak u těchto klientů se mohou z důvodu
nedostatečného osvojení českého jazyka vyskytovat některé problémy - například při čtení a
porozumění odbornému textu, komunikační potíže v českém jazyce atp. Pro tyto důvody jsou
v sociálních poradnách poskytované i služby, které pomáhají klientům v těchto oblastech:
•

při vyřizování telefonátů (např. objednání k lékaři),

45

MATOUŠEK, O a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 84 s. ISBN 80-7178-548-2.
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a pro jejich blízké, FRPSP, o.s.
47
Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Z 108/2006 Sb., § 4 [Online]. Dostupné na
MPSV Web: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7336/505_2006_aktual.pdf>.
46
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•

při sepisování úředních dopisů (např. odvolání proti rozhodnutí úřadu,
žádost o poskytnutí dávek, ….),

•

při hledání ubytování (odpovídání na inzeráty s nabídkou pronájmu či
prodeje bytu, telefonické zprostředkování telefonu, hledání nabídek atp.),

•

poskytují rady, jak postupovat při žádostech o příspěvek na kompenzační
pomůcky48,

•

během praxe v sociální poradně pro sluchově postižené jsem získala
zkušenost, že se klienti na poradnu obracejí s žádostí o pomoc při naprosto
běžných životních situacích, které se však s jejich vadou stávají velice
složitými, nebo zcela neřešitelnými. Jako příklad uveďme třeba žádost o
pomoc při emailové komunikaci s právním zástupcem během rozvodového
řízení.

Novosad popisuje poradenství jako součást systému ucelené rehabilitace. Úkolem a
posláním poradenské činnosti by mělo být: „zmírnění, eliminování, či kompenzování příčin,
které postiženému jedinci brání jeho plnohodnotnému začlenění (integraci) do společnosti,
v případě, že to není možné, je cílem dosažení co nejvyššího stupně socializace postiženého
jedince“. Ucelená (komplexní) rehabilitace by pak měla zahrnovat několik vzájemně se
prolínajících složek. Jde tedy v případě ucelené rehabilitace zejména o provázané a týmové
využívání aplikovaných metod z oblasti lékařské, sociální práce, výchovy, vzdělání a
profesionální přípravy i poradenského pracovního uplatnění k adaptaci jedince na odlišné,
nestandardní či ztížené životní podmínky a k získání nebo k znovuzískání a uplatnění nejvyšší
možné samostatnosti a přiměřené funkční schopnosti.49
Zdravotní postižení se netýká pouze somatické stránky organismu, ale ovlivňuje
rozvoj celé osobnosti a vytváří specifické sociální situace. Člověk je bio-psycho-sociálněduchovní bytostí, to znamená, vyskytne-li se u člověka jakékoliv zdravotní postižení, je velice
pravděpodobné, že se toto postižení (záleží na závažnosti a průběhu) může manifestovat
v dalších složkách a oblastech osobnosti (u člověka s prelingválním sluchovým postižením
například ve vzdělávání, vývoji řeči, komunikaci s majoritní částí společnosti, identitě,
v sociálních schopnostech…). Proto je velice důležité, aby člověku nebo rodině se zdravotně
postiženým dítětem byla poskytována ucelená rehabilitace, jež zahrnuje několik vzájemně se
prolínajících složek.
48

Sociální poradna pro osoby se sluchově postižené a pro jejich blízké, FRPSP, o.s.
<http://www.frpsp.cz/socialni-poradna>.
49
NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 58, 60 s. ISBN 80-7367-174-3.
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Tato ideální varianta ucelené rehabilitace by měla podle Novosada zahrnovat tyto
oblasti50:
• Zdravotní rehabilitace
Prostřednictvím svých metod je vhodná pro obnovení ztracených schopností, utváření
schopností nerozvinutých nebo při stabilizaci zdravotního stavu klienta. Například:
-

reparace - nejčastěji operační náprava (u dětí se sluchovým postižením např.
kochleární implantát, sluchadla);

• Psychologická rehabilitace
Psychologická rehabilitace může pomoci zvládnout například psychickou krizi
spojenou se změnou zdravotního stavu přímo samotného klienta nebo rodiče nemocného
klienta. Krejčířová ještě uvádí: korigovat stávající pocity bezmoci a bezvýchodnosti, hledat
přiměřené perspektivy a přiměřené pozitivní cíle, posílit integritu rodiny.51
-

individuální, skupinová psychoterapie,

-

aplikovaná psychoterapie (muzikoterapie, arteterapie atp.),

-

trénink psychosociálních dovedností.

• Sociální rehabilitace
U sociální rehabilitace by mělo jít o vytvoření materiálního zabezpečení a legislativní
ochrany, začlenění do společnosti, uplatnění osobnostního potencionálu, (re)socializace,
zajištění komunitní podpory, sociálních služeb atp.
(Uvedeno již výše - tyto činnosti by měly být uplatňovány v rámci základního
sociálního poradenství a především odborného sociálního poradenství).
• Pedagogická rehabilitace
Pedagogická rehabilitace se zaměřuje na oblast výchovy, vzdělání a přípravy na život
a povolání, rozvoj soběstačnosti i schopností jedince.
-

Reedukace,

-

Kompenzace (sluchadlo, zařízení pro porozumění výuky učitele ve třídě),

-

vytváření individuálních vzdělávacích plánů a jejich realizace atd., osobní
asistence, asistent pedagoga.

• Rehabilitace rodinná

50

NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 58-60 s. ISBN 80-7367-174-3.
ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997. 94 s. ISBN 80-7169512-2.
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Podle Novosada se zaměřuje na „ podporu, obnovu nebo nápravu rodinných vztahů
postiženého, podporu rodin pečujících o postiženého, zajištění respitní péče apod.52“
• Volnočasová rehabilitace atp.
Oblasti poradenské činnosti53
• lékařské poradenství,
• psychologické poradenství, psychoterapie (viz. psychologická rehabilitace) a
krizová intervence – odborná pomoc člověku v akutním momentu kritické
životní situace,
• pedagogicko-psychologické poradenství – vztahuje se na komplexní
problematiku

špatného

školního

prospěchu;

speciálně

pedagogické

poradenství - zaměřené na zabezpečení ucelené výchovy a vzdělání pro děti a
mládež s jakýmkoli typem zdravotního handicapu,
• profesní poradenství – vztahuje se na volbu vhodného zaměstnání s ohledem
na možnosti a nadání jedince i s přihlédnutím k situaci na trhu pracovních
příležitostí54,
• sociálně – právní poradenství,
• „technické“ poradenství (např. protetické) – doporučení a úprava
kompenzačních pomůcek,
• pastorační činnost,
• resocializační poradenství, kurátorská činnost.
Jedná-li se o léčbu a péči sluchově postižených dětí, Vágnerová uvádí55 :
„Veškeré terapeutické metody slouží k co nejefektivnější kompenzaci chybějících
sluchových funkcí a k podpoře přijatelného rozvoje, resp. uplatnění lidí s tímto postižením“:
•

Léčba a volba kompenzačních pomůcek.

•

Práce s rodinou.

•

Speciálně pedagogická péče „se uplatňuje na několika úrovních. V raném

věku pomáhají rodičům pracovat s dítětem centra rané péče, ve školním věku jsou to

52

NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 60 s. ISBN 80-7367-174-3.
NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 63 s. ISBN 80-7367-174-3.
54
APPN - Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící. Vznikla jako reakce na stav zaměstnanosti a uplatnění
na trhu práce neslyšících občanů. Hlavním cílem je aktivně působit na rozvoj zdravého a stabilního trhu práce a
na zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb pro Neslyšící [Online]. Dostupné na APPN Web:
˂http://www.appn.cz/˂.
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VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008. 229-228 s. ISBN 978-807367-414-4.
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speciálně pedagogická centra a speciální školy pro sluchově postižené“ … „její významovou
složkou je logopedická terapie, která komplexním způsobem pomáhá v rozvoji řečových
dovedností. Důležitá je i mimoškolní činnost, podporující např. sportovní aktivity sluchově
postižených dětí“.
•

Socioterapie „pomáhá při začleňování sluchově postiženého člověka do

společnosti – hledání vhodného zaměstnání či rekvalifikace“.
V České republice je poskytovatelem ucelenější péče občanské sdružení Federace
rodičů a přátel sluchově postižených, ve kterém je v podstatě zahrnut komplex poradenských
služeb, které jsou potřebné v péči a kompenzaci sluchového postižení.
Jedná se konkrétně o56:
•

Informační centrum o hluchotě

• Aktivizačně socializační centrum – centrum kromě poradenské činnosti dále
nabízí programy pro rodiče s dětmi se sluchovým postižením se zaměřením na rozvoj
komunikace, podporu psychomotorického vývoje dítěte a nácvik sociálních dovedností.
Odborně vedené programy skupinové i individuální. Součástí programů jsou přednášky pro
rodiče, děti mají vlastní program pod vedením odborníků – tzv. středeční setkávání rodičů.
Aktivizačně socializační centrum dále např. zahrnuje:
-

Logopedickou poradnu

-

Poradna psychomotorického vývoje

•

Psychologická poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké

•

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké, která
je v této práci již několikrát zmiňovaná

•

Středisko rané péče Tamtam

•

Pobytové akce

Ve Federaci, která se nachází ve Stodůlkách – Praha 5, sídlí mimo jiné i Bilingvální mateřská
školka Pipan a Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící.

56

Adresář služeb nejen pro neslyšící. Praha: FRPSP, 2007. 46-49 s. ISBN 978- 80- 86792-20-0.
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1.2.2.2

Služby sociální péče

„Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života
společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a
zacházení“.57
Sociální služby, které jsou definované v Z 108/2006 Sb., představují poměrně širokou
škálu podpor, pomoci a řešení, které jsou nabízeny zdravotně postiženým. Všem se věnovat
nebudeme, ale vybereme a zaměříme se na služby, které jsou určeny popřípadě, které mohou
využívat rodiny se sluchově postiženým dítětem a dospělí lidé se sluchovým postižením.

1.2.2.2.1

Osobní asistence

Osobní asistence „je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení,
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje“.58
Osobní asistence je sociální službou, která by jakkoliv měla znevýhodněnému člověku
(zdravotně, tělesně, smyslově, mentálně, sociálně) pomáhat začlenit se maximální možnou
měrou zpět do společnosti, tak aby mohl zůstat ve svém domácím prostředí.
Osobní asistence je tedy určena nejen pro dospělého člověka, který chce zůstat
v domácím prostředí a z jakýchkoliv důvodů potřebuje pomoc s některými úkony běžného
života (například pomoc při hygieně, drobný úklid, péči o sebe, doprovody k lékaři, nákupy),
ale také pro rodiče dětí, kteří ve své péči mají dítě s postižením a potřebují, aby jim bylo
v této náročné péči alespoň částečně ulehčeno.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci poskytování osobní asistence
uvádí zejména tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,
• pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
57

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 38 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
58
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 38 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.59
Tučně označené body můžeme považovat za činnosti, které bývají poskytovány i
sluchově postiženým dětem:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pod kterýma se ve vyhlášce č.
505/2006 Sb. uvádějí tyto konkrétní úkony:
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností.60
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (V 505/2006 Sb.):
doprovázení do školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a
volnočasové aktivity, k orgánům veřejné moci a k institucím poskytující
veřejné služby.
Existuje řada organizací a zařízení, která zabezpečují poskytování sociálních služeb
osobní asistence podle zákona č. 108/2006 Sb.
Abychom si přiblížili jaký smysl osobní asistence v praxi má a jak probíhá, uvedeme
si příklad ukázky poskytování služeb osobní asistence na Klubu „Hornomlýnská“61, který
poskytuje i odlehčovací služby a podpůrné služby.
Klub působí v oblasti sociálních služeb na území celé Prahy a okolí. Na svých
webových stránkách uvádí podrobný popis své činnosti v rámci poskytování osobní asistence.
Uvedeme si zde některé informace62:
Klub poskytuje službu osobní asistence dětem s různými typy i stupni zdravotního
postižení (tělesné, mentální, smyslové, kombinované, autismus, poruchy učení apod.) ve
věkovém rozmezí od 3 do 15 let. Centrum osobní asistence má tři základní formy poskytování
59

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 39 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Z 108/2006 Sb., § 5 [online]. Dostupné na
MPSV Web: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7336/505_2006_aktual.pdf>.
61
Klub Hornomlýnská – samostatné občanské sdružení a současně člen Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.
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této sociální služby – poskytování osobní asistence do domácího prostředí dětí (zajištění
komplexní péče o dítě, včetně pomoci se základními sebeobslužnými činnostmi), do
školských zařízení: mateřských, základních či středních škol běžného typu (pomoc dětem
zařadit se do kolektivu zdravých vrstevníků s důrazem na podporu při zvládání nároků
vzdělávání) a poskytování osobní asistence při doprovodech na zájmové kroužky, do
integračních center atp. Osobní asistence je velice prospěšná:
1) jak pro děti – má například pozitivní efekt na vývoj dítěte se zdravotním
postižením. Cílem klubu je zajistit dítěti rovné vzdělávací a volnočasové aktivity,
zprostředkovat mu kontakt se zdravými vrstevníky, poskytovat mu vhodné podmínky pro
rozvoj schopností a dovedností na základě jeho individuálních potřeb,
2) tak i pro rodiče – rodiče se například mohou vrátit do zaměstnání, mohou mít díky
osobní asistenci čas na sebe a na své potřeby. Jejich snahou prostřednictvím služby osobní
asistence je, aby rodičům, kteří ve své péči mají dítě s postižením, bylo v této náročné péči
alespoň částečně ulehčeno.63
Osobní asistencí se může ulehčit celé rodině/rodinnému systému.

1.2.2.2.2

Průvodcovské a předčitatelské služby

O průvodcovských a předčitatelských službách mluví Z 108/2006 Sb., jako o službách,
které jsou terénní nebo ambulantní a „poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z
důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá
jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti“.64
Základní činnosti průvodcovské a předčitatelské služby (Z 108/2006 Sb.) a rozsah
úkonů (V 505/2006 Sb.):
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení
dětí/dospělých do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a
volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
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Klub Hornomlýnská [online]. Dostupné na Hornomlýnská Web: <http://www.hornomlynska.cz/osobniasistence >.
64
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 42 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami
komunikace.

Zadáme-li do vyhledávání na internetu průvodcovské a předčitatelské služby, naleznou
se stránky organizací, které poskytují tuto službu spíše občanům se zrakovým nebo
s kombinovaným postižením, ale je nutno podotknout, že například Plzeňská unie neslyšících
na svých webových stránkách v přehledu činností a služeb mezi svými poskytovanými
službami uvádí i Průvodcovské a předčitatelské služby: „dle potřeb klienta poskytujeme
průvodce (sociální pracovník, tlumočník do znakové řeči), který zprostředkuje pomoc při
vyřizování běžných záležitostí, například na poště, při objednávání se u lékaře apod. Dále pak
při prohlídce kulturních zařízení a na kulturních a společenských akcích. Dle potřeb klienta
poskytujeme předčitatelské služby, jako například čtení denního tisku, soukromé
korespondence, zpráv od lékaře, soudních obsílek“.65
Prolínání podobných až stejných základních činností v rozsahu jednotlivých úkonů u
rozdílných služeb (osobní asistence, předčitatelské a průvodcovské služby, tlumočnické
služby …) lze vyvozovat ze specifických projevů a potřeb klientů se smyslovým postižením.

1.2.2.2.3

Centra denních služeb

Podle zákona o sociálních službách se v centrech denních služeb poskytují ambulantní
služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.66
Vyjmenujeme nyní z vyhlášky č. 505/2006 Sb. pouze základní činnosti při poskytování
sociálních služeb v centrech denních služeb, které spíše vyhovují potřebám osob se
smyslovým – sluchovým postižením.
•

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností,
2) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného
společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů,
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Přehled činností a služeb Plzeňské unie neslyšících -průvodcovské a předčitatelské služby.[online]. Dostupné
na PUN Web: <http://www.pun.cz/>.
66
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 45 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,

•

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování má vést k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální
začleňování osob,

•

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů.

Centra denních služeb pro osoby se sluchovým postižením jsou ve větších městech
součástí Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR.
Nejprve si zde řekneme základní informace o Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR (níže pouze SNN). SNN je občanské sdružení neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých
občanů, které působí celostátně. Sdružení je nestátní nezisková organizace, která ve svých
centrech poskytuje sociální služby pro občany se sluchovým postižením. Především jde o
základní a odborné poradenství, sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené občany,
zdravotní, sociální a pracovní rehabilitaci, rekvalifikaci pro sluchově postižené občany všech
věkových skupin, tlumočnické služby. Bylo založeno v roce 1990 po rozpadu Svazu invalidů.
Jeho hlavním cílem je ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených
občanů v České republice, aby bylo dosahováno maximální možné míry rovnosti těchto
občanů se zdravou populací67.
Centra denních služeb jako součást SNN jsou v ČR dvě a nachází se ve městech Brno,
Praha.
• Poslání centra denních služeb v Brně68
Nyní se podíváme na to, jak samo centrum denních služeb v Brně popisuje své
aktivity, snahy a cíle v rámci služby sociální péče – centrum denních služeb.
Za hlavní sociální služby, které CDS pro sluchově postižené v Brně poskytuje, lze
považovat tlumočnické a poradenské služby.
Hlavním cílem tlumočnických služeb poskytovaných v CDS je odstranit komunikační
a informační bariéry mezi většinovou a menšinovou společností a podpořit adaptaci sluchově
67

Základní informace a přehled činností organizace SNN v ČR.[online]. Dostupné na SNN Web:
<http://www.snncr.cz/index.php?id=3>,<http://www.snncr.cz/index.php?id=8>.
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Centrum denních služeb, popis poskytovaných činností. [online]. Dostupné na Web:<http://www.neslysicibrno.estranky.cz/>.
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postižených do společnosti a to i skrze zajištění a udržení 24 hodinového tlumočnického a
sociálního servisu. Aktivně plnit zákon č. 384/2008 Sb..69
Cílovou skupinou klientů denního centra jsou všechny osoby se sluchovým
postižením. Především jsou to nedoslýchaví uživatelé sluchadel, neslyšící užívající jako
hlavní komunikační prostředek znakový jazyk, osoby s kombinovaným postižením (sluchové
a jiné). Kromě osob se sluchovým postižením se na CDS mohou obrátit rodinní příslušníci,
přátelé, učitelé, zaměstnanci, ale i širší veřejnost.
Podle internetových stránek CDS jsou tlumočnické služby zprostředkovány
pracovníky

centra - tlumočníky,

kteří

procházejí

náročným

školením,

pravidelným

doškolováním a proto jsou schopni poskytnout svým klientům poradenství ve všech životních
situacích – jednání na úřadech, při návštěvách zdravotnických zařízení a při dalších jednáních.
• Poslání centra denních služeb v Praze
Popis poslání centra denních služeb neříká nic o konkrétnějších činnostech a
způsobech naplňování služby, ale poslání CDS se charakterizuje spíše na obecných zásadách
poradenství a sociálních služeb dle Z 108/2006 Sb.
Například: “prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb se předchází sociálnímu
vyloučení“…“služby pomáhají řešit nepříznivé sociální situace a celkově podporují sluchově
postiženým aktivně žít a začleňování do běžné společnosti“…“jde o odstranění komunikačních
bariér, zmírňování informačního deficitu a integrace sluchově postižených osob do běžné
společnosti včetně zvýšení samostatného života, ochrany práv“.70
V centru denních služeb v Darwinově ulici v Praze se před čtyřmi lety vyučovaly
kurzy Znakové řeči71, které jsem rok jednou týdně navštěvovala. V tyto dny se tam pravidelně
scházela starší generace sluchově postižených klientů („starousedlíci“), kteří hráli společenské
hry (např. karty, elektronické šipky) nebo se v místním občerstvení oddávali společné
komunikaci. V centru se konají také společenské akce, vzdělávací akce formou přednášek,
prodej kompenzačních pomůcek a individuální kurzy na počítači.
Sdružení/organizace speciálně zaměřené na děti a mládež se sluchovým postižením,
fungující mimo školský či speciálně školský systém, větší občanské sdružení (zaměřené na
rodiny, sluchově postižené bez vymezení věkové hranice) atp. nejsou skoro žádná. V adresáři
služeb nejen pro neslyšící72, který má celorepublikový rozměr, se nachází pouze Sdružení
69

Zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ze dne 23. září 2008,
kterým se pozměňuje zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči. § 7,8.
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Poslání centra denních služeb v Praze [online]. Dostupné na CDS Web: <http://www.cds-psn.eu/cds>.
71
Pod názvem kurzu Znaková řeč byla v centru vyučovaná znakovaná čeština.
72
Adresář služeb nejen pro neslyšící. Praha: FRPSP, 2007. 67 s. ISBN 978- 80- 86792-20-0.
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klubů neslyšících dětí a mládeže. Kromě poradenské činnosti mají v činnostech organizace
uvedeno, že vytváří pro neslyšící děti a mládež plnohodnotné podmínky pro trávení volného
času během mimoškolní činnosti, víkendů a prázdnin.

1.2.2.3

Služby sociální prevence

1.2.2.3.1 Raná péče
První vybraná služba sociální prevence ze Z 108/2006 Sb., je často autory zahrnována
do pedagogicko-psychologického poradenství v raném a předškolním věku dítěte (do sedmi
let věku dítěte) nebo je zvlášť oddělována raná intervence a pedagogické poradenství. My si jí
podrobně charakterizujeme v podkapitole služby sociální prevence nejen podle toho, jak jí
definuje Z 108/2006 Sb., ale zmíníme se zde i o jiných autorech. Ranou péči lze považovat za
nejstěžejnější bod v poradenském a intervenčním procesu v péči o rodiny se sluchovým
postižením.
Raná péče je terénní služba, popřípadě může být doplněná ambulantní formou.
Terénní v tomto případě znamená, že pracovníci středisek rané péče přicházejí do rodin a učí
rodiče, jak se starat a pracovat se svým dítětem, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj
je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny
a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
V zákoně č. 108/2006 Sb. v § 54 pod ranou péčí jsou uvedeny čtyři základní
činnosti73 a vyhláška č. 505/2006 Sb. je rozvíjí o rozsah konkrétních úkonů74:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
-

zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb
rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním,

-

specializované poradenství rodičům,

-

podpora a posilování rodičovských kompetencí,

-

upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob,
které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,

-

vzdělání rodičů, například formou individuálního a skupinového
poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování
literatury,
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Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 54 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Z 108/2006 Sb., § 19 [online]. Dostupné na
MPSV Web: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7336/505_2006_aktual.pdf>.
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-

nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,

-

instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem
maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti
kognitivní, senzorické, motorické a sociální,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
-

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňovaní osob,

-

pomoc a podpora při využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů,

• sociálně terapeutické činnosti:
-

psychosociální podpora formou naslouchání,

-

podpora výměna zkušeností,

-

pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
-

pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností,
podpora svépomocných aktivit rodičů,

-

doprovázení rodičů při vyřizování žádostí (v případě sluchového
postižení u samotných rodičů), na jednání a vyšetření s dítětem,
popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje
dítěte.

Jednotlivé činnosti a rozsahy úkonů jsou všeobecné, jelikož se vztahují na pomoc
rodinám se zdravotně postiženým dítětem (zdravotně = mentálně, tělesně, smyslově), proto si
zde zvlášť popíšeme činnost střediska rané péče, které se věnuje především rodinám se
sluchově postiženými dětmi.
Je zajímavé, že z deseti oslovených center/středisek rané péče, kterým jsem zasílala
dotazník potřebný pro zpracování výzkumu, mi byl vrácen vyplněný pouze jedním
střediskem. Dvě centra mi napsala, že jejich primární cílovou skupinou nejsou rodiny s dětmi
se sluchovým postižením a odkázaly mě na Středisko rané péče Tamtam. Zbylá střediska mi
neodpověděla vůbec.
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• Středisko rané péče Tamtam
Střediska rané péče Tamtam se nacházejí v Praze a Olomouci (pro rodiny ze
Slezských a Moravských krajů), působí podle zájmu klientů na celém území republiky.
Středisko rané péče je součástí komplexu služeb pro rodiče a děti se sluchovým postižením,
poskytovanou Federací rodičů a přátel rodičů sluchově postižených. Služby zajišťují
profesionální poradci - speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovníci.75
„Základem programu Střediska Tamtam je široká podpora rodiny, vychovávající dítě
se sluchovým nebo kombinovaným postižením od doby, kdy bylo sluchové postižení
diagnostikováno, do doby nástupu do výchovně vzdělávacího procesu, případně i déle.
Pomáhá při vytváření a plnění výchovně vzdělávacího plánu dítěte v předškolním nebo
školním zařízení, nejvýše však do sedmi let věku dítěte“.76
Cílem střediska je posílit rodinu v překonání nelehkých situací, které ji při výchově
dítěte potkají a zajisti co nejmenší narušení fungování vztahů mezi jednotlivými členy rodiny.
Rodiny zpočátku potřebují hlavně velkou podporu, přesvědčení o zvládnutelnosti situace a
přísun informací, ze kterých mohou čerpat inspiraci pro rozvoj svého dítěte. Základní služby
jsou poskytovány formou pravidelných konzultací v rodinách v rozmezí 4 - 6 týdnů. „Každá
klientská rodina má svého poradce rané péče (doprovází klientskou rodinu od počátku terapie
až k nástupu do předškolního zařízení), na kterého se může i v období mezi jednotlivými
konzultacemi obracet telefonicky nebo e-mailem. Poradci rodinám v prvních obdobích po
sdělení diagnózy dítěte pomáhají s řešením aktuálních problémů týkajících se odborných
vyšetření, kompenzačních pomůcek, komunikačního systému, sociálních potřeb, rodinných
vztahů, výchovných a vzdělávacích otázek“…., a to vše „podle individuálního zadání každé
klientské rodiny“. „Poradci zapůjčují dětem do domácího použití vhodné pomůcky a hračky.
Pokud má rodina zájem, může dostat kontakt na jinou rodinu, která jí je ochotná předat své
zkušenosti s dítětem“.77
Standardní služby jsou klientům poskytovány zdarma. Z 108/2006 Sb. v § 72 jmenuje
sociální služby poskytované bez úhrady78 nákladů, mezi nimiž je i raná péče. Standardními
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Středisko rané péče Tamtam.[online]. Dostupné na Tamtam Web: <http://www.tamtam-praha.cz/o_nas.php>.
Středisko rané péče Tamtam.[online]. Dostupné na FRPSP Web: <http://www.frpsp.cz/stredisko-rane-pecetamtam >.
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Středisko rané péče Tamtam.[online]. Dostupné na Tamtam Web: <http://www.tamtam-praha.cz/o_nas.php>.
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Z 108/2006 Sb., § 72 – Sociální služby poskytované bez úhrady nákladů: sociální poradenství, raná péče,
telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, služby následné péče (ne zcela, je uvedena
výjimka), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
terénní programy, sociální rehabilitace (ne zcela, je uvedena výjimka), sociální služby v kontaktních centrech a
nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, služby sociálně terapeutických dílen (uvedena výjimka), sociální
služby intervenčních center.
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službami jsou zřejmě míněny základní činnosti a rozsahy úkonů rané péče dle Z 108/2006
Sb..
Středisko Tamtam své klienty nevyhledává, kontaktovat musí vždy sama rodina
(telefonicky, emailem) zároveň se také sama rozhoduje, jaké služby a v jakém rozsahu chce
využívat.79
Klienty střediska jsou80: rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením,
rodiny se závažným postižením vývoje řeči, rodiče se sluchovým postižením.
1) rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením tvoří většinu všech
klientů (Tamtam uvádí na webových stránkách, že mají cca 100 rodin na území Čech).
Většina dětí se narodila do prostředí, kde se nikdy dříve sluchové postižení nevyskytlo a kdy
ani průběh těhotenství a porodu nenaznačovaly nějaké obtíže. Některé děti se narodily slyšící,
ale v průběhu prvních dvou let prodělaly meningitidu nebo jinou závažnou chorobu, která se
následně projevila poškozením sluchu. Sluchové postižení může být součástí komplexu
různých dalších symptomů a některé děti, zvláště předčasně narozené, mají kromě sluchového
postižení poškozen také zrak. Tyto děti mají přes uvedené rozdíly společné, že sluch mají
poškozený před fyziologickým vývojem řeči a od počátku svého života vnímají svět kolem
sebe intenzivněji jinými smyslovými kanály. Zanedbání sluchového postižení snižuje
schopnost navazovat sociální kontakty a získávat informace o svém okolí, limituje se rozvoj
osobnosti dítěte, jakož i schopnost mluvené komunikace a učení. Není-li sluch vyšetřen a
diagnostikován v samotném období po porodu je velmi důležité, pokud rodiče začnou mít
podezření, že by sluch jejich dítěte mohl být poškození, aby si toto své podezření nenechali
pro sebe a sdělili ho pediatrovi, který doporučí odborné foniatrické vyšetření. Rodiče doma
mohou sami vyzkoušet reakce dítěte na předložené zvukové podněty. Při těchto zkouškách je
nutné pamatovat na to, že dítě, které neslyší, má vyvinuté periferní vidění a více reaguje na
záchvěvy vzduchu nebo vibrace. Ztráta sluchu by měla být diagnostikována do konce prvního
roku života, nejpozději do období fyziologického nástupu řeči.
Rodiče, jejichž dítě má kombinované postižení a kteří řeší otázky spojené se
záchranou života dítěte nebo řeší problémy přijímání potravy, motorického vývoje, zrakového
postižení. Pak dle střediska je porucha sluchu vnímána jako méně zásadní. I když postoj
rodičů je pochopitelný, přes to by rozvoj sluchového vnímání a komunikace s dítětem neměla
zůstat stranou zájmu. Sdělování a výměna informací patří k základním lidským potřebám,
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proto, pokud rodiče najdou komunikační způsob s dítětem, posílí tak jeho vývoj i v ostatních
směrech. S rozvojem sluchu je zbytečné čekat až do doby, kdy bude posílen například
motorický vývoj. Naprosto nezbytná je souběžná rehabilitace sluchu a zraku u dětí s duálním
smyslovým postižením.
2) rodiny dětí se závažným postižením vývoje řeči – pokud je dítě slyšící, ale jeho
vývoj řeči je opožděný (rodiče se zpravidla opožděným vývojem netrápí, např. co se týká
vývoje řeči u chlapců, přetrvává ve společnosti názor, že začínají mluvit později). Jestliže dítě
rozumí, ale ve čtyřech nebo pěti letech nemluví nebo mluví pouze málo (např. může se jednat
dle střediska o opožděný vývoj řeči, o dysfázii nebo jiné postižení přirozeného vývoje řeči),
měli by rodiče hledat odbornou pomoc, protože tento problém se sám neodstraní – je
zapotřebí speciálního logopedického i logopedického přístupu k dítěti.
3) Rodiče se sluchovým postižením se na středisko mohou obrátit v případě potřeby
získat dostatečné množství informací a poznatků z různých oblastí péče o dítě (např. jedná-li
se o prvotní pediatrická vyšetření, návštěvy dalších lékařů atp.), jelikož sluchový handicap jim
zatěžuje možnost získat informace přirozeným způsobem. Do rodin sluchově postižených
rodičů dojíždí poradce, který ovládá znakový jazyk a řeší komunikační problémy/bariéry mezi
členy rodiny či generacemi. Není rozhodující, zda dítě samotné je slyšící nebo neslyšící,
rodiče se na středisko mohou obrátit ještě před stanovením diagnózy nebo pokud potřebují
pomoci s řešením konkrétních problémů s dítětem.
Průběh intervenční a poradenské činnosti střediska Tamtam81:
1) Konzultace v klientských rodinách – rodina má svého poradce rané péče, který
navštěvuje rodinu v dohodnutých intervalech (4-6 týdnů, nebo krátkodobě i častěji. Po
nástupu dítěte do předškolního zařízení (v případě pravidelného každodenního docházení do
MŠ nebo jiného zařízení) se intervaly prodlužují až na 3 měsíce. Délka konzultace 1,5-3
hodiny. Poradce klientům naslouchá a rodiče se na něj mohou obracet během konzultace,
telefonicky, e-mailem dle potřeby.
Poradci volí v tu chvíli přístup, který je v tu chvíli nejvhodnější pro dítě i pro rodiče.
Záleží na individuální situaci a potřebách rodiny – v jaké situaci se rodina nachází, např. jak
dlouho již ví o sluchovém postižení svého dítěte, jestli má o sluchu a dopadech sluchového
postižení na dítě informace, jestli se již dříve setkala s dalšími lidmi (dětmi) se sluchovým
postižením. Dále se vychází z věku dítěte, velikosti sluchové ztráty, zdali má nějaké další
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zdravotní problémy. Pro práci s dětmi poradci používají dle potřeby různé pomůcky. Zvolené
činnosti mají cíleně směřovat k tomu, aby rodiče na základě získaných informací a osobních
zkušeností ve spolupráci s poradci přiměřeným způsobem rozvíjeli schopnosti dětí, ať již v
oblasti sluchového a zrakového vnímání, komunikace, porozumění, orální řeči, paměti,
rozumových i motorických dovedností.
2) Rodiče mohou po poradci rané péče ve středisku Tamtam žádat:
• posouzení vývoje dítěte, návrh stimulačního programu včetně návrhu vhodných
pomůcek;
• pravidelnou konzultaci vývoje dítěte (nejméně jedenkrát za rok) s dalšími členy
týmu podle jejich specializace;
• seznámení s aktuální nabídkou kompenzačních (případně rehabilitačních)
pomůcek a se způsobem jejich získávání;
• seznámení s možnostmi uplatnění nároků na sociální pomoc v souvislosti se
zdravotním stavem dítěte, seznámení s činnostmi nadací a dalších nestátních
subjektů podporujících osoby se sluchovým (zdravotním) postižením, pomoc při
sestavování žádosti o finanční podporu;
• zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště a na další rodiny, které mají
dítě se sluchovým postižením (na základě jejich souhlasu);
• návrh možnosti zařazení dítěte do předškolního zařízení, aktivní účast při jeho
vyhledávání;
• po zařazení dítěte do kolektivu spolupráci s dalšími příslušnými odborníky při
adaptaci;
• doprovod při návštěvách lékaře, zařízení nebo jednání s institucemi (v případě
klientovy žádosti o tuto službu).
První konzultace s poradci má informativní charakter, klientem střediska se rodina
stává podpisem Smlouvy82 o poskytování rané péče. Po první návštěvě v rodině jsou rodiče s
dítětem pozváni na Vstupní konzultaci do Střediska Tamtam. Na tomto setkání je přítomný
širší tým pracovníků a rodiče se mají možnost dozvědět o dalších službách, poskytovaných
zřizovatelem – Federací rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Zároveň se pořizuje krátký
záznam reakcí dítěte na zvukové podněty. Služby rané péče jsou poskytovány v souladu se
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Standardy rané péče (součást Standardů sociálních služeb MPSV), poradce je povinen
dodržovat Principy rané péče.83
Při standardním poskytování služeb rané péče je třeba, aby pracoviště rané intervence
naplňovalo tyto vybrané principy84:
• princip důstojnosti (např. respektovat individualitu dítěte a kulturní, sociální a
výchovné zvláštnosti každé rodiny, jednat s klientem dle zásad partnerství),
• princip ochrany (veškeré informace o klientovi jsou poskytovány jedině se
souhlasem),
• princip zplnomocnění (např. při plánování a hodnocení programu služeb rané
intervence jsou rodiče členy interdisciplinárního týmu),
• princip nezávislosti (př. služby jsou poskytovány tak, aby nečinily rodinu
závislou na poskytování služby),
• princip práva volby,
• princip týmového přístupu a komplexnosti služeb,
• princip přirozenosti prostředí,
• princip kontinuity péče.
Kde raná péče končí (do šestého někde se udává i do sedmého roku dítěte), tam
pedagogické poradenství začíná a v případě nutné následné péče pokračuje. Pro děti se
sluchovým postižením máme speciální pedagogické poradenství (speciálně pedagogická
centra pro sluchově postižené, mateřské, základní, střední školy pro sluchově postižené či
SOU), speciální pedagogy – poradenství a legislativě se podrobně věnuje druhá kapitola – viz
níže.

1.2.2.3.2

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby slouží osobám s poruchami komunikace způsobenými především
smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické
osoby.
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Služba obsahuje dvě základní činnosti85, pod kterými V 505/2006 Sb. rozvádí
konkrétní úkony:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1) tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,
2) tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku
v ruce, nebo obdobných metod pro osoby s kombinovaným a sluchovým
postižením;
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a
pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Tlumočnické služby pro neslyšící v České republice zprostředkovává ASNEP, což je
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.
Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (CZTN)86
Poslání služby vychází ze Z 108/2006 Sb. a z výše jmenovaných činností.
Cílem organizace je umožnit jejich klientům po celé ČR, kteří potřebují kterýkoliv z
typů tlumočení ke komunikaci se slyšícím okolím, aby měli k těmto službám co
nejpohodlnější přístup, aby jim byl tlumočník zajištěn vždy, kdy si jej vyžádají a stali se tak
plnohodnotnými účastníky společenského dění. Zároveň je důležité, aby tlumočník za
odvedenou práci dostal odpovídající odměnu.87

1.3 Financování sociálních služeb
1.3.1

Obecné principy financování sociálních služeb dle Z 108/2006 Sb., o sociálních
službách
• ze státního rozpočtu se krajům poskytuje dotace na financování běžných
výdajů související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb
v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých sociálních služeb,
• dotaci poskytuje ministerstvo,
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• kraj rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům
sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru sociálních služeb (§ 85 odst.1.),
• kraj předkládá ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový
rok; žádost obsahuje konkrétní požadavky (např. popis způsobu rozdělení a
čerpání dotace, seznam poskytovatelů sociálních služeb s uvedením služeb, na
které je dotace požadována, požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový
rok a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující 2 rozpočtové
roky, který vyplývá ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje),
• výši dotace kraji stanoví ministerstvo na základě procentního podílu kraje na
celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním
rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový
rok.88
Výše dotace se určuje s ohledem na stanovené výdajové rámce státního
rozpočtu, zpracovaný střednědobý plán rozvoje služeb, objem finančních prostředků podle
vydaných rozhodnutí o příspěvku na péči, počet registrovaných poskytovatelů sociálních
služeb a podle finanční náročnosti příslušné služby.
• dotace ze státního rozpočtu je obcím s rozšířenou působností poskytována
prostřednictvím rozpočtu kraje,
• dotace jsou poskytovány k financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou
zapsáni v registru,
• dotace lze poskytnout např.:
a) na podporu sociálních služeb,
b) na činnosti, které mají rozvojovou povahu (př. vzdělávání pracovníků
v soc. službách, na podporu kvality sociálních služeb ….),
• v oblasti poskytování soc. služeb se mohou podílet také programy financované
v rámci Strukturálních fondů Evropských společenství a dalších programů
Evropských společenství,
• na poskytnutí dotace není nárok.89
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1.3.2

Změny v stanovení financování sociálních služeb, provedené zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Sociální služby jsou nyní financovány vícezdrojově – příspěvek na péči, úhrada

uživatelů z vlastních příjmů, příspěvky zřizovatelů sociálních služeb, dotace z veřejných
rozpočtů a jiné zdroje (např. dary sponzorství, vedlejší hospodářská činnost, atd.).
Prvotní snahou nového zavedení příspěvku na péči bylo posílit soběstačnost uživatelů
sociálních služeb. Příspěvkem si uživatel má hradit většinovou část nákladů poskytované
služby. O příspěvku na péči byla již zmínka výše, proto se zaměříme zejména na jiné zdroje.
Aktuální model financování sociálních služeb uplatňuje dofinancování celkových
nákladů služeb z veřejných zdrojů (tj. ze státního rozpočtu a rozpočtu obcí a krajů).
Financování sociálních služeb ze státního rozpočtu formou dotací:
• dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování služeb sociální péče a
služeb sociální prevence na území kraje prostřednictvím rozpočtu kraje.
Účelem dotace je zajistit potřebnou síť sociálních služeb v území a vyrovnat
rozdíl v nabídce těchto služeb v rámci kraje.
• dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb.
O dotaci mohou žádat všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v
registru sociálních služeb.
Poskytovatel sociálních služeb, i když je úspěšně registrován, tak mu nevzniká
nárok na dotaci ze státního rozpočtu. Dotace jsou nenárokové (viz praktická část).
Poskytnutí dotace má dvě podmínky. První podmínkou je zajištění prostředků, ze
kterých lze následně dotaci vyplácet a druhým je odůvodněnost žádosti o dotaci – registrace –
v případě sociálních služeb se hodnotí např. potřebnost daného druhu služby v území, kde
působí, a to jak z hlediska druhu činnosti, tak z hlediska kapacit, které nabízí.
Zásadní změnou v poskytování sociálních služeb v Z 108/2006 Sb. je registrační
povinnost pro poskytovatele sociálních služeb. Zavedení registru poskytovatelů soc. služeb je
předpokladem k získání přehledu o rozsahu a charakteru sítě sociálních služeb.
Pro poskytovatele je zařazení do registru podmínkou k poskytování sociálních služeb a
jedním z předpokladů pro čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů. Cílem
zavedení registrace bylo, aby poskytovatelé měli bez ohledu na jejich právní formu stejná
práva a povinnosti. Reaguje se tím na dlouhodobě neřešené nerovné postavení poskytovatelů
sociálních služeb, kteří nejsou veřejné zřizováni orgány správy. K poskytovatelům služeb,
kteří jsou zřizováni jako příspěvkové organizace veřejné správy a k ostatním formám (nestátní
neziskové organizace, humanitární organizace církví, nebo podnikatelské subjekty), bylo
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přistupováno značně rozdílně, a to především z hlediska systému jejich financování. Na
registraci je právní nárok. Pokud žadatel splňuje stanovené podmínky, je příslušný správní
orgán povinen registraci, respektive oprávnění k poskytování sociálních služeb, udělit.
Plnění registračních podmínek a dalších zákonných povinností je předmětem kontroly, kvalitu
poskytování sociálních služeb provádí Inspekce sociálních služeb. Oprávnění k poskytování
sociálních služeb a kontrola Inspekce sociálních služeb je významným prvkem ochrany
uživatelů služeb. 90
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<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>, 11, 18-20 s.
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2 Zákony a vzdělávání dětí se specifickými potřebami, se
sluchovým postižením (Z č.561/2004 Sb., Z č. 155/1998 Sb.),
speciální pedagogické poradenství pro děti se sluchovým
postižením

2.1 Zákony a vzdělávání dětí se specifickými potřebami
2.1.1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání
Školský zákon č. 561/2004 Sb. upravuje vzdělání ve školách a školských zařízeních.
Stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a
povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů
vykonávající státní správu a samosprávu ve školství. Říká, že vzdělání je založeno na
zohledňování vzdělávacích potřeb jedince se specifickými vzdělávacími potřebami.
Vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami91:
•

dítětem, žákem, studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba
se zdravotním postižením, znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

•

zdravotním postižením se myslí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové
postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové
poruchy učení nebo chování.

•

zdravotním znevýhodněním se míní zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc
nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které
vyžadují zohlednění při vzdělávání.

•

tyto děti mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají
jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a
školského poradenského zařízení - školské poradenské zařízení zajišťuje
speciální vzdělávací potřeby.

•

děti mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a
speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou.
Dětem, žákům a studentům neslyšícím a hluchoslepým se zajišťuje právo

91

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 16
[online]. Dostupné na MŠMT Web: <http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf>.
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na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím komunikačních
systémů neslyšících a hluchoslepých osob podle jiného právního předpisu.92
•

vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a
studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě v rámci školy
jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími
programy.

•

ředitelé škol mohou ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě,
žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci
asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského
poradenského zařízení.

Školská poradenská zařízení:
Školská poradenská zařízení zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a
metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické
služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků
nebo studentů a přípravě na budoucí povolání.93 Do školských poradenských zařízení jsou
zahrnovány pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum. Blíže se
zde budeme věnovat pouze speciálně pedagogickému centru, jelikož zejména SPC zajišťují
speciálně pedagogickou péči a zabývají se přednostně jedinci zdravotně postiženými.
Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené jsou významnou součástí
komplexní péče o zdravotně postižené či znevýhodněné děti a jejich rodiny. Tato poradenská
instituce poskytuje bezplatné služby a podporu dětem od 3 let do ukončení školní docházky,
jejich rodičům popř. zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Přebírá klienty
Středisek rané péče, případně poskytuje služby rodinám s dětmi mladších třech let94. Se SPC
spolupracují žáci, studenti, kteří jsou vzděláváni na školách pro sluchově postižené a žáci se
sluchovým postižením, jež jsou integrováni do běžných škol a školských zařízení. Obsah
poradenských služeb a aktivit blíže definuje vyhláška č. 72/ 2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Vyhláška jmenuje jak standardní
činnosti center společné, tak i standardní činnosti speciální a to u center, která se zaměřují na
konkrétní cílovou skupinu (Centrum poskytující služby žákům s vadami řeči, zrakovým

92

Zákon č. 155/1998 Sb. O komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob.

93

Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.
OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU 2006. 67 s. ISBN 80-210-3977-9.
94
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postižením, sluchovým postižením, tělesným postižením, mentálním postižením, s poruchami
autistického spektra, žákům hluchoslepým, s více vadami).
Centrum poskytující služby žákům se sluchovým postižením, jejich zákonným
zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky95:
a) budování a rozvoj komunikačních dovedností žáka,
b) orální komunikace (logopedické techniky: výstavba mluvené řeči od hlásek po věty,
náprava výslovnosti, posazení hlasu, rozvoj slovní zásoby, sluchová výchova,
rytmizace, dechová cvičení),
c) vizuálně motorická komunikace (znakový jazyk, oční kontakt, jemná a hrubá
motorika, mimika obličeje, polohy a postavení rukou, umístění v prostoru, pojmová
a slovní zásoba ve znacích, stavba věty),
d) výcvik čtení s porozuměním,
e) výcvik odezírání,
f) kurzy znakového jazyka pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a
školská zařízení,
g) spolupráce s příslušným odborným zdravotnickým zařízením, klinikou ORL, která
provádí operaci kochleárního implantátu, na speciálně pedagogické přípravě žáka
na tento zákrok a participace na následné rehabilitaci,
h) cvičení na posilování nepostižených smyslových funkcí,
i) nácvik používání kompenzačních pomůcek,
j) individuální a skupinové terapie pro zákonné zástupce vedené psychologem,
k) rodinná terapie, krizová terapie, terapie pro neslyšící zákonné zástupce,
l) instruktáže pro zákonné zástupce,
m) sluchová výchova, zásady manuální komunikace, rozvoj motoriky dítěte, výstavba
orální řeči, alternativních metod čtení, analyticko-syntetická metoda čtení, vedení
pojmových deníků, řešení výchovných problémů, nácvik čtení s porozuměním,
využívání kompenzačních pomůcek, příprava na operaci kochleárního implantátu
apod.,
n) nácvik činností pro vyšetření audiometrem a příprava na audiometrické vyšetření
(dítě předškolního věku čeká v budoucnu audiometrické vyšetření sluchu u lékaře,
které vyžaduje spolupráci dítěte; ve školním věku podstupuje žák toto vyšetření

95

Vyhláška č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, 15 s.
[Online]. Dostupné na MŠMT Web: <http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1>.
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nejméně 1x ročně; aby bylo vyšetření objektivní, je dobré zvykat dítě na spolupráci
s vyšetřujícím).
Odborné obsazení speciálně pedagogického centra tvoří speciální pedagogové,
psycholog a sociální pracovník.
Speciálně pedagogická centra jsou většinou zřizována při školách pro sluchově
postižené.
Děti se sluchovým postižením je možno integrovat do škol běžného typu (tato
integrace je velmi významnou alternativou současného speciálního školství od počátku 90. let
20. století, její podíl na edukaci dětí se sluchovým postižením neustále vzrůstá) na základě
přání zákonných zástupců dítěte se souhlasem SPC a ředitele školy, do které má být dítě
integrováno. Vedení školy musí poté vytvořit vhodné podmínky pro integraci sluchově
postiženého dítěte. Dítě se sluchovým postižením lze dále intehrovat do školy „speciální“.
Rodiče (zákonní zástupci) upřednostňují integraci dítěte do školy běžného typu ve svém
okolí. Tyto motivace jsou dány zejména výhodnější dostupností základní školy než
„speciální“ školy pro sluchově postižené.

2.1.2

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých
osob.
Zákon upravuje používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

jako jejich dorozumívacích prostředků.
Podle Z 155/1998 Sb. mají neslyšící a hluchoslepé osoby právo svobodně si zvolit
z komunikačních systémů ten, který odpovídá jejich potřebám.
Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob:
• český znakový jazyk (dále ČZJ) je přirozený a plnohodnotný komunikační
systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky – tvary rukou,
jejich postaveními a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní částí trupu. ČZJ
má základní atributy jazyka např. znakovost, systémovost atd. a je ustálen po
stránce lexikální i gramatické.
• komunikační systémy vycházející z českého znakového jazyka jsou
znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace mluvené češtiny, písemný
záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografika, Braillovo písmo
s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma.
• znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně
hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou
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pohybem a postavením rukou ukazovány jednotlivé znaky, převzaté z českého
znakového jazyka.96
Používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob97, neslyšící a
hluchoslepé osoby mají právo na:
a) používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
b) vzdělávání s využitím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
c) výuku komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, kterou upravuje
jiný právní předpis.98
Neslyšící mají právo na tlumočníka, tlumočnické služby v případě návštěvy lékaře,
vyřizování úředních záležitostí a při zajištění dalších nezbytných potřeb.
Neslyšícím a hluchoslepým osobám, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty nebo hluchoslepou přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III.
stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby při soudním řízení poskytovány bezplatně a
také žákům a studentům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol, kterým tyto
výhody byly také přiznány, jsou tlumočnické služby poskytované bezplatně za podmínek
stanovených prováděcím právním předpisem.99

2.2

Speciální pedagogické obory
Surdopedie (z latinského surdus-hluchý, z řeckého paideia-výchova) je speciálně

pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem jedinců se
sluchovým postižením.100
Do roku 1983 byly výchova a vzdělávání sluchově postižených zahrnovány do
komplexního oboru logopedie. „Právě rozvojem poznání stále větších odlišností v metodice
práce a charakteru pojetí cílů v obou oborech a především postupné akceptování sluchově

96

Znakovaná čeština je uměle vytvořený systém, sloužící jako komunikační prostředek spíše postlingválně
neslyšícím, osobám ohluchlým či rodinným příslušníkům. Ze své vlastní zkušenosti vím, že pokud se člověk
snaží naučit znakovaný český jazyk je to daleko méně náročné než ČZJ. ČZJ je podlé mého názoru v odborné
praxi využitelnější než znakovaná čeština.
97
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, § 7.
98

1) § 16 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 384/2008 Sb.
99
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, § 7.
100
LEONHARDT in OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a
předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU 2006. 243 s. ISBN 80-210-3977-9.
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postižených jako jazykové a kulturní minority pak vedly k vzniku surdopedie jako samostatné
speciálně pedagogické disciplíny“.101
Logopedie je také speciální pedagogická vědní disciplína, která se věnuje nápravě
poruch, vad řeči a výslovnosti.

101

OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU 2006. 243 s. ISBN 80-210-3977-9.
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3 Psychosociální kontext sluchového postižení, rodina sluchově
postiženého dítěte

3.1 Sluchová porucha
Abychom se zde mohli podrobněji zmínit o psychosociálním kontextu sluchového
postižení, je nezbytné nejprve si definovat a charakterizovat sluchové postižení/sluchové
poruchy:
a) Rozdělení podle doby vzniku sluchové poruchy
Co to znamená být „sluchově postižený“?
Být „sluchově postižený“ může znamenat přinejmenším tři různé věci:
1) být nedoslýchavý – jedná se o sluchovou ztrátu, která lze nahradit sluchadly.
Pokud jsou děti vybaveny včas vhodnými sluchadly, mohou docela dobře
rozvinout mluvenou řeč a i navštěvovat bez větších problémů školy pro slyšící.
Nutné podotknout, že záleží na velikosti ztráty sluchu a na individuálních
schopnostech dítěte (např. odezírání),
2) být prelingválně neslyšící znamená, že se dítě s těžkou sluchovou vadou již
narodilo nebo ohluchlo před tím, než skončilo období vývoje řeči,
3) být ohluchlý (v tomto případě dochází ke sluchovému postižení až po
ukončeném vývoji řeči = postlingvální sluchové postižení). Člověk, který
ohluchne alespoň po částečném vývoji řeči, bude mít podstatně menší
problémy při komunikaci se slyšícími než kdokoliv, kdo se neslyšící narodil
nebo ohluchnul v nejranějším věku před rozvojem řeči,
4) osoby s kombinovanou sluchovou a zrakovou vadou (slepohluší),
5) člověk trpící ušními šelesty (tinnitus aurius) nemusí patřit ani do jedné z výše
uvedených skupin, je však sluchově postižený.102
Beáta Krahulcová také uvádí: „v souvislosti s dobou vzniku sluchové vady se rozlišují
tyto skupiny sluchově postižených dětí:
1) s herditárním (dědičným) a kongenitálním (vrozeným) sluchovým postižením;
2) s prelingválním (před ukončením vývoje řeči) sluchovým postižením;
3) s postlingválním (po ukončeném vývoji řeči) sluchovým postižením“.
102

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1. díl. Praha:
Septima, 1999. 38-54 s. ISBN 80-7216-096-6.
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„ Z hlediska závažnosti se obecně považují za nejtěžší hereditární, kongenitální
(vrozené) a prelingvální (postižení vzniklé před ukončením vývoje řeči)“. 103
b) Rozdělení podle hloubky sluchové poruchy, stupně sluchového postižení
„ Z foniatrického104 hlediska se sluchové vady rozdělují do kategorií podle hloubky
sluchové poruchy, která je měřena tónovým audiometrem a vyjádřena audiogramem. Názvy
jednotlivých kategorií se v čase mění, aktuální označení podle WHO105 je uvedeno v
tabulce“.106
Tabulka stupňů sluchové poruchy
Stupeň sluchové
poruchy:

Odpovídající
audiometrické
ISO hodnoty:

Projevy:

(průměr frekvencí 500,
1000,
2000, 4000 Hz)
0

25 dB nebo lepší

Žádné nebo velmi lehké problémy se sluchem.

žádná porucha

(lepší ucho)

Schopnost slyšet šepot.

1

26-40 dB

Schopnost slyšet a opakovat slova, která jsou

lehká porucha

(lepší ucho)

mluvena normálním hlasem z 1 metru.

2

41-60 dB

Schopnost slyšet a opakovat slova, která jsou

střední porucha

(lepší ucho)

mluvena hlasitou řečí z 1 metru

3

61-80 dB

Schopnost slyšet nějaká slova, když jsou křičena

těžká porucha

(lepší ucho)

do lepšího ucha.

4

81 dB a větší

Neschopnost slyšet a porozumět dokonce hlasu,

velmi těžká

(lepší ucho)

který je křičen.

porucha
Dospělí: 41 dB a více (lepší ucho)

Omezující sluchová porucha:
(disabling hearing impairment)

Děti do 15 let včetně: 31 dB a více (lepší ucho)

Z:Report of the Informal Working Group on Prevention of Deafness and Hearing Impairment
Programme Planning WHO, Geneve, 1991. With adaptations from Report of the First Informal
Consultation on Future Programme Developments for the Prevention of Deafness and Hearing
Impairment, World Health Organisation, Geneve, 23-24 January 1997, WHO/PDH/97.3.
in ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, Praha: Septima, 2006. 7 s. ISBN 80-7216-232-2
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KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených, Praha: Karolinum, 2003. 72 s. ISBN 80-246-0329-2.
foniatrie je lékařský obor, který se zabývá vyšetřováním hlasu, řeči a sluchu člověka, rehabilitací a léčbou
poruch.
105
World Health Organisation = světová zdravotnická organizace.
106
ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, Praha: Septima, 2006. 6- 7 s. ISBN 80-7216232-2.
104
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„Stupeň sluchového postižení je velmi významnou charakteristikou, protože na určité
úrovni dochází ke kvalitní proměně jeho důsledků, ke ztrátě schopnosti vnímat a používat
řeč“.107
c) typy sluchových vad
• poruchy percepční – vrozené nebo získané degerativní změny vznikly na
vnitřním uchu nebo na sluchovém nervu. Patří mezi ně většina těžkých sluchových poruch.
• poruchy převodní – poruchy, při nichž je funkce vnitřního ucha a
sluchových nervů zachována, poškozena je oblast středního ucha108.
Psychosociální důsledky sluchového postižení jsou diametrálně odlišné v závislosti na
době vzniku vady, jejím stupni, včasném diagnostikování vady a na specializované komplexní
péči. Sluchové postižení se promítá do vývoje dítěte a do života sluchově postiženého
člověka. Vývojová vada blokuje nebo deformuje rozvoj řeči a myšlení; vada získaná
v pozdějším věku ovlivňuje funkce, které již byly vytvořeny.

3.2 Psychosociální kontext sluchového postižení
3.2.1

Vliv sluchového postižení na psychické funkce
„Nedostatek vnímání a pochopení zvuků z okolí vede k ovlivnění rozvoje dítěte

zejména v oblasti verbální inteligence, rozvoje řeči a v oblasti psychosociální“.109
• Inteligence
Každé dítě se rodí s geneticky danými inteligenčními předpoklady, které se rozvíjejí.
“U slyšícího dítěte, které vyrůstá v přirozeně podnětném prostředí, se neverbální (názorová) a
verbální (slovní) složka inteligence rozvíjí více méně vyrovnaně. U dítěte se sluchovou
poruchou dochází k disproporčnímu rozvoji. Zatímco neverbální složka se obvykle rozvíjí na
úrovni oněch vrozených geneticky daných předpokladů, verbální složka se opožďuje“.110
• Řeč
Řeč je oblastí, která je nejvíce poznamenaná sluchovou poruchou. Čím dříve sluchové
postižení vzniká a čím vyšší je sluchová ztráta, tím větší je dopad na přirozený vývoj řeči.
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Ontogeneze mluvené řeči těžce sluchově postižených: „u těžce sluchově postižených
dětí zjišťujeme obvykle omezený, přerušený a opožděný vývoj řeči. Charakteristika vývoje řeči
se odvíjí od stupně sluchového postižení, přítomnosti nebo absence dalšího postižení, věku a
dosaženého stadia vývoje řeči, kdy sluchové postižení vzniklo, exogenních sociálních faktorů
stimulačního rodinného prostředí z hlediska úspěšné nebo neúspěšné obousměrné
komunikace, časné diagnostiky a časného startu speciální rehabilitační péče, ovlivněné
rodinnou výchovou, později od kvality rehabilitační péče a spolupráce s rodinou“.111
Vymětal (in Info-zpravodaj) ve svém článku uvádí, že „slova, obrazy nebo znaky jsou
stavebními kameny myšlení. U slyšících lidí jsou těmito stavebními kameny mluvená slova, u
neslyšících jsou to znaky nebo obrazy. V mozku člověka jsou oblasti, které souvisí s řečí.
Proto je důležité, kdy se dítě začne jazyk učit“.
„U neslyšících dětí je nutné, aby se s nimi jejich okolí dorozumívalo znakovým
jazykem. Jejich myšlení se pak rozvijí rychleji a lépe než u neslyšících, kteří jsou odkázáni
pouze na odezírání. S rozvojem jazyka a myšlení souvisí také rozvoj citů a mezilidských
vztahů“.112
• Sociální oblast
Po narození každého dítěte začíná bezprostředně socializační proces. Dítě si plní své
vývojové úkoly a jedním z nejpodstatnějších je postupné začleňování se do společnosti,
vytváření si kvalitních sociálních vztahů. Pro pozdější emoční a sociální zralost navázání
kvalitního primárního vztahu nejčastěji s matkou, jeho prostřednictvím pak s delšími členy
rodiny a společností.113 Důležitá je včasná diagnóza a kompenzace vady sluchu, aby
odlišnému chování dítěte bylo porozuměno a navázala se s ním co nejdříve pro něho vhodná
komunikace. Před rodiči stojí velmi nelehká situace – zpravidla musí komunikaci přizpůsobit
dítěti a to znamená, například u dětí s těžkou vadou sluchu, začít se učit zcela jiný
komunikační systém, který je založený na jiných atributech jazyka než mluvený český jazyk.
Dítě s těžkou sluchovou poruchou může totiž na svojí matku (z 90% slyšící) reagovat
jinak, než by reagovalo dítě zdravé a než ona sama očekává. Matka může znejistět, obávat se
zvláštností svého miminka, méně je stimulovat, pociťovat menší uspokojení a kompetenci ve
své mateřské roli.114
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Sluchové postižení, zejména prelingvální hluchota může omezovat socializační vývoj
nebo redukovat situace pro něj potřebné.
Je známo pět oblastí, které nejčastěji zapříčiňují problémy právě v socializaci u lidí se
sluchovým postižením: komunikační problémy, specifika ve vývoji myšlení, nedostatky
v mimovolním učení, sociální separace a nevhodný výchovný přístup115.
„Sluchově postižené dítě, jehož komunikační dovednosti jsou na nižší úrovni, je
většinou vystaveno interakčním situacím méně, má tedy i méně sociálních zkušeností. Jeho
spektrum informací o světě je ochuzeno o mimovolné sluchové vnímání a chápání sociálních
vztahů může být zkresleno. Z těchto důvodů bývá sociální chování dítěte se sluchovým
postižením na nižší vývojové úrovni a může vykazovat určité specifické rysy“ ….. „Stejně tak
může jeho menší porozumění okolnímu světu a nejistota vést k nepřiměřeným reakcím
v emociální oblasti“.116 Někteří autoři popisují vlastnosti, které jsou pro lidi se sluchovým
postižením specifické.

3.3 Rodina se sluchově postiženým dítětem
Narození dítěte se zdravotním postižením se pojí s pocity zklamání a také s mnoha
dalšími negativními pocity obou rodičů.
Jako jeden z nejhorších prožitků pro rodiče je ztráta pocitu kontroly nad situací. Tento
pocit rodiče může vést k bezúčelnému hyperaktivnímu chování nebo k ustrnutí a neschopnosti
dělat cokoli. Jedná se o ztrátu role rodiče zdravého dítěte, ke které se pojí pocity selhávání
v ploditelské a rodičovské roli. Postižené dítě je i zásahem rodičů do jejich sebepojetí, snadno
ztrácejí sebedůvěru a sebejistotu. Lze říci, že dochází ke krizi jak osobní, tak i rodičovské
identity.
Reakce rodiny na narození postiženého dítěte má svůj typický průběh, který je
podobný reakci na závažnou nemoc nebo úmrtí člena rodiny. Reakce má pět stadií emočních
reakcí, i když jsou tato stadia vždy přirozeně individuální a různého tempa (podle KüblerRossové, tak jej popsala v r. 1969): 1) šok, 2) popření), 3) smutek, zlost, úzkost a pocity viny,
4) rovnováha, 5) reorganizace117.
Není pochyby o tom, že nerození postiženého dítěte nebo odhalení postižení
v pozdějším věku, je situací, která má negativní dopady jak na prožívání jedince, ale může se
115

VYMĚTAL, J. Problematika socializace u sluchově postižených. In Info zpravoda: 2000, č .2-3/2000, 6 s.
ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, Praha: Septima, 2006. 11 s. ISBN 80-7216232-2.
117
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. 79-80 s. ISBN 80-247-0586-9.
116

58

promítat i do všech rodinných vztahů. Každý z rodičů má jiný způsob, jak se vzniklou novou
okolností vyrovnat. Matka a otec se mohou nacházet na zcela jiném stupni vývoje
vyrovnávání se s diagnózou dítěte. Jeden může projít celým procesem až ke smíření a
vyrovnání se s postižením, druhý může ustrnout v půli cesty.

Může u nich dojít

k vzájemnému odcizení až k narušení partnerského vztahu, jelikož si například neumí být
vzájemnou oporou, nedokážou si vzájemně porozumět. To jak se rodina dokáže se situací
vyrovnat, záleží na mnoha faktorech – na typu a rozsahu postižení, na hodnotové hierarchii
rodiny, na její přizpůsobivosti a odolnosti, na zkušenostech s překonáváním krizí118 a podle
mého názoru také na umění včas si najít odbornou pomoc.
Rodiče si v této náročné životní situaci zaslouží, aby i o ně bylo pečováno a měli
možnost vyhledat odbornou pomoc. Některé formy odborné pomoci a podpory pro rodiče
jsme si zde uvedly: psychoterapie – individuální, skupinová (svépomocné skupiny), rodinná,
partnerská a krizová intervence. Rodiče se sluchově postiženým dítětem by měli nacházet
podporu a dostávat odbornou pomoc od středisek rané péče a speciálně pedagogických center,
která jsou určená pro děti se sluchovým postižením a jejim rodičům. Jinou otázkou je však
dosažitelnost středisek a center pro sluchově postižené děti a jejich rodiče. Rodiče mají určitě
právo obrátit se na výše zmiňovanou odbornou pomoc ve svém okolí.
Cílem krizové intervence rodině je realisticky přijmout situaci tak, aby rodina znala
všechna omezení, která postižení představuje, ale aby znala všechny své možnosti a chtěla je
využívat a rozvíjet.
Některé zásady krizové intervence119:
Vést intervenci tak, aby se rodina dokázala odpoutat od uvažování o příčinách
postižení směrem ke zvládání nároků situace. Krizový intervent ovšem v prvních chvílích
musí být připraven především naslouchat, umožnit rodině mluvit volně o všech, i negativních
a zdánlivě nepřijatelných pocitech
Při rozhovorech s rodinou užívat věcný, srozumitelný jazyk, důležité věci opakovat.
Zejména zpočátku rodiče pod vlivem masivní úzkosti nepřesně a neúplně vnímají sdělované
informace.
Poskytnout, doplnit rodičům informace jak o postižení, tak o možných zdrojích
pomoci. Zprostředkovat kontakt na dostupné sociální zdroje, odborné služby, svépomocné
organizace, občanská sdružení a další podpůrné systémy. Rodičům mohou pomoci ujištění, že
v podobné situaci sami a potřebují například taky jasnější vizi do budoucnosti, proto například
118
119

Tamtéž.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. 81-82 s. ISBN 80-247-0586-9.

59

Středisko rané péče nabízí návštěvu v rodině, jejichž dítě je již starší a mají tak za sebou
řešení a zvládnutí problémů, které rodinu s mladším dítětem teprve čekají.
Zásadní je aktivovat rodiče a zdůrazňovat možnosti a volby, které rodina může využít.
Krizová intervence by měla směřovat k podpoře stability, adaptability a harmonie
v rodině. Krizovou telefonickou intervenci a krizovou pomoc definuje Z108/2006 Sb., o
sociálních službách. Tato služba je poskytována zdarma. Například Sdružení Linka bezpečí
provozuje Rodičovskou linku, kam se ve všedních dnech mohou obracet rodiče se svými
problémy. Pomoc na lince je zajištěna kvalifikovanými odborníky – psychology.

3.4 Sourozenec dítěte s postižením

V nelehké situaci se často mohou nacházet i sourozenci a to v případech, že rodiče
soustředí svou pozornost a zájem na dítě s handicapem, nebo naopak centrem jejich
pozornosti se stává dítě zdravé.
V případě koncentrace pozornosti a zájmu na dítě s postižením bývá zdravý
sourozenec odsunut do pozadí, není mu ze strany rodičů věnována dostatečná pozornost, ale
současně od něj rodiče vyžadují zralejší chování než je obvyklé v jeho věku (př. větší
zodpovědnost, v případě potřeby umět zastoupit rodiče a umět se o sourozence v některých
věcech postarat). Druhým extrémem bývá koncentrace pozornosti a zájmu na zdravé dítě se
současným opomíjením dítěte postiženého. Úkolem zdravého dítěte je, dle názoru rodičů,
kompenzovat neuspokojení z postiženého dítěte. Proto bývá tento rodičovský postoj spojen
s většími nároky a očekáváním vzhledem ke zdravému dítěti, což však nemusí odpovídat
možnostem a věkové úrovni tohoto potomka. V tomto postoji lze spatřovat obranný
mechanismus, který má podpořit rodičovské sebevědomí a kompenzovat zklamání ze
znevýhodněného dítěte.
Zdravý sourozenec může mít k postiženému dítěti ambivalentní vztah, který může být
umocnit zejména extrémními a nereálnými požadavky ze strany rodičů. V jeho chování se
mohou uplatňovat různé obranné mechanismy, které mu mají pomoci zvládnout obtížnou
situaci.120
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4 Praktická část – dotazník pro poskytovatele sociálních služeb
pro rodiny dětí se sluchovým postižením
4.1 Východiska, cíle a úkoly výzkumu
Východiskem výzkumu jsou zásadní změny v sociálních službách, které byly
nastoleny Z 108/2006 Sb. a V 505/2006 Sb. a které jsou předmětem bližšího zájmu a
podrobněji specifikovány již v teoretické části diplomové práce (viz 1.1, 1.2, 1.3).
Hlavním cílem šetření je pokusit se zjistit od poskytovatelů sociálních služeb, jak jsou
jednotlivé změny uplatňovány v praxi a jak sami hodnotí jejich efektivnost v rámci své
zkušenosti od nabytí účinnosti Z 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Úkolem získaných informací není kritika prvotních „převratných“ úmyslů (př.
úprava/zrovnoprávnění financování sociálních služeb) Z 108/2006 Sb., které se jeví jako ne
zcela úspěšné (vyplývá z informačních zdrojů - médií), ale reálný náhled na vzniklou situaci,
se kterou se organizace/zařízení v sociálních službách každodenně setkávají. Myslím si, že
vzhledem k náročnosti poskytované práce a těžkým pracovním podmínkám je zapotřebí, aby
této problematice byla věnována náležitá pozornost.

4.2 Metodický postup
4.2.1

Respondenti
Dotazník sloužící k získání podkladů pro výzkum byl rozesílán poradnám a zařízením,

které poskytují sociální služby, jež jsou definovány v Z 108/2006 Sb. Vzhledem k tématu
diplomové práce byly oslovovány s žádostí o vyplnění dotazníku zařízení a organizace
primárně určené pro rodiny se sluchově postiženým dítětem a později byl rozesílán rovněž
poradnám určeným dospělým klientům se sluchovým postižením, a to z důvodu ne příliš
velkého zájmu respondentů. Tento fakt jsem nakonec nepovažovala za kontraproduktivní,
jelikož se stále jednalo o poskytovatele sociálních služeb pro sluchově postižené.
Pracovníci v poradnách byli oslovováni elektronickou/e-mailovou poštou, a to za
účelem docílit zisku co největšího počtu dat. To znamená, že jsem tímto způsobem mohla
kontaktovat poradny na území celé České republiky. E-mailové adresy jsem vyhledávala
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v Adresáři služeb nejen pro neslyšící121, Adresáři pro osoby se zdravotním postižením122 a na
webových stránkách jednotlivých zařízení pomocí zadání klíčového slova (název poskytované
služby) do vyhledávání – tak jsem nacházela kontakty např. na jiná střediska rané péče, než
ta, co jsou uvedena v Adresáři služeb nejen pro neslyšící (v Adresáři je pouze Středisko rané
péče Tamtam v Praze a Olomouci).
E-mail s vysvětlením, prosbou, zaručením diskrétnosti a přiloženým dotazníkem byl
rozeslán 171 zařízením. Na 171 odeslaných e-mailů celkem reagovalo 37 poraden a jiných
poskytovatelů sociálních služeb. Přičemž z tohoto počtu odpovědí přiložilo dotazník 25
respondentů. 2 dotazníky musely být pro neúplné a nesprávné vyplnění vyřazeny (např.
respondenti na jednu otázku zaškrtli více odpovědí nebo tak neučinili vůbec). Pro zpracování
výsledku výzkumu bylo tedy použito 23 dotazníků.
Ze zbývajících 12 reakcí mě 5 respondentů odkázalo na jiné kontakty. Jako příklad si
zde můžeme uvést 2 střediska rané péče, která mě odkázala na Středisko rané péče Tamtam,
jelikož nyní nemají ve své péči dítě se sluchovým postižením. 3 pracovníci v sociálních
službách mi s omluvou odpověděli, že jsou na své pracovní pozici krátce a že ze svého
hlediska považují vyplnění dotazníku za nerelevantní, protože podle svého názoru prozatím
získali v sociálních službách málo zkušeností. Další 2 pracovníci uvedli, že dotazník nemohou
vyplnit z důvodu velké pracovní vytíženosti (př. málo zaměstnanců na pracovišti; velké
množství administrativních úkonů, proto nemají čas vyplňovat dotazníky). Dvě poradny mi
odpověděly, že jako poskytovatelé sociálních služeb byly zrušeny a poslední reakci na mnou
odeslaný dotazník bych si zde dovolila přímo citovat: „Dobrý den, naše organizace byla
z důvodu nepřidělení dotací na sociální služby již po zavedení zákona nucena zrušit registraci
na poskytování sociálních služeb“.
Dva pracovníci v sociálních službách mi zároveň k přiloženému dotazníku připsali, že
jsou také velmi vytíženi administrativní prací a že nestíhají odpovídat na všechny maily
s dotazníky bakalářských a magisterských prací, které jim denně přichází. Domnívám se, že
mi vyšli vstříc díky tomu, že mě osobně znají na základě plnění povinné praxe a stáží na škole
nebo dobrovolnické činnosti, které jsem v těchto zařízeních absolvovala.
I přes ne velikou návrtanost dotazníků, jejíž důvod sama přisuzuji pracovní vytíženosti
zaměstnaců, přišly pozitivní reakce, které mě povzbudily k tomu, abych ve výzkumu
pokračovala, i když počet respondentů je velmi nízký. Příklad: “Dobrý den, přikládáme Vám
vyplněný dotazník. Doufám, že se zaškrtnuté odpovědi budou shodovat u většiny dalších
121
122

Adresář služeb nejen pro neslyšící. Praha: FRPSP, 2007. ISBN 978- 80- 86792-20-0.
Adresář pro osoby se zdravotním postižením. Hl. město Praha, 2007.
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poskytovatelů“…. „Sice je tato dotazníková práce pro diplomku záslužná a užitečná věc.
Budeme fandit, aby se vaše práce dostala i na stůl přislušnému ministerstvu a odboru“.
4.2.2

Dotazník
Dotazník (viz Příloha č. 1) pro poskytovatele sociálních služeb obsahuje 27

otázek/výroků, které byly zformulovány na základě důkladného prostudování Z 108/2006 Sb.
a V 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách). Jelikož
dotazníky byly rozasílány elektronickou poštou, jejich forma k tomu byla přizpůsobena, aby
respondenti mohli přímo pracovat s přiloženým souborem v mailu. I když v dotazníku
požaduji od poskytovatlů sociálních služeb vyplnění základních údajů, jako jsou: jméno,
činnost organizace/zařízení a hlavní poskytované služby, tyto údaje zde neuvedu. Dotazníky
jsem rozesílala s příslibem diskrétnosti, protože obsahují otázky, které se týkají financování,
provozu a souvisí tak se základní existencí působnosti zařízení/organizací, poskytujících
sociální služby. Respondentům tak bylo umožněno odpovídat na choulostivé otázky se
zachováním anonymity zařízení/organizace.
U 23 dotazníků (č.1-23) jsou místo názvů zařízení/organizací uvedeny názvy krajů
České republiky, kde respondenti jako poskytovatelé sociálních služeb působí123. Ze 14 krajů
ČR přišly vyplněné dotazníky z 10 krajů. Zastoupeny jsou kraje: Jihočeský (2), Jihomoravský
(1), Královehradecký (1), Moravskoszlezský (2), Olomoucký (3), Plzeňský (2), Praha (8),
Středočeský (1), Vysočina (2), Zlínský (1). Rozdělení do krajů může posloužit k porovnání
situace v jednotlivých krajích, i když vzhledem k nízkému počtu dotazníků není toto
porovnání dostatečně reprezentativní. Přehled respondentů (= krajů, kde respondenti jako
poskytovatelé sociálních služeb působí) a přehled jejich odpovědí viz příloha č. 2.
Jak je výše uvedeno, dotazník obsahuje 27 otázek/výroků, přičemž u 6 z nich je na
základě otevřené otázky volné pole pro zkonkretizování odpovědí příp. uvedení poznámky. U
každé otázky či výroku respondent volí na číselné stupnici od 1 (zcela ano) po 5 (zcela ne)
svou odpověď, která by měla vycházet z jeho vlastní zkušenosti. V případě, že neví nebo
nerozumí otázce, může zaškrtnout 3 (nevím).

123

Dotace ze státního rozpočtu se na financování běžných výdajů sociálních služeb poskytují krajům České
republiky a kraj rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří
jsou zapsáni v registru soc. služeb.
Výši dotace stanoví ministerstvo na základě procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních
prostředků vyčleněným ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový
rok. Dotace ze státního rozpočtu je obcím s rozšířenou působností poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje
viz 2.3.
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4.3 Hypotézy šetření
Vzhledem k primárnímu cíli šetření, který navazuje na zmíněná východiska šetření
(viz 4.1), jsem se rozhodla stanovit několik hypotéz.
H1 Většina zařízení či organizací pociťuje dopady opatření na snižování státního
dluhu ve svém rozpočtu, jelikož se snižuje výše dotací ze státního rozpočtu určená na
sociální služby.
H2 Zákonem č. 108/2006 Sb. nejsou poskytovatelům sociálních služeb zajištěny
takové podmínky (legislativní/finanční – př. nedostatek peněz, pozdržování výplaty mezd
zaměstnancům, přetíženost zaměstnanců z důvodu nedostatečného množství pracovníků
atd.), aby základní zásady (jež definuje Z 108/2006 Sb.) pro uživatele sociálních služeb
mohly být uživatelům sociálních služeb poskytovány na patřičné úrovni.

4.4 Získaná data a interpretace
Na základě zpracovaných dat získaných z dotazníků zjišťujeme, jak je vidět v Tabulce
č. 4.1, že nejvyšší procentuální podíl odpovědí ANO je u otázek:
• č. 18 (91%),
• č. 1 a 7 mají po 87%,
• č. 6, 10, 20 (78%),
• č. 2, 11, 15, 24, 26 (74%),
• č. 4, 22, 25 (70%),
• č. 3 (65%),
• č. 9,19,23 (61%).
Zatímco u odpovědí NE mají nejvyšší procentuální podíl pouze otázky:
• č. 16 (78%),
• č. 17 (74%),
• č. 13 (61%),
• č. 8,14, 21 (57%).
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Tabulka č.4.1: Tabulka rozdělení odpovědí – sjednocení odpovědí ano, ne
Odpověď
Otázka č.:

TABULKA ROZDĚLENÍ ODPOVĚDÍ
ANO
NEVÍM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

20
17
15
16
11
18
20
7
14
18
17
9
8
8
17
3
5
21
14
18
7
16
14
17
16
17
8

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

NE

Sjednocení odpovědí ANO, NE.
87 %) 1 ( 4,3 %)
2 ( 8,7
74 %) 1 ( 4,3 %)
5 ( 22
65 %) 2 ( 8,7 %)
6 ( 26
70 %) 4 ( 17 %)
3 ( 13
48 %) 6 ( 26 %)
6 ( 26
78 %) 3 ( 13 %)
2 ( 8,7
87 %) 1 ( 4,3 %)
2 ( 8,7
30 %) 3 ( 13 %) 13 ( 57
61 %) 5 ( 22 %)
4 ( 17
78 %) 4 ( 17 %)
1 ( 4,3
74 %) 3 ( 13 %)
3 ( 13
39 %) 4 ( 17 %) 10 ( 43
35 %) 1 ( 4,3 %) 14 ( 61
35 %) 2 ( 8,7 %) 13 ( 57
74 %) 3 ( 13 %)
3 ( 13
13 %) 2 ( 8,7 %) 18 ( 78
22 %) 1 ( 4,3 %) 17 ( 74
91 %) 0 (
0 %)
2 ( 8,7
61 %) 2 ( 8,7 %)
7 ( 30
78 %) 0 (
0 %)
5 ( 22
30 %) 3 ( 13 %) 13 ( 57
70 %) 1 ( 4,3 %)
6 ( 26
61 %) 2 ( 8,7 %)
7 ( 30
74 %) 2 ( 8,7 %)
4 ( 17
70 %) 1 ( 4,3 %)
6 ( 26
74 %) 5 ( 22 %)
1 ( 4,3
35 %) 4 ( 17 %) 11 ( 48

%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)

Otázky č. 1-2 = obecné otázky k Z 108/2006 Sb.
Otázky č. 3- 6 = otázky k sociálním službám, jež jsou definovány Z 108/2006 Sb.
Otázky č. 7-8 = dodržování základních zásad, jež definuje Z 108/2006 sb.
Otázky č. 9-11 = příspěvek na péči
Otázky č. 12-26 = financování a finanční prostředky poskytovatelů sociálních služeb
Otázka č. 27 = otázka ke standardům kvality sociálních služeb V 505/2006 Sb.
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Graf č.4.2: Procentuální zastoupení odpovědí ano

Graf č.4.3: Procentuální zastoupení odpovědí ne
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Jednotlivé otázky/výroky v dotazníku jsou rozděleny do šesti tématických okruhů,
jejichž otázky jsou zaměřeny na:
1) Obecné otázky k Z108/2006 Sb.
2) Otázky k sociálním službám, jež jsou definovány Z 108/2006 Sb.
3) Dodržování základních zásad, jež jsou definovány Z 108/2006 Sb.
4) Příspěvek na péči.
5) Financování a finanční prostředky poskytovatelů sociálních služeb.
6) Otázka ke standardům kvality sociálních služeb V 505/2006 Sb.
1) 87% poskytovatelů sociálních služeb uvítalo Z 108/2006Sb. s očekáváním velké
změny v sociálních službách a 74% poskytovatelů zákon dnes považuje za pozitivní změnu
vzhledem k předcházejícímu systému (před rokem 2007).
2) 65% respondentů souhlasí s tím, že sociální služby prostřednictvím Z 108/2006 Sb.
a V 505/2006 Sb. jsou dnes lépe koncipovány a 70% dotazovaných považuje 34 definovaných
druhů sociálních služeb Z 108/2006 Sb. v praxi za prospěšné. Podle 78% jsou ve většině
zařízeních/organizacích poskytujících sociální služby potřeby uživatelů uspokojovány eticky
a důstojně.
3) Základní zásady Z 108/2006 Sb. (např.: nárok na bezplatné poskytnutí základního
sociálního poradenství má každá osoba, pomoc musí vycházet z individuálních potřeb osob,
musí na osoby působit aktivně - viz kap. 1) jsou podle 87% (1 zcela ano, 19 spíše ano) v praxi
dodržovány. Avšak více než polovina 57% (12 spíše ne, 1 zcela ne) poskytovatelů nesouhlasí
s výrokem,

že

sama

zařízení/oraganizace

mají

zajištěny

takové

podmínky

(finanční/legislativní), aby tyto zásady mohly být uživatelům poskytovány.
4) 61% respondentů souhlasí, že prostřednictvím příspěvku na péči, jehož výše je
stanovena ve čtyřech stupních závislosti na pomoci jiné osoby, zákon č. 108/2006 Sb. posiluje
finanční soběstačnost uživatelů sociálních služeb. 78% uživatelů sociálních služeb souhlasí s
výrokem: uživatelé, jež pobírají v hotovosti příspěvek na péči, mají vyšší možnost efektivně a
aktivně se sami spolupodílet na řešení své nepříznivé sociální situace. Na druhé straně 74 %
respondentů se domnívá, že jednotlivá kritéria či jednotlivé úkony, které jsou posuzovány pro
účely stanovení stupně závislosti při posuzování péče o vlastní osobu a při posuzování
soběstatečnosti pro získání příspěvku na péči jsou spíše uzpůsobeny tělesně postiženým
lidem, nežli lidem se sluchovou vadou nebo s kombinovaným postižením.
5) Podle 61% záporných odpovědí nebylo zákonem č. 108/2006 Sb. odstraněno
znevýhodnění v přístupu poskytování financí z veřejných finančních prostředků. Více než
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polovina respondentů 57% nesouhlasí s tím, že by byl dnes nastolen jasnější systém
financování sociálních služeb. Dopad opatření na snižování státního deficitu pocítilo ve svém
rozpočtu již 74% dotazovaných zařízení/organizací. 78% poskytovatelů sociálních služeb
považuje dotace na sociální služby, které rozděluje MPSV krajům za nedostatečné. Na otázku,
zda se respondentům pracujícím v sociálních službách někdy stalo, že by jim peníze z dotací
nebyly proplaceny, 74% odpovědělo ne. Ale 91% by uvítalo, kdyby sociální sektor a sociální
služby byly legislativně chráněny proti nevyplácení přislíbených dotací124. Výše
poskytovaných finančních prostředků ze státních dotací je z 61 % u dotazovaných
zařízení/organizací spíše konstatní a nedochází tak k výrazným výkyvům. 78% zařízení
uvedlo, že nedostatek peněz má vliv na počet jejich zaměstanaců. U 70% nastala situace, kdy
musela být z důvodu nedostatku financí pozdržena výplata mezd. 61% (5 zcela ano, 9 spíše
ano) rospondentů odpovědělo, že zaměstnanci v jejich zařízení/organizaci jsou přetíženi. 74%
organizací/zařízení čerpá finanční prostředky z veřejných dotačních titulů – později si
uvedeme z kterých. Mimo dotací z veřejných zdrojů, 70% zařízení/organizací čerpá finanční
prostředky také z jiných zdrojů – konkrétní zdroje viz níže. 74% respondentů by sami něco
změnili na financování sociálních služeb – viz níže.

124

I když je poskytovatel sociálních služeb úspěšně registrován, tak mu nevzniká nárok na dotaci ze státního
rozpočtu. Na poskytnutí dotace není nárok a výše dotace se určuje s ohledem na stanovené výdajové rámce
státního rozpočtu, zpracovaný střednědobý plán rozvoje služeb, objem finančních prostředků podle vydaných
rozhodnutí o příspěvku na péči, počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a podle finanční náročnosti
příslušné služby (viz 2.3.1)
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Tabulka č. 4.4: Tabulka rozdělení odpovědí podle číselné škály

TABULKA ROZDĚLENÍ ODPOVĚDÍ
zcela ano 1

Odpověď
Otázka č.:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

8
5
1
3
1
1
1
2
2
4
10
2
0
1
9
0
3
18
5
13
5
11
5
12
11
11
3

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

35
22
4,3
13
4,3
4,3
4,3
8,7
8,7
17
43
8,7
0
4,3
39
0
13
78
22
57
22
48
22
52
48
48
13

%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)

spíše ano 2

nevím 3

spíše ne 4

POČET ODPOVĚDÍ A PROCENTUÁLNÍ PODÍL
12 ( 52 %) 1 ( 4,3 %)
2 ( 8,7 %)
12 ( 52 %) 1 ( 4,3 %)
4 ( 17 %)
14 ( 61 %) 2 ( 8,7 %)
6 ( 26 %)
13 ( 57 %) 4 ( 17 %)
2 ( 8,7 %)
10 ( 43 %) 6 ( 26 %)
5 ( 22 %)
17 ( 74 %) 3 ( 13 %)
2 ( 8,7 %)
19 ( 83 %) 1 ( 4,3 %)
2 ( 8,7 %)
5 ( 22 %) 3 ( 13 %) 12 ( 52 %)
12 ( 52 %) 5 ( 22 %)
2 ( 8,7 %)
14 ( 61 %) 4 ( 17 %)
1 ( 4,3 %)
7 ( 30 %) 3 ( 13 %)
2 ( 8,7 %)
7 ( 30 %) 4 ( 17 %)
8 ( 35 %)
8 ( 35 %) 1 ( 4,3 %)
9 ( 39 %)
7 ( 30 %) 2 ( 8,7 %) 10 ( 43 %)
8 ( 35 %) 3 ( 13 %)
2 ( 8,7 %)
3 ( 13 %) 2 ( 8,7 %) 10 ( 43 %)
2 ( 8,7 %) 1 ( 4,3 %)
6 ( 26 %)
3 ( 13 %) 0 (
0 %)
0 (
0 %)
9 ( 39 %) 2 ( 8,7 %)
4 ( 17 %)
5 ( 22 %) 0 (
0 %)
1 ( 4,3 %)
2 ( 8,7 %) 3 ( 13 %)
8 ( 35 %)
5 ( 22 %) 1 ( 4,3 %)
3 ( 13 %)
9 ( 39 %) 2 ( 8,7 %)
6 ( 26 %)
5 ( 22 %) 2 ( 8,7 %)
3 ( 13 %)
5 ( 22 %) 1 ( 4,3 %)
6 ( 26 %)
6 ( 26 %) 5 ( 22 %)
1 ( 4,3 %)
5 ( 22 %) 4 ( 17 %) 10 ( 43 %)

zcela ne 5
0
1
0
1
1
0
0
1
2
0
1
2
5
3
1
8
11
2
3
4
5
3
1
1
0
0
1

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

0
4,3
0
4,3
4,3
0
0
4,3
8,7
0
4,3
8,7
22
13
4,3
35
48
8,7
13
17
22
13
4,3
4,3
0
0
4,3

%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)

Znění jednotlivých otázek viz příloha č. 1.
U 6 otázek (č. 2, 8, 14, 24, 25, 26) z 27 jsou volná pole s doplňující otázkou, která
mají sloužit ke zkonkretizování odpovědí. Otázky vypíšeme pro zpřehlednění a následně si
k nim uvedeme, jak pracovníci v sociálních službách odpovídali.

2) Považujete Z 108/2006 Sb. za pozitivní změnu předcházejícího systému (před
rokem 2007)? Uveďte stručně, v čem:
6 uživatelů za přínos Z 108/2006 považuje definování sociálních služeb (též
definování jejich náplně) a vytvoření tak přehledného systému služeb. 1 respondent uvedl, že
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se docílilo větší konkrétnosti. Všichni tito respondenti odpověděli kladně na otázku číslo 4125.
Na druhém místě se umístil příspěvek na péči, který uvedli 4 respondenti – za pozitivní
považují nejen, že byl zaveden, ale také například jeho výši nebo že klienti mají možnost
volby, jak sami vynaloží s příspěvkem na péči, mají možnost hospodařit s těmito prostředky a
možnost určit si, jaké služby za ně nakoupí. Všichni 4 poskytovatelé sociálních služeb zaškrtli
kladné odpovědi rovněž u otázek č. 9, 10 a 11. Dále jsou jednotlivé pozitivní změny
respondenty uváděny po jednom např.: zabezpečení poskytované služby řádnou smlouvou,
určenými podmínkami atd.; vedení služeb k jejich zkvalitňování; ujasnění pojmů, které se
v sociální oblasti používají. I když otázka byla formulovaná, aby uvedli pozitivní změny,
někteří respondenti psali místo pozitivních změn, co se jim na Z 108/2006 Sb. nelíbí. 3 z
respondentů se shodli v nespokojenosti s velkým množstvím administrativy (př. registrace,
standardy). Jeden respondent přímo uvedl: „Služba papírům, nikoli lidem“.
Shrnutí výše zmíněných výsledků: 74% (5 zcela ano, 12 spíše ano – 17 z 23)
považuje Z 108/2006 Sb. za pozitivní změnu oproti předcházejícímu systému před rokem
2007. 12 respondentů uvedlo, v čem vidí konkrétní přínosy Z 108/2006 Sb.

8) Sama zařízení/organizace sociálních služeb mají zajištěny takové podmínky
(finanční/legislativní), aby základní zásady Z 108/2006 Sb. mohly být uživatelům
poskytovány. Zní-li odpověď ne, uveďte prosím nějaký příklad:
Tuto doplňující otázku zodpovědělo 12 respondentů (11 odpovědí spíše ne, 1 zcela ne)
z nichž 11 odpovědí se týká financí. 4 poskytovatelé sociálních služeb stručně uvedli, že mají
nedostatek finančních prostředků, 7 jich svou odpověď rozvedlo. Jelikož zařízení/organizace
mají minimální možnosti se veřejně ke svým existenčním problémům vyjádřit, 4 odpovědi
bych zde ráda přímo citovala:
(1)„Financování z roku na rok bez možnosti plánování vzdálenější budoucnosti“.
(2)„Většinou chybí dostatek financí, organizace musí vystačit s málem, pracovníkům
chybí odpovídající finanční ohodnocení a dle toho práce vypadá“.
(3)„Nedostatečné financování pracovníků přináší velkou fluktuaci v personální oblasti
a nestabilitu systému pro poskytování služeb, který máme zaveden“.
(4)„Nedostatek personálních sil vede často zařízení (především pobytová) k tomu, že
je úkon, věc, raději provedena za klienta pracovníkem, aby se ušetřil čas – pracovník se musí
rychle zase věnovat někomu jinému“.
125

Považujete 34 druhů sociálních služeb, které byly nově definovány Z 108/2006 Sb., nyní v praxi za
prospěšné?
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Další 3 poskytovatelé sociálních služeb napsali, že se potýkají ve svém zařízení
s nízským počtem pracovníků z důvodu chybějících financí. 1 respondent také uvedl, že sídlí
v nevhodných prostorách, jelikož nemají finanční prostředky.
Podle 1 respondenta se základní zásady snaží naplňovat, s velkou pravděpodobností,
všichni poskytovatelé služeb. „Jinou otázkou však je, v jaké kvalitě se jim to daří. Zvyšování
kvality vždy něco stojí (minimálně čas a mzdové náklady na odborníka) a je to postaveno
převážně na úsilí pracovníků služby a vedení, aby zajistilo co nejlepší podmínky. Legislativní
rámec nemá charakter podpůrný, jako spíše kontrolní“.

14) Je zákonem č. 108/2006 Sb. dnes nastolen jasnější systém financování
sociálních služeb? Zní-li odpověď ne, uveďte prosím nějaký příklad:
Podle 1 respondenta je možná ze strany státu nastolen jasnější systém financování, ale
naopak ze strany Krajského úřadu126 je silně diskriminující. 1 poskytovatel se domnívá, že
velice záleží na úřednících státní správy v jednotlivých krajích. 1 zařízení uvedlo, že
v olomouckém kraji dostavají finanční prostředky z města a kraje stále stejné organizace,
ostatní nemají šanci finance z dotací získat a to jsou registrovaní. Další respondent napsal:
„Při přidělování dotací poskytovatel netuší principy, z kterých se vychází.“… „Máme pod
jednou organizací pět pracovišť. Pracoviště, které má méně intervencí za rok než jiné, dostalo
však vyšší dotace. Zároveň se jeví, že se vychází z částek, které byly uděleny v minulém roce“.
Jeden poskytovatel z Prahy považuje dotační řízení za neprůhledná a zároveň si myslí, že má
na dotační řízení vliv protekce.
1 respondent uvedl, že má zkušenost s opožďováním zaslaných dotací (4 měsíc od
počátku roku, u kraje 6 měsíc od počátku roku). Opožďování dotací má za následek větší
nejistotu a nestabilitu a vzniká tak nejistota, zda je možné zaměstnávat nové pracovníky.
Navíc výše dotace je každý rok jiná a není v takové výši, v jaké ji organizace potřebuje.
24) Čerpáte finanční prostředky z veřejných dotačních titulů? V případě
pozitivní odpovědi, uveďte, z kterých?
Na otázku, zda zařízení/organizace čerpají prostředky z veřejných finančních titulů,
odpovědělo 12 zcela ano a 5 spíše ano. 16 ze 17-ti respondentů na doplňující otázku svou
odpověď specifikovalo:

126

Kraj rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou
zapsáni v registru sociálních služeb.
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Tabulka č. 4.5: Finanční prostředky z veřejných dotatčních titulů
číslo dotazníku/kraj
(2)Zlínský kraj

Finanční prostředky z veřejných dotačních titulů
„Již delší dobu nebyl vypsán vhodný titul"

(3)Jihomoravský kraj/Brno

město, MPSV

(4)Plzeňský kraj

kraj, MPSV

(6)Vysočina

kraj, MPSV

(7)Moravskoslezský kraj

Evropský sociální fond, nadace

(9)Středočeský kraj

granty, příspěvky obcí na činnost

(10)Praha

městská část, MPSV

(11)Jihočeský kraj

Městský úřad, Obecný úřad, MPSV

(13)Praha

městské části, Magistrát hl. města Prahy, MPSV

(14)Praha

MPSV

(15)Praha

město, nadace

(16)Moravskoslezský kraj

město, Moravskoslezský kraj, MPSV

(17)Praha

neinvestiční dotace

(20)Praha

Evropský sociální fond, nadace

(21)Vysočina

granty, nadace

(22)Olomoucký kraj

obec, MPSV

Pouze 4 z 16-ti respondentů (červeně označeno v tabulce č. 4.5) uvedli, že čerpají
finanční prostředky ze zdrojů, které nabízí EU. Předpokládáme přitom, že grant zde
představuje finanční prostředky některého z Operačních programů ze Strukturálních fondů
EU. Zdrojem financí je Evropský sociální fond.
Finanční

protředky z Evropského

sociálního

fondu

jsou

v

období

2007 -

2013 distribuovány za pomoci tři Operačních programů (dále OP):
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost.
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
• OP Praha – Adaptabilita.127
V rámci těchto OP jsou pravidelně vyhlašovýny Výzvy k předkládání žádostí o
finanční podporu. Je proto nutné pravidelně sledovat, jaké Výzvy jsou vyhlašovány a
v případě, že podmínky těchto Výzev pasují na činnost a specializaci příslušného
zařízení/organizaci, rozhodně se vyplatí žádost podat.
127

Operační programy 2007-2013 [Online]. Dostupné na ESF Web:
< http://www.esfcr.cz/>.
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25) Mimo dotace z veřejných zdrojů, čerpáte finanční prostředky také z jiných
zdrojů? (např. dary, sponzorství, vedlejší hospodářská činnost apod.). Zní-li odpověď
ano, uveďte prosím z jakých zdrojů a jakou část (%) tyto finanční prostředky přibliženě
představují v rozpočtu vašeho/í zařízení/organizace:
16 (11 zcela ano, 5 spíše ano) poskytovatelů sociálních služeb na doplňující otázku
odpovědělo, ale ne všichni na obě části otázky: a) zdroje, b) procentuální část finančních
prostředků.
Tabulka č. 4.6: Finanční prostředky z veřejných dotatčních titulů
číslo dotazníku/kraj

Přehled finančních prostředků mimo veřejné zdroje

(2)Zlínský kraj
(3)Jihomoravský kraj/Brno

50% z některých typů služeb

(4)Plzeňský kraj

sponzorské dary, dary klientů, %nejsou schopni zodpovědět
sponz. dary měst/obcí, jednotlivců, firem - z toho 80% jde na
provoz org.

(5) Jihočeský kraj

finanční prostředky z jiných zdrojů než veřejných tvoří 69 %

(6)Vysočina
(7)Moravskoslezský kraj

obce, granty, sponzorské dary firem

(8) Olomoucký kraj

sponzorské dary soukromých firem - 20%
sponzorské dary, finanční podpora obcí Olomouckého kraje 20%

(9)Středočeský kraj

dary, sponsorství - 55%

(11)Jihočeský kraj

dary, sponsorství - 5%

(12)Praha

finanční prostředky z jiných zdrojů než veřejných tvoří 60%

(13)Praha

nadační fondy, sponzorství

(14)Praha

finanční prostředky z jiných zdrojů než veřejných tvoří 45%

(15)Praha

sponzorství

(16)Moravskoslezský kraj
(17)Praha
(18) Plzeňský kraj

finanční prostředky z jiných zdrojů než veřejných tvoří 10%
dobrovolné a sponzorské příspěvky, účastnické poplatky 10 15%
dary, sponzorství (soukromé firmy) - 15%

(21)Vysočina

dary, sponzorství - do 10%

Z tabulky č. 4.6 lze vyčíst, že poměrnou část (12 ze 17) neveřejných zdrojů tvoří
dobrovolnické dary a sponzorské dary. Procentuální výše neveřjných finančních zdrojů ze
všech finančních prostředků je velice variabilní.
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K otázkám č. 24, 25: financování sociálních služeb bylo popsáno již v oddíle 2.3 aktuální model financování sociálních služeb uplatňuje dofinancování celkových nákladů
služeb z veřejných zdrojů (tj. ze státního rozpočtu a rozpočtu obcí a krajů).
Pokud mají zařízení/organizace získat další finanční zdroje, záleží velice na jejich
samotných schopnostech. Je velice důležité umět zajistit si podporu z veřejných či neveřných
dotačních titulů. K tomu je nutné disponovat kvalitním fundraisingem.
Jak výsledky na otázky č. 24 a 25 ukázaly, zařízení/organizace čerpají finance
z veřejných dotačních titulů, neumějí však využívat všech nabízených možností. Pouze 4
respondenti čerpají finance ze zdrojů, které nám nabízí EU. To je veliká škoda a nabízí se zde
značný prostor pro zlepšení v práci při naplňování rozpočtů našich zařízení/organizací.
Rozhodně se totiž nejedná o zanedbatelný zdroj finančních prostředků a tato nabídka zde
nebude neomezeně dlouho. Přísun financí z EU se bude do budoucna spíše snižovat, protože
v rámci solidarity EU budou tyto finanční prostředky proudit spíše do nově přijatých
členských zemí EU, jako je Rumunsko apod.

26) Změnili byste něco na systému financování sociálních služeb? Zní-li odpověď
ano, uveďte prosím vaše doporučení:
17 respondentů (11 zcela ano, 6 spíše ano), kteří odpověděli kladně, zároveň svou
odpověď rozvinuli.
Výpovědi a návrhy řešení poskytovatelů sociálních služeb:
(1)„Dotace pouze těm, kteří jsou potřební a jejich služby využívané – vím min. o 5
organizacích, které jsou nevyužívané klienty, přesto peníze dostávají a ubírají je těm
potřebným, kteří si musejí shánět sponzorské dary, a zabírá jim to čas pro klienty“.
(2)„Posuzovat každou organizaci individuálně a ne dle toho, jestli čerpala finanční
prostředky a v jaké výši. Rovnoměrné rozdělení finančních prostředků organizacím,
popřípadě metodický pokyn k jejich rozdělení“.
(3)„Snadnější přístup k penězům z Evropské unie, vadí nám, že se projekt musí
nejdříve předfinancovat vlastními penězi“.
(4)„Postarat se o jasnější návratnost vyplacených příspěvků na péči zpět do sociálního
systému v podobě poskytování sociálních služeb“.
(5)„Ztransparentnit dotační řízení, změna v systému příspěvků na péči; prodloužit
období, na které je možné z projektu čerpat dotace (běžná praxe jeden rok)“.
Problematikou návratnosti vyplacených příspěvků na péči zpět do sociálního systému
se ve svém předvolebním programu zabývala i politická strana TOP 09. Vzhledem
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k výsledkům voleb do poslanecké sněmovny v květnu 2010 je možné předpokládat, že se
alespoň část tohoto předvolebního programu bude realizovat a je tak možné predikovat
budoucí vývoj.
V kapitole, která se týká reformy sociálního systému, je odstavec zabývající se
zpětnou reflexí financování sociálních služeb dle Z 108/2006 Sb.
Podle parlamentní strany TOP 09 se výdaje na poskytování péče pro osoby se
zdravotním postižením a seniory prudce zvyšují. Příčinu vidí v tom, že adresáti dávek
v prvním a druhém stupni závislosti nespotřebovávají tyto prostředky na nákup služeb, a tak
se zřizovatelé teréních a ambulantních služeb dostávají do existenčních potíží.
Chtějí proto navrhnout zvýšení institucionálního financování těchto služeb, tedy
zvýšení dotací těmto poskytovatelům, a to na základě zrušení příspěvku na péči v prvním
stupni závislosti a výrazného zpřísnění podmínek pro poskytování příspěvků ve druhém
stupni závislosti. Na všech stupních závislosti by měla být dávka podmíněna testováním
majetkových poměrů128.
Na základě získaných informací se domnívám, že stávající systém není zcela bez
chyby, je třeba reflektovat problémy organizací s financováním, ale na druhou stranu je nutné
zmínit, že stávající systém je pro zdravotně postižené přijatelnější, než ten předešlý. Proto by
mělo být vyplácení příspěvku na péči zachováno. Měl by však být zaveden dostatečně
propracovaný a v praxi realizovatelný systém dohledu nad návratem těchto finančních
prostředků zpět do systému poskytovatelů soc. služeb.
(6)„Dvouleté až pětileté financování sociálních služeb na základě podaných
projektů při konstatntní (pravidelné) roční dotaci. Něco k doplnění navíc by pak mělo být
formou jednoročních až půlročních žádostí o dodatečné doplnění financování soc. služeb
podle změněných podmínek (růst poptávky uživatelů o další i nové služby, atd.) v organizaci“.
„Pokud zařízení funguje a poskytuje stejné služby každým rokem stejně, aby
nemuselo neustále podávat žádosti stejného znění. Dále aby zdroj ze státních financí byl
z jediného zdroje. Je zatěžující psát každý rok 14-20 žádostí o finanční prostředky z grantu
MČ129 a následně zpracovávat vyúčtování. Zatěžuje to pracovníky, kteří by se měli spíše
věnovat klientům“.
S víceletým financováním bez podání žádostí na každý rok se kromě výše uvedených
citací stotožňují další 3 respondenti. To znamená, že celkem by víceleté financování uvítalo 6

128
129

Příloha č. 3: Volební program TOP 09/Parlamentní volby do poslanecké sněmovny ČR 2010
MČ = městská část.
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poskytovatelů sociálních služeb a změnu v systému příspěvků na péči z hlediska návratnosti
příspěvků do sociálního systému, by uvítali 2 respondenti.
Víceletého financování, aniž by o něm byla v dotazníku (v některé z otázek/výroků)
jakákoliv zmínka, je považováno jako krok, který by značně stabilizoval rozpočet organizací a
umožnil tak dělat poskytované služby daleko koncepčněji. Organizace/zařízení, stejně jako
např. firma, potřebuje znát svou vizi, na základě které si stanoví své dlouhodobé cíle.
Dlouhodobé plánování však není možné v praxi naplňovat, pokud není zajištěn pravidelný a
stabilní přísun finančních prostředků. Organizace díky poměrně značným výkyvům ve svém
rozpočtu musí přistupovat často k radikálním změnám, jako je propouštění svých
zaměstnanců, snižování již beztak nízké mzdy zaměstnacům nebo úsporám na samotné péči.
Dochází tak k fluktuaci (30% organizací odpovědělo, že má problémy s fluktuací svých
zaměstnanců) a demotivaci zaměstnanců, což se pochopitelně musí projevit na poskytované
péči. Kromě toho je třeba si uvědomit, že časté změny v jakékoliv firmě či organizaci sami o
sobě vyvolávají náklady a zabírají drahocený čas vedení organizace (administrativní zatížení
– často zmiňováno v odpovědích na dotazník) a zaměstnanců na jejich realizaci.
Domnívám se, že právě víceleté financování je to, co by organizacím nejvíce
prospělo a co je možné skutečně zrealizovat. Pochopitelně by bylo nejideálnější, kdyby suma
finančních prostředků ze státního rozpočtu pro organizace zajišťující sociální služby byla
výrazně vyšší, to však v dnešní době, kdy je snaha snižovat deficit státního rozpočtu není
reálné. Je otázkou, na jak dlouhé období by mělo víceleté financování být. Domnívám se, že
ideální by byly 3-4 roky. Je samozřejmé, že i nadále by měla být zachována pravidelná
kontrola kvality poskytovaných služeb. Příjmy z víceletého financování by měly být
podmíněny (zaneseny ve smlouvě) dodržováním standardů kvality péče. Na druhé straně, stát
musí garantovat po celou dobu víceletého financování pravidelný a včasný přísun finančních
prostředků
Zásadní nezodpovězenou otázkou však zůstává, jakým způsobem (metodikou) vybrat
ta zařízení, která smlouvu o víceletém financování získají a která ne. Na základě odpovědí
respondentů je patrné, že i přes vypracované Plány rozvoje sociálních služeb kraje je vysoká
nespokojenost s rozdělováním dotací. Jako příklad můžeme uvést již výše zmiňovanou
odpověď: „Při přidělování dotací poskytovatel netuší principy, z kterých se vychází.“…
„Máme pod jednou organizací pět pracovišť. Pracoviště, které má méně intervencí za rok než
jiné, dostalo však vyšší dotace. Zároveň se jeví, že se vychází z částek, které byly uděleny
v minulém roce“. Pokud nebude nastoleno důkladnější šetření (metodika šetření), z kterého
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bude vycházet přerozdělování finančních prostředků, pak budou tyto finanční prostředky
využívány neefektivně.
Víceleté financování a jeho uvedení do praxe je pochopitelně závislé na státním
rozpočtu a jeho sestavování. Ten se nyní navrhuje a odsouhlasuje jednou ročně, neexistuje
však žádný víceletý plán. Podle šéfa Institutu pro demokracii a ekonomickou anylýzu (IDEA)
a ekonoma Jana Švejnara má Česká republika reálnou šanci stabilizovat úroveň vládního
dluhu okolo 50% hrubého domácího produktu. Nutné je ovšem provést reformu veřejných
financí, a nikoliv pouze jednorázově zvýšit daně nebo náhodně škrtat ve výdajích.
„Navrhujeme změnu, která je zdánlivě malá, ale velice podstatná. Například – schválil by se
nejen rozpočet na rok 2011, ale vlastně na další tři roky, tedy na celé volební období. Každý
další rok by se pak jednalo jenom o odchylkách. Ty by se do jisté míry mohly předurčit tím, že
pokud jde ekonomika do recese, jsou možné vyšší výdaje, a když je vysoké tempo růstu, může
být rozpočet přebytkový“.130 S tímto názorem souhlasím a doufám, že bude někdy v budoucnu
prosazen.
(6)„Včasné vyplácení státních dotací (ne do konce března, ale do konce ledna“.
(Jihočeský kraj131)
(7)„Snížení náročnosti vyplňování formulářů, hlášení statistik a dalších velmi
zatěžujících papírových „vyplňováků“, které od poskytování sociálních služeb spíše odrazují,
než jí napomáhají“.
Poslední a nejdůležitější otevřená otázka se vztahuje k samotným doporučením
poskytovatelů sociálních služeb, tzn. k pracovníkům zdola, kteří se s otázkou financí
každodenně potýkají. Některé návrhy (např. v odstavci 4, 5 a 6) lze považovat za zajímavé
způsoby řešení neuspokojivé situace, i když je zřejmé, že v době, kdy je třeba řešit narůstající
státní dluh, nemůžeme očekávat větší příliv peněz do sociálního sektoru. Přesto lze nastoli
opatření pro stabilizování a spravedlivé přerozdělování finančních prostředků.

4.5 Závěr šetření
Uvedená interpretace dat nás vede v první řadě ke konfrontaci výsledků se
stanovenými hypotézami. Šetřením jsme zjistili, že zařízení/organizace již pocítili dopady
opatření pro snižování státního dluhu ve svém rozpočtu. Z celého počtu 23 respondentů
130

ŠVEJNAR, J. Rozhovor, Jan Švejnar: Pro Česko by nebylo ideální nemít dluh. In MLADÁ FRONTA E15.
2010, č. 652/2010, 15-17 s.
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odpovědělo: 9 zcela ano, 8 spíše ano, 3 nevím a 1 zcela ne. To znamená, že výsledkem 73%
kladných odpovědí respondentů byla H1 potvrzena.
Přihlídneme-li k výsledkům šetření u H2 - Zákonem č.108/2006 Sb. nejsou
poskytovatelům sociálních služeb zajištěny takové podmínky, aby základní zásady pro
uživatele sociálních služeb mohly být uživatelům sociálních služeb poskytovány na
patřičné úrovni, tento výrok potvrdilo 13 poskytovatelů sociálních služeb: 1 zcela ne, 12
spíše ne, 3 nevím, 5 spíše ano, 2 zcela ano. Procentuální výše odpovědí NE činí 57%.
Budeme-li brát v potaz další fakta, která vyšla při vyhodnocování výsledků najevo, pak jsou
to především tato: u 78% zařízení má nedostatek peněz vliv na počet zaměstnanců, u 61%
zařízení/organizací jsou zaměstnanci přetíženi, v otevřených otázkách se k přetíženosti
pracovníků (málo zaměstnanců na pracovišti, mnoho administrativních úkonů atd.) vyjadřuje
9 respondetů. Lze tedy H2 potvrdit, protože všechna výše uvedená fakta mají vliv na
poskytování péče uživatelům.
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Závěr
Ve své diplomové práci jsem v první kapitole teoretické části popsala a zmapovala síť
poradenských a sociálních služeb v České republice, které zajišťují podporu rodinám se
sluchově postiženými dětmi a dospělým lidem s tímto smyslovým postižením. Byl tak
vytvořen praktický přehled zařízení, které poskytují sociální služby a jež jsou definovány
zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Tento
předem vytečený cíl jsem podle mého názoru splnila a zároveň se domnívám, že se mi
podařilo stručně a přehledně přiblížit ztěžejní body (příspěvek na péči, sociální služby,
financování sociálních služeb) z obsahu Z 108/2006 Sb. a V 505/2006 Sb. Navíc jsem
k základním činnostem a rozsahu úkonů sociálních služeb dle Z 108/2006 Sb. a
V 505/2006 Sb. uvedla a popsala činnosti, cíle služeb atd. na základě konkrétních příkladů
zařízení/organizací z praxe (např. Centrum deních služeb v Brně při Svazu naslyšících a
nedoslýchyvých, Středisko rané péče Tamtam).
Ve druhé kapitole teoretické části práce jsem se věnovala zásadám vzdělávání dětí,
žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, jež jsou uvedeny ve školském zákoně
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávání.
Dále pak školským poradenským zařízením, zejm. Speciálně pedagogickému centru, které
poskytuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost klientům se
sluchovým postižením. Neopomenut je zde také Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních
systémech neslyšících a hluchoslepých osob, jehož obsah je stručně charakterizován. Za
přínosné v této kapitole považuji definování konkrétních činností, které by speciálně
pedagogické centrum pro žáky se sluchovým postižením mělo podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních nabízet nejen dětem,
ale i rodičům.
Ve třetí kapitole teoretické části jsem se zabývala sluchovou poruchou, jejímu
definování a charakteristice; psychosociálnímu kontextu sluchového postižení, to znamená,
jaký vliv sluchové postižení na psychické funkce dítěte či dospělého člověka se sluchovou
vadou může mít; rodině se sluchově postiženým dítětem a sourozenci dítěte s postižením.
Čtvrtá kapitola je kapitolou, která se již plně věnuje praktické části. V první části této
kapitoly byly stanoveny cíle, úkoly, východiska výzkumu a základní hypotézy, které měly být
výzkumem potvrzeny, nebo vyvráceny. Při tvorbě samotného dotazníku jsem vycházela
především ze ztěžejních změn Z 108/2006 Sb. a z toho, že byl tento dotazník určen pro
poskytovatele sociálních služeb.
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Jedním z hlavních cílů průzkumu bylo zjistit, jaká je spokojenost či nespokojenost se
změnamy v sociálním systému, které byly nastoleny výše uvedeným zákonem. Za mírný
neúspěch považuji nedosažení očekávané výše vyplněných dotazníků. Jak bylo během
výzkumu potvrzeno, zařízení/organizace se ve své praxi setkávají s vysokou administrativní
zátěží a nízká návratnost vyplněných dotazníků je tudíž pochopitelná. I přes menší počet
vyplněných dotazníků lze tvrdit, že jsou získaná data velice cenná a zejména díky otevřeným
odpovědím bylo možné zjistit poměrně zajímavá fakta.
Organizace/zařízení jsou převážně spokojeny se změnami v příspěvku na péči a v
definování 34 druhů sociálních služeb. Na druhé straně, i nadále přetrvává nespokojenost ve
třetí stěžejní změně, která se týká způsobu financování. Provedené změny ve způsobu
financování jsou sice vesměs správné, ale jejich realizace v praxi pokulhává. Velikou
nespokojenost budí fakt, že finanční prostředky z veřejných financí a jejich výše nejsou i přes
registraci poskytovatelů sociálních služeb garantovány. Z výzkumu je patrné, že by
organizace/zařízení přivítaly s otevřenou náručí víceleté garantované finacování zajišťující
pravidelný a stálý přísun finančních prostředků. Tato změna by do sociálního systému
přinesla tolik potřebnou jistotu stálého přísunu finančních prostředků a mohla by alespoň
částečně omezit administrativní zátěž těchto organizací.
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Resumé
Poradenství pro rodiny se sluchově postiženým dítětem
Consultancy for families with hearing impaired children
Kateřina Dimtrová

In my graduation thesis in the first chapter I have described and maped network of
consultancy and social services in the Czech Republic,which provide assistance to families
with hearing impaired children and to adults with this kind of imparity. I have established a
practical survey of social facilities which provide social services and which are governed by
the Act no.108/2006 coll.on social services and by the Regulation to apply no.505/2006 coll.
This in advance specified target I have fullfiled and at the same time I think I have managed
briefly and transparently specified fundamental points (allowance for care, social services and
social service financing) of the contents of the Act no. 108/2006 coll. and the Regulation to
apply no.505/2006 coll. Beside the basic activities and the scope of social service operation
under the Act no. 108/2006 coll. and the Regulation to apply no.505/2006 coll. I have
specified and described targets of social services on the basis of particular examples of
facilities/organizations (for example Daily service center in Brno joined to Association of the
hearing impaired or Early period care center Tamtam).
In the second chapter of my work I have focused on principles of education of childern,
pupils and students with special educational requirements which are specified in the Act no.
561/2004 on preschool, basic, secondary, higher vocational and other education. Furthed I
have focused on school consultation facilities especially Special pedagogy center which
provides informatic, diagnostic, consultative and metodical services to hearing impaired
clients. I have not forgotten to mention the Act no. 155/1998 coll. on comunicating systém of
hearing impaired and blind hearing impaired persons, contents of which is in my work briefly
characterised. An asset of this chapter is defining of specific

activities

which

would

be

according to the Regulation to apply no.72/2005 on providing of consulting services in
schools,and school facilities offerd by Special pedagogy center for hearing impaired pupils
not only to the childern but to their parrents as well.
In the third chapter I have focused on hearing disorder, its definition and characteristics,
psychosociologic context of hearing imparity, this means what influence of hearing disorder
can be on psychic functions of a child or an adult with hearing imparity; family with a hearing
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impaired child and siblings of a hearing impaired child.
The fourth chapter is the chapter fully aimed on practical part of the problem. In the
first part of this chapter there are set up targets, tasks and starting points of the research and
basic hypothesis to be confirmed or disproved. Elaborating of the questioner was based on
fundamental changes of the Act 108/2006 coll. and on the fact that the the questioner was
meant for social services providers.
One of the main targets of the research was to find out the level of satisfaction or
dissatisfaction with changes in social system, which were introducedd by the above
mentioned Act. As a partial failure can be cosidered the fact that the expected amount of
fulfilled questioners was not achieved. It was confirmed during the research that
facilities/organizations suffer from high administrative burden so low return of filled
questioners is fully understandable. Despite the lower number of filled questioners, we can
say that acquired data is realy valuable and thanks to frank answers it was possible to find out
interesting facts.
Organizations/facilities are mostly satisfied with changes in allowance for care and with
defining of 34 different kind of social services. On the other hand, so far is persisting
disatisfaction with the third fundamental change , which relates to the way of financing.
Implemented changes in financing are generally correct, but their practical application drops
behind. Big dissatisfaction is caused by the fact, that financial means from public budget and
their amount are not despite registration of social service providers guaranteed. Based on
reseach can be seen that organizations/facilities would appreciate long-termed guaranteed
financing ensuring regular and steady supply of financial means.This change would bring into
social system so much needed guarantee of steady supply of financial means and could at
least decrease administrative burden of these organizations.
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Příloha č. 1: Dotazník užitý k provedenému šetření
Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb

Dobrý den, tento dotazník slouží jako prostředek pro získání informací a názorů od
poskytovatelů sociálních služeb. Dotazník bude vzhledem k tématu diplomové práce - Poradenství
pro rodiny se sluchově postiženým dítětem, ve které je značná část věnována Z 108/2006 Sb., o
sociálních službách, adresován především zařízením, jejichž klienti jsou rodiny se sluchově
postiženým dítětem či dospělí klienti se sluchovým postižením. Získané informace by měly přinést
reálný náhled z praxe na přínosy a nedostatky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (níže
pouze Z 108/2006 Sb.) a také prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (V 505/2006 Sb.), po třech letech
od nabytí účinnosti. Hlavní záměrem dotazníku je zjistit, zda jsou poskytovatelé sociálních služeb
spokojeni/nespokojeni se základními legislativními změnami tohoto zákona.
Základní údaje:
(prosím vyplňte)
Jméno zařízení/organizace:
Činnost zařízení/organizace:
Hlavní poskytované služby:
Pokyny ke zpracování dotazníku:
Dotazník obsahuje řadu otázek/výroků, které vycházejí ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.
Pročtěte si, prosím, dotazník a označte u každé otázky/výroku svou odpověď (pouze jednu), která
nejvíce vypovídá vaší zkušenosti z praxe. Svou odpověď označte kliknutím myši na políčko u
zvoleného čísla, na škále od 1 (zcela ano) po 5 (zcela ne).
Číselná škála odpovědí:
1

2

3

4

5

zcela
ano

spíše
ano

nevím

spíše
ne

zcela
ne

Dotazník:
1) Uvítali jste Z 108/2006 Sb. s očekáváním velké změny v sociálních službách?
1

2

3

4

5

2) Považujete Z 108/2006 Sb. za pozitivní změnu předcházejícího systému (před rokem 2007)?
1

2

3

4

5

Uveďte stručně, v čem?
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3) Sociální služby jsou nyní prostřednictvím Z 108/2006 Sb. a V 505/2006 Sb. lépe koncipovány.
1

2

3

4

5

4) Považujete 34 druhů sociálních služeb, které byly nově definovány Z 108/2006 Sb., nyní v
praxi za prospěšné?
1

2

3

4

5

5) Služby jsou dnes uživatelům poskytovány adresně a adekvátně.
1

2

3

4

5

6) Ve většině zařízeních/organizacích, poskytující sociální služby, jsou potřeby uživatelů
uspokojovány eticky a důstojně.
1

2

3

4

5

Z 108/2006 Sb. definuje a následně trvá na dodržování základních zásad132 např.:
a) nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství má každá osoba,
b) pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí na osoby působit
aktivně, rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou
k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich
začleňování do společnosti,
c) sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby,
aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob atp.
7) Tyto zásady jsou v praxi dodržovány.
1

2

3

4

5

8) Sama zařízení/organizace sociálních služeb mají zajištěny takové podmínky (finanční,
legislativní), aby tyto zásady mohly být uživatelům poskytovány.
1

2

3

4

5

Zní-li odpověď ne, uveďte prosím nějaký příklad:

132

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [Online]. Dostupné na MPSV Web:
< http://www.mpsv.cz/search.php>.
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9) Prostřednictvím příspěvku na péči, jehož výše je stanovena ve čtyřech stupních závislosti na
pomoci jiné osoby, zákon č. 108/2006 Sb. posiluje finanční soběstačnost uživatelů sociálních
služeb.
1

2

3

4

5

10) Uživatelé (nebo zákonní zástupci uživatelů - v případě nezletilosti dítěte), jež pobírají v
hotovosti příspěvek na péči, mají vyšší možnost efektivně a aktivně se sami spolupodílet na
řešení své nepříznivé sociální situace.
1

2

3

4

5

11) Domníváte se, že jednotlivá kritéria či jednotlivé úkony, které jsou posuzovány pro účely
stanovení stupně závislosti při posuzování péče o vlastní osobu a při posuzování soběstačnosti
pro získání příspěvku na péči, jsou spíše uzpůsobeny tělesně postiženým lidem (např. lidem na
vozíčku), nežli lidem se sluchovou vadou nebo s kombinovaným postižením?
1

2

3

4

5

Financování
Zavedení registrační povinnosti (zákonem 108/2006 Sb.), mělo poskytovatelům sociálních
služeb (bez ohledu na právní formu) zajistit stejná práva a povinnosti. Cílem bylo změnit dlouhodobě
neřešené nerovné postavení poskytovatelů sociálních služeb. Zákonem 108/2006 Sb. se tak reaguje na
dlouhodobě neřešené nerovné postavení sociálních služeb, které nejsou zřizovány orgány veřejné
správy. K poskytovatelům služeb, kteří byli zřizováni jako příspěvkové organizace veřejné správy a
k ostatním formám (nestátní neziskové organizace, humanitární organizace církví, nebo podnikatelské
subjekty) bylo přistupováno značně rozdílně, a to především z hlediska systému jejich financování133.
12) Pociťujete pozitivní změny registrační povinnosti ohledně zajištění stejných práv a povinností
pro poskytovatele soc. služeb?
1

2

3

4

5

13) Zákonem o sociálních službách bylo odstraněno znevýhodnění v přístupu poskytování financí
z veřejných finančních prostředků.
1

2

3

4

5

133

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [Online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>.
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14) Je nyní nastolen jasnější systém financování sociálních služeb?
1

2

3

4

5

Zní-li odpověď ne, uveďte prosím nějaké důvody?
15) Pocítili jste již dopad opatření na snižování státního deficitu v rozpočtu vašeho/í
zařízení/organizace?
1

2

3

4

5

16) Jsou dotace na sociální služby ze státního rozpočtu, které rozděluje MPSV a kraj, dostatečné?
1

2

3

4

5

17) Stalo se vám někdy, že vám nebyly přislíbené peníze (dotace) proplaceny?
1

2

3

4

5

18) Domníváte se, že by měl být sociální sektor a sociální služby legislativně ochráněny proti
nevyplacení přislíbených dotací?
1

2

3

4

5

19) Je výše poskytovaných finančních prostředků ze státních dotací pro Vaše/i zařízení/organizaci
spíše konstantní, nebo dochází k výrazným výkyvům? (konstantní = Ano, výkyvy = Ne)
1

2

3

4

5

20) Má nedostatek peněz vliv na počet pracovníků ve vašem/í zařízení/organizaci?
1

2

3

4

5

21) Dochází z nedostatku peněz k vysoké fluktuaci zaměstnanců?
1

2

3

4

5
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22) Nastala ve vašem/vaší zařízení/organizaci situace, kdy musela být z důvodu nedostatku
finančních prostředků v rozpočtu pozdržena výplata mezd?
1

2

3

4

5

23) Jsou zaměstnanci ve vašem/í zařízení/organizaci pracovně přetíženi? (Například z důvodu
nedostatečného množství pracovníků)
1

2

3

4

5

24) Čerpáte finanční prostředky z veřejných dotačních titulů?
1

2

3

4

5

V případě pozitivní odpovědi, uveďte, z kterých?
25) Mimo dotace z veřejných zdrojů, čerpáte finanční prostředky také z jiných zdrojů? (např. dary,
sponzorství, vedlejší hospodářská činnost apod.).
1

2

3

4

5

Zní-li odpověď ano, uveďte prosím z jakých zdrojů a jakou část (%) tyto finanční
prostředky přibližně představují v rozpočtu vašeho/í zařízení/organizaci?

26) Změnili byste něco na systému financování sociálních služeb?
1

2

3

4

5

Zní-li odpověď ano, uveďte prosím vaše doporučení?
V 505/2006 Sb.
V druhé rozsáhlejší části vyhlášky je charakterizován rozsah úkonů poskytovaných v rámci
základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování
některých sociálních služeb atp. V příloze č. 2 k V 505/2006 Sb. se nachází obsah standardů kvality
sociálních služeb.
27) Zpřehlednily/ulehčily vám uzákoněné (V 505/2006 Sb.) rozsahy úkonů poskytovaných
v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a povinné standardy
kvality sociálních služeb vaši práci?
1

2

3

4

5
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Příloha č. 2: Přehled respondentů (krajů) a jejich odpovědí

1
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17
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Praha
Jihočeský kraj
Praha
Praha
Praha
Praha
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Praha
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Obrázek 1: Kraje České republiky
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spokojeni/nespokojeni s legislativními změnami.
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Seznam zkratek
APPN

Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící

ASNEP

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

CDS

centrum denních služeb

CZTN

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

ESF

Evropský socíální fond

ESF

Evropský strukturální fond

FRPSP

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

MČ

městská část

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

OP

operační systém

o.s.

občanské sdružení

SPC

Speciálně pedagogocké centrum

SNN

Svaz neslyšících a nedoslýchavých

TP

Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP)

V 182/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterou
se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti
orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů

V 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách

ZTP

Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP)

ZTP/P

Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P)

Z 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Z 155/1998 Sb.

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících
a hluchoslepých osob

Z 561/2004 Sb.

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon)

WHO

World Health Organisation = světová zdravotnická organizace

7

Úvod
Předmětem této diplomové práce je zmapování poradenství pro rodiny se sluchově
postiženým dítětem. Jak ze strany poraden, tedy poskytovatelů sociálních služeb, tak i ze
strany rodin a jejich potřeb.
Rodiny, které se starají a vychovávají dítě se zdravotním postižením, mají zvýšené
potřeby. Jejich potřeby jsou daleko širší, než aby je bylo možné řešit pouhým hmotným
zabezpečením. Ekonomická podpora těchto rodin ze státních financí je pochopitelně jedním
z nejdůležitějších aspektů pro zachování stability rodiny, ale rozhodně by nemělo zůstat pouze
u ní. Finanční dopad na chod rodinného života pramenící ze vzniklé situace, kdy se rodičům
narodí zdravotně postižené dítě, není minimálně zpočátku tím nejpodstatnějším problémem.
Rodina po stanovení diagnózy u svého dítěte prožívá náročnou životní situaci, která může být
spojena s těžkou psychickou krizí, a je tedy nutné zajistit zejména kvalitní psychologickou
péči. Strach z něčeho nového, neznámého, pravděpodobně velice zásadního pro zbytek jejich
života a života jejich dítěte je umocněn neinformovaností rodičů, kteří v drtivé většině
případů o problematice neslyšících nevědí prakticky vůbec nic. Pro tyto rodiny je proto nutné
zajistit kvalitní, rychle a snadno dostupný zdroj informací, aby měly lepší možnost vypořádat
se se vzniklou situací a aby byly schopny v co nejkratší době poskytovat svému dítěti
efektivní a kvalitní péči. Rodina s postiženým dítětem vedle péče a podpory lékařské,
psychologické a ekonomické tedy potřebuje dostatečné množství informací, a to například o
způsobech řešení různých situací při výchově a zaopatřování dítěte s postižením. Velice cenné
přitom je, aby rodiče měli přehled o zařízeních zabývající se problematikou zdravotně
postižených dětí. Ty jsou jim totiž schopny zodpovědět většinu dotazů a popsat většinu
situací, se kterými se rodiče nově setkávají a které rodiče trápí. Zpracování přehledu zařízení,
které poskytují sociální služby, jež jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, je jedním z cílů této diplomové práce.
Prvotní informace týkající se zdraví dítěte a případných možností zdravotní péče
o neslyšící dítě, které rodinu pravděpodobně nejvíce zajímají, by měla mít možnost rodina
získat u lékaře (na oddělení ORL nebo foniatrie), ale rozhodně by se nemělo jednat o jediný
zdroj. Lékař pochopitelně nemůže plnit funkci poradenství v celé šíři problematiky
neslyšících. Rodinu s neslyšícím dítětem je nutné dále prostřednictvím kvalitního poradenství
nasměrovat na orgány sociální péče, na střediska rané péče, na speciálně pedagogická centra,
je nutné zvolit vhodné vzdělávání a vyhledat tak vhodnou školu atp. Speciální pomoc rodinám
nabízejí speciální pedagogové (surdopedi, logopedi atd.). Také je velice prospěšné zajistit
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vzájemný kontakt s rodinami, které mají podobné problémy a zkušenosti, protože se nacházejí
ve stejné, nebo podobné situaci. Důvody jsou zcela zřejmé, výměna praktických zkušeností
z běžného života rodiny a vzájemná psychická podpora mezi rodinami.
Podobně jako další sociální služby, i služby zajišťující podporu rodin se sluchově
postiženými dětmi jsou zásadně ovlivněny legislativou. Z toho důvodu je pasáž týkající se
legislativy stěžejní částí této práce a jejímu hodnocení je věnovaná veliká pozornost. Vedle
legislativních instrumentů vláda České republiky sociální sektor ovlivňuje především
alokováním finančních prostředků ze státního rozpočtu do jednotlivých rezortů ministerství.
Jak se v nedávné době ukázalo, sociální sektor a především sociální služby nejsou nikterak
legislativně chráněny proti snižování rozpočtu, který má zajistit jejich provozování se
zachováním dostatečné kvality a kvantity poskytovaných služeb a současně důstojného
pracovního platového ohodnocení pro zaměstnance, kteří v sektoru sociálních služeb působí.
Je proto nutné se touto problematikou rovněž zaobírat.
Pro snadnou orientaci v textu diplomové práce, načrtneme zde její kompozici, která je
členěná do kapitol dvou hlavních částí, a to teoretickou a praktickou část.
V teoretické části jsou za pomocí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a
odborné literatury zpracovávány převážně teoretické poznatky, jejichž cílem je popis a
zmapování sociálních služeb, které zajišťují podporu rodin se sluchově postiženými dětmi,
zvláště pak definování a rozbor poradenství pro tyto rodiny v dnešní době na území České
republiky.
První kapitola teoretické části se věnuje třem stěžejním bodům zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, jimiž došlo k zásadním změnám předcházející legislativy
v sociální oblasti: příspěvek na péči, definování sociálních služeb (s důrazem na ty, které jsou
anebo mohou být využívány rodiči sluchově postižených dětí či samotnými dospělými lidmi
se sluchovým postižením) a financování sociálních služeb.
- Státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, sociální poradenství podrobná charakteristika poradenství (význam, cíle a úloha jednotlivých
zařízení dle Z 108/2006 Sb.) - asistenční služby, tlumočnické služby, raná
péče atd.
Druhá kapitola zahrnuje vzdělávání dětí se specifickými potřebami, se sluchovým
postižením (Z č.561/2004 Sb., Z č. 155/1998 Sb.), speciální pedagogické poradenství pro děti
se sluchovým postižením.
Třetí kapitola teoretické části se zabývá cílovou skupinou diplomové práce, což jsou
primárně děti se sluchovým postižením (definice sluchového postižení, rozlišení vad sluchu;
9

psychosociální kontext sluchového postižení - jaké sociální problémy děti se sluchovou vadou
mohou postihnout, co potřebují; význam včasného odhalení sluchového postižení pro rozvoj
atp.).
Pro zdravotně postiženého jedince (tělesně, smyslově, mentálně…) má veliký význam
jeho primární rodina. Kvalitní rodinné zázemí a podpora může mít značný vliv na úspěšnější
socializaci, integraci, nebo může být později důležitá pro snadnější přijetí a následné
vyrovnávání se se smyslovým či funkčním postižením. Proto je v diplomové práci část
věnovaná rodině jako podpůrnému systému. Na druhé straně je zde také zapotřebí zmínit
značné psychické zatížení pro rodiče a s tím spojená rizika, která jsou ovlivněna s narozením
sluchově postiženého dítěte do rodiny.
Zatímco v předchozích kapitolách práce jsou za pomoci odborné literatury zpracovány
převážně teoretické poznatky, praktická část se opírá zejména o informace získané z praxe.
Stěžejní pasáží praktické části je návrh a vypracování dotazníku, který slouží jako
prostředek pro zisk informací a názorů od poskytovatelů sociálních služeb. Získané informace
by měly přinést reálný náhled přímo z praxe na přínosy a nedostatky zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a také prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (V 505/2006 Sb.), po třech
letech od nabýtí účinnosti. Hlavní záměrem tohoto dotazníku je zjistit, zda jsou poskytovatelé
sociálních služeb spokojeni/nespokojeni se základními legislativními změnami zákona o
sociálních službách.
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1 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
Dne 14. března byl podepsán zákon o sociálních službách prezidentem České
republiky, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007.
V průběhu tří let, od nabytí účinnosti zákona o sociálních službách, došlo k několika
málo úpravám. Tato práce vychází z nejaktuálnější verze zákona a reflektuje veškeré změny,
které proběhly do 9. července 2009.
Dá se předpokládat, že v souvislosti s odhlasováním státního rozpočtu (po volbách do
poslanecké sněmovny 2010), který má být vzhledem k narůstajícímu státnímu dluhu velice
úsporný i v sociální oblasti, dojde k nezbytným úpravám i v zákoně o sociálních službách.
Průběh aktualizování zákona č. 108/2006 Sb. je k dispozici na webových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí.1
Do schválení Z 108/2006 Sb. byly sociální služby upraveny zastaralou legislativou
platnou před rokem 1989, která znala především ústavní péči a pečovatelskou službu.
Všechny ostatní služby, jako například osobní asistence a mnohé další byly provozovány bez
právní úpravy podmínek.2
Libor Novosad ve své knize Základy speciálního poradenství z roku 2006 uvádí:
„Společenské a ekonomické změny v České republice znamenají i výrazné mezníky v oblasti
sociální politiky.“ Podle něho je nahrazení předcházejícího systému (před rokem 2007)
plošného sociálního zabezpečení za systém, který je deklarován a koncipován jako adresný,
diferencovaný a dynamický, zásadní změnou. Cílem nového systému má být respekt
k důstojnosti každého člověka a jeho možnost spolupodílet se na řešení své sociální situace.3
Základním a nejdůležitějším přínosem Zákona o sociálních službách by v prvé řadě
mělo být právě to, že mění přístup k osobám, které chtějí využívat nebo využívají sociální
služby. Zákon by měl zaručovat všem osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, pomoc
či podporu prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči (pokud splňují legislativní
podmínky pro podporu). Toto právo by mělo být založeno na obecném principu solidarity ve
společnosti. ¨

1

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
< http://www.mpsv.cz/search.php>.
2
Průvodce zákonem o sociálních službách [online]. Dostupné na LORM (Společnost pro hluchoslepé) Web:
< http://www.lorm.cz/download/pruvodce-zakonem-o-socialnich-sluzbach.pdf>.
3
NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 41 s. ISBN 80-7367-174-3.
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Dále Z 108/2006 Sb. definuje a následně trvá na dodržování základních zásad:
•

Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství má nárok každá osoba.

•

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb
musí zachovávat důstojnost osob.

•

Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí na osoby působit
aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým
činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé
sociální situace a posilovat jejich začleňování do společnosti.

•

Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými
způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních
svobod osob4, atp.

Z 108/2006 Sb. přichází nově také s úpravou financování sociálních služeb.5
Primárním úmyslem bylo odstranit znevýhodnění v přístupu poskytování financí z veřejných
finančních prostředků. Chyběl zde jasný systém financování služeb a i možnost kontroly
kvality těchto služeb.
Nový systém financování sociálních služeb je v provozu již bezmála 3 roky a není
možné nezaregistrovat existenční problémy značného množství zařízení, která poskytují
sociální služby. Zaměstnancům občanských sdružení a neziskových organizací je šetřeno
nebo dluženo na výplatách z důvodu nedostatečného přílivu financí ze státního rozpočtu. Je
samozřejmé, že se mezi těmito subjekty nachází i ty, které jsou nadbytečné nebo které
neposkytují dostatečně kvalitní služby a měly by přirozeně zaniknout. Jedná se však o
minoritu a ve většině případů tyto subjekty poskytují ve vyspělé společnosti těžko
postradatelné služby.
Mohou tedy být služby poskytovány na takové úrovni, jak bylo primárním záměrem
tohoto zákona, když je výše dotací ze státního rozpočtu na sociální služby neustále snižována?
Poskytovatelé sociálních služeb žijí v neustálém strachu, že jim na příští rok bude ze státního
rozpočtu přiděleno méně peněz než rok předešlý (a i předešlý rok museli udělat úsporná
opatření, aby vyšli s penězi) a jsou tak odkázáni na milost a nemilost sponzorů, kterých je
pouze omezené množství a nemohou tak zajistit dostatečný a především pravidelný přísun
finančních prostředků pro všechny sociální služby. Důkazem budiž právě současná finanční

4

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [Online]. Dostupné na MPSV Web:
< http://www.mpsv.cz/search.php>.
5
Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 101 [Online]. Dostupné na MPSV Web:
< http://www.mpsv.cz/search.php>.

12

krize, která ukázala, že právě omezení sponzoringu je jedním z prvních kroků, ke kterým
firmy v horších ekonomických časech přistupují.
Poskytovatelé sociálních služeb mají možnost získat finanční příspěvky ještě
z různých dotačních titulů a je tedy důležité disponovat kvalitním fundraisingem6. I zde jsou
však finanční prostředky omezené a nejedná se o dlouhodobý pravidelný přísun peněz, ale
pouze o jednorázové dotace.
V následujících podkapitolách jsou uvedeny podrobnější informace k třem stěžejním
změnám v Z 108/2006 Sb.:

1.1

•

Příspěvek na péči,

•

sociální služby,

•

financování sociálních služeb.

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči, který se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby

za účelem zajištění potřebné pomoci, umožňuje těmto osobám se svobodně a aktivně
rozhodovat o tom, jaké služby využijí, v jakém rozsahu a u kterého poskytovatele. Jinými
slovy, má být plně na uživateli sociálních služeb, jak si své postižení bude kompenzovat.7
Tím pádem se zákonem č.108/2006 Sb. změnila role zájemců a uživatelů sociálních služeb.
Právě zájemci o sociální službu nyní mají možnost rozhodnout o druhu, způsobu a průběhu
jim poskytované sociální služby. Výběr služby je nyní v rukou osoby, která ji potřebuje.
Nárok na příspěvek na péči může žadateli vzniknout až tehdy, podrobí-li se
odbornému lékařskému posouzení míry jeho závislosti na pomoci jiné osoby a provede-li se
sociální šetření v jeho přirozeném sociálním prostředí.8
Tento příspěvek na péči v hotovosti slouží uživatelům k nákupu služeb, které si sami
vyberou. Příspěvkem na péči (Z 108/2006 Sb.) se nahradil Příspěvek při péči o osobu blízkou
nebo jinou (Z 100/1988 Sb.), který do nabytí účinnosti zákona č.108/2006 Sb. pobíraly osoby,
které péči zajišťovaly.

6

Fundraising = zajišťování finančních zdrojů z dotačních titulů.
Průvodce zákonem o sociálních službách [online]. Dostupné na LORM (Společnost pro hluchoslepé) Web:
< http://www.lorm.cz/download/pruvodce-zakonem-o-socialnich-sluzbach.pdf>.
8
Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>, 1 s.
7
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Příspěvek na péči náleží především těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti zejména denní péče o vlastní
osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které
se týkají zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se
rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat,
nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a
uklidit. Dohromady je posuzováno 36 úkonů. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být
soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na
pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům následně
odpovídá také výše příspěvku v korunách.9
Z 108/ 2006 Sb., § 1110:
(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Výše příspěvku na péči je stanovena ve čtyřech stupních závislosti zvlášť, jak pro
dospělé osoby, tak i pro děti do 18 let. Příspěvek na péči může být přiznán i osobě do 18 let
věku a dítěti, které je starší než jeden rok. Dítě do jednoho roku na příspěvek na péči nárok
nemá, ačkoliv pomoc také potřebuje.
V případě osob do 18 let věku činí částka za kalendářní měsíc ve třech stupních
závislosti až na čtvrtý stupeň (IV. úplná závislost) o jeden tisíc českých korun více. „Vyšší
částka příspěvku na péči pro děti je dána zejména tím, že děti nemají obvykle svůj vlastní
příjem (mzda, plat, důchod či jiné příjmy) a současně má motivovat rodiny k tomu, aby děti

9

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>, 2 s.
10
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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zůstávaly v domácí péči“.11 Dále je nutné zdůraznit, že rodiny, které se starají a vychovávají
dítě se zdravotním postižením, mají zvýšené potřeby. Ekonomická podpora je jeden z
důležitých aspektů pro zachování stability rodiny.
Proto dle zákona pečující osoby nebo rodiče, kteří zajišťují péči celodenně, nejsou
zaměstnáni a nejsou účastni na důchodovém a zdravotním pojištění, mají nárok na zápočet
doby péče jako tzv. náhradní doby pro účely důchodového pojištění a současně jim může být
zdravotní pojištění hrazeno státem. To ovšem platí pouze pro jednu hlavní pečující osobu, tj.
toho, kdo převážně zajišťuje péči.12
U nezletilých osob se také požaduje neschopnost vykonávat méně úkonů k získání
jednoho ze čtyř stupňů závislosti.13 U osob do 18 let věku je nutné dle zákona při posuzování
úkonů pro stanovení stupně závislosti přihlížet k jednotlivým úkonům na základě
biopsychosociálního vývoje posuzované osoby. Jako příklad můžeme uvést schopnost
posuzované osoby zajistit si úkon mytí těla (jeden z úkonů, kterým je posuzována péče o
vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti). Pokud se bude jednat o osobu například
ve věku dvou let, není možné, aby tento úkon vykonávalo i naprosto zdravé dítě. Pokud se
bude jednat o osobu ve věku 13 let, pak je zdravá osoba tohoto úkonu schopna a je tedy
možné tento úkon posuzovat.
Výše příspěvků byla v minulosti jeden z důvodů, proč docházelo k pozměňování zde
zmiňovaného zákona. Například došlo k navýšení částky ve čtvrtém stupni (úplná závislost)
z 11 tisíc korun českých na 12 tisíc korun českých, a to jak pro osoby do 18 let věku, tak
zároveň i pro osoby od 18 let věku.
V § 7 (Z 108/2006 Sb.) jsou definovány podmínky nároku na příspěvek na péči.
(1) „Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění
potřebné pomoci.“ (2) „Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o
11

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>.
12
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web:<http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/obcane/priklad3>.
13
Z 108/ 2006 Sb., § 8:
(1) Osoba od 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost): 12 úkonů;
b) stupni II (středně těžká závislost): 18 úkonů;
c) stupni III (těžká závislost): 24 úkonů;
d) stupni IV (úplná závislost): 30 úkonů;
(2) Osoba do 18 let věku se požaduje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost): 4 úkonů;
b) stupni II (středně těžká závislost): 10 úkonů;
c) stupni III (těžká závislost): 15 úkonů;
d) stupni IV (úplná závislost): 20 úkonů;
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vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti……“
„Tuto pomoc jí může poskytovat i osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83“.14
Příjemcem příspěvku podle § 19 je oprávněná osoba, avšak na místo oprávněné osoby
může být příjemcem příspěvku zákonný zástupce nebo jiná fyzická osoba, které byla nezletilá
oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.15
Příspěvek na péči může být využíván takovým způsobem, „že fakticky jeho hodnotu
„spotřebovává“ osoba, která péči zajišťuje, tj. rodinný příslušník, jiná blízká osoba nebo i
jiná osoba, která je schopna tuto péči zajistit (např. soused)“.16
Jedná-li se o zákonného zástupce - rodiče, kteří chtějí zažádat o příspěvek za své
sluchově postižené dítě, ti mohou o příspěvek na péči podle dostupných informací ze sociální
poradny oficiálně zažádat také, ale prakticky nemají šanci ho získat. Jednotlivá kritéria či
jednotlivé úkony, které jsou posuzovány pro účely stanovení stupně závislosti při posuzování
péče o vlastní osobu a při posuzování soběstačnosti, jsou velmi uzpůsobeny tělesně
postiženým (např. lidem na vozíčku), nežli lidem se sluchovou vadou.
Křejčířová uvádí: „v různých studiích se udává, že kombinované vady se vyskytují u
11 – 40 % sluchově postižených. Jsou to např. mentální retardace, dětská mozková obrna,
vady zraku, srdeční vady“.17 Lze předpokládat, že u dětí s kombinovanou vadou, je tomu
jinak. Záleží na závažnosti postižení.
O příspěvku na péči se v diplomové práci zmiňuji pouze okrajově, jelikož to není
hlavním obsahovým tématem této práce, ale na závěr kapitoly o příspěvku na péči, bych zde
ráda upozornila na skutečnost, že na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
(dále jen MPSV) je možné, jak už bylo výše zmíněno, nalézt aktuální znění zákonů a vyhlášek
vztahující se k sociální tématice a například i nezaměstnanosti. Stačí pouze znát a pak zadat
do vyhledávání (http://www.mpsv.cz/search.php?lg=1) číslo potřebné vyhlášky či zákona.

14

„Registrace podle § 79 se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo jiná
fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel 32)“.
15
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
16
Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>.3 s.
17
ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997. 91 s. ISBN 80-7169512-2.
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Dále je možné využít Integrovaného portálu MPSV18, kde se nachází k sociální
tématice tyto okruhy:
a) Sociální poradce.
b) Státní sociální podpora.
c) Pomoc v hmotné nouzi.
d) Sociální služby.
e) Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.
U jednotlivých okruhů jsou stručné informace získané ze zákonů a vyhlášek sloužící
pro občany k rychlému zorientování se v problematice. K dispozici jsou také elektronické
formuláře, informace z obecních úřadů, apod.
• Sociální poradce
Sociální poradce může pomoci zájemci orientačně odhadnout, zda má nárok na
nějakou dávku nebo příspěvek. Poskytne i další rady, jak řešit tíživou sociální situaci a to
vyplněním elektronického formuláře, který je na webových stránkách. Občan v něm označí
věty, které odpovídají jeho životní situaci. Pokud po vyhodnocení formuláře, dojde k závěru,
že podmínky dávky splňuje, najde u většiny dávek také odkaz na žádost, kterou může vyplnit
na počítači. Je třeba brát v úvahu, že výpočty jsou většinou zjednodušené, přesný výpočet, jak
se uvádí na stránkách, by byl v některých případech příliš složitý. Konečné rozhodnutí o
přiznání a přesný výpočet výše dávky je vždy na příslušném úřadu.19
• Státní sociální podpora - viz20
• Pomoc v hmotné nouzi – viz21
• Sociální služby – viz22
Pod bodem sociálních služeb se nachází:
• Informace pro občany, poskytovatele sociálních služeb a orgány veřejné
správy. Pod odkazem informace pro občany se nachází pět podrobných
příkladů - Kazuistická doporučení pro občany (např. Příklad č. 3 - Děti
se zdravotním postižením, kterým je zajišťována péče jednak rodinou a jednak
formou ambulantní nebo terénní služby v domácím prostředí).
18

http://portal.mpsv.cz/soc
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/poradce>.
20
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp>.
21
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/hn>.
22
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssl>.
19
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• Elektronické formuláře pro sociální služby.
• Informace z obecních úřadů.
• Informace pro poskytovatele sociálních služeb.
• Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.
• Komu jsou dávky poskytovány.
• Výčet dávek – např. jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek –
Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany.
• Mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) – podrobnější informaceviz23.
„Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním
postižením, jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů“ viz24.
Vyhláška 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení je
pozměněna novelou - V 506/200625.
V případě níže zmíněných bodů k úpravě vyhlášky č. 182/1991 Sb. novelou
V 506/2006 nedošlo. Dávky níže uvedené mohou získat lidé se sluchovým postižením:
-

Mimořádné výhody TZP – TP, TZP, TZP/P - § 31 + příloha č. 3 Vyhlášky
182/1991 Sb.

-

Na základě této vyhlášky lze (podle § 33) sluchově postiženým občanům
poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají
k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím. Příspěvek
se neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí
příslušná zdravotní pojišťovna.

-

Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené – tabulka v příloze č. 4
V 182/1991 Sb.

23

Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: < http://portal.mpsv.cz/soc/ozp/vyhody>.
Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/ozp>.
25
Portál veřejné správy ČR [online]. Dostupné na:
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/701?l=506/2006>.
24
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Název pomůcky (Nejvyšší částka příspěvku z ceny)26
-

Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti (100 %, nejvýše 3 000 Kč).

-

Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace (100 %).

-

Signalizace telefonního zvonku (100 %).

-

Světelný nebo vibrační budík (50 %).

-

Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné
indikace zvonění (75 %, nejvýše 7000 Kč).

-

Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*), (75 %).

-

Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací
telefon pro neslyšící*), (75 %).

-

Fax**), (75 %).

-

Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**),
(75 %).

-

Videorekordér (50 %, nejvýše 7 000 Kč).

-

Televizor s teletextem (50 %, nejvýše 7 000 Kč).

-

Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže (50 %).

-

Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem
(75 %).

-

Přístroj k nácviku slyšení (50 %).

-

Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného
zdroje zvuku (50 %).

-

Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo),
(50 %).

-

Individuální indukční smyčka (50 %).

-

Indikátor hlásek pro nácvik v rodině (75 %).

*) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.
**) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9.

Domnívám se, na základě své vlastní zkušenosti, že vyznat se a umět číst v zákonech a
vyhláškách České republiky je poměrně náročné pro občana, který s tím prozatím měl málo,
nebo vůbec žádné zkušenosti. Proto považuji tento Integrovaný portál MPSV za velice
užitečný. Ovšem na Internetu je takovýchto užitečných informačních webových stránek pro
26

Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné na MPSV Web: <http://portal.mpsv.cz/soc/ozp/pril4>.
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lidi se smyslovým či zdravotním postižením a pro jejich blízké mnohem více (nejen co se
týká sociální oblasti). A pokud si chce rodič dítěte se sluchovou vadou, vedle péče, která je
mu poskytována v poradnách, lékaři atp., najít nějaké informace sám, má určitě možnost.
Vedle knih s požadovanou tématikou sluchového postižení, které si lze vypůjčit nebo i
zakoupit například v Informačním centru o hluchotě27, je možné informovat se na některých
kvalitních webech. I sama občanská sdružení nebo neziskové organizace na svých stránkách
nabízejí odborné, anebo praxí ovlivněné články. Za velikou výhodu považuji možnost
rychlého vyhledání, ale přesto je potřeba brát získané poznatky na stránkách s určitou
opatrností. Rozhodně je vhodné porovnávat informace z více zdrojů za účelem jejich ověření.

1.2 Sociální služby (dle Z 108/2006 Sb.)
V zákoně o sociálních službách je celkem definováno 34 druhů sociálních služeb.
K tomu ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, je v druhé rozsáhlejší části vyhlášky charakterizován rozsah úkonů
poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a
maximální výše úhrad za poskytování některých sociálních služeb. Ve vyhlášce MPSV
č. 505/2006 Sb. se jedná například také o kvalitu sociálních služeb, která je tu definována jako
soubor standardů složených z měřitelných kritérií.
Nárok na bezplatné poskytování sociálního poradenství (dle znění Z 108/2006 Sb.),
může občanům pomoci zorientovat se v nabídce poskytovatelů sociálních služeb. Občané
mohou volit z nabídky sociálních služeb nebo využít podporu vlastní rodiny, příp. služby
kombinovat.
Hlavním úkolem této kapitoly je:
• v první části – vymezení pojmů (dle Z 108/2006 Sb.),
• v druhé části - rozdělení sociální služby do třech základních oblastí sociálních
služeb (dle Z 108/2006 Sb.),
• z 34 definovaných služeb vybrat a podrobněji se zaměřit na ty služby (dle Z
108/2006 Sb.), které jsou nebo mohou být využívány cílovou skupinou
diplomové práce (podrobněji viz níže v textu),

27

Informační centrum o hluchotě. [online]. Dostupné na FRPSP Web: <http://www.frpsp.cz/informacni-centrumo-hluchote-2>.
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• charakteristika rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základních činností u
vybraných druhů sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování
těchto služeb (V 505/2006 Sb.).

1.2.1

Vymezení důležitých pojmů
Pro účely tohoto zákona je vymezeno několik důležitých pojmů, které se prolínají

celým obsahem zákona o sociálních službách. Než přejdeme k rozdělení základních druhů a
forem sociálních služeb, některé z nich si nejprve definujeme:
a) Sociální služba
b) Nepříznivá sociální situace
c) Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
d) Zdravotní postižení
e) Sociální začleňování
f) Sociální vyloučení
a) Sociální služba
Sociální službou, jak říká zákon, se rozumí: činnost nebo soubor činností zajišťujících
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení.28
Sociální služby by měly být specializované činnosti, které mají pomáhat člověku řešit
jeho nepříznivou sociální situaci.
b) Nepříznivá sociální situace
Nepříznivou sociální situací se v zákoně myslí: „oslabení nebo ztráta schopnosti z
důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a
způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí“.29
Příčiny vzniku nepříznivé sociální situace jsou v naší společnosti různé, a proto také
existuje velmi pestrá škála druhů sociálních služeb. V Z 108/2006 Sb. je celkem definováno
34 druhů služeb z různých oblastí. Záleží, jací klienti nebo jací uživatelé sociálních služeb
jsou cílovými skupinami, protože každá cílová skupina má své specifické problémy a hlavně
potřeby.

28

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [Online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
29
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [Online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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Jedná-li se o zdravotně postižené lidi, pak by jim měly být služby poskytovány
adresně, adekvátně a eticky. Sociální systém/poskytovatelé sociálních služeb by měli důstojně
uspokojovat potřeby klientů a kompenzovat tak omezení, jež vyplývají z konkrétního typu
zdravotního znevýhodnění.30
Na druhé straně je důležité si uvědomit, že poskytnutí sociální služby samo o sobě
nedokáže v plné míře odstranit příčiny zdravotního postižení, nepříznivou sociální situaci atp.
Poskytnutí sociální služby by mělo klienta především podporovat v jeho vlastní aktivitě
vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální služba nemůže převzít odpovědnost
člověka za jeho vlastní osud či životní perspektivu. Je samozřejmé, že jsou stavy, kdy je
člověk z důvodu věku či zdravotního stavu odkázán na pomoc prostřednictvím sociálních
služeb, ale i v tomto případě musí služba působit tak, aby byla maximálně podporována
samostatnost a svébytnost člověka.31
Jako příklad můžeme uvést člověka, který se nachází v nepříznivé životní situaci, je
pod tlakem a prožívá akutní krizi, která způsobuje, že již není schopen svoji situaci zvládat
vlastními silami.
Pokud se takovýto člověk obrátí na krizové centrum, je pomoc v krizové intervenci
poskytována formou rozhovoru, který klienta skrze profesionální rozhovor, podporu a
společné odkrývání možností, o kterých klient neví, nebo je pod tíhou své nepříznivé životní
situace (dále např. skrze silné prožívání emocí) nevidí, dovede k jeho vlastnímu rozhodnutí či
nelezení vlastního způsobu řešení. Takto odborně vedená krizová intervence je pro klienta
užitečná tím, že v případě, kdy se dostane do podobné životní situace, podpoří to jeho vlastní
aktivitu, aby mohl situaci řešit sám. Na základě získané pozitivní zkušenosti ví, že je schopen
to zvládnout a může díky tomu využít podobných prostředků, jako v předcházející životní
situaci.
Vyhledat pomoc krizového centra nebo zavolat na linku důvěry pro dospělé, mohou i
rodiče, kterým se narodilo zdravotně postižené dítě, anebo jim byla sdělena nějaká závažná
diagnóza o jejich potomku.
Narození postiženého dítěte je mimořádná zátěž a velmi náročná životní situace. Proto
to bývají zpočátku hlavně rodiče, kteří potřebují pomoc. Po potvrzení diagnózy se může u
rodičů objevit krize, kterou v závislosti na svých povahových vlastnostech, životních
zkušenostech a schopnostech různě zpracovávají.
30
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Všichni rodiče touží po tom a očekávají, že se jim narodí zdravé dítě. Narození
postiženého dítěte pak znamená nejen ztrátu tohoto očekávání, ale znamená i řadu dalších
ztrát. Například ztráta plánů a představ o budoucím životě jejich dítěte. Divoký kolotoč pocitů
a představ spojený s mnohonásobnou ztrátou komplikuje všechny dimenze rodinného
života.32
c) Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
„Podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní,
smyslové nebo fyzické schopnosti má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost“.33
Vedle dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je důležité si zde definovat také
často zmiňované sousloví - zdravotní postižení, znevýhodnění = (handicap), sluchové
postižení.
d) Zdravotní postižení
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zdravotním postižením myslí: „tělesné,
mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit
osobu závislou na pomoci jiné osoby“.34
• Podle Světové zdravotnické organizace je postižení (in Novosad): „částečné
nebo úplné omezení schopnosti vykonávat některou činnost nebo více činností, které je
způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánu“. Libor Novosad k tomu dále uvádí: „postižení
nemusí, ovšem znamenat snížení kvality života jedince nebo jeho neschopnost pracovat, ale
měly by být využity všechny mechanismy a schopnosti podporující překážky, které jedinci
způsobuje život se závažným postižením“.35
• Znevýhodnění (handicap)
Tento pojem v sobě zahrnuje nejen postižení či omezení, ale i sociální pozici jedince
ve společnosti. Člověk s postižením se dané poruchy nezbaví, ale to zda bude znevýhodněn
(handicapován) ve všech nebo některých aspektech života (např. ekonomicky a sociálně)
závisí na postojích a praktických krocích společnosti, v níž žije.36
• Lidé sluchově postižení X osoby s vadami sluchu
Termíny sluchově postižení nebo osoby s vadami sluchu jsou obecné a nadřazené
termíny, které zahrnují specializovanější názvy pro všechny stupně velikosti ztráty sluchu,
32

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. 78 s. ISBN 80-247-0586-9.
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
34
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
35
NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 13 s. ISBN 80-7367-174-3.
36
NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 43 s. ISBN 80-7367-174-3.
33

23

okamžik jejího vzniku a dokonce i její různé důsledky. Lidé s postižením sluchu jsou velmi
různorodá skupina. Rozsah druhu a stupně sluchových vad je velmi široký a stejně tak
osobnost a potřeby jejich nositelů. Přesto mezi pojmy postižení a vada jsou podstatné rozdíly.
„Vada znamená skutečnou fyzickou nebo strukturální odchylku od normálu. Její
praktický význam může být malý nebo vůbec žádný. Všichni lidé nosící brýle mají určitou
vadu zraku. Podobně nedoslýchavost lze sluchadlem korigovat do té míry, že nemusí člověka
téměř vůbec omezovat“.37
„Postižení se týká ztráty důležité funkce bez ohledu na jakékoliv pomůcky či léčbu“.38
Neslyšící autorka Věra Strnadová ve své knize Jaké je to neslyšet ještě uvádí:
“Organické postižení je daný a nezvratný stav, ale samo o sobě člověku subjektivně ani
nevadí.

Vadí

mu

znevýhodněních“.

však

druhotné

důsledky

tohoto

postižení

ve

formě

různých
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e) Sociální začleňování
Sociálním začleňováním je myšlen v Z 108/2006 Sb. „proces, který zajišťuje, že osoby
sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností,
které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života
společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“.40
f)

Sociální vyloučení
Sociální vyloučení je „vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se

do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace“.41

1.2.2

Základní druhy a vybrané formy sociálních služeb (dle Z 108/2006 Sb.) a
rozsahy úkonů jednotlivých služeb (dle V 505/2006 Sb.)
Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní a rozdělují

se do třech základních oblastí:
1) Sociální poradenství
2) Služby sociální péče
3) Služby sociální prevence
37

FREEMAN, R., CARBIN, C., BOESE, R. Tvé dítě neslyší? Průvodce pro všechny, kteří pečují o neslyšící
děti. Praha: FRPSP, 1992. 90 s.
38
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děti. Praha: FRPSP, 1992. 90 s.
39
STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet. Liberec:Česká unie neslyšících, 1995. 24 s.
40
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
41
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.

24

1.2.2.1

Sociální poradenství

Z 108/2006 Sb. člení sociální poradenství na základní sociální poradenství a odborné
sociální poradenství. Oba typy poradenství poskytují státní i nestátní subjekty sociální
pomoci.
Poradenství je považováno za všestrannou činnost, na níž se podílí mnoho osob a
organizací.42

1.2.2.1.1

Základní sociální poradenství

Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních
služeb. Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé
sociálních služeb, a to bez ohledu na to, kdo je o radu požádá.
Rozsah úkonů v rámci základního sociálního poradenství (V 505/2006 Sb., § 3):
• poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace
prostřednictvím sociální služby,
• poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle
potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné
nouzi a dávkách sociální péče,
• poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání
běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění
vzniku závislosti na sociální službě,
• poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se
spolupodílejí na péči o osobu.43
„Součástí základního poradenství je i zprostředkování další potřebné odborné
pomoci „.44

42
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1.2.2.1.2

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství poskytují specializované poradny, které se profilují buď
podle nějakého jevu (např. problematika zaměstnávání neslyšících) nebo podle cílové skupiny
(př. osoby se zdravotním postižením, senioři apod.)
Odborné sociální poradenství poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich
sociálních problémů a ta je zaměřena na konkrétní pomoc a praktické řešení obtížné sociální
situace člověka. Součástí odborného poradenství by mělo být i půjčování kompenzačních
pomůcek45. V některých poradnách (př. Sociální poradna pro osoby sluchově postižené a pro
jejich blízké46) si lze některé kompenzační pomůcky vyzkoušet a v případě zájmu si vybranou
kompenzační pomůcku z nabízeného sortimentu na místě zakoupit. Pracovníci v sociálních
poradnách by měli znát tabulku/seznam rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro
sluchově postižené dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. a vědět, jak postupovat při vyřizování
žádosti na příspěvek.
Služba odborného sociálního poradenství by měla obsahovat tyto základní činnosti
(Z 108/2006 Sb.) a rozsah úkonů dle V 505/2006 Sb., § 4 :
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování
navazujících služeb,
• sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace
v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblastech vzdělávání (mělo by
být poskytováno alespoň ve dvou z těchto oblastí),
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí – např. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.47
Sluchově postižení dospělí klienti, u kterých nedošlo k úplné integraci do
jazykové většiny, nebo pouze jen k částečné, tak u těchto klientů se mohou z důvodu
nedostatečného osvojení českého jazyka vyskytovat některé problémy - například při čtení a
porozumění odbornému textu, komunikační potíže v českém jazyce atp. Pro tyto důvody jsou
v sociálních poradnách poskytované i služby, které pomáhají klientům v těchto oblastech:
•

při vyřizování telefonátů (např. objednání k lékaři),

45
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•

při sepisování úředních dopisů (např. odvolání proti rozhodnutí úřadu,
žádost o poskytnutí dávek, ….),

•

při hledání ubytování (odpovídání na inzeráty s nabídkou pronájmu či
prodeje bytu, telefonické zprostředkování telefonu, hledání nabídek atp.),

•

poskytují rady, jak postupovat při žádostech o příspěvek na kompenzační
pomůcky48,

•

během praxe v sociální poradně pro sluchově postižené jsem získala
zkušenost, že se klienti na poradnu obracejí s žádostí o pomoc při naprosto
běžných životních situacích, které se však s jejich vadou stávají velice
složitými, nebo zcela neřešitelnými. Jako příklad uveďme třeba žádost o
pomoc při emailové komunikaci s právním zástupcem během rozvodového
řízení.

Novosad popisuje poradenství jako součást systému ucelené rehabilitace. Úkolem a
posláním poradenské činnosti by mělo být: „zmírnění, eliminování, či kompenzování příčin,
které postiženému jedinci brání jeho plnohodnotnému začlenění (integraci) do společnosti,
v případě, že to není možné, je cílem dosažení co nejvyššího stupně socializace postiženého
jedince“. Ucelená (komplexní) rehabilitace by pak měla zahrnovat několik vzájemně se
prolínajících složek. Jde tedy v případě ucelené rehabilitace zejména o provázané a týmové
využívání aplikovaných metod z oblasti lékařské, sociální práce, výchovy, vzdělání a
profesionální přípravy i poradenského pracovního uplatnění k adaptaci jedince na odlišné,
nestandardní či ztížené životní podmínky a k získání nebo k znovuzískání a uplatnění nejvyšší
možné samostatnosti a přiměřené funkční schopnosti.49
Zdravotní postižení se netýká pouze somatické stránky organismu, ale ovlivňuje
rozvoj celé osobnosti a vytváří specifické sociální situace. Člověk je bio-psycho-sociálněduchovní bytostí, to znamená, vyskytne-li se u člověka jakékoliv zdravotní postižení, je velice
pravděpodobné, že se toto postižení (záleží na závažnosti a průběhu) může manifestovat
v dalších složkách a oblastech osobnosti (u člověka s prelingválním sluchovým postižením
například ve vzdělávání, vývoji řeči, komunikaci s majoritní částí společnosti, identitě,
v sociálních schopnostech…). Proto je velice důležité, aby člověku nebo rodině se zdravotně
postiženým dítětem byla poskytována ucelená rehabilitace, jež zahrnuje několik vzájemně se
prolínajících složek.
48

Sociální poradna pro osoby se sluchově postižené a pro jejich blízké, FRPSP, o.s.
<http://www.frpsp.cz/socialni-poradna>.
49
NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 58, 60 s. ISBN 80-7367-174-3.

27

Tato ideální varianta ucelené rehabilitace by měla podle Novosada zahrnovat tyto
oblasti50:
• Zdravotní rehabilitace
Prostřednictvím svých metod je vhodná pro obnovení ztracených schopností, utváření
schopností nerozvinutých nebo při stabilizaci zdravotního stavu klienta. Například:
-

reparace - nejčastěji operační náprava (u dětí se sluchovým postižením např.
kochleární implantát, sluchadla);

• Psychologická rehabilitace
Psychologická rehabilitace může pomoci zvládnout například psychickou krizi
spojenou se změnou zdravotního stavu přímo samotného klienta nebo rodiče nemocného
klienta. Krejčířová ještě uvádí: korigovat stávající pocity bezmoci a bezvýchodnosti, hledat
přiměřené perspektivy a přiměřené pozitivní cíle, posílit integritu rodiny.51
-

individuální, skupinová psychoterapie,

-

aplikovaná psychoterapie (muzikoterapie, arteterapie atp.),

-

trénink psychosociálních dovedností.

• Sociální rehabilitace
U sociální rehabilitace by mělo jít o vytvoření materiálního zabezpečení a legislativní
ochrany, začlenění do společnosti, uplatnění osobnostního potencionálu, (re)socializace,
zajištění komunitní podpory, sociálních služeb atp.
(Uvedeno již výše - tyto činnosti by měly být uplatňovány v rámci základního
sociálního poradenství a především odborného sociálního poradenství).
• Pedagogická rehabilitace
Pedagogická rehabilitace se zaměřuje na oblast výchovy, vzdělání a přípravy na život
a povolání, rozvoj soběstačnosti i schopností jedince.
-

Reedukace,

-

Kompenzace (sluchadlo, zařízení pro porozumění výuky učitele ve třídě),

-

vytváření individuálních vzdělávacích plánů a jejich realizace atd., osobní
asistence, asistent pedagoga.

• Rehabilitace rodinná

50
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Podle Novosada se zaměřuje na „ podporu, obnovu nebo nápravu rodinných vztahů
postiženého, podporu rodin pečujících o postiženého, zajištění respitní péče apod.52“
• Volnočasová rehabilitace atp.
Oblasti poradenské činnosti53
• lékařské poradenství,
• psychologické poradenství, psychoterapie (viz. psychologická rehabilitace) a
krizová intervence – odborná pomoc člověku v akutním momentu kritické
životní situace,
• pedagogicko-psychologické poradenství – vztahuje se na komplexní
problematiku

špatného

školního

prospěchu;

speciálně

pedagogické

poradenství - zaměřené na zabezpečení ucelené výchovy a vzdělání pro děti a
mládež s jakýmkoli typem zdravotního handicapu,
• profesní poradenství – vztahuje se na volbu vhodného zaměstnání s ohledem
na možnosti a nadání jedince i s přihlédnutím k situaci na trhu pracovních
příležitostí54,
• sociálně – právní poradenství,
• „technické“ poradenství (např. protetické) – doporučení a úprava
kompenzačních pomůcek,
• pastorační činnost,
• resocializační poradenství, kurátorská činnost.
Jedná-li se o léčbu a péči sluchově postižených dětí, Vágnerová uvádí55 :
„Veškeré terapeutické metody slouží k co nejefektivnější kompenzaci chybějících
sluchových funkcí a k podpoře přijatelného rozvoje, resp. uplatnění lidí s tímto postižením“:
•

Léčba a volba kompenzačních pomůcek.

•

Práce s rodinou.

•

Speciálně pedagogická péče „se uplatňuje na několika úrovních. V raném

věku pomáhají rodičům pracovat s dítětem centra rané péče, ve školním věku jsou to

52

NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 60 s. ISBN 80-7367-174-3.
NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. Praha: Portál, 2006. 63 s. ISBN 80-7367-174-3.
54
APPN - Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící. Vznikla jako reakce na stav zaměstnanosti a uplatnění
na trhu práce neslyšících občanů. Hlavním cílem je aktivně působit na rozvoj zdravého a stabilního trhu práce a
na zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb pro Neslyšící [Online]. Dostupné na APPN Web:
˂http://www.appn.cz/˂.
55
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008. 229-228 s. ISBN 978-807367-414-4.
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speciálně pedagogická centra a speciální školy pro sluchově postižené“ … „její významovou
složkou je logopedická terapie, která komplexním způsobem pomáhá v rozvoji řečových
dovedností. Důležitá je i mimoškolní činnost, podporující např. sportovní aktivity sluchově
postižených dětí“.
•

Socioterapie „pomáhá při začleňování sluchově postiženého člověka do

společnosti – hledání vhodného zaměstnání či rekvalifikace“.
V České republice je poskytovatelem ucelenější péče občanské sdružení Federace
rodičů a přátel sluchově postižených, ve kterém je v podstatě zahrnut komplex poradenských
služeb, které jsou potřebné v péči a kompenzaci sluchového postižení.
Jedná se konkrétně o56:
•

Informační centrum o hluchotě

• Aktivizačně socializační centrum – centrum kromě poradenské činnosti dále
nabízí programy pro rodiče s dětmi se sluchovým postižením se zaměřením na rozvoj
komunikace, podporu psychomotorického vývoje dítěte a nácvik sociálních dovedností.
Odborně vedené programy skupinové i individuální. Součástí programů jsou přednášky pro
rodiče, děti mají vlastní program pod vedením odborníků – tzv. středeční setkávání rodičů.
Aktivizačně socializační centrum dále např. zahrnuje:
-

Logopedickou poradnu

-

Poradna psychomotorického vývoje

•

Psychologická poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké

•

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké, která
je v této práci již několikrát zmiňovaná

•

Středisko rané péče Tamtam

•

Pobytové akce

Ve Federaci, která se nachází ve Stodůlkách – Praha 5, sídlí mimo jiné i Bilingvální mateřská
školka Pipan a Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící.

56

Adresář služeb nejen pro neslyšící. Praha: FRPSP, 2007. 46-49 s. ISBN 978- 80- 86792-20-0.
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1.2.2.2

Služby sociální péče

„Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života
společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a
zacházení“.57
Sociální služby, které jsou definované v Z 108/2006 Sb., představují poměrně širokou
škálu podpor, pomoci a řešení, které jsou nabízeny zdravotně postiženým. Všem se věnovat
nebudeme, ale vybereme a zaměříme se na služby, které jsou určeny popřípadě, které mohou
využívat rodiny se sluchově postiženým dítětem a dospělí lidé se sluchovým postižením.

1.2.2.2.1

Osobní asistence

Osobní asistence „je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení,
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje“.58
Osobní asistence je sociální službou, která by jakkoliv měla znevýhodněnému člověku
(zdravotně, tělesně, smyslově, mentálně, sociálně) pomáhat začlenit se maximální možnou
měrou zpět do společnosti, tak aby mohl zůstat ve svém domácím prostředí.
Osobní asistence je tedy určena nejen pro dospělého člověka, který chce zůstat
v domácím prostředí a z jakýchkoliv důvodů potřebuje pomoc s některými úkony běžného
života (například pomoc při hygieně, drobný úklid, péči o sebe, doprovody k lékaři, nákupy),
ale také pro rodiče dětí, kteří ve své péči mají dítě s postižením a potřebují, aby jim bylo
v této náročné péči alespoň částečně ulehčeno.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci poskytování osobní asistence
uvádí zejména tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,
• pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
57

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 38 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
58
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 38 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.59
Tučně označené body můžeme považovat za činnosti, které bývají poskytovány i
sluchově postiženým dětem:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pod kterýma se ve vyhlášce č.
505/2006 Sb. uvádějí tyto konkrétní úkony:
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností.60
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (V 505/2006 Sb.):
doprovázení do školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a
volnočasové aktivity, k orgánům veřejné moci a k institucím poskytující
veřejné služby.
Existuje řada organizací a zařízení, která zabezpečují poskytování sociálních služeb
osobní asistence podle zákona č. 108/2006 Sb.
Abychom si přiblížili jaký smysl osobní asistence v praxi má a jak probíhá, uvedeme
si příklad ukázky poskytování služeb osobní asistence na Klubu „Hornomlýnská“61, který
poskytuje i odlehčovací služby a podpůrné služby.
Klub působí v oblasti sociálních služeb na území celé Prahy a okolí. Na svých
webových stránkách uvádí podrobný popis své činnosti v rámci poskytování osobní asistence.
Uvedeme si zde některé informace62:
Klub poskytuje službu osobní asistence dětem s různými typy i stupni zdravotního
postižení (tělesné, mentální, smyslové, kombinované, autismus, poruchy učení apod.) ve
věkovém rozmezí od 3 do 15 let. Centrum osobní asistence má tři základní formy poskytování
59

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 39 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
60
Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Z 108/2006 Sb., § 5 [online]. Dostupné na
MPSV Web: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7336/505_2006_aktual.pdf>.
61
Klub Hornomlýnská – samostatné občanské sdružení a současně člen Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.
62
Klub Hornomlýnská [online]. Dostupné na Hornomlýnská Web: <http://www.hornomlynska.cz/osobniasistence>.
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této sociální služby – poskytování osobní asistence do domácího prostředí dětí (zajištění
komplexní péče o dítě, včetně pomoci se základními sebeobslužnými činnostmi), do
školských zařízení: mateřských, základních či středních škol běžného typu (pomoc dětem
zařadit se do kolektivu zdravých vrstevníků s důrazem na podporu při zvládání nároků
vzdělávání) a poskytování osobní asistence při doprovodech na zájmové kroužky, do
integračních center atp. Osobní asistence je velice prospěšná:
1) jak pro děti – má například pozitivní efekt na vývoj dítěte se zdravotním
postižením. Cílem klubu je zajistit dítěti rovné vzdělávací a volnočasové aktivity,
zprostředkovat mu kontakt se zdravými vrstevníky, poskytovat mu vhodné podmínky pro
rozvoj schopností a dovedností na základě jeho individuálních potřeb,
2) tak i pro rodiče – rodiče se například mohou vrátit do zaměstnání, mohou mít díky
osobní asistenci čas na sebe a na své potřeby. Jejich snahou prostřednictvím služby osobní
asistence je, aby rodičům, kteří ve své péči mají dítě s postižením, bylo v této náročné péči
alespoň částečně ulehčeno.63
Osobní asistencí se může ulehčit celé rodině/rodinnému systému.

1.2.2.2.2

Průvodcovské a předčitatelské služby

O průvodcovských a předčitatelských službách mluví Z 108/2006 Sb., jako o službách,
které jsou terénní nebo ambulantní a „poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z
důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá
jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti“.64
Základní činnosti průvodcovské a předčitatelské služby (Z 108/2006 Sb.) a rozsah
úkonů (V 505/2006 Sb.):
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení
dětí/dospělých do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a
volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

63

Klub Hornomlýnská [online]. Dostupné na Hornomlýnská Web: <http://www.hornomlynska.cz/osobniasistence >.
64
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 42 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami
komunikace.

Zadáme-li do vyhledávání na internetu průvodcovské a předčitatelské služby, naleznou
se stránky organizací, které poskytují tuto službu spíše občanům se zrakovým nebo
s kombinovaným postižením, ale je nutno podotknout, že například Plzeňská unie neslyšících
na svých webových stránkách v přehledu činností a služeb mezi svými poskytovanými
službami uvádí i Průvodcovské a předčitatelské služby: „dle potřeb klienta poskytujeme
průvodce (sociální pracovník, tlumočník do znakové řeči), který zprostředkuje pomoc při
vyřizování běžných záležitostí, například na poště, při objednávání se u lékaře apod. Dále pak
při prohlídce kulturních zařízení a na kulturních a společenských akcích. Dle potřeb klienta
poskytujeme předčitatelské služby, jako například čtení denního tisku, soukromé
korespondence, zpráv od lékaře, soudních obsílek“.65
Prolínání podobných až stejných základních činností v rozsahu jednotlivých úkonů u
rozdílných služeb (osobní asistence, předčitatelské a průvodcovské služby, tlumočnické
služby …) lze vyvozovat ze specifických projevů a potřeb klientů se smyslovým postižením.

1.2.2.2.3

Centra denních služeb

Podle zákona o sociálních službách se v centrech denních služeb poskytují ambulantní
služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.66
Vyjmenujeme nyní z vyhlášky č. 505/2006 Sb. pouze základní činnosti při poskytování
sociálních služeb v centrech denních služeb, které spíše vyhovují potřebám osob se
smyslovým – sluchovým postižením.
•

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností,
2) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného
společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů,

65

Přehled činností a služeb Plzeňské unie neslyšících -průvodcovské a předčitatelské služby.[online]. Dostupné
na PUN Web: <http://www.pun.cz/>.
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Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 45 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,

•

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování má vést k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální
začleňování osob,

•

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů.

Centra denních služeb pro osoby se sluchovým postižením jsou ve větších městech
součástí Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR.
Nejprve si zde řekneme základní informace o Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR (níže pouze SNN). SNN je občanské sdružení neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých
občanů, které působí celostátně. Sdružení je nestátní nezisková organizace, která ve svých
centrech poskytuje sociální služby pro občany se sluchovým postižením. Především jde o
základní a odborné poradenství, sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené občany,
zdravotní, sociální a pracovní rehabilitaci, rekvalifikaci pro sluchově postižené občany všech
věkových skupin, tlumočnické služby. Bylo založeno v roce 1990 po rozpadu Svazu invalidů.
Jeho hlavním cílem je ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených
občanů v České republice, aby bylo dosahováno maximální možné míry rovnosti těchto
občanů se zdravou populací67.
Centra denních služeb jako součást SNN jsou v ČR dvě a nachází se ve městech Brno,
Praha.
• Poslání centra denních služeb v Brně68
Nyní se podíváme na to, jak samo centrum denních služeb v Brně popisuje své
aktivity, snahy a cíle v rámci služby sociální péče – centrum denních služeb.
Za hlavní sociální služby, které CDS pro sluchově postižené v Brně poskytuje, lze
považovat tlumočnické a poradenské služby.
Hlavním cílem tlumočnických služeb poskytovaných v CDS je odstranit komunikační
a informační bariéry mezi většinovou a menšinovou společností a podpořit adaptaci sluchově
67

Základní informace a přehled činností organizace SNN v ČR.[online]. Dostupné na SNN Web:
<http://www.snncr.cz/index.php?id=3>,<http://www.snncr.cz/index.php?id=8>.
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postižených do společnosti a to i skrze zajištění a udržení 24 hodinového tlumočnického a
sociálního servisu. Aktivně plnit zákon č. 384/2008 Sb..69
Cílovou skupinou klientů denního centra jsou všechny osoby se sluchovým
postižením. Především jsou to nedoslýchaví uživatelé sluchadel, neslyšící užívající jako
hlavní komunikační prostředek znakový jazyk, osoby s kombinovaným postižením (sluchové
a jiné). Kromě osob se sluchovým postižením se na CDS mohou obrátit rodinní příslušníci,
přátelé, učitelé, zaměstnanci, ale i širší veřejnost.
Podle internetových stránek CDS jsou tlumočnické služby zprostředkovány
pracovníky

centra - tlumočníky,

kteří

procházejí

náročným

školením,

pravidelným

doškolováním a proto jsou schopni poskytnout svým klientům poradenství ve všech životních
situacích – jednání na úřadech, při návštěvách zdravotnických zařízení a při dalších jednáních.
• Poslání centra denních služeb v Praze
Popis poslání centra denních služeb neříká nic o konkrétnějších činnostech a
způsobech naplňování služby, ale poslání CDS se charakterizuje spíše na obecných zásadách
poradenství a sociálních služeb dle Z 108/2006 Sb.
Například: “prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb se předchází sociálnímu
vyloučení“…“služby pomáhají řešit nepříznivé sociální situace a celkově podporují sluchově
postiženým aktivně žít a začleňování do běžné společnosti“…“jde o odstranění komunikačních
bariér, zmírňování informačního deficitu a integrace sluchově postižených osob do běžné
společnosti včetně zvýšení samostatného života, ochrany práv“.70
V centru denních služeb v Darwinově ulici v Praze se před čtyřmi lety vyučovaly
kurzy Znakové řeči71, které jsem rok jednou týdně navštěvovala. V tyto dny se tam pravidelně
scházela starší generace sluchově postižených klientů („starousedlíci“), kteří hráli společenské
hry (např. karty, elektronické šipky) nebo se v místním občerstvení oddávali společné
komunikaci. V centru se konají také společenské akce, vzdělávací akce formou přednášek,
prodej kompenzačních pomůcek a individuální kurzy na počítači.
Sdružení/organizace speciálně zaměřené na děti a mládež se sluchovým postižením,
fungující mimo školský či speciálně školský systém, větší občanské sdružení (zaměřené na
rodiny, sluchově postižené bez vymezení věkové hranice) atp. nejsou skoro žádná. V adresáři
služeb nejen pro neslyšící72, který má celorepublikový rozměr, se nachází pouze Sdružení
69

Zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ze dne 23. září 2008,
kterým se pozměňuje zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči. § 7,8.
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Poslání centra denních služeb v Praze [online]. Dostupné na CDS Web: <http://www.cds-psn.eu/cds>.
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Pod názvem kurzu Znaková řeč byla v centru vyučovaná znakovaná čeština.
72
Adresář služeb nejen pro neslyšící. Praha: FRPSP, 2007. 67 s. ISBN 978- 80- 86792-20-0.
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klubů neslyšících dětí a mládeže. Kromě poradenské činnosti mají v činnostech organizace
uvedeno, že vytváří pro neslyšící děti a mládež plnohodnotné podmínky pro trávení volného
času během mimoškolní činnosti, víkendů a prázdnin.

1.2.2.3

Služby sociální prevence

1.2.2.3.1 Raná péče
První vybraná služba sociální prevence ze Z 108/2006 Sb., je často autory zahrnována
do pedagogicko-psychologického poradenství v raném a předškolním věku dítěte (do sedmi
let věku dítěte) nebo je zvlášť oddělována raná intervence a pedagogické poradenství. My si jí
podrobně charakterizujeme v podkapitole služby sociální prevence nejen podle toho, jak jí
definuje Z 108/2006 Sb., ale zmíníme se zde i o jiných autorech. Ranou péči lze považovat za
nejstěžejnější bod v poradenském a intervenčním procesu v péči o rodiny se sluchovým
postižením.
Raná péče je terénní služba, popřípadě může být doplněná ambulantní formou.
Terénní v tomto případě znamená, že pracovníci středisek rané péče přicházejí do rodin a učí
rodiče, jak se starat a pracovat se svým dítětem, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj
je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny
a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
V zákoně č. 108/2006 Sb. v § 54 pod ranou péčí jsou uvedeny čtyři základní
činnosti73 a vyhláška č. 505/2006 Sb. je rozvíjí o rozsah konkrétních úkonů74:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
-

zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb
rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním,

-

specializované poradenství rodičům,

-

podpora a posilování rodičovských kompetencí,

-

upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob,
které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,

-

vzdělání rodičů, například formou individuálního a skupinového
poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování
literatury,
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Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 54 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
74
Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Z 108/2006 Sb., § 19 [online]. Dostupné na
MPSV Web: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7336/505_2006_aktual.pdf>.
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-

nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,

-

instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem
maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti
kognitivní, senzorické, motorické a sociální,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
-

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňovaní osob,

-

pomoc a podpora při využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů,

• sociálně terapeutické činnosti:
-

psychosociální podpora formou naslouchání,

-

podpora výměna zkušeností,

-

pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
-

pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností,
podpora svépomocných aktivit rodičů,

-

doprovázení rodičů při vyřizování žádostí (v případě sluchového
postižení u samotných rodičů), na jednání a vyšetření s dítětem,
popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje
dítěte.

Jednotlivé činnosti a rozsahy úkonů jsou všeobecné, jelikož se vztahují na pomoc
rodinám se zdravotně postiženým dítětem (zdravotně = mentálně, tělesně, smyslově), proto si
zde zvlášť popíšeme činnost střediska rané péče, které se věnuje především rodinám se
sluchově postiženými dětmi.
Je zajímavé, že z deseti oslovených center/středisek rané péče, kterým jsem zasílala
dotazník potřebný pro zpracování výzkumu, mi byl vrácen vyplněný pouze jedním
střediskem. Dvě centra mi napsala, že jejich primární cílovou skupinou nejsou rodiny s dětmi
se sluchovým postižením a odkázaly mě na Středisko rané péče Tamtam. Zbylá střediska mi
neodpověděla vůbec.
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• Středisko rané péče Tamtam
Střediska rané péče Tamtam se nacházejí v Praze a Olomouci (pro rodiny ze
Slezských a Moravských krajů), působí podle zájmu klientů na celém území republiky.
Středisko rané péče je součástí komplexu služeb pro rodiče a děti se sluchovým postižením,
poskytovanou Federací rodičů a přátel rodičů sluchově postižených. Služby zajišťují
profesionální poradci - speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovníci.75
„Základem programu Střediska Tamtam je široká podpora rodiny, vychovávající dítě
se sluchovým nebo kombinovaným postižením od doby, kdy bylo sluchové postižení
diagnostikováno, do doby nástupu do výchovně vzdělávacího procesu, případně i déle.
Pomáhá při vytváření a plnění výchovně vzdělávacího plánu dítěte v předškolním nebo
školním zařízení, nejvýše však do sedmi let věku dítěte“.76
Cílem střediska je posílit rodinu v překonání nelehkých situací, které ji při výchově
dítěte potkají a zajisti co nejmenší narušení fungování vztahů mezi jednotlivými členy rodiny.
Rodiny zpočátku potřebují hlavně velkou podporu, přesvědčení o zvládnutelnosti situace a
přísun informací, ze kterých mohou čerpat inspiraci pro rozvoj svého dítěte. Základní služby
jsou poskytovány formou pravidelných konzultací v rodinách v rozmezí 4 - 6 týdnů. „Každá
klientská rodina má svého poradce rané péče (doprovází klientskou rodinu od počátku terapie
až k nástupu do předškolního zařízení), na kterého se může i v období mezi jednotlivými
konzultacemi obracet telefonicky nebo e-mailem. Poradci rodinám v prvních obdobích po
sdělení diagnózy dítěte pomáhají s řešením aktuálních problémů týkajících se odborných
vyšetření, kompenzačních pomůcek, komunikačního systému, sociálních potřeb, rodinných
vztahů, výchovných a vzdělávacích otázek“…., a to vše „podle individuálního zadání každé
klientské rodiny“. „Poradci zapůjčují dětem do domácího použití vhodné pomůcky a hračky.
Pokud má rodina zájem, může dostat kontakt na jinou rodinu, která jí je ochotná předat své
zkušenosti s dítětem“.77
Standardní služby jsou klientům poskytovány zdarma. Z 108/2006 Sb. v § 72 jmenuje
sociální služby poskytované bez úhrady78 nákladů, mezi nimiž je i raná péče. Standardními
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Středisko rané péče Tamtam.[online]. Dostupné na Tamtam Web: <http://www.tamtam-praha.cz/o_nas.php>.
Středisko rané péče Tamtam.[online]. Dostupné na FRPSP Web: <http://www.frpsp.cz/stredisko-rane-pecetamtam >.
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Středisko rané péče Tamtam.[online]. Dostupné na Tamtam Web: <http://www.tamtam-praha.cz/o_nas.php>.
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Z 108/2006 Sb., § 72 – Sociální služby poskytované bez úhrady nákladů: sociální poradenství, raná péče,
telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, služby následné péče (ne zcela, je uvedena
výjimka), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
terénní programy, sociální rehabilitace (ne zcela, je uvedena výjimka), sociální služby v kontaktních centrech a
nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, služby sociálně terapeutických dílen (uvedena výjimka), sociální
služby intervenčních center.
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službami jsou zřejmě míněny základní činnosti a rozsahy úkonů rané péče dle Z 108/2006
Sb..
Středisko Tamtam své klienty nevyhledává, kontaktovat musí vždy sama rodina
(telefonicky, emailem) zároveň se také sama rozhoduje, jaké služby a v jakém rozsahu chce
využívat.79
Klienty střediska jsou80: rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením,
rodiny se závažným postižením vývoje řeči, rodiče se sluchovým postižením.
1) rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením tvoří většinu všech
klientů (Tamtam uvádí na webových stránkách, že mají cca 100 rodin na území Čech).
Většina dětí se narodila do prostředí, kde se nikdy dříve sluchové postižení nevyskytlo a kdy
ani průběh těhotenství a porodu nenaznačovaly nějaké obtíže. Některé děti se narodily slyšící,
ale v průběhu prvních dvou let prodělaly meningitidu nebo jinou závažnou chorobu, která se
následně projevila poškozením sluchu. Sluchové postižení může být součástí komplexu
různých dalších symptomů a některé děti, zvláště předčasně narozené, mají kromě sluchového
postižení poškozen také zrak. Tyto děti mají přes uvedené rozdíly společné, že sluch mají
poškozený před fyziologickým vývojem řeči a od počátku svého života vnímají svět kolem
sebe intenzivněji jinými smyslovými kanály. Zanedbání sluchového postižení snižuje
schopnost navazovat sociální kontakty a získávat informace o svém okolí, limituje se rozvoj
osobnosti dítěte, jakož i schopnost mluvené komunikace a učení. Není-li sluch vyšetřen a
diagnostikován v samotném období po porodu je velmi důležité, pokud rodiče začnou mít
podezření, že by sluch jejich dítěte mohl být poškození, aby si toto své podezření nenechali
pro sebe a sdělili ho pediatrovi, který doporučí odborné foniatrické vyšetření. Rodiče doma
mohou sami vyzkoušet reakce dítěte na předložené zvukové podněty. Při těchto zkouškách je
nutné pamatovat na to, že dítě, které neslyší, má vyvinuté periferní vidění a více reaguje na
záchvěvy vzduchu nebo vibrace. Ztráta sluchu by měla být diagnostikována do konce prvního
roku života, nejpozději do období fyziologického nástupu řeči.
Rodiče, jejichž dítě má kombinované postižení a kteří řeší otázky spojené se
záchranou života dítěte nebo řeší problémy přijímání potravy, motorického vývoje, zrakového
postižení. Pak dle střediska je porucha sluchu vnímána jako méně zásadní. I když postoj
rodičů je pochopitelný, přes to by rozvoj sluchového vnímání a komunikace s dítětem neměla
zůstat stranou zájmu. Sdělování a výměna informací patří k základním lidským potřebám,
79

Středisko rané péče Tamtam.[online]. Dostupné na FRPSP Web: <http://www.frpsp.cz/stredisko-rane-pecetamtam>.
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a.cz/o_nas.php?page=kdo_jsou_nasi_klienti>.
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proto, pokud rodiče najdou komunikační způsob s dítětem, posílí tak jeho vývoj i v ostatních
směrech. S rozvojem sluchu je zbytečné čekat až do doby, kdy bude posílen například
motorický vývoj. Naprosto nezbytná je souběžná rehabilitace sluchu a zraku u dětí s duálním
smyslovým postižením.
2) rodiny dětí se závažným postižením vývoje řeči – pokud je dítě slyšící, ale jeho
vývoj řeči je opožděný (rodiče se zpravidla opožděným vývojem netrápí, např. co se týká
vývoje řeči u chlapců, přetrvává ve společnosti názor, že začínají mluvit později). Jestliže dítě
rozumí, ale ve čtyřech nebo pěti letech nemluví nebo mluví pouze málo (např. může se jednat
dle střediska o opožděný vývoj řeči, o dysfázii nebo jiné postižení přirozeného vývoje řeči),
měli by rodiče hledat odbornou pomoc, protože tento problém se sám neodstraní – je
zapotřebí speciálního logopedického i logopedického přístupu k dítěti.
3) Rodiče se sluchovým postižením se na středisko mohou obrátit v případě potřeby
získat dostatečné množství informací a poznatků z různých oblastí péče o dítě (např. jedná-li
se o prvotní pediatrická vyšetření, návštěvy dalších lékařů atp.), jelikož sluchový handicap jim
zatěžuje možnost získat informace přirozeným způsobem. Do rodin sluchově postižených
rodičů dojíždí poradce, který ovládá znakový jazyk a řeší komunikační problémy/bariéry mezi
členy rodiny či generacemi. Není rozhodující, zda dítě samotné je slyšící nebo neslyšící,
rodiče se na středisko mohou obrátit ještě před stanovením diagnózy nebo pokud potřebují
pomoci s řešením konkrétních problémů s dítětem.
Průběh intervenční a poradenské činnosti střediska Tamtam81:
1) Konzultace v klientských rodinách – rodina má svého poradce rané péče, který
navštěvuje rodinu v dohodnutých intervalech (4-6 týdnů, nebo krátkodobě i častěji. Po
nástupu dítěte do předškolního zařízení (v případě pravidelného každodenního docházení do
MŠ nebo jiného zařízení) se intervaly prodlužují až na 3 měsíce. Délka konzultace 1,5-3
hodiny. Poradce klientům naslouchá a rodiče se na něj mohou obracet během konzultace,
telefonicky, e-mailem dle potřeby.
Poradci volí v tu chvíli přístup, který je v tu chvíli nejvhodnější pro dítě i pro rodiče.
Záleží na individuální situaci a potřebách rodiny – v jaké situaci se rodina nachází, např. jak
dlouho již ví o sluchovém postižení svého dítěte, jestli má o sluchu a dopadech sluchového
postižení na dítě informace, jestli se již dříve setkala s dalšími lidmi (dětmi) se sluchovým
postižením. Dále se vychází z věku dítěte, velikosti sluchové ztráty, zdali má nějaké další
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zdravotní problémy. Pro práci s dětmi poradci používají dle potřeby různé pomůcky. Zvolené
činnosti mají cíleně směřovat k tomu, aby rodiče na základě získaných informací a osobních
zkušeností ve spolupráci s poradci přiměřeným způsobem rozvíjeli schopnosti dětí, ať již v
oblasti sluchového a zrakového vnímání, komunikace, porozumění, orální řeči, paměti,
rozumových i motorických dovedností.
2) Rodiče mohou po poradci rané péče ve středisku Tamtam žádat:
• posouzení vývoje dítěte, návrh stimulačního programu včetně návrhu vhodných
pomůcek;
• pravidelnou konzultaci vývoje dítěte (nejméně jedenkrát za rok) s dalšími členy
týmu podle jejich specializace;
• seznámení s aktuální nabídkou kompenzačních (případně rehabilitačních)
pomůcek a se způsobem jejich získávání;
• seznámení s možnostmi uplatnění nároků na sociální pomoc v souvislosti se
zdravotním stavem dítěte, seznámení s činnostmi nadací a dalších nestátních
subjektů podporujících osoby se sluchovým (zdravotním) postižením, pomoc při
sestavování žádosti o finanční podporu;
• zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště a na další rodiny, které mají
dítě se sluchovým postižením (na základě jejich souhlasu);
• návrh možnosti zařazení dítěte do předškolního zařízení, aktivní účast při jeho
vyhledávání;
• po zařazení dítěte do kolektivu spolupráci s dalšími příslušnými odborníky při
adaptaci;
• doprovod při návštěvách lékaře, zařízení nebo jednání s institucemi (v případě
klientovy žádosti o tuto službu).
První konzultace s poradci má informativní charakter, klientem střediska se rodina
stává podpisem Smlouvy82 o poskytování rané péče. Po první návštěvě v rodině jsou rodiče s
dítětem pozváni na Vstupní konzultaci do Střediska Tamtam. Na tomto setkání je přítomný
širší tým pracovníků a rodiče se mají možnost dozvědět o dalších službách, poskytovaných
zřizovatelem – Federací rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Zároveň se pořizuje krátký
záznam reakcí dítěte na zvukové podněty. Služby rané péče jsou poskytovány v souladu se
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Standardy rané péče (součást Standardů sociálních služeb MPSV), poradce je povinen
dodržovat Principy rané péče.83
Při standardním poskytování služeb rané péče je třeba, aby pracoviště rané intervence
naplňovalo tyto vybrané principy84:
• princip důstojnosti (např. respektovat individualitu dítěte a kulturní, sociální a
výchovné zvláštnosti každé rodiny, jednat s klientem dle zásad partnerství),
• princip ochrany (veškeré informace o klientovi jsou poskytovány jedině se
souhlasem),
• princip zplnomocnění (např. při plánování a hodnocení programu služeb rané
intervence jsou rodiče členy interdisciplinárního týmu),
• princip nezávislosti (př. služby jsou poskytovány tak, aby nečinily rodinu
závislou na poskytování služby),
• princip práva volby,
• princip týmového přístupu a komplexnosti služeb,
• princip přirozenosti prostředí,
• princip kontinuity péče.
Kde raná péče končí (do šestého někde se udává i do sedmého roku dítěte), tam
pedagogické poradenství začíná a v případě nutné následné péče pokračuje. Pro děti se
sluchovým postižením máme speciální pedagogické poradenství (speciálně pedagogická
centra pro sluchově postižené, mateřské, základní, střední školy pro sluchově postižené či
SOU), speciální pedagogy – poradenství a legislativě se podrobně věnuje druhá kapitola – viz
níže.

1.2.2.3.2

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby slouží osobám s poruchami komunikace způsobenými především
smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické
osoby.
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Středisko rané péče Tamtam – Jak pracujeme. [online]. Dostupné na Tamtam Web: <http://www.tamtampraha.cz/o_nas.php?page=jak_pracujeme>.
84
Standardy rané péče, Materiál Společnosti pro ranou péči, 2004 in OPATŘILOVÁ, D. Pedagogickopsychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Brno: MU 2006. 255 s. ISBN 80-210-3977-9.
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Služba obsahuje dvě základní činnosti85, pod kterými V 505/2006 Sb. rozvádí
konkrétní úkony:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1) tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,
2) tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku
v ruce, nebo obdobných metod pro osoby s kombinovaným a sluchovým
postižením;
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a
pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Tlumočnické služby pro neslyšící v České republice zprostředkovává ASNEP, což je
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.
Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (CZTN)86
Poslání služby vychází ze Z 108/2006 Sb. a z výše jmenovaných činností.
Cílem organizace je umožnit jejich klientům po celé ČR, kteří potřebují kterýkoliv z
typů tlumočení ke komunikaci se slyšícím okolím, aby měli k těmto službám co
nejpohodlnější přístup, aby jim byl tlumočník zajištěn vždy, kdy si jej vyžádají a stali se tak
plnohodnotnými účastníky společenského dění. Zároveň je důležité, aby tlumočník za
odvedenou práci dostal odpovídající odměnu.87

1.3 Financování sociálních služeb
1.3.1

Obecné principy financování sociálních služeb dle Z 108/2006 Sb., o sociálních
službách
• ze státního rozpočtu se krajům poskytuje dotace na financování běžných
výdajů související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb
v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých sociálních služeb,
• dotaci poskytuje ministerstvo,
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Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 56 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
85
Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Z 108/2006 Sb., § 19 [online]. Dostupné na
MPSV Web: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/7336/505_2006_aktual.pdf>.
86
CZTN – veřejný závazek [Online]. Dostupné na Asnep Web:
<http://www.asnep.cz/tlumoceni/verejny_zavazek.htm>.
87
CZTN – veřejný závazek [Online]. Dostupné na Asnep Web:
<http://www.asnep.cz/tlumoceni/verejny_zavazek.htm>.
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• kraj rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům
sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru sociálních služeb (§ 85 odst.1.),
• kraj předkládá ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový
rok; žádost obsahuje konkrétní požadavky (např. popis způsobu rozdělení a
čerpání dotace, seznam poskytovatelů sociálních služeb s uvedením služeb, na
které je dotace požadována, požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový
rok a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující 2 rozpočtové
roky, který vyplývá ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje),
• výši dotace kraji stanoví ministerstvo na základě procentního podílu kraje na
celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním
rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový
rok.88
Výše dotace se určuje s ohledem na stanovené výdajové rámce státního
rozpočtu, zpracovaný střednědobý plán rozvoje služeb, objem finančních prostředků podle
vydaných rozhodnutí o příspěvku na péči, počet registrovaných poskytovatelů sociálních
služeb a podle finanční náročnosti příslušné služby.
• dotace ze státního rozpočtu je obcím s rozšířenou působností poskytována
prostřednictvím rozpočtu kraje,
• dotace jsou poskytovány k financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou
zapsáni v registru,
• dotace lze poskytnout např.:
a) na podporu sociálních služeb,
b) na činnosti, které mají rozvojovou povahu (př. vzdělávání pracovníků
v soc. službách, na podporu kvality sociálních služeb ….),
• v oblasti poskytování soc. služeb se mohou podílet také programy financované
v rámci Strukturálních fondů Evropských společenství a dalších programů
Evropských společenství,
• na poskytnutí dotace není nárok.89
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Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 101 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
89
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 103, 104 [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>.
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1.3.2

Změny v stanovení financování sociálních služeb, provedené zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Sociální služby jsou nyní financovány vícezdrojově – příspěvek na péči, úhrada

uživatelů z vlastních příjmů, příspěvky zřizovatelů sociálních služeb, dotace z veřejných
rozpočtů a jiné zdroje (např. dary sponzorství, vedlejší hospodářská činnost, atd.).
Prvotní snahou nového zavedení příspěvku na péči bylo posílit soběstačnost uživatelů
sociálních služeb. Příspěvkem si uživatel má hradit většinovou část nákladů poskytované
služby. O příspěvku na péči byla již zmínka výše, proto se zaměříme zejména na jiné zdroje.
Aktuální model financování sociálních služeb uplatňuje dofinancování celkových
nákladů služeb z veřejných zdrojů (tj. ze státního rozpočtu a rozpočtu obcí a krajů).
Financování sociálních služeb ze státního rozpočtu formou dotací:
• dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování služeb sociální péče a
služeb sociální prevence na území kraje prostřednictvím rozpočtu kraje.
Účelem dotace je zajistit potřebnou síť sociálních služeb v území a vyrovnat
rozdíl v nabídce těchto služeb v rámci kraje.
• dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb.
O dotaci mohou žádat všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v
registru sociálních služeb.
Poskytovatel sociálních služeb, i když je úspěšně registrován, tak mu nevzniká
nárok na dotaci ze státního rozpočtu. Dotace jsou nenárokové (viz praktická část).
Poskytnutí dotace má dvě podmínky. První podmínkou je zajištění prostředků, ze
kterých lze následně dotaci vyplácet a druhým je odůvodněnost žádosti o dotaci – registrace –
v případě sociálních služeb se hodnotí např. potřebnost daného druhu služby v území, kde
působí, a to jak z hlediska druhu činnosti, tak z hlediska kapacit, které nabízí.
Zásadní změnou v poskytování sociálních služeb v Z 108/2006 Sb. je registrační
povinnost pro poskytovatele sociálních služeb. Zavedení registru poskytovatelů soc. služeb je
předpokladem k získání přehledu o rozsahu a charakteru sítě sociálních služeb.
Pro poskytovatele je zařazení do registru podmínkou k poskytování sociálních služeb a
jedním z předpokladů pro čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů. Cílem
zavedení registrace bylo, aby poskytovatelé měli bez ohledu na jejich právní formu stejná
práva a povinnosti. Reaguje se tím na dlouhodobě neřešené nerovné postavení poskytovatelů
sociálních služeb, kteří nejsou veřejné zřizováni orgány správy. K poskytovatelům služeb,
kteří jsou zřizováni jako příspěvkové organizace veřejné správy a k ostatním formám (nestátní
neziskové organizace, humanitární organizace církví, nebo podnikatelské subjekty), bylo
46

přistupováno značně rozdílně, a to především z hlediska systému jejich financování. Na
registraci je právní nárok. Pokud žadatel splňuje stanovené podmínky, je příslušný správní
orgán povinen registraci, respektive oprávnění k poskytování sociálních služeb, udělit.
Plnění registračních podmínek a dalších zákonných povinností je předmětem kontroly, kvalitu
poskytování sociálních služeb provádí Inspekce sociálních služeb. Oprávnění k poskytování
sociálních služeb a kontrola Inspekce sociálních služeb je významným prvkem ochrany
uživatelů služeb. 90

90

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>, 11, 18-20 s.
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2 Zákony a vzdělávání dětí se specifickými potřebami, se
sluchovým postižením (Z č.561/2004 Sb., Z č. 155/1998 Sb.),
speciální pedagogické poradenství pro děti se sluchovým
postižením

2.1 Zákony a vzdělávání dětí se specifickými potřebami
2.1.1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání
Školský zákon č. 561/2004 Sb. upravuje vzdělání ve školách a školských zařízeních.
Stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a
povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů
vykonávající státní správu a samosprávu ve školství. Říká, že vzdělání je založeno na
zohledňování vzdělávacích potřeb jedince se specifickými vzdělávacími potřebami.
Vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami91:
•

dítětem, žákem, studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba
se zdravotním postižením, znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

•

zdravotním postižením se myslí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové
postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové
poruchy učení nebo chování.

•

zdravotním znevýhodněním se míní zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc
nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které
vyžadují zohlednění při vzdělávání.

•

tyto děti mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají
jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a
školského poradenského zařízení - školské poradenské zařízení zajišťuje
speciální vzdělávací potřeby.

•

děti mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a
speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou.
Dětem, žákům a studentům neslyšícím a hluchoslepým se zajišťuje právo

91

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 16
[online]. Dostupné na MŠMT Web: <http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf>.
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na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím komunikačních
systémů neslyšících a hluchoslepých osob podle jiného právního předpisu.92
•

vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a
studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě v rámci školy
jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími
programy.

•

ředitelé škol mohou ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě,
žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci
asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského
poradenského zařízení.

Školská poradenská zařízení:
Školská poradenská zařízení zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a
metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické
služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků
nebo studentů a přípravě na budoucí povolání.93 Do školských poradenských zařízení jsou
zahrnovány pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum. Blíže se
zde budeme věnovat pouze speciálně pedagogickému centru, jelikož zejména SPC zajišťují
speciálně pedagogickou péči a zabývají se přednostně jedinci zdravotně postiženými.
Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené jsou významnou součástí
komplexní péče o zdravotně postižené či znevýhodněné děti a jejich rodiny. Tato poradenská
instituce poskytuje bezplatné služby a podporu dětem od 3 let do ukončení školní docházky,
jejich rodičům popř. zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Přebírá klienty
Středisek rané péče, případně poskytuje služby rodinám s dětmi mladších třech let94. Se SPC
spolupracují žáci, studenti, kteří jsou vzděláváni na školách pro sluchově postižené a žáci se
sluchovým postižením, jež jsou integrováni do běžných škol a školských zařízení. Obsah
poradenských služeb a aktivit blíže definuje vyhláška č. 72/ 2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Vyhláška jmenuje jak standardní
činnosti center společné, tak i standardní činnosti speciální a to u center, která se zaměřují na
konkrétní cílovou skupinu (Centrum poskytující služby žákům s vadami řeči, zrakovým
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Zákon č. 155/1998 Sb. O komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob.
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Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.
OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU 2006. 67 s. ISBN 80-210-3977-9.
94
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postižením, sluchovým postižením, tělesným postižením, mentálním postižením, s poruchami
autistického spektra, žákům hluchoslepým, s více vadami).
Centrum poskytující služby žákům se sluchovým postižením, jejich zákonným
zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky95:
a) budování a rozvoj komunikačních dovedností žáka,
b) orální komunikace (logopedické techniky: výstavba mluvené řeči od hlásek po věty,
náprava výslovnosti, posazení hlasu, rozvoj slovní zásoby, sluchová výchova,
rytmizace, dechová cvičení),
c) vizuálně motorická komunikace (znakový jazyk, oční kontakt, jemná a hrubá
motorika, mimika obličeje, polohy a postavení rukou, umístění v prostoru, pojmová
a slovní zásoba ve znacích, stavba věty),
d) výcvik čtení s porozuměním,
e) výcvik odezírání,
f) kurzy znakového jazyka pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a
školská zařízení,
g) spolupráce s příslušným odborným zdravotnickým zařízením, klinikou ORL, která
provádí operaci kochleárního implantátu, na speciálně pedagogické přípravě žáka
na tento zákrok a participace na následné rehabilitaci,
h) cvičení na posilování nepostižených smyslových funkcí,
i) nácvik používání kompenzačních pomůcek,
j) individuální a skupinové terapie pro zákonné zástupce vedené psychologem,
k) rodinná terapie, krizová terapie, terapie pro neslyšící zákonné zástupce,
l) instruktáže pro zákonné zástupce,
m) sluchová výchova, zásady manuální komunikace, rozvoj motoriky dítěte, výstavba
orální řeči, alternativních metod čtení, analyticko-syntetická metoda čtení, vedení
pojmových deníků, řešení výchovných problémů, nácvik čtení s porozuměním,
využívání kompenzačních pomůcek, příprava na operaci kochleárního implantátu
apod.,
n) nácvik činností pro vyšetření audiometrem a příprava na audiometrické vyšetření
(dítě předškolního věku čeká v budoucnu audiometrické vyšetření sluchu u lékaře,
které vyžaduje spolupráci dítěte; ve školním věku podstupuje žák toto vyšetření
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Vyhláška č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, 15 s.
[Online]. Dostupné na MŠMT Web: <http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1>.
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nejméně 1x ročně; aby bylo vyšetření objektivní, je dobré zvykat dítě na spolupráci
s vyšetřujícím).
Odborné obsazení speciálně pedagogického centra tvoří speciální pedagogové,
psycholog a sociální pracovník.
Speciálně pedagogická centra jsou většinou zřizována při školách pro sluchově
postižené.
Děti se sluchovým postižením je možno integrovat do škol běžného typu (tato
integrace je velmi významnou alternativou současného speciálního školství od počátku 90. let
20. století, její podíl na edukaci dětí se sluchovým postižením neustále vzrůstá) na základě
přání zákonných zástupců dítěte se souhlasem SPC a ředitele školy, do které má být dítě
integrováno. Vedení školy musí poté vytvořit vhodné podmínky pro integraci sluchově
postiženého dítěte. Dítě se sluchovým postižením lze dále intehrovat do školy „speciální“.
Rodiče (zákonní zástupci) upřednostňují integraci dítěte do školy běžného typu ve svém
okolí. Tyto motivace jsou dány zejména výhodnější dostupností základní školy než
„speciální“ školy pro sluchově postižené.

2.1.2

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých
osob.
Zákon upravuje používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

jako jejich dorozumívacích prostředků.
Podle Z 155/1998 Sb. mají neslyšící a hluchoslepé osoby právo svobodně si zvolit
z komunikačních systémů ten, který odpovídá jejich potřebám.
Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob:
• český znakový jazyk (dále ČZJ) je přirozený a plnohodnotný komunikační
systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky – tvary rukou,
jejich postaveními a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní částí trupu. ČZJ
má základní atributy jazyka např. znakovost, systémovost atd. a je ustálen po
stránce lexikální i gramatické.
• komunikační systémy vycházející z českého znakového jazyka jsou
znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace mluvené češtiny, písemný
záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografika, Braillovo písmo
s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma.
• znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně
hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou
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pohybem a postavením rukou ukazovány jednotlivé znaky, převzaté z českého
znakového jazyka.96
Používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob97, neslyšící a
hluchoslepé osoby mají právo na:
a) používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
b) vzdělávání s využitím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
c) výuku komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, kterou upravuje
jiný právní předpis.98
Neslyšící mají právo na tlumočníka, tlumočnické služby v případě návštěvy lékaře,
vyřizování úředních záležitostí a při zajištění dalších nezbytných potřeb.
Neslyšícím a hluchoslepým osobám, kterým byly z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty nebo hluchoslepou přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III.
stupně (průkaz ZTP/P), jsou tlumočnické služby při soudním řízení poskytovány bezplatně a
také žákům a studentům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol, kterým tyto
výhody byly také přiznány, jsou tlumočnické služby poskytované bezplatně za podmínek
stanovených prováděcím právním předpisem.99

2.2

Speciální pedagogické obory
Surdopedie (z latinského surdus-hluchý, z řeckého paideia-výchova) je speciálně

pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem jedinců se
sluchovým postižením.100
Do roku 1983 byly výchova a vzdělávání sluchově postižených zahrnovány do
komplexního oboru logopedie. „Právě rozvojem poznání stále větších odlišností v metodice
práce a charakteru pojetí cílů v obou oborech a především postupné akceptování sluchově

96

Znakovaná čeština je uměle vytvořený systém, sloužící jako komunikační prostředek spíše postlingválně
neslyšícím, osobám ohluchlým či rodinným příslušníkům. Ze své vlastní zkušenosti vím, že pokud se člověk
snaží naučit znakovaný český jazyk je to daleko méně náročné než ČZJ. ČZJ je podlé mého názoru v odborné
praxi využitelnější než znakovaná čeština.
97
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, § 7.
98

1) § 16 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 384/2008 Sb.
99
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, § 7.
100
LEONHARDT in OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a
předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU 2006. 243 s. ISBN 80-210-3977-9.
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postižených jako jazykové a kulturní minority pak vedly k vzniku surdopedie jako samostatné
speciálně pedagogické disciplíny“.101
Logopedie je také speciální pedagogická vědní disciplína, která se věnuje nápravě
poruch, vad řeči a výslovnosti.

101

OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU 2006. 243 s. ISBN 80-210-3977-9.
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3 Psychosociální kontext sluchového postižení, rodina sluchově
postiženého dítěte

3.1 Sluchová porucha
Abychom se zde mohli podrobněji zmínit o psychosociálním kontextu sluchového
postižení, je nezbytné nejprve si definovat a charakterizovat sluchové postižení/sluchové
poruchy:
a) Rozdělení podle doby vzniku sluchové poruchy
Co to znamená být „sluchově postižený“?
Být „sluchově postižený“ může znamenat přinejmenším tři různé věci:
1) být nedoslýchavý – jedná se o sluchovou ztrátu, která lze nahradit sluchadly.
Pokud jsou děti vybaveny včas vhodnými sluchadly, mohou docela dobře
rozvinout mluvenou řeč a i navštěvovat bez větších problémů školy pro slyšící.
Nutné podotknout, že záleží na velikosti ztráty sluchu a na individuálních
schopnostech dítěte (např. odezírání),
2) být prelingválně neslyšící znamená, že se dítě s těžkou sluchovou vadou již
narodilo nebo ohluchlo před tím, než skončilo období vývoje řeči,
3) být ohluchlý (v tomto případě dochází ke sluchovému postižení až po
ukončeném vývoji řeči = postlingvální sluchové postižení). Člověk, který
ohluchne alespoň po částečném vývoji řeči, bude mít podstatně menší
problémy při komunikaci se slyšícími než kdokoliv, kdo se neslyšící narodil
nebo ohluchnul v nejranějším věku před rozvojem řeči,
4) osoby s kombinovanou sluchovou a zrakovou vadou (slepohluší),
5) člověk trpící ušními šelesty (tinnitus aurius) nemusí patřit ani do jedné z výše
uvedených skupin, je však sluchově postižený.102
Beáta Krahulcová také uvádí: „v souvislosti s dobou vzniku sluchové vady se rozlišují
tyto skupiny sluchově postižených dětí:
1) s herditárním (dědičným) a kongenitálním (vrozeným) sluchovým postižením;
2) s prelingválním (před ukončením vývoje řeči) sluchovým postižením;
3) s postlingválním (po ukončeném vývoji řeči) sluchovým postižením“.
102

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1. díl. Praha:
Septima, 1999. 38-54 s. ISBN 80-7216-096-6.
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„ Z hlediska závažnosti se obecně považují za nejtěžší hereditární, kongenitální
(vrozené) a prelingvální (postižení vzniklé před ukončením vývoje řeči)“. 103
b) Rozdělení podle hloubky sluchové poruchy, stupně sluchového postižení
„ Z foniatrického104 hlediska se sluchové vady rozdělují do kategorií podle hloubky
sluchové poruchy, která je měřena tónovým audiometrem a vyjádřena audiogramem. Názvy
jednotlivých kategorií se v čase mění, aktuální označení podle WHO105 je uvedeno v
tabulce“.106
Tabulka stupňů sluchové poruchy
Stupeň sluchové
poruchy:

Odpovídající
audiometrické
ISO hodnoty:

Projevy:

(průměr frekvencí 500,
1000,
2000, 4000 Hz)
0

25 dB nebo lepší

Žádné nebo velmi lehké problémy se sluchem.

žádná porucha

(lepší ucho)

Schopnost slyšet šepot.

1

26-40 dB

Schopnost slyšet a opakovat slova, která jsou

lehká porucha

(lepší ucho)

mluvena normálním hlasem z 1 metru.

2

41-60 dB

Schopnost slyšet a opakovat slova, která jsou

střední porucha

(lepší ucho)

mluvena hlasitou řečí z 1 metru

3

61-80 dB

Schopnost slyšet nějaká slova, když jsou křičena

těžká porucha

(lepší ucho)

do lepšího ucha.

4

81 dB a větší

Neschopnost slyšet a porozumět dokonce hlasu,

velmi těžká

(lepší ucho)

který je křičen.

porucha
Dospělí: 41 dB a více (lepší ucho)

Omezující sluchová porucha:
(disabling hearing impairment)

Děti do 15 let včetně: 31 dB a více (lepší ucho)

Z:Report of the Informal Working Group on Prevention of Deafness and Hearing Impairment
Programme Planning WHO, Geneve, 1991. With adaptations from Report of the First Informal
Consultation on Future Programme Developments for the Prevention of Deafness and Hearing
Impairment, World Health Organisation, Geneve, 23-24 January 1997, WHO/PDH/97.3.
in ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, Praha: Septima, 2006. 7 s. ISBN 80-7216-232-2

103

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených, Praha: Karolinum, 2003. 72 s. ISBN 80-246-0329-2.
foniatrie je lékařský obor, který se zabývá vyšetřováním hlasu, řeči a sluchu člověka, rehabilitací a léčbou
poruch.
105
World Health Organisation = světová zdravotnická organizace.
106
ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, Praha: Septima, 2006. 6- 7 s. ISBN 80-7216232-2.
104
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„Stupeň sluchového postižení je velmi významnou charakteristikou, protože na určité
úrovni dochází ke kvalitní proměně jeho důsledků, ke ztrátě schopnosti vnímat a používat
řeč“.107
c) typy sluchových vad
• poruchy percepční – vrozené nebo získané degerativní změny vznikly na
vnitřním uchu nebo na sluchovém nervu. Patří mezi ně většina těžkých sluchových poruch.
• poruchy převodní – poruchy, při nichž je funkce vnitřního ucha a
sluchových nervů zachována, poškozena je oblast středního ucha108.
Psychosociální důsledky sluchového postižení jsou diametrálně odlišné v závislosti na
době vzniku vady, jejím stupni, včasném diagnostikování vady a na specializované komplexní
péči. Sluchové postižení se promítá do vývoje dítěte a do života sluchově postiženého
člověka. Vývojová vada blokuje nebo deformuje rozvoj řeči a myšlení; vada získaná
v pozdějším věku ovlivňuje funkce, které již byly vytvořeny.

3.2 Psychosociální kontext sluchového postižení
3.2.1

Vliv sluchového postižení na psychické funkce
„Nedostatek vnímání a pochopení zvuků z okolí vede k ovlivnění rozvoje dítěte

zejména v oblasti verbální inteligence, rozvoje řeči a v oblasti psychosociální“.109
• Inteligence
Každé dítě se rodí s geneticky danými inteligenčními předpoklady, které se rozvíjejí.
“U slyšícího dítěte, které vyrůstá v přirozeně podnětném prostředí, se neverbální (názorová) a
verbální (slovní) složka inteligence rozvíjí více méně vyrovnaně. U dítěte se sluchovou
poruchou dochází k disproporčnímu rozvoji. Zatímco neverbální složka se obvykle rozvíjí na
úrovni oněch vrozených geneticky daných předpokladů, verbální složka se opožďuje“.110
• Řeč
Řeč je oblastí, která je nejvíce poznamenaná sluchovou poruchou. Čím dříve sluchové
postižení vzniká a čím vyšší je sluchová ztráta, tím větší je dopad na přirozený vývoj řeči.
107

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008. 213 s. ISBN 978-80-7367414-4.
108
ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, Praha: Septima, 2006.6- 7 s. ISBN 80-7216232-2.
109
ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, Praha: Septima, 2006.10 s. ISBN 80-7216232-2.
110
Tamtéž.
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Ontogeneze mluvené řeči těžce sluchově postižených: „u těžce sluchově postižených
dětí zjišťujeme obvykle omezený, přerušený a opožděný vývoj řeči. Charakteristika vývoje řeči
se odvíjí od stupně sluchového postižení, přítomnosti nebo absence dalšího postižení, věku a
dosaženého stadia vývoje řeči, kdy sluchové postižení vzniklo, exogenních sociálních faktorů
stimulačního rodinného prostředí z hlediska úspěšné nebo neúspěšné obousměrné
komunikace, časné diagnostiky a časného startu speciální rehabilitační péče, ovlivněné
rodinnou výchovou, později od kvality rehabilitační péče a spolupráce s rodinou“.111
Vymětal (in Info-zpravodaj) ve svém článku uvádí, že „slova, obrazy nebo znaky jsou
stavebními kameny myšlení. U slyšících lidí jsou těmito stavebními kameny mluvená slova, u
neslyšících jsou to znaky nebo obrazy. V mozku člověka jsou oblasti, které souvisí s řečí.
Proto je důležité, kdy se dítě začne jazyk učit“.
„U neslyšících dětí je nutné, aby se s nimi jejich okolí dorozumívalo znakovým
jazykem. Jejich myšlení se pak rozvijí rychleji a lépe než u neslyšících, kteří jsou odkázáni
pouze na odezírání. S rozvojem jazyka a myšlení souvisí také rozvoj citů a mezilidských
vztahů“.112
• Sociální oblast
Po narození každého dítěte začíná bezprostředně socializační proces. Dítě si plní své
vývojové úkoly a jedním z nejpodstatnějších je postupné začleňování se do společnosti,
vytváření si kvalitních sociálních vztahů. Pro pozdější emoční a sociální zralost navázání
kvalitního primárního vztahu nejčastěji s matkou, jeho prostřednictvím pak s delšími členy
rodiny a společností.113 Důležitá je včasná diagnóza a kompenzace vady sluchu, aby
odlišnému chování dítěte bylo porozuměno a navázala se s ním co nejdříve pro něho vhodná
komunikace. Před rodiči stojí velmi nelehká situace – zpravidla musí komunikaci přizpůsobit
dítěti a to znamená, například u dětí s těžkou vadou sluchu, začít se učit zcela jiný
komunikační systém, který je založený na jiných atributech jazyka než mluvený český jazyk.
Dítě s těžkou sluchovou poruchou může totiž na svojí matku (z 90% slyšící) reagovat
jinak, než by reagovalo dítě zdravé a než ona sama očekává. Matka může znejistět, obávat se
zvláštností svého miminka, méně je stimulovat, pociťovat menší uspokojení a kompetenci ve
své mateřské roli.114

111

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených, Praha: Karolinum, 2003. 59-78 s. ISBN 80-2460329.
112
VYMĚTAL, J. Myšlení a řeč sluchově postižených. In Info zpravodaj. 2000, č.1/2000, 22 s.
113
ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, Praha: Septima, 2006.11 s. ISBN 80-7216232-2.
114
ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, Praha: Septima, 2006. 11 s. ISBN 80-7216232-2.
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Sluchové postižení, zejména prelingvální hluchota může omezovat socializační vývoj
nebo redukovat situace pro něj potřebné.
Je známo pět oblastí, které nejčastěji zapříčiňují problémy právě v socializaci u lidí se
sluchovým postižením: komunikační problémy, specifika ve vývoji myšlení, nedostatky
v mimovolním učení, sociální separace a nevhodný výchovný přístup115.
„Sluchově postižené dítě, jehož komunikační dovednosti jsou na nižší úrovni, je
většinou vystaveno interakčním situacím méně, má tedy i méně sociálních zkušeností. Jeho
spektrum informací o světě je ochuzeno o mimovolné sluchové vnímání a chápání sociálních
vztahů může být zkresleno. Z těchto důvodů bývá sociální chování dítěte se sluchovým
postižením na nižší vývojové úrovni a může vykazovat určité specifické rysy“ ….. „Stejně tak
může jeho menší porozumění okolnímu světu a nejistota vést k nepřiměřeným reakcím
v emociální oblasti“.116 Někteří autoři popisují vlastnosti, které jsou pro lidi se sluchovým
postižením specifické.

3.3 Rodina se sluchově postiženým dítětem
Narození dítěte se zdravotním postižením se pojí s pocity zklamání a také s mnoha
dalšími negativními pocity obou rodičů.
Jako jeden z nejhorších prožitků pro rodiče je ztráta pocitu kontroly nad situací. Tento
pocit rodiče může vést k bezúčelnému hyperaktivnímu chování nebo k ustrnutí a neschopnosti
dělat cokoli. Jedná se o ztrátu role rodiče zdravého dítěte, ke které se pojí pocity selhávání
v ploditelské a rodičovské roli. Postižené dítě je i zásahem rodičů do jejich sebepojetí, snadno
ztrácejí sebedůvěru a sebejistotu. Lze říci, že dochází ke krizi jak osobní, tak i rodičovské
identity.
Reakce rodiny na narození postiženého dítěte má svůj typický průběh, který je
podobný reakci na závažnou nemoc nebo úmrtí člena rodiny. Reakce má pět stadií emočních
reakcí, i když jsou tato stadia vždy přirozeně individuální a různého tempa (podle KüblerRossové, tak jej popsala v r. 1969): 1) šok, 2) popření), 3) smutek, zlost, úzkost a pocity viny,
4) rovnováha, 5) reorganizace117.
Není pochyby o tom, že nerození postiženého dítěte nebo odhalení postižení
v pozdějším věku, je situací, která má negativní dopady jak na prožívání jedince, ale může se
115

VYMĚTAL, J. Problematika socializace u sluchově postižených. In Info zpravoda: 2000, č .2-3/2000, 6 s.
ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi, Praha: Septima, 2006. 11 s. ISBN 80-7216232-2.
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ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. 79-80 s. ISBN 80-247-0586-9.
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promítat i do všech rodinných vztahů. Každý z rodičů má jiný způsob, jak se vzniklou novou
okolností vyrovnat. Matka a otec se mohou nacházet na zcela jiném stupni vývoje
vyrovnávání se s diagnózou dítěte. Jeden může projít celým procesem až ke smíření a
vyrovnání se s postižením, druhý může ustrnout v půli cesty.

Může u nich dojít

k vzájemnému odcizení až k narušení partnerského vztahu, jelikož si například neumí být
vzájemnou oporou, nedokážou si vzájemně porozumět. To jak se rodina dokáže se situací
vyrovnat, záleží na mnoha faktorech – na typu a rozsahu postižení, na hodnotové hierarchii
rodiny, na její přizpůsobivosti a odolnosti, na zkušenostech s překonáváním krizí118 a podle
mého názoru také na umění včas si najít odbornou pomoc.
Rodiče si v této náročné životní situaci zaslouží, aby i o ně bylo pečováno a měli
možnost vyhledat odbornou pomoc. Některé formy odborné pomoci a podpory pro rodiče
jsme si zde uvedly: psychoterapie – individuální, skupinová (svépomocné skupiny), rodinná,
partnerská a krizová intervence. Rodiče se sluchově postiženým dítětem by měli nacházet
podporu a dostávat odbornou pomoc od středisek rané péče a speciálně pedagogických center,
která jsou určená pro děti se sluchovým postižením a jejim rodičům. Jinou otázkou je však
dosažitelnost středisek a center pro sluchově postižené děti a jejich rodiče. Rodiče mají určitě
právo obrátit se na výše zmiňovanou odbornou pomoc ve svém okolí.
Cílem krizové intervence rodině je realisticky přijmout situaci tak, aby rodina znala
všechna omezení, která postižení představuje, ale aby znala všechny své možnosti a chtěla je
využívat a rozvíjet.
Některé zásady krizové intervence119:
Vést intervenci tak, aby se rodina dokázala odpoutat od uvažování o příčinách
postižení směrem ke zvládání nároků situace. Krizový intervent ovšem v prvních chvílích
musí být připraven především naslouchat, umožnit rodině mluvit volně o všech, i negativních
a zdánlivě nepřijatelných pocitech
Při rozhovorech s rodinou užívat věcný, srozumitelný jazyk, důležité věci opakovat.
Zejména zpočátku rodiče pod vlivem masivní úzkosti nepřesně a neúplně vnímají sdělované
informace.
Poskytnout, doplnit rodičům informace jak o postižení, tak o možných zdrojích
pomoci. Zprostředkovat kontakt na dostupné sociální zdroje, odborné služby, svépomocné
organizace, občanská sdružení a další podpůrné systémy. Rodičům mohou pomoci ujištění, že
v podobné situaci sami a potřebují například taky jasnější vizi do budoucnosti, proto například
118
119

Tamtéž.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. 81-82 s. ISBN 80-247-0586-9.
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Středisko rané péče nabízí návštěvu v rodině, jejichž dítě je již starší a mají tak za sebou
řešení a zvládnutí problémů, které rodinu s mladším dítětem teprve čekají.
Zásadní je aktivovat rodiče a zdůrazňovat možnosti a volby, které rodina může využít.
Krizová intervence by měla směřovat k podpoře stability, adaptability a harmonie
v rodině. Krizovou telefonickou intervenci a krizovou pomoc definuje Z108/2006 Sb., o
sociálních službách. Tato služba je poskytována zdarma. Například Sdružení Linka bezpečí
provozuje Rodičovskou linku, kam se ve všedních dnech mohou obracet rodiče se svými
problémy. Pomoc na lince je zajištěna kvalifikovanými odborníky – psychology.

3.4 Sourozenec dítěte s postižením

V nelehké situaci se často mohou nacházet i sourozenci a to v případech, že rodiče
soustředí svou pozornost a zájem na dítě s handicapem, nebo naopak centrem jejich
pozornosti se stává dítě zdravé.
V případě koncentrace pozornosti a zájmu na dítě s postižením bývá zdravý
sourozenec odsunut do pozadí, není mu ze strany rodičů věnována dostatečná pozornost, ale
současně od něj rodiče vyžadují zralejší chování než je obvyklé v jeho věku (př. větší
zodpovědnost, v případě potřeby umět zastoupit rodiče a umět se o sourozence v některých
věcech postarat). Druhým extrémem bývá koncentrace pozornosti a zájmu na zdravé dítě se
současným opomíjením dítěte postiženého. Úkolem zdravého dítěte je, dle názoru rodičů,
kompenzovat neuspokojení z postiženého dítěte. Proto bývá tento rodičovský postoj spojen
s většími nároky a očekáváním vzhledem ke zdravému dítěti, což však nemusí odpovídat
možnostem a věkové úrovni tohoto potomka. V tomto postoji lze spatřovat obranný
mechanismus, který má podpořit rodičovské sebevědomí a kompenzovat zklamání ze
znevýhodněného dítěte.
Zdravý sourozenec může mít k postiženému dítěti ambivalentní vztah, který může být
umocnit zejména extrémními a nereálnými požadavky ze strany rodičů. V jeho chování se
mohou uplatňovat různé obranné mechanismy, které mu mají pomoci zvládnout obtížnou
situaci.120
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OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU 2006. 67-68 s. ISBN 80-210-3977-9.
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4 Praktická část – dotazník pro poskytovatele sociálních služeb
pro rodiny dětí se sluchovým postižením
4.1 Východiska, cíle a úkoly výzkumu
Východiskem výzkumu jsou zásadní změny v sociálních službách, které byly
nastoleny Z 108/2006 Sb. a V 505/2006 Sb. a které jsou předmětem bližšího zájmu a
podrobněji specifikovány již v teoretické části diplomové práce (viz 1.1, 1.2, 1.3).
Hlavním cílem šetření je pokusit se zjistit od poskytovatelů sociálních služeb, jak jsou
jednotlivé změny uplatňovány v praxi a jak sami hodnotí jejich efektivnost v rámci své
zkušenosti od nabytí účinnosti Z 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Úkolem získaných informací není kritika prvotních „převratných“ úmyslů (př.
úprava/zrovnoprávnění financování sociálních služeb) Z 108/2006 Sb., které se jeví jako ne
zcela úspěšné (vyplývá z informačních zdrojů - médií), ale reálný náhled na vzniklou situaci,
se kterou se organizace/zařízení v sociálních službách každodenně setkávají. Myslím si, že
vzhledem k náročnosti poskytované práce a těžkým pracovním podmínkám je zapotřebí, aby
této problematice byla věnována náležitá pozornost.

4.2 Metodický postup
4.2.1

Respondenti
Dotazník sloužící k získání podkladů pro výzkum byl rozesílán poradnám a zařízením,

které poskytují sociální služby, jež jsou definovány v Z 108/2006 Sb. Vzhledem k tématu
diplomové práce byly oslovovány s žádostí o vyplnění dotazníku zařízení a organizace
primárně určené pro rodiny se sluchově postiženým dítětem a později byl rozesílán rovněž
poradnám určeným dospělým klientům se sluchovým postižením, a to z důvodu ne příliš
velkého zájmu respondentů. Tento fakt jsem nakonec nepovažovala za kontraproduktivní,
jelikož se stále jednalo o poskytovatele sociálních služeb pro sluchově postižené.
Pracovníci v poradnách byli oslovováni elektronickou/e-mailovou poštou, a to za
účelem docílit zisku co největšího počtu dat. To znamená, že jsem tímto způsobem mohla
kontaktovat poradny na území celé České republiky. E-mailové adresy jsem vyhledávala
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v Adresáři služeb nejen pro neslyšící121, Adresáři pro osoby se zdravotním postižením122 a na
webových stránkách jednotlivých zařízení pomocí zadání klíčového slova (název poskytované
služby) do vyhledávání – tak jsem nacházela kontakty např. na jiná střediska rané péče, než
ta, co jsou uvedena v Adresáři služeb nejen pro neslyšící (v Adresáři je pouze Středisko rané
péče Tamtam v Praze a Olomouci).
E-mail s vysvětlením, prosbou, zaručením diskrétnosti a přiloženým dotazníkem byl
rozeslán 171 zařízením. Na 171 odeslaných e-mailů celkem reagovalo 37 poraden a jiných
poskytovatelů sociálních služeb. Přičemž z tohoto počtu odpovědí přiložilo dotazník 25
respondentů. 2 dotazníky musely být pro neúplné a nesprávné vyplnění vyřazeny (např.
respondenti na jednu otázku zaškrtli více odpovědí nebo tak neučinili vůbec). Pro zpracování
výsledku výzkumu bylo tedy použito 23 dotazníků.
Ze zbývajících 12 reakcí mě 5 respondentů odkázalo na jiné kontakty. Jako příklad si
zde můžeme uvést 2 střediska rané péče, která mě odkázala na Středisko rané péče Tamtam,
jelikož nyní nemají ve své péči dítě se sluchovým postižením. 3 pracovníci v sociálních
službách mi s omluvou odpověděli, že jsou na své pracovní pozici krátce a že ze svého
hlediska považují vyplnění dotazníku za nerelevantní, protože podle svého názoru prozatím
získali v sociálních službách málo zkušeností. Další 2 pracovníci uvedli, že dotazník nemohou
vyplnit z důvodu velké pracovní vytíženosti (př. málo zaměstnanců na pracovišti; velké
množství administrativních úkonů, proto nemají čas vyplňovat dotazníky). Dvě poradny mi
odpověděly, že jako poskytovatelé sociálních služeb byly zrušeny a poslední reakci na mnou
odeslaný dotazník bych si zde dovolila přímo citovat: „Dobrý den, naše organizace byla
z důvodu nepřidělení dotací na sociální služby již po zavedení zákona nucena zrušit registraci
na poskytování sociálních služeb“.
Dva pracovníci v sociálních službách mi zároveň k přiloženému dotazníku připsali, že
jsou také velmi vytíženi administrativní prací a že nestíhají odpovídat na všechny maily
s dotazníky bakalářských a magisterských prací, které jim denně přichází. Domnívám se, že
mi vyšli vstříc díky tomu, že mě osobně znají na základě plnění povinné praxe a stáží na škole
nebo dobrovolnické činnosti, které jsem v těchto zařízeních absolvovala.
I přes ne velikou návrtanost dotazníků, jejíž důvod sama přisuzuji pracovní vytíženosti
zaměstnaců, přišly pozitivní reakce, které mě povzbudily k tomu, abych ve výzkumu
pokračovala, i když počet respondentů je velmi nízký. Příklad: “Dobrý den, přikládáme Vám
vyplněný dotazník. Doufám, že se zaškrtnuté odpovědi budou shodovat u většiny dalších
121
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Adresář služeb nejen pro neslyšící. Praha: FRPSP, 2007. ISBN 978- 80- 86792-20-0.
Adresář pro osoby se zdravotním postižením. Hl. město Praha, 2007.
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poskytovatelů“…. „Sice je tato dotazníková práce pro diplomku záslužná a užitečná věc.
Budeme fandit, aby se vaše práce dostala i na stůl přislušnému ministerstvu a odboru“.
4.2.2

Dotazník
Dotazník (viz Příloha č. 1) pro poskytovatele sociálních služeb obsahuje 27

otázek/výroků, které byly zformulovány na základě důkladného prostudování Z 108/2006 Sb.
a V 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách). Jelikož
dotazníky byly rozasílány elektronickou poštou, jejich forma k tomu byla přizpůsobena, aby
respondenti mohli přímo pracovat s přiloženým souborem v mailu. I když v dotazníku
požaduji od poskytovatlů sociálních služeb vyplnění základních údajů, jako jsou: jméno,
činnost organizace/zařízení a hlavní poskytované služby, tyto údaje zde neuvedu. Dotazníky
jsem rozesílala s příslibem diskrétnosti, protože obsahují otázky, které se týkají financování,
provozu a souvisí tak se základní existencí působnosti zařízení/organizací, poskytujících
sociální služby. Respondentům tak bylo umožněno odpovídat na choulostivé otázky se
zachováním anonymity zařízení/organizace.
U 23 dotazníků (č.1-23) jsou místo názvů zařízení/organizací uvedeny názvy krajů
České republiky, kde respondenti jako poskytovatelé sociálních služeb působí123. Ze 14 krajů
ČR přišly vyplněné dotazníky z 10 krajů. Zastoupeny jsou kraje: Jihočeský (2), Jihomoravský
(1), Královehradecký (1), Moravskoszlezský (2), Olomoucký (3), Plzeňský (2), Praha (8),
Středočeský (1), Vysočina (2), Zlínský (1). Rozdělení do krajů může posloužit k porovnání
situace v jednotlivých krajích, i když vzhledem k nízkému počtu dotazníků není toto
porovnání dostatečně reprezentativní. Přehled respondentů (= krajů, kde respondenti jako
poskytovatelé sociálních služeb působí) a přehled jejich odpovědí viz příloha č. 2.
Jak je výše uvedeno, dotazník obsahuje 27 otázek/výroků, přičemž u 6 z nich je na
základě otevřené otázky volné pole pro zkonkretizování odpovědí příp. uvedení poznámky. U
každé otázky či výroku respondent volí na číselné stupnici od 1 (zcela ano) po 5 (zcela ne)
svou odpověď, která by měla vycházet z jeho vlastní zkušenosti. V případě, že neví nebo
nerozumí otázce, může zaškrtnout 3 (nevím).
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Dotace ze státního rozpočtu se na financování běžných výdajů sociálních služeb poskytují krajům České
republiky a kraj rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří
jsou zapsáni v registru soc. služeb.
Výši dotace stanoví ministerstvo na základě procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních
prostředků vyčleněným ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový
rok. Dotace ze státního rozpočtu je obcím s rozšířenou působností poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje
viz 2.3.
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4.3 Hypotézy šetření
Vzhledem k primárnímu cíli šetření, který navazuje na zmíněná východiska šetření
(viz 4.1), jsem se rozhodla stanovit několik hypotéz.
H1 Většina zařízení či organizací pociťuje dopady opatření na snižování státního
dluhu ve svém rozpočtu, jelikož se snižuje výše dotací ze státního rozpočtu určená na
sociální služby.
H2 Zákonem č. 108/2006 Sb. nejsou poskytovatelům sociálních služeb zajištěny
takové podmínky (legislativní/finanční – př. nedostatek peněz, pozdržování výplaty mezd
zaměstnancům, přetíženost zaměstnanců z důvodu nedostatečného množství pracovníků
atd.), aby základní zásady (jež definuje Z 108/2006 Sb.) pro uživatele sociálních služeb
mohly být uživatelům sociálních služeb poskytovány na patřičné úrovni.

4.4 Získaná data a interpretace
Na základě zpracovaných dat získaných z dotazníků zjišťujeme, jak je vidět v Tabulce
č. 4.1, že nejvyšší procentuální podíl odpovědí ANO je u otázek:
• č. 18 (91%),
• č. 1 a 7 mají po 87%,
• č. 6, 10, 20 (78%),
• č. 2, 11, 15, 24, 26 (74%),
• č. 4, 22, 25 (70%),
• č. 3 (65%),
• č. 9,19,23 (61%).
Zatímco u odpovědí NE mají nejvyšší procentuální podíl pouze otázky:
• č. 16 (78%),
• č. 17 (74%),
• č. 13 (61%),
• č. 8,14, 21 (57%).
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Tabulka č.4.1: Tabulka rozdělení odpovědí – sjednocení odpovědí ano, ne
Odpověď
Otázka č.:

TABULKA ROZDĚLENÍ ODPOVĚDÍ
ANO
NEVÍM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

20
17
15
16
11
18
20
7
14
18
17
9
8
8
17
3
5
21
14
18
7
16
14
17
16
17
8

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

NE

Sjednocení odpovědí ANO, NE.
87 %) 1 ( 4,3 %)
2 ( 8,7
74 %) 1 ( 4,3 %)
5 ( 22
65 %) 2 ( 8,7 %)
6 ( 26
70 %) 4 ( 17 %)
3 ( 13
48 %) 6 ( 26 %)
6 ( 26
78 %) 3 ( 13 %)
2 ( 8,7
87 %) 1 ( 4,3 %)
2 ( 8,7
30 %) 3 ( 13 %) 13 ( 57
61 %) 5 ( 22 %)
4 ( 17
78 %) 4 ( 17 %)
1 ( 4,3
74 %) 3 ( 13 %)
3 ( 13
39 %) 4 ( 17 %) 10 ( 43
35 %) 1 ( 4,3 %) 14 ( 61
35 %) 2 ( 8,7 %) 13 ( 57
74 %) 3 ( 13 %)
3 ( 13
13 %) 2 ( 8,7 %) 18 ( 78
22 %) 1 ( 4,3 %) 17 ( 74
91 %) 0 (
0 %)
2 ( 8,7
61 %) 2 ( 8,7 %)
7 ( 30
78 %) 0 (
0 %)
5 ( 22
30 %) 3 ( 13 %) 13 ( 57
70 %) 1 ( 4,3 %)
6 ( 26
61 %) 2 ( 8,7 %)
7 ( 30
74 %) 2 ( 8,7 %)
4 ( 17
70 %) 1 ( 4,3 %)
6 ( 26
74 %) 5 ( 22 %)
1 ( 4,3
35 %) 4 ( 17 %) 11 ( 48

%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)

Otázky č. 1-2 = obecné otázky k Z 108/2006 Sb.
Otázky č. 3- 6 = otázky k sociálním službám, jež jsou definovány Z 108/2006 Sb.
Otázky č. 7-8 = dodržování základních zásad, jež definuje Z 108/2006 sb.
Otázky č. 9-11 = příspěvek na péči
Otázky č. 12-26 = financování a finanční prostředky poskytovatelů sociálních služeb
Otázka č. 27 = otázka ke standardům kvality sociálních služeb V 505/2006 Sb.
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Graf č.4.2: Procentuální zastoupení odpovědí ano

Graf č.4.3: Procentuální zastoupení odpovědí ne
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Jednotlivé otázky/výroky v dotazníku jsou rozděleny do šesti tématických okruhů,
jejichž otázky jsou zaměřeny na:
1) Obecné otázky k Z108/2006 Sb.
2) Otázky k sociálním službám, jež jsou definovány Z 108/2006 Sb.
3) Dodržování základních zásad, jež jsou definovány Z 108/2006 Sb.
4) Příspěvek na péči.
5) Financování a finanční prostředky poskytovatelů sociálních služeb.
6) Otázka ke standardům kvality sociálních služeb V 505/2006 Sb.
1) 87% poskytovatelů sociálních služeb uvítalo Z 108/2006Sb. s očekáváním velké
změny v sociálních službách a 74% poskytovatelů zákon dnes považuje za pozitivní změnu
vzhledem k předcházejícímu systému (před rokem 2007).
2) 65% respondentů souhlasí s tím, že sociální služby prostřednictvím Z 108/2006 Sb.
a V 505/2006 Sb. jsou dnes lépe koncipovány a 70% dotazovaných považuje 34 definovaných
druhů sociálních služeb Z 108/2006 Sb. v praxi za prospěšné. Podle 78% jsou ve většině
zařízeních/organizacích poskytujících sociální služby potřeby uživatelů uspokojovány eticky
a důstojně.
3) Základní zásady Z 108/2006 Sb. (např.: nárok na bezplatné poskytnutí základního
sociálního poradenství má každá osoba, pomoc musí vycházet z individuálních potřeb osob,
musí na osoby působit aktivně - viz kap. 1) jsou podle 87% (1 zcela ano, 19 spíše ano) v praxi
dodržovány. Avšak více než polovina 57% (12 spíše ne, 1 zcela ne) poskytovatelů nesouhlasí
s výrokem,

že

sama

zařízení/oraganizace

mají

zajištěny

takové

podmínky

(finanční/legislativní), aby tyto zásady mohly být uživatelům poskytovány.
4) 61% respondentů souhlasí, že prostřednictvím příspěvku na péči, jehož výše je
stanovena ve čtyřech stupních závislosti na pomoci jiné osoby, zákon č. 108/2006 Sb. posiluje
finanční soběstačnost uživatelů sociálních služeb. 78% uživatelů sociálních služeb souhlasí s
výrokem: uživatelé, jež pobírají v hotovosti příspěvek na péči, mají vyšší možnost efektivně a
aktivně se sami spolupodílet na řešení své nepříznivé sociální situace. Na druhé straně 74 %
respondentů se domnívá, že jednotlivá kritéria či jednotlivé úkony, které jsou posuzovány pro
účely stanovení stupně závislosti při posuzování péče o vlastní osobu a při posuzování
soběstatečnosti pro získání příspěvku na péči jsou spíše uzpůsobeny tělesně postiženým
lidem, nežli lidem se sluchovou vadou nebo s kombinovaným postižením.
5) Podle 61% záporných odpovědí nebylo zákonem č. 108/2006 Sb. odstraněno
znevýhodnění v přístupu poskytování financí z veřejných finančních prostředků. Více než
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polovina respondentů 57% nesouhlasí s tím, že by byl dnes nastolen jasnější systém
financování sociálních služeb. Dopad opatření na snižování státního deficitu pocítilo ve svém
rozpočtu již 74% dotazovaných zařízení/organizací. 78% poskytovatelů sociálních služeb
považuje dotace na sociální služby, které rozděluje MPSV krajům za nedostatečné. Na otázku,
zda se respondentům pracujícím v sociálních službách někdy stalo, že by jim peníze z dotací
nebyly proplaceny, 74% odpovědělo ne. Ale 91% by uvítalo, kdyby sociální sektor a sociální
služby byly legislativně chráněny proti nevyplácení přislíbených dotací124. Výše
poskytovaných finančních prostředků ze státních dotací je z 61 % u dotazovaných
zařízení/organizací spíše konstatní a nedochází tak k výrazným výkyvům. 78% zařízení
uvedlo, že nedostatek peněz má vliv na počet jejich zaměstanaců. U 70% nastala situace, kdy
musela být z důvodu nedostatku financí pozdržena výplata mezd. 61% (5 zcela ano, 9 spíše
ano) rospondentů odpovědělo, že zaměstnanci v jejich zařízení/organizaci jsou přetíženi. 74%
organizací/zařízení čerpá finanční prostředky z veřejných dotačních titulů – později si
uvedeme z kterých. Mimo dotací z veřejných zdrojů, 70% zařízení/organizací čerpá finanční
prostředky také z jiných zdrojů – konkrétní zdroje viz níže. 74% respondentů by sami něco
změnili na financování sociálních služeb – viz níže.

124

I když je poskytovatel sociálních služeb úspěšně registrován, tak mu nevzniká nárok na dotaci ze státního
rozpočtu. Na poskytnutí dotace není nárok a výše dotace se určuje s ohledem na stanovené výdajové rámce
státního rozpočtu, zpracovaný střednědobý plán rozvoje služeb, objem finančních prostředků podle vydaných
rozhodnutí o příspěvku na péči, počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a podle finanční náročnosti
příslušné služby (viz 2.3.1)
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Tabulka č. 4.4: Tabulka rozdělení odpovědí podle číselné škály

TABULKA ROZDĚLENÍ ODPOVĚDÍ
zcela ano 1

Odpověď
Otázka č.:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

8
5
1
3
1
1
1
2
2
4
10
2
0
1
9
0
3
18
5
13
5
11
5
12
11
11
3

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

35
22
4,3
13
4,3
4,3
4,3
8,7
8,7
17
43
8,7
0
4,3
39
0
13
78
22
57
22
48
22
52
48
48
13

%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)

spíše ano 2

nevím 3

spíše ne 4

POČET ODPOVĚDÍ A PROCENTUÁLNÍ PODÍL
12 ( 52 %) 1 ( 4,3 %)
2 ( 8,7 %)
12 ( 52 %) 1 ( 4,3 %)
4 ( 17 %)
14 ( 61 %) 2 ( 8,7 %)
6 ( 26 %)
13 ( 57 %) 4 ( 17 %)
2 ( 8,7 %)
10 ( 43 %) 6 ( 26 %)
5 ( 22 %)
17 ( 74 %) 3 ( 13 %)
2 ( 8,7 %)
19 ( 83 %) 1 ( 4,3 %)
2 ( 8,7 %)
5 ( 22 %) 3 ( 13 %) 12 ( 52 %)
12 ( 52 %) 5 ( 22 %)
2 ( 8,7 %)
14 ( 61 %) 4 ( 17 %)
1 ( 4,3 %)
7 ( 30 %) 3 ( 13 %)
2 ( 8,7 %)
7 ( 30 %) 4 ( 17 %)
8 ( 35 %)
8 ( 35 %) 1 ( 4,3 %)
9 ( 39 %)
7 ( 30 %) 2 ( 8,7 %) 10 ( 43 %)
8 ( 35 %) 3 ( 13 %)
2 ( 8,7 %)
3 ( 13 %) 2 ( 8,7 %) 10 ( 43 %)
2 ( 8,7 %) 1 ( 4,3 %)
6 ( 26 %)
3 ( 13 %) 0 (
0 %)
0 (
0 %)
9 ( 39 %) 2 ( 8,7 %)
4 ( 17 %)
5 ( 22 %) 0 (
0 %)
1 ( 4,3 %)
2 ( 8,7 %) 3 ( 13 %)
8 ( 35 %)
5 ( 22 %) 1 ( 4,3 %)
3 ( 13 %)
9 ( 39 %) 2 ( 8,7 %)
6 ( 26 %)
5 ( 22 %) 2 ( 8,7 %)
3 ( 13 %)
5 ( 22 %) 1 ( 4,3 %)
6 ( 26 %)
6 ( 26 %) 5 ( 22 %)
1 ( 4,3 %)
5 ( 22 %) 4 ( 17 %) 10 ( 43 %)

zcela ne 5
0
1
0
1
1
0
0
1
2
0
1
2
5
3
1
8
11
2
3
4
5
3
1
1
0
0
1

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

0
4,3
0
4,3
4,3
0
0
4,3
8,7
0
4,3
8,7
22
13
4,3
35
48
8,7
13
17
22
13
4,3
4,3
0
0
4,3

%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)

Znění jednotlivých otázek viz příloha č. 1.
U 6 otázek (č. 2, 8, 14, 24, 25, 26) z 27 jsou volná pole s doplňující otázkou, která
mají sloužit ke zkonkretizování odpovědí. Otázky vypíšeme pro zpřehlednění a následně si
k nim uvedeme, jak pracovníci v sociálních službách odpovídali.

2) Považujete Z 108/2006 Sb. za pozitivní změnu předcházejícího systému (před
rokem 2007)? Uveďte stručně, v čem:
6 uživatelů za přínos Z 108/2006 považuje definování sociálních služeb (též
definování jejich náplně) a vytvoření tak přehledného systému služeb. 1 respondent uvedl, že
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se docílilo větší konkrétnosti. Všichni tito respondenti odpověděli kladně na otázku číslo 4125.
Na druhém místě se umístil příspěvek na péči, který uvedli 4 respondenti – za pozitivní
považují nejen, že byl zaveden, ale také například jeho výši nebo že klienti mají možnost
volby, jak sami vynaloží s příspěvkem na péči, mají možnost hospodařit s těmito prostředky a
možnost určit si, jaké služby za ně nakoupí. Všichni 4 poskytovatelé sociálních služeb zaškrtli
kladné odpovědi rovněž u otázek č. 9, 10 a 11. Dále jsou jednotlivé pozitivní změny
respondenty uváděny po jednom např.: zabezpečení poskytované služby řádnou smlouvou,
určenými podmínkami atd.; vedení služeb k jejich zkvalitňování; ujasnění pojmů, které se
v sociální oblasti používají. I když otázka byla formulovaná, aby uvedli pozitivní změny,
někteří respondenti psali místo pozitivních změn, co se jim na Z 108/2006 Sb. nelíbí. 3 z
respondentů se shodli v nespokojenosti s velkým množstvím administrativy (př. registrace,
standardy). Jeden respondent přímo uvedl: „Služba papírům, nikoli lidem“.
Shrnutí výše zmíněných výsledků: 74% (5 zcela ano, 12 spíše ano – 17 z 23)
považuje Z 108/2006 Sb. za pozitivní změnu oproti předcházejícímu systému před rokem
2007. 12 respondentů uvedlo, v čem vidí konkrétní přínosy Z 108/2006 Sb.

8) Sama zařízení/organizace sociálních služeb mají zajištěny takové podmínky
(finanční/legislativní), aby základní zásady Z 108/2006 Sb. mohly být uživatelům
poskytovány. Zní-li odpověď ne, uveďte prosím nějaký příklad:
Tuto doplňující otázku zodpovědělo 12 respondentů (11 odpovědí spíše ne, 1 zcela ne)
z nichž 11 odpovědí se týká financí. 4 poskytovatelé sociálních služeb stručně uvedli, že mají
nedostatek finančních prostředků, 7 jich svou odpověď rozvedlo. Jelikož zařízení/organizace
mají minimální možnosti se veřejně ke svým existenčním problémům vyjádřit, 4 odpovědi
bych zde ráda přímo citovala:
(1)„Financování z roku na rok bez možnosti plánování vzdálenější budoucnosti“.
(2)„Většinou chybí dostatek financí, organizace musí vystačit s málem, pracovníkům
chybí odpovídající finanční ohodnocení a dle toho práce vypadá“.
(3)„Nedostatečné financování pracovníků přináší velkou fluktuaci v personální oblasti
a nestabilitu systému pro poskytování služeb, který máme zaveden“.
(4)„Nedostatek personálních sil vede často zařízení (především pobytová) k tomu, že
je úkon, věc, raději provedena za klienta pracovníkem, aby se ušetřil čas – pracovník se musí
rychle zase věnovat někomu jinému“.
125

Považujete 34 druhů sociálních služeb, které byly nově definovány Z 108/2006 Sb., nyní v praxi za
prospěšné?
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Další 3 poskytovatelé sociálních služeb napsali, že se potýkají ve svém zařízení
s nízským počtem pracovníků z důvodu chybějících financí. 1 respondent také uvedl, že sídlí
v nevhodných prostorách, jelikož nemají finanční prostředky.
Podle 1 respondenta se základní zásady snaží naplňovat, s velkou pravděpodobností,
všichni poskytovatelé služeb. „Jinou otázkou však je, v jaké kvalitě se jim to daří. Zvyšování
kvality vždy něco stojí (minimálně čas a mzdové náklady na odborníka) a je to postaveno
převážně na úsilí pracovníků služby a vedení, aby zajistilo co nejlepší podmínky. Legislativní
rámec nemá charakter podpůrný, jako spíše kontrolní“.

14) Je zákonem č. 108/2006 Sb. dnes nastolen jasnější systém financování
sociálních služeb? Zní-li odpověď ne, uveďte prosím nějaký příklad:
Podle 1 respondenta je možná ze strany státu nastolen jasnější systém financování, ale
naopak ze strany Krajského úřadu126 je silně diskriminující. 1 poskytovatel se domnívá, že
velice záleží na úřednících státní správy v jednotlivých krajích. 1 zařízení uvedlo, že
v olomouckém kraji dostavají finanční prostředky z města a kraje stále stejné organizace,
ostatní nemají šanci finance z dotací získat a to jsou registrovaní. Další respondent napsal:
„Při přidělování dotací poskytovatel netuší principy, z kterých se vychází.“… „Máme pod
jednou organizací pět pracovišť. Pracoviště, které má méně intervencí za rok než jiné, dostalo
však vyšší dotace. Zároveň se jeví, že se vychází z částek, které byly uděleny v minulém roce“.
Jeden poskytovatel z Prahy považuje dotační řízení za neprůhledná a zároveň si myslí, že má
na dotační řízení vliv protekce.
1 respondent uvedl, že má zkušenost s opožďováním zaslaných dotací (4 měsíc od
počátku roku, u kraje 6 měsíc od počátku roku). Opožďování dotací má za následek větší
nejistotu a nestabilitu a vzniká tak nejistota, zda je možné zaměstnávat nové pracovníky.
Navíc výše dotace je každý rok jiná a není v takové výši, v jaké ji organizace potřebuje.
24) Čerpáte finanční prostředky z veřejných dotačních titulů? V případě
pozitivní odpovědi, uveďte, z kterých?
Na otázku, zda zařízení/organizace čerpají prostředky z veřejných finančních titulů,
odpovědělo 12 zcela ano a 5 spíše ano. 16 ze 17-ti respondentů na doplňující otázku svou
odpověď specifikovalo:

126

Kraj rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou
zapsáni v registru sociálních služeb.
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Tabulka č. 4.5: Finanční prostředky z veřejných dotatčních titulů
číslo dotazníku/kraj
(2)Zlínský kraj

Finanční prostředky z veřejných dotačních titulů
„Již delší dobu nebyl vypsán vhodný titul"

(3)Jihomoravský kraj/Brno

město, MPSV

(4)Plzeňský kraj

kraj, MPSV

(6)Vysočina

kraj, MPSV

(7)Moravskoslezský kraj

Evropský sociální fond, nadace

(9)Středočeský kraj

granty, příspěvky obcí na činnost

(10)Praha

městská část, MPSV

(11)Jihočeský kraj

Městský úřad, Obecný úřad, MPSV

(13)Praha

městské části, Magistrát hl. města Prahy, MPSV

(14)Praha

MPSV

(15)Praha

město, nadace

(16)Moravskoslezský kraj

město, Moravskoslezský kraj, MPSV

(17)Praha

neinvestiční dotace

(20)Praha

Evropský sociální fond, nadace

(21)Vysočina

granty, nadace

(22)Olomoucký kraj

obec, MPSV

Pouze 4 z 16-ti respondentů (červeně označeno v tabulce č. 4.5) uvedli, že čerpají
finanční prostředky ze zdrojů, které nabízí EU. Předpokládáme přitom, že grant zde
představuje finanční prostředky některého z Operačních programů ze Strukturálních fondů
EU. Zdrojem financí je Evropský sociální fond.
Finanční

protředky z Evropského

sociálního

fondu

jsou

v

období

2007 -

2013 distribuovány za pomoci tři Operačních programů (dále OP):
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost.
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
• OP Praha – Adaptabilita.127
V rámci těchto OP jsou pravidelně vyhlašovýny Výzvy k předkládání žádostí o
finanční podporu. Je proto nutné pravidelně sledovat, jaké Výzvy jsou vyhlašovány a
v případě, že podmínky těchto Výzev pasují na činnost a specializaci příslušného
zařízení/organizaci, rozhodně se vyplatí žádost podat.
127

Operační programy 2007-2013 [Online]. Dostupné na ESF Web:
< http://www.esfcr.cz/>.
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25) Mimo dotace z veřejných zdrojů, čerpáte finanční prostředky také z jiných
zdrojů? (např. dary, sponzorství, vedlejší hospodářská činnost apod.). Zní-li odpověď
ano, uveďte prosím z jakých zdrojů a jakou část (%) tyto finanční prostředky přibliženě
představují v rozpočtu vašeho/í zařízení/organizace:
16 (11 zcela ano, 5 spíše ano) poskytovatelů sociálních služeb na doplňující otázku
odpovědělo, ale ne všichni na obě části otázky: a) zdroje, b) procentuální část finančních
prostředků.
Tabulka č. 4.6: Finanční prostředky z veřejných dotatčních titulů
číslo dotazníku/kraj

Přehled finančních prostředků mimo veřejné zdroje

(2)Zlínský kraj
(3)Jihomoravský kraj/Brno

50% z některých typů služeb

(4)Plzeňský kraj

sponzorské dary, dary klientů, %nejsou schopni zodpovědět
sponz. dary měst/obcí, jednotlivců, firem - z toho 80% jde na
provoz org.

(5) Jihočeský kraj

finanční prostředky z jiných zdrojů než veřejných tvoří 69 %

(6)Vysočina
(7)Moravskoslezský kraj

obce, granty, sponzorské dary firem

(8) Olomoucký kraj

sponzorské dary soukromých firem - 20%
sponzorské dary, finanční podpora obcí Olomouckého kraje 20%

(9)Středočeský kraj

dary, sponsorství - 55%

(11)Jihočeský kraj

dary, sponsorství - 5%

(12)Praha

finanční prostředky z jiných zdrojů než veřejných tvoří 60%

(13)Praha

nadační fondy, sponzorství

(14)Praha

finanční prostředky z jiných zdrojů než veřejných tvoří 45%

(15)Praha

sponzorství

(16)Moravskoslezský kraj
(17)Praha
(18) Plzeňský kraj

finanční prostředky z jiných zdrojů než veřejných tvoří 10%
dobrovolné a sponzorské příspěvky, účastnické poplatky 10 15%
dary, sponzorství (soukromé firmy) - 15%

(21)Vysočina

dary, sponzorství - do 10%

Z tabulky č. 4.6 lze vyčíst, že poměrnou část (12 ze 17) neveřejných zdrojů tvoří
dobrovolnické dary a sponzorské dary. Procentuální výše neveřjných finančních zdrojů ze
všech finančních prostředků je velice variabilní.
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K otázkám č. 24, 25: financování sociálních služeb bylo popsáno již v oddíle 2.3 aktuální model financování sociálních služeb uplatňuje dofinancování celkových nákladů
služeb z veřejných zdrojů (tj. ze státního rozpočtu a rozpočtu obcí a krajů).
Pokud mají zařízení/organizace získat další finanční zdroje, záleží velice na jejich
samotných schopnostech. Je velice důležité umět zajistit si podporu z veřejných či neveřných
dotačních titulů. K tomu je nutné disponovat kvalitním fundraisingem.
Jak výsledky na otázky č. 24 a 25 ukázaly, zařízení/organizace čerpají finance
z veřejných dotačních titulů, neumějí však využívat všech nabízených možností. Pouze 4
respondenti čerpají finance ze zdrojů, které nám nabízí EU. To je veliká škoda a nabízí se zde
značný prostor pro zlepšení v práci při naplňování rozpočtů našich zařízení/organizací.
Rozhodně se totiž nejedná o zanedbatelný zdroj finančních prostředků a tato nabídka zde
nebude neomezeně dlouho. Přísun financí z EU se bude do budoucna spíše snižovat, protože
v rámci solidarity EU budou tyto finanční prostředky proudit spíše do nově přijatých
členských zemí EU, jako je Rumunsko apod.

26) Změnili byste něco na systému financování sociálních služeb? Zní-li odpověď
ano, uveďte prosím vaše doporučení:
17 respondentů (11 zcela ano, 6 spíše ano), kteří odpověděli kladně, zároveň svou
odpověď rozvinuli.
Výpovědi a návrhy řešení poskytovatelů sociálních služeb:
(1)„Dotace pouze těm, kteří jsou potřební a jejich služby využívané – vím min. o 5
organizacích, které jsou nevyužívané klienty, přesto peníze dostávají a ubírají je těm
potřebným, kteří si musejí shánět sponzorské dary, a zabírá jim to čas pro klienty“.
(2)„Posuzovat každou organizaci individuálně a ne dle toho, jestli čerpala finanční
prostředky a v jaké výši. Rovnoměrné rozdělení finančních prostředků organizacím,
popřípadě metodický pokyn k jejich rozdělení“.
(3)„Snadnější přístup k penězům z Evropské unie, vadí nám, že se projekt musí
nejdříve předfinancovat vlastními penězi“.
(4)„Postarat se o jasnější návratnost vyplacených příspěvků na péči zpět do sociálního
systému v podobě poskytování sociálních služeb“.
(5)„Ztransparentnit dotační řízení, změna v systému příspěvků na péči; prodloužit
období, na které je možné z projektu čerpat dotace (běžná praxe jeden rok)“.
Problematikou návratnosti vyplacených příspěvků na péči zpět do sociálního systému
se ve svém předvolebním programu zabývala i politická strana TOP 09. Vzhledem
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k výsledkům voleb do poslanecké sněmovny v květnu 2010 je možné předpokládat, že se
alespoň část tohoto předvolebního programu bude realizovat a je tak možné predikovat
budoucí vývoj.
V kapitole, která se týká reformy sociálního systému, je odstavec zabývající se
zpětnou reflexí financování sociálních služeb dle Z 108/2006 Sb.
Podle parlamentní strany TOP 09 se výdaje na poskytování péče pro osoby se
zdravotním postižením a seniory prudce zvyšují. Příčinu vidí v tom, že adresáti dávek
v prvním a druhém stupni závislosti nespotřebovávají tyto prostředky na nákup služeb, a tak
se zřizovatelé teréních a ambulantních služeb dostávají do existenčních potíží.
Chtějí proto navrhnout zvýšení institucionálního financování těchto služeb, tedy
zvýšení dotací těmto poskytovatelům, a to na základě zrušení příspěvku na péči v prvním
stupni závislosti a výrazného zpřísnění podmínek pro poskytování příspěvků ve druhém
stupni závislosti. Na všech stupních závislosti by měla být dávka podmíněna testováním
majetkových poměrů128.
Na základě získaných informací se domnívám, že stávající systém není zcela bez
chyby, je třeba reflektovat problémy organizací s financováním, ale na druhou stranu je nutné
zmínit, že stávající systém je pro zdravotně postižené přijatelnější, než ten předešlý. Proto by
mělo být vyplácení příspěvku na péči zachováno. Měl by však být zaveden dostatečně
propracovaný a v praxi realizovatelný systém dohledu nad návratem těchto finančních
prostředků zpět do systému poskytovatelů soc. služeb.
(6)„Dvouleté až pětileté financování sociálních služeb na základě podaných
projektů při konstatntní (pravidelné) roční dotaci. Něco k doplnění navíc by pak mělo být
formou jednoročních až půlročních žádostí o dodatečné doplnění financování soc. služeb
podle změněných podmínek (růst poptávky uživatelů o další i nové služby, atd.) v organizaci“.
„Pokud zařízení funguje a poskytuje stejné služby každým rokem stejně, aby
nemuselo neustále podávat žádosti stejného znění. Dále aby zdroj ze státních financí byl
z jediného zdroje. Je zatěžující psát každý rok 14-20 žádostí o finanční prostředky z grantu
MČ129 a následně zpracovávat vyúčtování. Zatěžuje to pracovníky, kteří by se měli spíše
věnovat klientům“.
S víceletým financováním bez podání žádostí na každý rok se kromě výše uvedených
citací stotožňují další 3 respondenti. To znamená, že celkem by víceleté financování uvítalo 6

128
129

Příloha č. 3: Volební program TOP 09/Parlamentní volby do poslanecké sněmovny ČR 2010
MČ = městská část.
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poskytovatelů sociálních služeb a změnu v systému příspěvků na péči z hlediska návratnosti
příspěvků do sociálního systému, by uvítali 2 respondenti.
Víceletého financování, aniž by o něm byla v dotazníku (v některé z otázek/výroků)
jakákoliv zmínka, je považováno jako krok, který by značně stabilizoval rozpočet organizací a
umožnil tak dělat poskytované služby daleko koncepčněji. Organizace/zařízení, stejně jako
např. firma, potřebuje znát svou vizi, na základě které si stanoví své dlouhodobé cíle.
Dlouhodobé plánování však není možné v praxi naplňovat, pokud není zajištěn pravidelný a
stabilní přísun finančních prostředků. Organizace díky poměrně značným výkyvům ve svém
rozpočtu musí přistupovat často k radikálním změnám, jako je propouštění svých
zaměstnanců, snižování již beztak nízké mzdy zaměstnacům nebo úsporám na samotné péči.
Dochází tak k fluktuaci (30% organizací odpovědělo, že má problémy s fluktuací svých
zaměstnanců) a demotivaci zaměstnanců, což se pochopitelně musí projevit na poskytované
péči. Kromě toho je třeba si uvědomit, že časté změny v jakékoliv firmě či organizaci sami o
sobě vyvolávají náklady a zabírají drahocený čas vedení organizace (administrativní zatížení
– často zmiňováno v odpovědích na dotazník) a zaměstnanců na jejich realizaci.
Domnívám se, že právě víceleté financování je to, co by organizacím nejvíce
prospělo a co je možné skutečně zrealizovat. Pochopitelně by bylo nejideálnější, kdyby suma
finančních prostředků ze státního rozpočtu pro organizace zajišťující sociální služby byla
výrazně vyšší, to však v dnešní době, kdy je snaha snižovat deficit státního rozpočtu není
reálné. Je otázkou, na jak dlouhé období by mělo víceleté financování být. Domnívám se, že
ideální by byly 3-4 roky. Je samozřejmé, že i nadále by měla být zachována pravidelná
kontrola kvality poskytovaných služeb. Příjmy z víceletého financování by měly být
podmíněny (zaneseny ve smlouvě) dodržováním standardů kvality péče. Na druhé straně, stát
musí garantovat po celou dobu víceletého financování pravidelný a včasný přísun finančních
prostředků
Zásadní nezodpovězenou otázkou však zůstává, jakým způsobem (metodikou) vybrat
ta zařízení, která smlouvu o víceletém financování získají a která ne. Na základě odpovědí
respondentů je patrné, že i přes vypracované Plány rozvoje sociálních služeb kraje je vysoká
nespokojenost s rozdělováním dotací. Jako příklad můžeme uvést již výše zmiňovanou
odpověď: „Při přidělování dotací poskytovatel netuší principy, z kterých se vychází.“…
„Máme pod jednou organizací pět pracovišť. Pracoviště, které má méně intervencí za rok než
jiné, dostalo však vyšší dotace. Zároveň se jeví, že se vychází z částek, které byly uděleny
v minulém roce“. Pokud nebude nastoleno důkladnější šetření (metodika šetření), z kterého

76

bude vycházet přerozdělování finančních prostředků, pak budou tyto finanční prostředky
využívány neefektivně.
Víceleté financování a jeho uvedení do praxe je pochopitelně závislé na státním
rozpočtu a jeho sestavování. Ten se nyní navrhuje a odsouhlasuje jednou ročně, neexistuje
však žádný víceletý plán. Podle šéfa Institutu pro demokracii a ekonomickou anylýzu (IDEA)
a ekonoma Jana Švejnara má Česká republika reálnou šanci stabilizovat úroveň vládního
dluhu okolo 50% hrubého domácího produktu. Nutné je ovšem provést reformu veřejných
financí, a nikoliv pouze jednorázově zvýšit daně nebo náhodně škrtat ve výdajích.
„Navrhujeme změnu, která je zdánlivě malá, ale velice podstatná. Například – schválil by se
nejen rozpočet na rok 2011, ale vlastně na další tři roky, tedy na celé volební období. Každý
další rok by se pak jednalo jenom o odchylkách. Ty by se do jisté míry mohly předurčit tím, že
pokud jde ekonomika do recese, jsou možné vyšší výdaje, a když je vysoké tempo růstu, může
být rozpočet přebytkový“.130 S tímto názorem souhlasím a doufám, že bude někdy v budoucnu
prosazen.
(6)„Včasné vyplácení státních dotací (ne do konce března, ale do konce ledna“.
(Jihočeský kraj131)
(7)„Snížení náročnosti vyplňování formulářů, hlášení statistik a dalších velmi
zatěžujících papírových „vyplňováků“, které od poskytování sociálních služeb spíše odrazují,
než jí napomáhají“.
Poslední a nejdůležitější otevřená otázka se vztahuje k samotným doporučením
poskytovatelů sociálních služeb, tzn. k pracovníkům zdola, kteří se s otázkou financí
každodenně potýkají. Některé návrhy (např. v odstavci 4, 5 a 6) lze považovat za zajímavé
způsoby řešení neuspokojivé situace, i když je zřejmé, že v době, kdy je třeba řešit narůstající
státní dluh, nemůžeme očekávat větší příliv peněz do sociálního sektoru. Přesto lze nastoli
opatření pro stabilizování a spravedlivé přerozdělování finančních prostředků.

4.5 Závěr šetření
Uvedená interpretace dat nás vede v první řadě ke konfrontaci výsledků se
stanovenými hypotézami. Šetřením jsme zjistili, že zařízení/organizace již pocítili dopady
opatření pro snižování státního dluhu ve svém rozpočtu. Z celého počtu 23 respondentů
130

ŠVEJNAR, J. Rozhovor, Jan Švejnar: Pro Česko by nebylo ideální nemít dluh. In MLADÁ FRONTA E15.
2010, č. 652/2010, 15-17 s.
131
V otázce č. 14 se k opožďování zasílaných dotací vyjadřuje zařízení z kraje Praha.
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odpovědělo: 9 zcela ano, 8 spíše ano, 3 nevím a 1 zcela ne. To znamená, že výsledkem 73%
kladných odpovědí respondentů byla H1 potvrzena.
Přihlídneme-li k výsledkům šetření u H2 - Zákonem č.108/2006 Sb. nejsou
poskytovatelům sociálních služeb zajištěny takové podmínky, aby základní zásady pro
uživatele sociálních služeb mohly být uživatelům sociálních služeb poskytovány na
patřičné úrovni, tento výrok potvrdilo 13 poskytovatelů sociálních služeb: 1 zcela ne, 12
spíše ne, 3 nevím, 5 spíše ano, 2 zcela ano. Procentuální výše odpovědí NE činí 57%.
Budeme-li brát v potaz další fakta, která vyšla při vyhodnocování výsledků najevo, pak jsou
to především tato: u 78% zařízení má nedostatek peněz vliv na počet zaměstnanců, u 61%
zařízení/organizací jsou zaměstnanci přetíženi, v otevřených otázkách se k přetíženosti
pracovníků (málo zaměstnanců na pracovišti, mnoho administrativních úkonů atd.) vyjadřuje
9 respondetů. Lze tedy H2 potvrdit, protože všechna výše uvedená fakta mají vliv na
poskytování péče uživatelům.
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Závěr
Ve své diplomové práci jsem v první kapitole teoretické části popsala a zmapovala síť
poradenských a sociálních služeb v České republice, které zajišťují podporu rodinám se
sluchově postiženými dětmi a dospělým lidem s tímto smyslovým postižením. Byl tak
vytvořen praktický přehled zařízení, které poskytují sociální služby a jež jsou definovány
zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Tento
předem vytečený cíl jsem podle mého názoru splnila a zároveň se domnívám, že se mi
podařilo stručně a přehledně přiblížit ztěžejní body (příspěvek na péči, sociální služby,
financování sociálních služeb) z obsahu Z 108/2006 Sb. a V 505/2006 Sb. Navíc jsem
k základním činnostem a rozsahu úkonů sociálních služeb dle Z 108/2006 Sb. a
V 505/2006 Sb. uvedla a popsala činnosti, cíle služeb atd. na základě konkrétních příkladů
zařízení/organizací z praxe (např. Centrum deních služeb v Brně při Svazu naslyšících a
nedoslýchyvých, Středisko rané péče Tamtam).
Ve druhé kapitole teoretické části práce jsem se věnovala zásadám vzdělávání dětí,
žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, jež jsou uvedeny ve školském zákoně
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávání.
Dále pak školským poradenským zařízením, zejm. Speciálně pedagogickému centru, které
poskytuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost klientům se
sluchovým postižením. Neopomenut je zde také Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních
systémech neslyšících a hluchoslepých osob, jehož obsah je stručně charakterizován. Za
přínosné v této kapitole považuji definování konkrétních činností, které by speciálně
pedagogické centrum pro žáky se sluchovým postižením mělo podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních nabízet nejen dětem,
ale i rodičům.
Ve třetí kapitole teoretické části jsem se zabývala sluchovou poruchou, jejímu
definování a charakteristice; psychosociálnímu kontextu sluchového postižení, to znamená,
jaký vliv sluchové postižení na psychické funkce dítěte či dospělého člověka se sluchovou
vadou může mít; rodině se sluchově postiženým dítětem a sourozenci dítěte s postižením.
Čtvrtá kapitola je kapitolou, která se již plně věnuje praktické části. V první části této
kapitoly byly stanoveny cíle, úkoly, východiska výzkumu a základní hypotézy, které měly být
výzkumem potvrzeny, nebo vyvráceny. Při tvorbě samotného dotazníku jsem vycházela
především ze ztěžejních změn Z 108/2006 Sb. a z toho, že byl tento dotazník určen pro
poskytovatele sociálních služeb.
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Jedním z hlavních cílů průzkumu bylo zjistit, jaká je spokojenost či nespokojenost se
změnamy v sociálním systému, které byly nastoleny výše uvedeným zákonem. Za mírný
neúspěch považuji nedosažení očekávané výše vyplněných dotazníků. Jak bylo během
výzkumu potvrzeno, zařízení/organizace se ve své praxi setkávají s vysokou administrativní
zátěží a nízká návratnost vyplněných dotazníků je tudíž pochopitelná. I přes menší počet
vyplněných dotazníků lze tvrdit, že jsou získaná data velice cenná a zejména díky otevřeným
odpovědím bylo možné zjistit poměrně zajímavá fakta.
Organizace/zařízení jsou převážně spokojeny se změnami v příspěvku na péči a v
definování 34 druhů sociálních služeb. Na druhé straně, i nadále přetrvává nespokojenost ve
třetí stěžejní změně, která se týká způsobu financování. Provedené změny ve způsobu
financování jsou sice vesměs správné, ale jejich realizace v praxi pokulhává. Velikou
nespokojenost budí fakt, že finanční prostředky z veřejných financí a jejich výše nejsou i přes
registraci poskytovatelů sociálních služeb garantovány. Z výzkumu je patrné, že by
organizace/zařízení přivítaly s otevřenou náručí víceleté garantované finacování zajišťující
pravidelný a stálý přísun finančních prostředků. Tato změna by do sociálního systému
přinesla tolik potřebnou jistotu stálého přísunu finančních prostředků a mohla by alespoň
částečně omezit administrativní zátěž těchto organizací.
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Resumé
Poradenství pro rodiny se sluchově postiženým dítětem
Consultancy for families with hearing impaired children
Kateřina Dimtrová

In my graduation thesis in the first chapter I have described and maped network of
consultancy and social services in the Czech Republic,which provide assistance to families
with hearing impaired children and to adults with this kind of imparity. I have established a
practical survey of social facilities which provide social services and which are governed by
the Act no.108/2006 coll.on social services and by the Regulation to apply no.505/2006 coll.
This in advance specified target I have fullfiled and at the same time I think I have managed
briefly and transparently specified fundamental points (allowance for care, social services and
social service financing) of the contents of the Act no. 108/2006 coll. and the Regulation to
apply no.505/2006 coll. Beside the basic activities and the scope of social service operation
under the Act no. 108/2006 coll. and the Regulation to apply no.505/2006 coll. I have
specified and described targets of social services on the basis of particular examples of
facilities/organizations (for example Daily service center in Brno joined to Association of the
hearing impaired or Early period care center Tamtam).
In the second chapter of my work I have focused on principles of education of childern,
pupils and students with special educational requirements which are specified in the Act no.
561/2004 on preschool, basic, secondary, higher vocational and other education. Furthed I
have focused on school consultation facilities especially Special pedagogy center which
provides informatic, diagnostic, consultative and metodical services to hearing impaired
clients. I have not forgotten to mention the Act no. 155/1998 coll. on comunicating systém of
hearing impaired and blind hearing impaired persons, contents of which is in my work briefly
characterised. An asset of this chapter is defining of specific

activities

which

would

be

according to the Regulation to apply no.72/2005 on providing of consulting services in
schools,and school facilities offerd by Special pedagogy center for hearing impaired pupils
not only to the childern but to their parrents as well.
In the third chapter I have focused on hearing disorder, its definition and characteristics,
psychosociologic context of hearing imparity, this means what influence of hearing disorder
can be on psychic functions of a child or an adult with hearing imparity; family with a hearing
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impaired child and siblings of a hearing impaired child.
The fourth chapter is the chapter fully aimed on practical part of the problem. In the
first part of this chapter there are set up targets, tasks and starting points of the research and
basic hypothesis to be confirmed or disproved. Elaborating of the questioner was based on
fundamental changes of the Act 108/2006 coll. and on the fact that the the questioner was
meant for social services providers.
One of the main targets of the research was to find out the level of satisfaction or
dissatisfaction with changes in social system, which were introducedd by the above
mentioned Act. As a partial failure can be cosidered the fact that the expected amount of
fulfilled questioners was not achieved. It was confirmed during the research that
facilities/organizations suffer from high administrative burden so low return of filled
questioners is fully understandable. Despite the lower number of filled questioners, we can
say that acquired data is realy valuable and thanks to frank answers it was possible to find out
interesting facts.
Organizations/facilities are mostly satisfied with changes in allowance for care and with
defining of 34 different kind of social services. On the other hand, so far is persisting
disatisfaction with the third fundamental change , which relates to the way of financing.
Implemented changes in financing are generally correct, but their practical application drops
behind. Big dissatisfaction is caused by the fact, that financial means from public budget and
their amount are not despite registration of social service providers guaranteed. Based on
reseach can be seen that organizations/facilities would appreciate long-termed guaranteed
financing ensuring regular and steady supply of financial means.This change would bring into
social system so much needed guarantee of steady supply of financial means and could at
least decrease administrative burden of these organizations.
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Příloha č. 1: Dotazník užitý k provedenému šetření
Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb

Dobrý den, tento dotazník slouží jako prostředek pro získání informací a názorů od
poskytovatelů sociálních služeb. Dotazník bude vzhledem k tématu diplomové práce - Poradenství
pro rodiny se sluchově postiženým dítětem, ve které je značná část věnována Z 108/2006 Sb., o
sociálních službách, adresován především zařízením, jejichž klienti jsou rodiny se sluchově
postiženým dítětem či dospělí klienti se sluchovým postižením. Získané informace by měly přinést
reálný náhled z praxe na přínosy a nedostatky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (níže
pouze Z 108/2006 Sb.) a také prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (V 505/2006 Sb.), po třech letech
od nabytí účinnosti. Hlavní záměrem dotazníku je zjistit, zda jsou poskytovatelé sociálních služeb
spokojeni/nespokojeni se základními legislativními změnami tohoto zákona.
Základní údaje:
(prosím vyplňte)
Jméno zařízení/organizace:
Činnost zařízení/organizace:
Hlavní poskytované služby:
Pokyny ke zpracování dotazníku:
Dotazník obsahuje řadu otázek/výroků, které vycházejí ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.
Pročtěte si, prosím, dotazník a označte u každé otázky/výroku svou odpověď (pouze jednu), která
nejvíce vypovídá vaší zkušenosti z praxe. Svou odpověď označte kliknutím myši na políčko u
zvoleného čísla, na škále od 1 (zcela ano) po 5 (zcela ne).
Číselná škála odpovědí:
1

2

3

4

5

zcela
ano

spíše
ano

nevím

spíše
ne

zcela
ne

Dotazník:
1) Uvítali jste Z 108/2006 Sb. s očekáváním velké změny v sociálních službách?
1

2

3

4

5

2) Považujete Z 108/2006 Sb. za pozitivní změnu předcházejícího systému (před rokem 2007)?
1

2

3

4

5

Uveďte stručně, v čem?
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3) Sociální služby jsou nyní prostřednictvím Z 108/2006 Sb. a V 505/2006 Sb. lépe koncipovány.
1

2

3

4

5

4) Považujete 34 druhů sociálních služeb, které byly nově definovány Z 108/2006 Sb., nyní v
praxi za prospěšné?
1

2

3

4

5

5) Služby jsou dnes uživatelům poskytovány adresně a adekvátně.
1

2

3

4

5

6) Ve většině zařízeních/organizacích, poskytující sociální služby, jsou potřeby uživatelů
uspokojovány eticky a důstojně.
1

2

3

4

5

Z 108/2006 Sb. definuje a následně trvá na dodržování základních zásad132 např.:
a) nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství má každá osoba,
b) pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí na osoby působit
aktivně, rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou
k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich
začleňování do společnosti,
c) sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby,
aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob atp.
7) Tyto zásady jsou v praxi dodržovány.
1

2

3

4

5

8) Sama zařízení/organizace sociálních služeb mají zajištěny takové podmínky (finanční,
legislativní), aby tyto zásady mohly být uživatelům poskytovány.
1

2

3

4

5

Zní-li odpověď ne, uveďte prosím nějaký příklad:

132

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách [Online]. Dostupné na MPSV Web:
< http://www.mpsv.cz/search.php>.
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9) Prostřednictvím příspěvku na péči, jehož výše je stanovena ve čtyřech stupních závislosti na
pomoci jiné osoby, zákon č. 108/2006 Sb. posiluje finanční soběstačnost uživatelů sociálních
služeb.
1

2

3

4

5

10) Uživatelé (nebo zákonní zástupci uživatelů - v případě nezletilosti dítěte), jež pobírají v
hotovosti příspěvek na péči, mají vyšší možnost efektivně a aktivně se sami spolupodílet na
řešení své nepříznivé sociální situace.
1

2

3

4

5

11) Domníváte se, že jednotlivá kritéria či jednotlivé úkony, které jsou posuzovány pro účely
stanovení stupně závislosti při posuzování péče o vlastní osobu a při posuzování soběstačnosti
pro získání příspěvku na péči, jsou spíše uzpůsobeny tělesně postiženým lidem (např. lidem na
vozíčku), nežli lidem se sluchovou vadou nebo s kombinovaným postižením?
1

2

3

4

5

Financování
Zavedení registrační povinnosti (zákonem 108/2006 Sb.), mělo poskytovatelům sociálních
služeb (bez ohledu na právní formu) zajistit stejná práva a povinnosti. Cílem bylo změnit dlouhodobě
neřešené nerovné postavení poskytovatelů sociálních služeb. Zákonem 108/2006 Sb. se tak reaguje na
dlouhodobě neřešené nerovné postavení sociálních služeb, které nejsou zřizovány orgány veřejné
správy. K poskytovatelům služeb, kteří byli zřizováni jako příspěvkové organizace veřejné správy a
k ostatním formám (nestátní neziskové organizace, humanitární organizace církví, nebo podnikatelské
subjekty) bylo přistupováno značně rozdílně, a to především z hlediska systému jejich financování133.
12) Pociťujete pozitivní změny registrační povinnosti ohledně zajištění stejných práv a povinností
pro poskytovatele soc. služeb?
1

2

3

4

5

13) Zákonem o sociálních službách bylo odstraněno znevýhodnění v přístupu poskytování financí
z veřejných finančních prostředků.
1

2

3

4

5

133

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách [Online]. Dostupné na MPSV Web:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf>.
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14) Je nyní nastolen jasnější systém financování sociálních služeb?
1

2

3

4

5

Zní-li odpověď ne, uveďte prosím nějaké důvody?
15) Pocítili jste již dopad opatření na snižování státního deficitu v rozpočtu vašeho/í
zařízení/organizace?
1

2

3

4

5

16) Jsou dotace na sociální služby ze státního rozpočtu, které rozděluje MPSV a kraj, dostatečné?
1

2

3

4

5

17) Stalo se vám někdy, že vám nebyly přislíbené peníze (dotace) proplaceny?
1

2

3

4

5

18) Domníváte se, že by měl být sociální sektor a sociální služby legislativně ochráněny proti
nevyplacení přislíbených dotací?
1

2

3

4

5

19) Je výše poskytovaných finančních prostředků ze státních dotací pro Vaše/i zařízení/organizaci
spíše konstantní, nebo dochází k výrazným výkyvům? (konstantní = Ano, výkyvy = Ne)
1

2

3

4

5

20) Má nedostatek peněz vliv na počet pracovníků ve vašem/í zařízení/organizaci?
1

2

3

4

5

21) Dochází z nedostatku peněz k vysoké fluktuaci zaměstnanců?
1

2

3

4

5
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22) Nastala ve vašem/vaší zařízení/organizaci situace, kdy musela být z důvodu nedostatku
finančních prostředků v rozpočtu pozdržena výplata mezd?
1

2

3

4

5

23) Jsou zaměstnanci ve vašem/í zařízení/organizaci pracovně přetíženi? (Například z důvodu
nedostatečného množství pracovníků)
1

2

3

4

5

24) Čerpáte finanční prostředky z veřejných dotačních titulů?
1

2

3

4

5

V případě pozitivní odpovědi, uveďte, z kterých?
25) Mimo dotace z veřejných zdrojů, čerpáte finanční prostředky také z jiných zdrojů? (např. dary,
sponzorství, vedlejší hospodářská činnost apod.).
1

2

3

4

5

Zní-li odpověď ano, uveďte prosím z jakých zdrojů a jakou část (%) tyto finanční
prostředky přibližně představují v rozpočtu vašeho/í zařízení/organizaci?

26) Změnili byste něco na systému financování sociálních služeb?
1

2

3

4

5

Zní-li odpověď ano, uveďte prosím vaše doporučení?
V 505/2006 Sb.
V druhé rozsáhlejší části vyhlášky je charakterizován rozsah úkonů poskytovaných v rámci
základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování
některých sociálních služeb atp. V příloze č. 2 k V 505/2006 Sb. se nachází obsah standardů kvality
sociálních služeb.
27) Zpřehlednily/ulehčily vám uzákoněné (V 505/2006 Sb.) rozsahy úkonů poskytovaných
v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a povinné standardy
kvality sociálních služeb vaši práci?
1

2

3

4

5
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Příloha č. 2: Přehled respondentů (krajů) a jejich odpovědí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Praha
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj/Brno
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Vysočina
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj/Olomouc
Středočeský kraj
Praha
Jihočeský kraj
Praha
Praha
Praha
Praha
Moravskoslezský kraj
Praha
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Praha
Vysočina
Olomoucký kraj
Královéhradecký kraj

Možnosti odpovědí:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ČÍSLO OTÁZKY
12 13 14 15 16

2
2
2
2
1
2
4
2
1
1
4
2
2
1
3
2
2
1
1
1
2
2
1

2
2
4
4
2
3
4
2
2
1
4
2
2
1
2
2
2
2
5
1
1
2

3
2
2
2
3
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2
1
2
2
4
2
2
4
2

2
4
2
2
1
2
5
3
2
1
2
3
4
2
2
2
3
2
2
3
2
2
1

2
3
2
2
3
3
4
5
2
4
2
2
4
4
3
3
2
2
4
3
2
2
1

2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
1
4
2
3
2
2
2
2
2
2
4
2

2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1

4
4
4
4
1
4
3
2
4
4
2
4
5
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Příloha č. 3: Volební program TOP 09
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Obrázek 1: Kraje České republiky
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