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ANOTACE
Diplomová práce porovnává a charakterizuje sociální zařízení pro osoby s mentálním
postižením podle zřizovatele. Dále se zabývá názory rodičů na kvalitu poskytovaných
služeb v těchto zařízeních.
Teoretická část se věnuje základním pojmům, definicím, klasifikacím, psychickým
zvláštnostem, vzdělávání a výchově osob s mentálním postižením. Hlavní částí práce je
výzkum, který je zpracován ve dvou etapách. První část se zabývá porovnáním
stacionářů podle zřizovatele. Zde je použita metoda dotazníku. Druhá část je věnována
výzkumu názoru rodičů dětí s mentálním postižením, které navštěvují denní a týdenní
pobyty ve stacionáři. V této části výzkumu je použita metoda řízeného rozhovoru.
Poznatky a znalosti získané během mého studia a výsledky diplomové práce využiji
pro zkvalitnění vlastní práce ve stacionáři a jako osvětu v komunikaci s ostatními lidmi.

ABSTRACT
The aim of my thesis is to describe and compare sociál institutions for the mentally ill
based on the institution founder. Parents' opinions on the quality of the services offered
are dealt with as well.
The theoretical part is focused on basic terminology, definitions, classifications,
psychological specifications, education and training of the mentally disabled people.
The core of my thesis is divided into two parts. The first part deals with the comparison
of the institutions based on their founder, where a questionnaire was used. The second
part pursues the opinions of parents whose mentally disabled children regularly have
daily or week-long stays in these institutions. In this part of my study I used interviews
to gain my research material.
I will use the information and knowledge gained during my study and the results of my
thesis to improve the quality of my own work in the institution and also as
enlightenment for communication with other people.
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Úvod

Motto
„

Jiné je tvé dítě.

Jiné ve svém duševním bohatství,
jiné v rozvoji svých schopností,
jiné ve vztazích ke světu,
jiné ve svém jednání i počínání,
jiné v běžných reakcích.
Je jiné, ale není horší."
Heinrich Behr, ředitel ústavu pro mentálně postižené v Německu.

Téma diplomové práce jsem zvolila v čase své průběžné a souvislé praxe ve
Stacionáři Petrklíč v Ledči nad Sázavou. Za svého pobytu v tomto stacionáři jsem se
setkala s potížemi a problémy provázející tento typ zařízení. Ve své dosavadní praxi
jsem prošla mnoha zařízeními pro handicapované jedince, ale nejvíce mě učarovala
práce s mentálně postiženými dětmi, která mě vnitřně uspokojuje. V dnešní době
existuje mnoho typů zařízení kam mohou rodiče svého potomka umístit. Liší se
způsobem zřízení, kapacitou, kvantitou a kvalitou poskytovaných služeb klientům, výší
poplatků za péči, způsobem organizace a dalšími okolnostmi. Považovala jsem za nutné
rozlišit hlavní rozdíly mezi jednotlivými typy sociálních zařízení pro mentálně
postižené děti a mládež.
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1

Pojem, předmět a terminologie mentální retardace

Osoby

s mentálním

postižením

tvoří

specifickou

skupinu

mezi

zdravotně

postiženými občany. Švarcová (2000) i Renotiérová (2004) uvádějí, že takto postižení
jedinci tvoří jednu z nejpočetnějších skupin.
Termín mentální retardace byl uveden ve třicátých letech 20. století Americkou
společností pro mentální deficienci. Pochází z latinského slova Mens, 2. p. mentis =
mysl, retardare = zdržet, zaostávat. (Vašek, 1994 in Renotiérová 2004).
Valenta (2003) vymezuje termín mentální retardace jako zpoždění duševního vývoje.
Mentální postižení či mentální retardace jsou ve většině definic charakterizovány
jako celkové snížení rozumových schopností, které postihují člověka ve všech složkách
jeho osobnosti. V současné době se pro označení snížení intelektových schopností užívá
termín mentální retardace, mentální postižení, dále se doporučuje užívat termín člověk
s mentálním postižením nebo osoba zdravotně postižená či handicapovaná. Ve starší
literatuře se můžeme setkat s termíny jako je oligofřenie, slabomyslnost, subnormalita,
mentální

zaostalost,

mentální

defektnost.

Z důvodu

humanizace

oboru

byly

z terminologie vypuštěny stupně mentální retardace: debilita, imbecilita, idioimbecilita
a idiocie.
Pro srovnání uvádím definice mentální retardace od různých autorů:
„Za mentálně postižené se považují takoví jedinci (děti, mládež, dospělí), u nichž
dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých
psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Hloubka a míra postižení
jednotlivých funkcí je u nich individuálně odlišná. Příčinou mentální retardace je
organické poškození mozku. Podle vývojového období, v němž k mentálnímu postižení
došlo, se rozlišuje oligofřenie, která se zpravidla pojímá jako opoždění duševního
vývoje na podkladě dědičném a vrozeném, a demence, jež se chápe jako důsledek
poškození mozku různého druhu v průběhu života jedince. " (Švarcová 2000, s. 24)

Pipeková (1998) označuje mentální retardaci jako vývojovou poruchu integrace
psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti - duševní,
tělesné a sociální. „Je to stav charakterizovaný celkovým snížením

intelektových

schopností, které v sobě zahrnují schopnost myslet, schopnost učit se a schopnost
8

přizpůsobovat se svému okolí. Jde o stav trvalý, vrozený nebo částečně získaný, který je
třeba odlišovat od defektů získaných po druhém roce života, označovaných jako
demence. " (Pipeková 1998, s. 171).

Novotná a Kremličková (1997) označují mentální retardaci (oligofřenie) jako
celkové nevyvinutí osobnosti s výrazným postižením intelektové oblasti. Udávají, že
jedinci s mentálním postižením se vyznačují specifickými zvláštnostmi jak biologické,
psychické, tak i sociální povahy.

Valenta (2003) definuje mentální retardaci jako vývojovou duševní poruchu se
sníženou inteligencí projevující se především sníženou schopností kognitivních,
řečových, pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální a postnatální
etiologií. Upozorňuje, že pro diagnostikování mentální retardace nestačí pouze
stanovení inteligenčního kvocientu (pod 70 IQ), ale je třeba zhodnocení celé řady
dalších aspektů osobnosti.

DSM - IV. (Diagnostický a statistický manuál) z roku 1999 definuje mentální
retardaci takto: Základním rysem mentální retardace je podprůměrná

obecně

intelektuální funkce doprovázena omezením v adaptivním chování alespoň ve dvou
z následujících oblastí dovedností - komunikace, sebeobsluha, bydlení, interakce,
využívání komunikativních zdrojů, rozhodování a volba, vzdělávání, práce a
zaměstnání, volný čas, zdraví a bezpečnost. Začátek se musí objevit před osmnáctým
rokem života.

Podle mého názoru nejlépe vystihují mentální retardaci definice Valenty (2003) a
DSM - IV. (1999), protože jim nestačí pouze stanovení inteligenčního kvocientu, ale
zhodnocení celé řady dalších aspektů osobnosti. Definice DSM - IV. dokonce přesně
definuje o jaké oblasti osobnosti se jedná.

Shrnutí: V současné době se pro snížení rozumových schopností nejčastěji užívá
termín mentální retardace. Ve většině publikací jsou termíny mentální postižení a
mentální retardace používány jako synonyma. Mentální postižení je stav trvalý, který
vzniká v důsledku organického poškození mozku.
9

1.1

Definice mentální retardace

Stanovení definice mentální retardace je vzhledem k celé řadě faktorů, kterými může
být determinován, velmi složité. Z tohoto důvodu je v současné době k dispozici velké
množství definic od nejstručnějších, např. Sovák (1972, 1980) po několikastránkové popisná definice Dolejšího (1973, in Černá 1995). Jednotliví autoři přikládají význam
různým kriteriím (inteligenční kvocient, biologické faktory, sociální faktory či více
hledisek) od kterých se odvíjí celkové pojetí definic:

•

Definice zdůrazňující inteligenční kvocient (IQ)

Zastánci této definice mentální retardace zdůrazňují možnost

zjednodušení,

porovnání a určitou možnost prognózy. Musíme si však uvědomit, že stanovení IQ je
obvykle ovlivňováno tzv. neintelektuálními jevy (snížená adaptabilita, motivační
bariéra aj.)
Autoři, kteří používají tuto definici upozorňují, že zjištěný rozsah IQ má své
opodstatnění pouze tehdy, bereme-li v úvahu všechny ostatní známé symptomy
mentální retardace.
L. Lička (in Miiller 2002) označuje mentální retardaci jako stav zastaveného,
opožděného

nebo neúplného vývoje intelektu, který charakterizuje

především

podprůměrná inteligence.
Proti tomuto členění byl například Mysliveček, který v roce 1957 uvedl, že: „vedle
IQ musíme posoudit v každém konkrétním případě také ostatní osobnost, např. její
přizpůsobivost, poddajnost, zájem, zvídavost, paměť, napodobivost, těkavost apod.
Proto v některých případech nám napoví pouhé číslo IQ poměrně málo a nebude pro
nás směrodatné. " (Černá a kol. 1995, s.9)

•

Definice zdůrazňující biologické faktory

Z pohledu biologických faktorů je mentální retardace chápána jako trvalé poškození
poznávací

činnosti,

které

vzniklo

v důsledku

organického

Renotiérová (2004)
Zastánci pojetí této definice: Rubinštejnová, Sovák, Mysliveček.
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poškození

mozku.

Sovák používal termíny oligofrenie, slabomyslnost a definoval mentální retardaci
jako: ,.poruchu vývoje všech psychických funkcí, nejvíce však funkcí rozumových. Je to
souhrn četných a leckdy mnohotvárných příznaků, které mají různé příčiny a rozličný
základ patologicko-anatomický.

Většinou jde o následky hrubšího poškození mozku,

vzácněji o jiné příčiny. " (Černá a kol. 1995, s. 10)
•

Definice zdůrazňující sociální faktory

Definice hovoří o trvalém snížení schopnosti jedince plně se socializovat. Zastánce
nalezneme v anglosaské literatuře např.: Trengold, Mercerová, Kanner. (Černá 1995)
Trengold (in Černá 1995) považuje za mentální retardaci stav nedokončeného
mentálního vývoje a neschopnost jedince adaptovat se na prostředí, které je „normální",
a v němž žije jeho rodina a spoluobčané takovou měrou, že není schopen samostatné
existence bez pomoci.

•

Definice zdůrazňující více hledisek

Autoři tohoto pojetí zahrnují do definic tyto aspekty: mentální retardace postihuje
osobnost jedince jako celek s různou intenzitou a hloubkou, avšak nerovnoměrně
v jednotlivých jejích stránkách nesoucí specifika vývojová, se sociálními důsledky,
rozličné etiologie.
Představitelé: Blehová, Grossman, Walthall, Love, Kidd a UNESCO (Černá 1995)

Přikláním se k poslednímu členění definic mentální retardace - definice zdůrazňující
více hledisek, protože ke stanovení mentální retardace potřebují představitelé řadu
aspektů osobnosti.

Shrnutí:V dnešní době existuje velké množství definic mentální retardace. Abychom
se dokázali v širokém spektru definic orientovat, musíme vycházet z faktorů, které jsou
autory považovány za nejdůležitější. Definice zdůrazňující inteligenční kvocient (IQ)
vycházejí z rozdělení jedinců podle stupně inteligence. Z hlediska sociálních faktorů je
jedinec mentálně postižený, pokud ho určitý sociální systém takto označí. Zdůraznění
biologických faktorů je typické především v ruské literatuře. Muller (2002). Většinou
jde o následky hrubšího poškození mozku. Poslední členění, tedy definice zdůrazňující
více hledisek vychází z celé řady aspektů osobnosti.

1.2

Klasifikace mentální retardace

Při klasifikaci je užíváno nejrůznějších hledisek. Existuje celá řada klasifikačních
systémů, jejichž počet je kolem padesáti. Nejčastější hledisko je hloubka postižení, dále
hledisko etio logické a sympto máto logické.
1.2.1

Klasifikace podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí

Od roku 1992 vstoupila v platnost 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí,
zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě, která mění dříve užívanou
klasifikaci. Tato klasifikace určuje hloubku mentální retardace podle

úrovně

rozumových schopností, vyjádřených inteligenčním kvocientem. Podle této nové
klasifikace se mentální retardace dělí do šesti kategorií:
•

F70 Lehká mentální retardace (mild mental retardation)

•

F71 Středně těžká mentální retardace (moderate mental retardation)

•

F72 Těžká mentální retardace (severe mental retardation)

•

F73 Hluboká mentální retardace (profound mental retardation)

•

F78 Jiná mentální retardace

•

F79 Nespecifikovaná mentální retardace

MKN-10 dále rozlišuje v kódu postižené chování, přidáním číslice za tečku
vyjadřující stupeň postižení:
•

0 - žádné či minimálně postižené chování (např. F72.0)

•

1 - výrazně postižené chování

•

8 - j i n é poruchy chování

•

9 - bez zmínky o poruchách chování

Psychopedická terminologie někdy diferencuje chování klienta z hlediska typu
mentální retardace na:
•

typ eretický (hyperaktivní, neklidný, verzatilní)

•

typ torpidní (hypoaktivní, netečný, apatický) -

Klasifikaci dále uvádí Valenta (2003), Pipeková (1998) a Lednická (2003,
nepublikovaná přednáška).
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Tuto klasifikaci mentální retardace považuji za nejvýstižnější a nejpřehlednější ze
všech zmíněných klasifikačních hledisek.

Lehká mentální retardace - IQ 50-69 - dříve označována jako debilita
Lidé s lehkou mentální retardací dosáhnou většinou schopnosti užívat řeč účelně
v každodenním životě, jsou schopni udržovat konverzaci a podrobit se klinickému
interview, i když si mluvu osvojují opožděně.
Většina z nich také dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči (jídlo, mytí, oblékání,
hygienické návyky) a v praktických domácích dovednostech, i přestože je vývoj proti
normě mnohem pomalejší.
Hlavní potíže se u nich obvykle projevují při teoretické práci ve škole. Mnozí
postižení mají specifické problémy se čtením a psaním. Lehce retardovaným dětem
velmi prospívá výchova a vzdělávání zaměřené na rozvíjení jejich dovedností a
kompenzování nedostatků.
Většinu jedinců na horní hranici lehké mentální retardace lze zaměstnat prací, která
vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, včetně nekvalifikované nebo málo
kvalifikované manuální práce.
V sociokulturním kontextu, kde se klade malý důraz na teoretické znalosti nemusí
lehký stupeň mentální retardace působit žádné vážnější problémy. Důsledky retardace
se však projeví, pokud je postižený také značně emočně a sociálně nezralý, např.
obtížně se přizpůsobuje kulturním tradicím, normám a očekáváním, není schopen
vyrovnat se s požadavky manželství nebo výchovy dětí, nedokáže samostatně řešit
problémy plynoucí z nezávislého života, jako je získání a udržení si odpovídajícího
zaměstnání či jiného finančního zabezpečení, zajištění úrovně bydlení, zdravotní péče
apod. Švarcová (2000), Michalová a kol. (2003)
Obecně jsou

behaviorální,

emocionální

a

sociální

potíže

lehce

mentálně

retardovaných a z toho plynoucí potřeba léčby a podpory bližší těm, které mají jedinci
s normální inteligencí než specifickým problémům středně a těžce retardovaných.
Organická etiologie je zjišťována u narůstajícího počtu jedinců, u mnoha však příčiny
dosud zůstávají neodhaleny.
„ U osob s lehkou mentální retardací se mohou v individuálně různé míře projevit i
přidružené chorobné stavy, jako je autismus a další vývojové poruchy,
poruchy chování nebo tělesné postižení. " (Švarcová 2000, s. 28)
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epilepsie,

Pipeková (1998) uvádí výskyt v celkovém počtu mentálně retardovaných 80 %.

Tato diagnóza zahrnuje:
•

slabomyslnost

•

lehkou mentální subnormalitu

•

lehkou oligofrenii

Středně těžká mentální retardace - IQ 35-49 - dříve označována jako imbecilita
U jedinců zařazených do této kategorie je výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání
řeči a i jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Podobně je také opožděna
a omezena schopnost starat se sám o sebe (sebeobsluha) a zručnost. Také pokroky ve
škole jsou limitované, ale někteří žáci se středně těžkou mentální retardací si při
kvalifikovaném pedagogickém vedení osvojí základy čtení, psaní a počítání. Speciální
vzdělávací programy mohou poskytnou postiženým příležitost k rozvíjení omezeného
potenciálu a k získání základních vědomostí a dovedností.
V dospělosti jsou

středně mentálně retardovaní obvykle schopni

vykonávat

jednoduchou manuální práci, jestliže úkoly jsou pečlivě strukturovány a jestliže je
zajištěn odborný dohled. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život.
Zpravidla bývají plně mobilní a fyzicky aktivní a většina z nich prokazuje vývoj
schopností k navazování kontaktu, ke komunikaci

s druhými a podílí

se na

jednoduchých sociálních aktivitách.
V této skupině jsou obvykle podstatné rozdíly v povaze schopností. Někteří jedinci
dosahují vyšší úrovně v dovednostech, zatímco jiní jsou značně neobratní, ale jsou
schopni sociální interakce a komunikace. Úroveň rozvoje řeči je variabilní. Někteří
postižení jsou schopni jednoduché konverzace, zatímco druzí se dokážou stěží domluvit
o svých základních potřebách. Někteří se nenaučí mluvit nikdy, i když mohou
porozumět jednoduchým verbálním instrukcím a mohou se naučit používat gestikulace
a dalších forem nonverbální komunikace k částečnému kompenzování své neschopnosti
dorozumět se řečí.
U většiny středně mentálně retardovaných lze zjistit organickou etiologii. U značné
části je přítomen dětský autismus nebo jiné pervazivní vývojové poruchy, které velmi
ovlivňují klinický obraz a způsob, jak s postiženým jednat. Většina postižených může
chodit bez pomoci. Často se vyskytují tělesná postižení a neurologická onemocnění,
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zejména epilepsie. Někdy je možno zjistit různá psychiatrická onemocnění, avšak
vzhledem k mezené verbální schopnosti pacienta je diagnóza obtížná a závisí na
informacích od těch, kteří ho dobře znají. Švarcová (2000), Michalová a kol. (2003)
„ Výskyt v populaci mentálně retardovaných asi 12 %." (Pipeková 1998, s. 174)

Tato diagnóza zahrnuje:
•

středně těžkou mentální subnormalitu

•

středně těžkou oligofrenii

Těžká mentální retardace - IQ 20-34 - dříve označována jako idioimbecilita
Tato kategorie je v mnohém podobná středně těžké mentální retardaci, pokud jde o
klinický obraz, přítomnost organické etiologie a přidružené stavy. Snížená úroveň
schopností zmíněná pod F 71 je v této skupině mnohem výraznější. Většina jedinců
z této kategorie (na rozdíl od předcházející kategorie) trpí značným stupněm poruchy
motoriky nebo jinými přidruženými vadami, které prokazují přítomnost klinicky
signifikantního poškození či vadného vývoje ústředního nervového systému. Švarcová
(2000) a Michalová a kol. (2003)
„ I když možnosti výchovy a vzdělávání těchto osob jsou značně omezené, zkušenosti
ukazují, že včasná systematická a dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a
vzdělávací péče

může významně přispět

k rozvoji jejich

motoriky,

rozumových

schopností, komunikačních dovedností, jejich soběstačnosti a celkovému zlepšení kvality
jejich života." (Švarcová 2000, s. 29)
Pipeková (1998) uvádí výskyt v populaci mentálně retardovaných 7 %.

Tato diagnóza zahrnuje:
•

těžkou mentální subnormalitu

•

těžkou oligofrenii

Hluboká mentální retardace - IQ je nižší než 20 - dříve označována jako idiocie
IQ je odhadováno pod 20 (nelze ho přesně změřit), což znamená, že postižení jedinci
jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům či instrukcím, nebo jim
vyhovět. Většina osob z této kategorie je imobilní nebo výrazně omezená v pohybu.
Postižení bývají inkontinentní a přinejlepším jsou schopni pouze rudimentární
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neverbální komunikace. Mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat o své základní
potřeby a vyžadují stálou pomoc a stálý dohled. Možnosti jejich výchovy a vzdělávání
jsou velmi omezené.
Chápání a používání řeči je přinejlepším omezeno na vyhovění jednoduchým
požadavkům. Lze dosáhnout nejzákladnějších jednoduchých zrakově prostorových
orientačních dovedností a postižený jedinec se může při vhodném dohledu a vedení
podílet malým dílem na domácích a praktických úkonech a sebeobsluze.
Ve většině případů lze určit organickou etiologii. Běžné jsou těžké neurologické
nebo jiné tělesné nedostatky postihující hybnost, epilepsie a poškození zraku a sluchu.
Obzvláště časté, a to především u mobilních pacientů, jsou nejtěžší formy pervazivních
vývojových poruch, zvláště atypický autismus. Švarcová (2000), Michalová a kol.
(2003)
Pipeková (1998) uvádí výskyt v populaci mentálně retardovaných 1 %.
Tato diagnóza zahrnuje:
•

hlubokou mentální subnormalitu

•

hlubokou oligofrenii

Jiná mentální retardace - (F78)
Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové
retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené
senzorické nebo somatické poškození, např. u nevidomých, neslyšících, nemluvících, u
jedinců s těžkými poruchami chování, osob s autismem či u těžce tělesně postižených
osob. Švarcová (2000), Michalová a kol. (2003)

Nespecifikovaná mentální retardace - (F79)
„ Tato kategorie se užívá v případech, kdy mentální retardace je prokázána, ale není
dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné ze shora uvedených
kategorií. " (Švarcová 2000, s. 30)

Zahrnuje:
•

mentální retardaci NS

•

mentální subnormalitu

•

oligofrenii NS
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Dále uvádím přehled dalšího možného dělení podle inteligenčního kvocientu od
Novotné a Kremličkové (1997). Autorky uvádějí v klasifikaci mentální retardace čtyři
stupně duševní zaostalosti:
•

mírná duševní zaostalost - IQ 50-70

•

středně těžká duševní zaostalost - IQ 35-49

•

těžká duševní zaostalost - IQ 20-34

•

hluboká duševní zaostalost - IQ nižší než 20
Příznaky jednotlivých kategorií jsou podobné jako u předcházejícího členění, pouze

je použita jiná terminologie.

1.2.2

Klasifikace mentální retardace podle etiologie

Tato klasifikace je považována za neproblematičtější, neboť většinou nelze
jednoznačně určit, zda je mentální retardace způsobena pouze biologickými jevy a do
jaké míry se na ní podílejí vlivy sociální a životní zkušenosti jedince. Všechny tyto jevy
se prolínají, a proto je velmi obtížné oddělit příčiny primární od příčin sekundárních.
Černá (1995)
Blehová (1978, in Černá 1995 a in Muller 2002) rozděluje příčiny mentální retardace
na příčiny endogenní a exogenní.
Příčiny endogenní (genetické, dědičné)
•

dávné - způsobené spontánní mutací v zárodečných buňkách

•

čerstvé - spontánní mutace

Příčiny exogenní (vzniklé vlivem prostředí)
•

v raném těhotenství - poškození oplozeného vajíčka

•

v pozdním těhotenství - špatná výživa, inkompatibilita, intrauterinní infekce

•

intranatální - abnormální porod

•

postnatální - nemoci nebo úrazy v dětství, nepříznivý vliv výchovy
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1.2.3

Klasifikace mentální retardace podle klinických symptomů

V této klasifikaci jde o oddělení symptomů od jejich příčin.
Pevzněrová (1959, in Černá 1995) zdůrazňuje klinické příznaky při respektování
fyziologických faktorů. Dělí mentální retardaci do 3 skupin:
1. skupina - vyznačuje se patologickým převládáním procesu vzruchu nebo procesu
útlumu jako základního rysu zvláštností osobnosti i chování jedince.
2. skupina - vyznačuje se nedostatečným rozvojem procesů poznávací činnosti bez
narušení emocionálně volní sféry a lokálních defektů
3. skupina - vyznačuje se nedostatečným rozvojem psychických procesů s výrazně
narušeným chováním

Shrnutí: Osoby s mentálním postižením tvoří různorodou menšinu vyznačující se
řadou odlišností. Z tohoto důvodu nejsou zcela jednotné ani klasifikační systémy. Při
klasifikaci jsou použita různá kritéria. Nejčastěji jsou to kritéria etiologická,
symptomatologická, vývojová a podle stupně postižení.
Klasifikace podle etiologie je značně problematická, protože mentální retardace
nemívá jednotnou příčinu. Dělí příčiny na endogenní a exogenní nebo vrozené a
získané.
Symptomatologická klasifikace se pokouší oddělit symptomy od jejich příčin.
Klasifikace podle vývojových období vycházejí z vydělení vývojového kritéria. Při
této klasifikaci je třeba vycházet ze znalostí vývojových období.
Nejvíce se používá klasifikace podle stupně mentálního postižení. Jednotlivé stupně
mentálního

postižení se orientačně ohraničují inteligenčním kvocientem

(IQ).

Podkladem pro jednotné posuzování skupin osob s mentální retardací je v současné
době 10. revize MKN platná od roku 1992. Stupně postižení dělí na:
•

F70 Lehká mentální retardace

•

F71 Středně těžká mentální retardace

•

F72 Těžká mentální retardace

•

F73 Hluboká mentální retardace

•

F78 Jiná mentální retardace

•

F79 Nespecifikovaná mentální retardace
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1.3

Příčiny mentální retardace

K mentální retardaci může vést celá řada příčin. Renotiérová (2004) uvádí, že
výzkum příčin mentální retardace není zdaleka ukončen.
Mentální retardace může být způsobena příčinami endogenními (vnitřními) a
exogenními (vnějšími).
Endogenní příčiny jsou zakódovány již v systémech pohlavních buněk, jejichž
spojením vzniká nový jedinec, jsou to příčiny genetické.
Exogenní příčiny působí od početí, v průběhu gravidity, porodu, poporodního
období i v raném dětství. Tyto faktory se dále člení podle období působení na prenatální
(od početí do narození), perinatální (působící před, během a těsně po porodu) a
postnatální (působící po narození).
Podle Švarcové (2000) mezi nejčastější příčiny mentální retardace patří:
1. Následky infekcí a intoxikací:
•

prenatální infekce (např.: zarděnková embryopatie, kongenitální syfilis)

•

postnatální infekce (např.: zánět mozku)

•

intoxikace (např.: toxemie matky, otrava olovem)

•

kongenitální toxoplazmóza

2. Následky úrazů nebo fyzikálních jevů:
•

mechanické poškození mozku při porodu (novorozenecká hypoxie)

•

postnatální poranění mozku nebo hypoxie

3. Poruchy výměny látek, růstu, výživy:
Např.: mozková lipoidóza, hypotyreóza, fenylketonurie, glykogenózy, atd.
4. Makroskopické léze mozku
5. Nemoci a stavy způsobené jinými a nespecifickými prenatálními vlivy
např.: vrozený hydrocefalus, mikrocefalie, kraniostenóza a další
6. Anomálie chromozonů
7. Nezralost (stavy při nezralosti bez uvedení jiných chorobných stavů)
8. Vážné duševní poruchy
9. Psychosociální depravace (stavy se snížením intelektu vlivem nepříznivých
sociokulturních podmínek)
10. Jiné a nespecifické etiologie
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K. Matulay (in Švarcová 2000) uvádí, že všechny dosud známé i předpokládané
příčiny mentální retardace vyvolávají necelou čtvrtinu této poruchy. Až 80% případů
mentální retardace má neznámý, resp. neurčený původ.
Jiné dělení příčin mentální retardace uvádí Novotná a Kremličková (1997):
•

příčiny genetické - dávné rodové zátěže, genové mutace

•

příčiny v patologii těhotenství - poškození oplozeného vajíčka vrané fázi
těhotenství

•

příčiny perinatální - poškození plodu při porodu

•

biopsychické příčiny postnatální - epilepsie, úrazy mozku, intoxikace, apod.

•

sociokulturní příčiny postnatální - sociální oligofřenie

Toto dělení se mi zdá méně přehledné a složité. Osobně upřednostňuji dělení od
Švarcové a Pipekové.

Pipeková (1998) dělí příčiny mentální retardace na organické (biologické) a
sociální. Uvádí, že vrozená mentální retardace - dříve oligofřenie je spojena
s poškozením nervového systému v období prenatálním (infekce, záření, hypoxie,
anoxie plodu, úrazy matky), perinatálním (abnormalita plodu, abnormalita porodních
cest a porodu) nebo postnatálním (infekce, záněty mozku a úrazy) zhruba do dvou let
života dítěte.
Získaná mentální retardace - demence, je proces zastavení, rozpadu normálního
mentálního vývoje. Je zapříčiněn nemocí nebo úrazem mozku (zánět mozku, zánět
mozkových blan, úrazy mozku, poruchy metabolismu, intoxikace,

degenerační

onemocnění mozku a duševní poruchy). Stařecká demence je patologická porucha, která
postihuje stárnoucího člověka, není však zákonitým a nevyhnutelným jevem.

Shrnutí: Příčiny mentální retardace můžeme obecně dělit na endogenní (vnitřní) a
exogenní (vnější), ale také na prenatální, perinatální a postnatální.
Příčiny prenatální jsou (infekce, záření, hypoxie, anoxie plodu, úrazy matky),
perinatální (hypoxie, nedonošenost, těžká novorozenecká žloutenka, aj.), postnatální
(infekční onemocnění mozku, traumata, nádory na mozku, silná deprivace, aj.)
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1.4

Výskyt mentální retardace v populaci

Přesný údaj o výskytu mentálně retardovaných osob v naší ani ve světové populaci
neexistuje.

Švarcová

(2000)

uvádí

asi

3%

mentálně

retardovaných

občanů

s nerovnoměrným rozložením vzhledem ke stupni postižení i vzhledem k pohlaví (větší
výskyt je u mužů). Z hlediska ontogenetického

období se nejvíce mentálně

retardovaných vykazuje ve školním věku. Černá M. a kol. (1995), Vítková (1992),
Vágnerová (1988), Novotná a Kremličková (1997) shodně uvádějí 2 - 3 % výskytu
v populaci.
V Národním plánu opatření ke snížení negativních důsledků zdravotního postižení
z roku 1993 se předpokládá, že vnáší republice žije asi 300 tisíc osob s mentálním
postižením.

1.5

Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací

Každý mentálně postižený jedinec je svébytná osobnost s charakteristickými
osobnostními rysy. Přesto Švarcová (2000) říká, že osoby s mentálním postižením mají
určité společné znaky, které jsou závislé na druhu mentální retardace, na její hloubce,
rozsahu, na tom zda jsou rovnoměrně postiženy všechny složky psychiky, nebo zda jsou
výrazněji postiženy některé psychické funkce a duševní vývoj je nerovnoměrný.
Mentální retardace se klinicky projevuje takto:
•

zvýšenou závislostí na rodičích a druhých lidech

•

infantilností osobnosti

•

sugestibilitou a rigiditou chování

•

konformností se skupinou

•

zvýšenou pohotovostí k úzkosti, k neurotickým dětským reakcím a pasivitě
chování

•

nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji svého ,já"

•

v opožděném psychosexuálním vývoji

•

v nerovnováze aspirací a výkonů

•

ve zvýšené potřebě uspokojení a jistoty

•

poruchami v meziosobních vztazích a komunikaci
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sníženou přizpůsobivostí k sociálním a školním požadavkům
impulzivností, hyperaktivitou nebo celkovou zpomaleností chování
citovou vzrušivostí a labilitou nálad
poruchami poznávacích procesů, primitivností a konkrétností úsudku, ulpíváním
na detailech
sníženou mechanickou a logickou pamětí
poruchami vizuomotoriky a pohybové koordinace Renotiérová (2004)
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2

Systém péče výchovy a vzdělávání mentálně postižených
jedinců

2.1

Rodina dítěte s mentálním postižením

Narození postiženého dítěte vyvolá u rodičů obvykle silnou úzkost a pocit beznaděje.
O tom, že je dítě postižené, se rodiče často dozví v době, kdy jsou výjimečně zranitelní.
Tento fakt může pronásledovat rodiče plíživě a dlouhou dobu. Někdy sílí a jindy
ustupuje. Vlny úzkosti stoupají a klesají. Tento stav úzkosti trvá u různých lidí různě
dlouho. Pro vývoj dítěte s postižením je podstatné, jak rodiče přijmou skutečnost, že
jejich dítě se liší od ostatních, jaké zaujmou postoje a jaký výchovný styl.
„Rozvoj osobnosti každého mentálně postiženého jedince je podmíněn do značné
míry nejrůznějšími činiteli prostředí, v němž žije. " (Kvapilík 1990, s. 28)
Nejdůležitějším sociálním prostředím, s nímž jedinec přichází do styku, je jeho
rodina. Rodiče jsou prvními učiteli, kteří zodpovídají za výchovu a vzdělávání svého
dítěte. V rodině dítě zastupuje roli člena sociální skupiny a seznamuje se tak s prvotními
formami společenského života. Rodina vytváří podmínky pro komplexní rozvoj
osobnosti dítěte, rozvíjí počátky jeho poznávací činnosti, paměti, pozornosti, všech
mentálních funkcí, podněcuje vznik citů, usměrňuje citové reakce atd. Z tohoto tedy
vyplývá, že základy výchovy a vzdělávání spočívají v rodině. Přístupy rodičů k dítěti
jsou s celkovou sociálně- kulturní úrovní rodiny hlavním faktorem rodinné výchovy.
Kvapilík a Černá (1990) říkají, že role jednotlivých členů rodiny a jejich funkce je
přítomností dítěte s mentálním postižením značně ztížena. Rodiče přijímají roli
vychovatelů často málo připraveni. Přijetí role vychovatele může být ovlivněna
pozitivními či negativními faktory.
Pozitivní faktory:
•

smysl pro povinnost

•

pocit odpovědnosti

•

pedagogické zkušenosti

•

odborné znalosti
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•

kladné vztahy mezi manžely

•

podpora ze strany širší rodiny

•

úspěchy v zaměstnání

•

pomoc společnosti

•

dostatek času na výchovu

•

úspěch výchovy a kladný vývoj osobnosti mentálně postiženého dítěte

Negativní faktory:
•

výčitky svědomí

•

sebeobviňování

•

stud

•

obviňování partnera nebo dalších příbuzných jako nositelů původu mentální
retardace

•

společenská izolace rodiny

•

malá nebo žádná odezva mentálně postiženého dítěte na usilovné výchovné
snažení rodičů - vychovatelů

Z těchto uvedených faktorů vyplývá, že se rodiče těžce vyrovnávají s novou rolí.
Matějček (1992) uvádí, že psychika člověka je vybavena mechanismy, které mají funkci
obranou a ochranou.
Prvním z obranných mechanismů je tzv. popření: rodiče si nechtějí připustit tuto
neblahou skutečnost. Odmítají ji. Chtějí se vrátit do doby, kdy ještě nic „nevěděli".
Vymáhají si „zázrak" nebo alespoň přízeň zázračného léčitele.
Jiným obranným mechanismem je hledání viny. pro jejich vlastní ,já" je sice určitou
pomocí, když je tu někdo či něco, vůči komu nebo čemu, mohou zaměřit svou
agresivitu vzbuzovanou prožitky úzkosti. Agrese je často projevem úzkosti a napětí
ulevuje. Zkušenost říká, že v naprosté většině případů vinen není nikdo. Hledání viníka
na nějakou dobu zaměří myšlenky rodičů jiným směrem, ve skutečnosti neprospívají
nikomu. Často narušuje rodinné soužití a stává se živnou půdou pro nedorozumění,
nesoulad a nakonec i pro rozvod, což je právě to, čeho by se rodina s postiženým
dítětem měla zvláště chránit.
Třetím mechanismem je vztažení viny na sebe sama: „Nás suďte, ne dítě", „My
víme, že jsme to zavinili!" Rodičovské ,já" je znehodnoceno a poníženo - a není
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východisko, neboť vlastní vinu nelze smýt. Dovedou-li rodiče své pocity aspoň takto
vyslovit, je situace přehlednější a nadějnější, než když si všechno nechávají pro sebe a
jen se trápí svou „vinou." Nezřídka se pak setkáváme i s vážnými stavy deprese. Včasná
psychiatrická pomoc je samozřejmě žádoucí.
Selikowitz (2005) uvádí osm typů reakcí rodičů:
•

šok - touto fází projdou všichni rodiče

•

nedůvěra - jde o jeden z nejefektivnějších obranných mechanismů snahy zprávu
popřít. Tento druh nedůvěry je ovšem absolutní pouze v první chvíli, rodiče
mohou mít dojem, že jejich dítě vypadá normálně a že se lékař mýlí.

•

pocit lítosti - tato reakce se často připodobňuje žalu

•

ochranitelský pocit - základní instinktivní reakce

•

pocit odporu - tento pocit je v první fázi docela běžný

•

pocit méněcennosti a zahanbení - tento pocit vrhá na rodiče špatné světlo a je
ještě silnější pokud doposud žádné jiné dítě nemají. Následuje pocit hanby a
tendence separovat se od ostatních.

•

pocit hněvu - řada lidí se s novou situací neumí vyrovnat a směřují vztek na
lékaře, na zdravotní sestry, rodinu a přátelé. Hněváme-li se sami na sebe, může
zloba přerůst do deprese.

•

pocit provinění

Teprve když překonáme tyto obranné tendence a osvobodíme se od pocitů viny,
nastupuje proces přijetí dítěte takového, jaké je. Život dostává nový smysl. Přijmete
sebe jako rodiče a vychovatele postiženého dítěte. Jde o prožitky a zážitky, které jsou
Jiným lidem utajeny.
„Každí rodiče přijímají zprávu, že mají postižené dítě trochu jinak, většinou zažívají
Podobné pocity. Jsou to obyčejní lidé, kteří reagují na neobyčejnou situaci. Reagují
obvykle srdcem, nikoli rozumem. " (Selikowitz 2005, s.16)
Jak k tomuto obratu napomáhat je shrnuto do následujícího Desatera (Matějček,
1992), které není specificky zaměřené na rodinu dítěte s mentálním postižením, avšak
může těmto rodinám výrazně pomoci.
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DESATERO:
1. Rodiče mají o svém dítěti co nejvíce vědět.
Když vědí, jaká je podstata postižení dítěte, mohou mu lépe rozumět a lépe pomáhat.
Je lépe se ptát odborných pracovníků, než shánět informace příležitostně v okruhu
svých přátel. Lékaři, psychologové, speciální pedagogové a jiní specialisté jistě rádi
pomohou svými znalostmi a zkušenostmi. Je tu i dostupná literatura, přednášky, kurzy.
Důležité je, aby rodiče měli možnost setkávat se s rodiči podobně postižených dětí,
hovořit s nimi, pobýt s nimi nějaký čas na společném výletu. Jde o předávání vlastních
poznatků,

zkušeností,

sdílení prožitků

a sympatií,

o

vzájemné posilování

a

povzbuzování, což má nepochybně velký psychohygienický a terapeutický význam.
2. Neštěstí ne, ale úkol a zkouška!
„Neštěstí" znamená pasivitu, úkol nás vede k aktivitě! Prožíváme-li postižení svého
dítěte pouze jako neštěstí, ránu osudu či něco podobného, nepomáhá to ani dítěti, ani
rodičům.
Vede to k uzavírání do sebe - a všichni trpí. V daném případě je třeba něco udělat!
Pamatujte, že aktivita tělesná i duševní, je významným činitelem psychohygienickým.
3. Obětavost ano, ne však obětování se!
Povinností vychovatelů postižených dětí, je dbát na to, aby si sami udrželi dobrou
tělesnou a duševní kondici. Postižené dítě potřebuje porozumění. To však nestačí. Musí
mít také oporu, výchovně je vést, mnohému je naučit, bojovat s překážkami, plánovat a
vytvářet pro ně zábavu a potěšení. Stojí to mnoho práce, energie, odříkání, sebezapření,
trvá to dlouhou dobu - a musí se to vydržet.
Základní doporučení je jednoduché: od chvíle, kdy je jasné, že dítě potřebuje více
pomoci, je třeba zavést dělbu práce v rodině. O dítě by se měli starat všichni schopní
členové rodiny.
4

» Přijmout pravdu - s výhledem do budoucna!
Rodiče zdaleka tolik netrpí úzkostí (takže mohou mnohem více své energie věnovat

dítěti), když realisticky počítají s jeho vývojovými obtížemi, než když neustále doufají
v

rychlý a zázračný obrat. Lékaři, kteří dítě sledují a opakovaně vyšetřují, nemohou sice

s

absolutní jistotou jeho vývoj předpovědět, ale s větší nebo menší pravděpodobností jej

dokáží odhadnout. Důležité je, aby rodiče přijali, že se dítě vyvíjí svým tempem - tj.
te

dy jinak než druhé děti. Účelnější je oceňovat jeho vlastní pokroky a uvažovat o tom,

co dítě dovede, a ne co nedovede, co může, a ne co nemůže.
26

5. Dítě samo netrpí!
Dítě postižené žije, jako každé jiné, svým dětským životem a má své dětské radosti a
starosti. Samo netrpí - trpí jen ti kolem! V naprosté většině případů své vlastní
nedostatky nebo vývojové obtíže neprožívá jako bolest a trápení.
6. V pravý ěas a v náležité míře!
Každý cílevědomý krok ve výchově, v rehabilitaci, ve cvičení, ve vývojové
stimulaci, má přijít v pravý čas - ani příliš brzy, ani příliš pozdě. Soustředíme se
především na to, co je společensky nejdůležitější a v čem máme u dítěte i největší
reálnou naději na úspěch. Čas, energie, odhodlání a dobrá vůle jsou velké hodnoty,
kterých je třeba využívat úsporně a účelně.
7. Nejsme sami!
Solidarita lidí, kteří nám mohou rozumět je velkou duševní pomocí ve všech
těžkostech. Proto neodmítejme takovou nabídku. Je více rodičů, kteří mají dítě podobně
postižené a jsou ochotni s námi sdílet své zkušenosti, starosti i radosti.
8. Nejsme ohroženi!
Rodiče postižených dětí bývají často až přecitlivělí na zájem druhých lidí, na jejich
zvědavé pohledy, rozpačité chování.
Jde o dvojí nedorozumění, které přináší oběma stranám zbytečné hořkosti. Rodiče
mají zvýšenou vnímavost vůči „nebezpečí". Předem očekávají, že se druzí lidé budou
dívat s nepochopením a s nadřazeností. Mají tendenci se izolovat.
A ti druzí nemají zkušenosti, nevědí jak se chovat, jsou v rozpacích a jsou zvědaví,
jak je na tom dítě, a co tomu říkají rodiče.
Setkání těchto dvou nejistot může mít formu srážky, z níž jedna či obě strany
odcházejí s jizvami na duši. Nestojí za tím zlý úmysl, ale nevědomost.
9. Chraňme si manželství a rodinu!
Zvýšené zatížení úzkostmi, napětím a nezvyklými pracovními a výchovnými nároky,
jak je přináší péče o postižené dítě, může dnešní mladou rodinu spojovat, ale také
rozkládat.
10. Myslete na budoucnost!
Rodiče musí v klidu uvážit, jak zajistit budoucnost dítěte a své rodiny. Je to zcela
pochopitelná otázka „co s nimi bude, až my tu nebudeme".
V případě dítěte s jakýmkoli postižením musí realisticky zvážit, jak dalece dokážou
zajistit jeho potřeby, jak vydrží se svými silami, kdo a jak jim může v budoucnosti
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pomáhat. Je tu otázka, do jaké míry se bude dítě vzdělávat ve škole. Jak se dá
kombinovat výchova v rodině s denním stacionářem či jiným pomocným zařízením?
Důkladně je třeba zvážit, bude-li pro dítě vhodnější ústavní umístění, a co to bude
znamenat pro rodinu. U mnohých manželů se objevují otázky: Je možné a vhodné mít
další dítě? Budeme se moci druhému dítěti věnovat, když toto dítě vyžaduje tolik práce,
péče a starostí? Neublížíme jednomu nebo druhému? Odpovědi nám dávají ty rodiny,
kde už zdravé dítě je a kde postižené dítě přišlo jako druhé nebo třetí. V naprosté
většině nestrádá žádné z nich, a zdravé děti jsou onomu postiženému vydatným zdrojem
podnětů, rozšiřují jeho duševní a společenský obzor a konečně jsou i určitou zárukou
pomoci do budoucna. Zdravé dítě přináší do rodiny uklidnění a ozdravení.

Rodina a přátelé
Dnešní rodina je většinou zúžena na dvougenerační společenství rodičů a dětí. Je
tedy zcela jasné, že se svými starostmi a nejistotami je více osamocena. Proto je
důležité, aby od samého začátku zapojila do výchovy dítěte s mentálním postižením
prarodiče, širší rodinu i celý přátelský okruh. V žádném případě by se rodiče za své
postižené dítě neměli stydět, neměli by se společensky izolovat. Jedině tak mohou žít
vyrovnaným, uspokojivým a mnohdy šťastným životem. Styk sokolím, spřátelí,
s příbuznými je pro rodiče mentálně postiženého dítěte velice potřebný. Zvláště pak
matka by měla mít možnost odpočinout si, odreagovat se. Z tohoto důvodu mají velký
společenský význam všechna denní zařízení, která přebírají péči o děti s mentálním
postižením.
Postižené dítě může rodinu spojovat, ale i rozkládat. Dítě s mentálním postižením
zatěžuje rodinu po stránce citové, pracovní, organizační a ekonomické. Snáze pak
dochází k problémům mezi partnery a následkem toho vzniká v rodině napětí a
nedorozumění. Mnohdy dochází i k rozpadu manželství. „A přitom právě pro dítě
s duševním opožděním je dobře fungující, vnitřně pevná rodina více než pro dítě zdravé
rozhodujícím činitelem jeho dalšího vývoje. " (Marková, Středová 1987, s.9)

Postižené dítě a sourozenci
Dítě s mentálním postižením by nemělo zůstat jedináčkem. Narozením zdravého
dítěte se zmírňují stresy a deprese rodičů. Mladší zdravé dítě je pro dítě postižené
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velkým přínosem. Postižené dítě přestává být středem pozornosti celé rodiny,
napodobuje zdravého sourozence a tím se od něj učí.
Jestliže se postižené dítě narodí až po dítěti zdravém, je nebezpečí, že si matka
vytvoří k postiženému dítěti zvláštní citový vztah. Ze strany staršího a zdravého
sourozence tak dochází většinou k pocitu žárlivosti a lítosti. Z tohoto důvodu musí
rodina lásku a péči rozumně rozdělovat mezi děti. Většina dětí reaguje na situaci, že
mají postiženého sourozence, docela dobře. Často se vytváří pevná pouta bez ohledu na
to jestli jeden z nich má handicap. Mohou si být blízcí a mohou si zůstat blízcí po celý
život, nebo se mezi nimi nikdy nemusí rozvinou blízký vztah, nebo se mohou odcizit,
když vyrůstají. Způsob, jakým se vztah rozvíjí, ovlivňují situace a okolnosti v rodině.

Shrnutí: Milovat postižené dítě je relativně snadné. Obtížnější je pro rodiče naučit se
přijmout jeho mentální postižení. Všichni starostliví rodiče si přejí pro své dítě jen to
nejlepší, a proto je velmi zraňuje, když sledují, že jejich dítě vstupuje do života
s nevýhodou - zdravotním handicapem. Ten jim znemožňuje pobyt v kolektivu
vrstevníků, docházku do školy, zapojit se do pracovního procesu a hlavně mít svoji
vlastní rodinu.
Základy výchovy mentálně postižených dětí spočívají v rodině. Rodina je totiž
prvním sociálním prostředím, s nímž dítě přichází do styku. Výchova a vzdělávání
mentálně postižených jedinců je ovlivněna jejich postižením. Proto se při působení na
dítě musíme řídit jeho individuálními zvláštnostmi.

2.2

Výchova a vzdělávání osob s mentálním postižením

„ Při zhodnocení prognózy míry vzdělavatelnosti osob s mentální retardací je
zapotřebí zkoumat nejen samu postiženou osobu, její subjektivní schopnosti, úroveň její
sociální adaptability a další osobní vlastnosti, ale také sociální podmínky

její

rehabilitace, možnosti jejího vzdělávání a podmínky a předpoklady její inkluze do
společnosti. " (Švarcová 2000, s. 22)
Výchovu a vzdělávání jedinců s mentálním postižením chápeme jako celoživotní
Proces.
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Jak jsem již zmínila, základy výchovy dětí s mentálním postižením spočívají
v rodině. Na tyto základy navazuje celá řada speciálních zařízení, ve kterých je jedinec
s mentálním postižením vzděláván. Výchova je realizována v rámci výchovného
procesu, jehož hlavními činiteli jsou speciální pedagog, osoba s mentálním postižením a
výchovný obsah. U osob s mentálním postižením se výchovný obsah liší v závislosti na
stupni postižení.
Česká republika přijala základní mezinárodní dokumenty, které řeší obecný koncept
integrace a potvrzují právo dětí se speciálními potřebami vzdělávat se v systému
běžných škol - jde o dokumenty:
•

Úmluva o právech dítěte (články 2, 3, 6, 28 a 29)

•

Listina základních práv a svobod (článek číslo 33 „Každý má právo na
vzdělání)

•

Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948

•

Pakt o občanských a politických právech z roku 1971

•

Deklarace práv mentálně postižených osob z roku 1971

•

Deklarace práv osob s postižením z roku 1975

Z našich zákonů a legislativních opatření vztahujících se k integraci a vzdělávání
osob a žáků s mentálním postižením považuji za důležité tyto:
•

Zákon ČNR č. 560/1990 o státní správě a samosprávě ve školství

•

Vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb. o základní škole

•

Vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb. o mateřských školách

•

Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

•

Zákon MŠMT č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání

•

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

•

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních
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2.2.1

Vzdělávání a výchova žáků s mentálním postižením

Pro děti předškolního věku je velmi důležitá včasná speciálně pedagogická péče.
Předškolní výchova a vzdělávání poskytuje odbornou péči s důrazem na individuální a
věkové zvláštnosti dítěte.
Děti s mentálním postižením v předškolním věku mohou navštěvovat běžné mateřské
školy, mateřské školy speciální nebo speciální třídu pro mentálně postižené děti při
běžné mateřské škole.
Mateřské školy speciální vycházejí z koncepce běžných mateřských škol. Speciální
mateřské školy vznikly na základě zákona číslo 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů, především novely číslo 395/1991 Sb., část druhá Předškolní zařízení. Předškolními zařízeními se rozumí mateřská škola a speciální
mateřská škola. Organizační záležitosti provozu určují dva prováděcí předpisy, vyhláška
MŠMT ČR číslo 35/1992 Sb., o mateřských školách a vyhláška MŠMT ČR číslo
127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. V uvedených
vyhláškách jsou stanoveny možnosti individuálních integrovaných pobytů

dětí

s mentálním postižením v běžných mateřských školách, možnosti vzniku speciálních
tříd v běžných mateřských školách a formy pobytů ve speciálních mateřských školách.
Pro děti, které nejsou ve svých šesti letech zralé na to, aby zvládaly školní režim a
požadavky školy, byla zavedena možnost přípravy na pravidelné systematické
vzdělávání v délce jednoho až tří let. Přípravný stupeň je určen dětem, které vzhledem
k těžšímu stupni mentálního postižení a případně i dalším důvodům (zdravotním,
sociálním) nejsou schopny po zápisu do školy prospívat ani na nižším stupni základní
školy speciální (dříve pomocné školy), ale přitom jsou u nich patrné určité předpoklady
dalšího rozvoje rozumových schopností. Obsahová forma vzdělávání v přípravném
stupni vychází ze Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně
pomocné školy, který schválilo MŠMT ČR pod č. j. 24 035/97-22 s platností od 1. 9.
1997.
Začátek povinné školní docházky určuje § 34 školského zákona číslo 29/1984 Sb.,
který zní: ,JPovinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku." Pokud dítě není tělesně ani duševně vyspělé, může
být školní docházka odložena o jeden až dva roky.
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Každý rodič nebo zákonný zástupce má právo rozhodnout o tom, zda jejich dítě
s mentálním postižením bude či nebude zařazeno do speciální školy. Podle vyhlášky č.
73/2005 Sb., § 9: o zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy
speciálního vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě doporučení školského
poradenského zařízení a to se souhlasem zákonného zástupce žáka.

Rodičům, kteří usilují o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do
běžné základní školy doporučuji toto: poradit se s odborníky o přijetí dítěte do školy a
jiných důležitých záležitostech (popř. je vzít s sebou) např. psychologa, pedagoga nebo
lékaře, který dítě zná a dobře rozumí důvodům pro integraci. Pokud nemají možnost jít
s odborníkem, měli by si vzít dobrého přítele či přítelkyni, pracovníka místní organizace
zastupující zájmy lidí s postižením atd. Dále radím rodičům, kteří využívají služeb
speciálně pedagogického centra, které nemá s integrací zkušenosti nebo nesouhlasí s
integrací dítěte do základní školy, že mají možnost obrátit se na jiné odborné pracoviště
(mohou si vybrat takové pracoviště, které vyhovuje všem požadavkům, např. je ochotno
se odborně postarat o individuální začlenění dítěte do běžné školy). Každé školské
poradenské zařízení by mělo rodičů poskytnout úplné a objektivní informace o obou
základních možnostech ve vzdělávání (v běžné základní a speciální škole), informovat o
výhodách a nevýhodách těchto možností atd.
Při zařazování dítěte do školy by se mělo začínat u spádové školy. Spádová škola
sice nemá zákonnou povinnost dítě zapsat, lze se ovšem odvolávat na přirozené právo
dítěte navštěvovat školu v místě bydliště - spádovou školu. Zákon ČNR č. 564/1990
Sb., § 3 říká: „ do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve
spádovém obvodu školy..." V případě, že škola odmítne dítě zapsat, mělo by její vedení
poskytnout toto rozhodnutí v písemné podobě. Pak se může rodič odvolat k patřičnému
školskému úřadu, napsat ministrovi školství, premiérovi, starostovi, apod.
Může se stát, že vedení školy bude podmiňovat přijetí dítěte tím, že pro něj rodiče
zajistí osobní asistenci. To znamená, že seženou člověka a peníze na jeho mzdu nebo
budou muset svému dítěti ve škole pomáhat sami (sama takový případ znám). Ovšem
není přirozené, aby dítě bylo ve škole doprovázeno rodiči. Je to dokonce velmi
stigmatizující okolnost, která znemožňuje přirozenou komunikaci s ostatními dětmi atd.
Navíc tak rodič přichází o možnost odpočinout si nebo chodit do zaměstnání.
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Žáci s mentálním postižení mohou plnit povinnou školní docházku v:
•

základní škola: individuální integrace
jednotlivé speciální třídy
jednotlivé oddělení
studijní skupiny

•

základní škola praktická (dříve zvláštní škola)

•

základní škola speciální (dříve pomocná škola)

•

odborné učiliště

•

praktická škola

Žáci s těžkým mentálním postižením mohou navštěvovat rehabilitační třídy. Tyto
třídy vznikly v roce 1998 v projektu Vzdělávání dětí a mládeže s těžkým mentálním
postižením se souběžným experimentálním ověřováním rehabilitačních tříd pomocné
školy. Jsou určeny dětem s těžkým zdravotním postižením - děti, které vzhledem
k závažnosti svého mentálního a případně i dalšího postižení nemohly být nikdy
vzdělávány a děti, které absolvovaly tříletý přípravný stupeň a přesto nejsou schopny
zvládnou požadavky nižšího stupně základní školy speciální. Michalová a kol. (2003),
Švarcová (2000).
V současné době není bohužel výchova a vzdělávání dětí s těžkým a hlubokým
mentálním postižením dostatečně rozvinuta (mají možnost se vzdělávat pouze
v rehabilitačních třídách, kterých je v republice jen omezený počet), a tak bývají tito
mentálně postižení jedinci rodiči umístěni do ústavů sociální péče, popř. do stacionářů.
Existuje Metodický pokyn k zápisům do školy dětí s těžkým mentálním postižením č.j.
19 843/97-22, zveřejněný ve Věstníku MŠMT ČR číslo 8/1998. Smyslem tohoto
pokynu je zajistit vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením, případně s více
vadami, z nichž jednou je mentální postižení, a žáků s těžkými formami autismu, které
neměly možnost v našem školském systému se vzdělávat. Cílem pokynu je realizovat
ústavní právo všech dětí na vzdělávání a odstranit v kulturních zemích již neexistující
pojem nevzdělavatelnosti. Tento Metodický pokyn se týká především dětí žijících
v ústavech sociální péče, popř. ve stacionářích.

Ve Školském zákoně číslo 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání se říká:
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§ 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
odstavec (8): „Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a
studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě se souhlasem krajského úřadu
v rámci

školy jednotlivé

třídy,

oddělení

nebo

studijní

skupiny

s upravenými

vzdělávacími programy. Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci
s autismem mají právo se vzdělávat v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni
jinak. "
V tomto paragrafu se uvádí, že žáci s těžkým mentálním postižením či s více vadami
a žáci s autismem mají právo se vzdělávat v základní škole speciální.
§ 40 Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky: „Jiným způsobem
plnění povinné školní docházky se rozumí
a) individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování
ve škole,
b) vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. "
Tento paragraf dovoluje žákům s hlubokým mentální postižením vzdělávání doma
nebo vzdělávání jiným způsobem.
§ 42 Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením: „Dítěti s hlubokým
mentálním postižením stanový krajský úřad místně příslušný podle místa trvalého
pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který
odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě

doporučujícího

posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení. Krajský úřad zároveň
zajistí odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou

a

metodickou. Dojde-li ke změně duševních a fyzických možností dítěte, krajský úřad
způsob vzdělávání odpovídajícím způsobem upraví. "
Takový způsob vzdělávání znamená, že se žák může vzdělávat jiným způsobem.
§ 48 Vzdělávání žáků stěžkým mentálním postižením, svíce vadami a
s autismem: „Žáci s těžkým mentálním postižením,

žáci svíce

vadami a žáci

s autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to se souhlasem zákonného
zástupce

a na základě písemného

doporučení

odborného

lékaře a

školského

Poradenského zařízení."
Zde je důležité, že se žáci s těžkým mentálním postižením a žáci s autismem mohou
vzdělávat v základní škole speciální.
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Vyhláška ě. 73/2005 Sb., § 8: umožňuje osobám s těžkým mentálním postižením,
které nezískaly základy vzdělávání, absolvovat kursy k jejich doplnění na základní
škole speciální. Dále umožňuje zřizovat pro děti s těžkým mentálním postižením
přípravné stupně na základní škole speciální.

2.2.2

Vzdělávání dospělých občanů s mentální retardací

Význam vzdělávání pro dospělé s mentálním postižením výstižně uvádí Vágnerová
(1999, in Krahulcová a kol. 2002, s. 18): „ Mentálně postižení lidé potřebují celoživotní
vedení a podporu v učení, které se sice nejeví tak efektivní, ale jeho výsledky jsou pro
život takého jedince velice užitečné. Mentálně postižený, pokud je ponechán bez dalšího
vedení, své návyky a dovednosti ztrácí a postupně chátrá..."
Celoživotní učení zahrnuje všechny aktivity učení. Učení probíhá v průběhu celého
života v rámci formalizovaného systému, v domácím prostředí nebo v obci. Celoživotní
vzdělávání přispívá k individuálnímu, kulturnímu a ekonomickému blahu a ke kvalitě
života každého jedince.
Vzdělávání dospělých je proces, ve kterém se dospělý člověk aktivně, systematicky a
kontinuálně učí za účelem změny znalostí, názorů, hodnot, schopností a dovedností.
Šiška (in Krahulcová 2002) dělí vzdělávání dospělých s mentálním postižením na:
•

základní vzdělávání dospělých

•

další vzdělávání dospělých

Základní vzdělávání slouží k získání základního vzdělání pro ty, kteří jej z různých
důvodů nenabyli předtím, než se stali dospělými.
Podle metodických pokynů lze vzdělávání dospělých s mentálním postižením
poskytovat v těchto organizačních formách:
a) kurz k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou speciální (podle
vyhlášky č. 73/2005)
b) individuální výuka pod vedením speciálního pedagoga při SPC nebo učitele
speciální školy
c) večerní škola pro mentálně postižené
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Večerní škola pro mentálně postižené osoby
Tuto školu založila Psychopedická společnost ve spolupráci se Sdružením pro pomoc
mentálně postiženým. Hlavním organizátorem byl dr. V. Line.
Podle slov zakladatelů je večerní škola určena absolventům zvláštních (dnešní
základní škola praktická) a pomocných (základní škola speciální) škol, kteří se
vzhledem k vážnějšímu postižení, případně dalším důvodům nemohli připravit na
nějakou profesi nebo alespoň jednoduchou manuální činnost a vstoupit tak do
praktického života společnosti. (Švarcová 1994)

Další vzdělávání zahrnuje všeobecné nebo odborné vzdělávání navazující na to,
které už získali v mladším věku nebo v předchozím cyklu vzdělávání.
Do této skupiny můžeme zařadit model podporovaného zaměstnaní pro osoby
s mentálním postižením a distanční vzdělávání.
Distanční vzdělávání
Distanční vzdělávání je forma řízeného studia, při němž dospělí účastníci studují
samostatně pomocí multimediální prezentace učiva. Jde o tzv. dálkové studium.
Kontakt s vyučujícím je zprostředkován technickými komunikačními prostředky
(telefon, e-mail). Podstatou tohoto vzdělávání jsou korespondenční kurzy. Krahulcová
(2003)
Podporované zaměstnání
Základy tohoto modelu vytvořil americký psycholog Mark Gold. Jedná se o pružný
systém podpory lidem s těžším postižením na cestě k zaměstnání na otevřeném trhu
práce. Šiška (in Krahulcová 2002)
Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají
placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat
si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují
individuální, dlouhodobou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce.
Zatímco v tradičních postupech se zájemce o práci na prvním místě učí pracovním
dovednostem ve specializovaném zařízení a teprve potom přechází na pracovní místo,
Program podporovaného

zaměstnání začíná umístěním na pracoviště.

Trénink

Pracovních dovedností probíhá přímo na místě. To je velkou výhodou právě u lidí, kteří
mají potíže s přenášením dovedností z jednoho prostředí do druhého.
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Podporované zaměstnání [online], [citováno 2005-10-01]. - Dostupné na WWW:
<http://www.rytmus.org/podporovane_zamestnani.htm>.
Existuje mnoho definic podporovaného zaměstnání. Všechny však obsahují
následující:
•

jde o smysluplnou, placenou a konkurenceschopnou práci

•

pracovní náplň je sestavena z pomocných, nekvalifikovaných činností

•

člověk s postižením pracuje na běžném pracovišti a je v kontaktu

se

spolupracovníky bez postižení
•

pro pracovníka je ze strany zprostředkované agentury zajištěna dlouhodobá
podpora, nejčastěji jde o pracovní asistenci a průběžné sledování pracovního
poměru člověka. (Šiška in Krahulcová 2002)

Shrnutí: Edukační systém se v České republice řídí zákony a legislativními
opatřeními. Síť škol a školských zařízení pro děti, žáky a mládež s mentálním
postižením je tvořena předškolním zařízením (mateřská škola, mateřská škola speciální,
speciální třída pro mentálně postižené při běžné mateřské škole), základní školou,
základní školou praktickou, základní školou speciální, popřípadě rehabilitační třídou a
odborným učilištěm.
Pro jedince s lehkou či střední mentální retardací by mělo platit, že jsou za určitých
podmínek vzdělavatelní v běžné základní škole či v praktické škole. Osoby s těžším či
kombinovaným postižením by měly být vzdělávány v základní škole speciální,
v rehabilitačních třídách, ve stacionářích a v ústavech sociální péče.
Vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením se dělí na základní a další
vzdělávání. Základní vzdělávání může probíhat formou kurzů k doplnění vzdělání
poskytovaného základní školou speciální, individuální výukou pod vedením speciálního
pedagoga při SPC nebo učitele speciální školy, nebo ve večerní škole pro mentálně
postižené. Další vzdělávání se člení na model podporovaného zaměstnání a distanční
vzdělávání.
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2.2.3

Výchova a vzdělávání v ústavech sociální péěe a ve stacionářích

K nejrozšířenějším zařízením sociální péče, v nichž může probíhat edukace osob
s mentálním postižením patří ústavy sociální péče.
Ústavy sociální péče
Ústavy sociální péče jsou podle vyhlášky číslo 182/1998 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení, určeny pro občany postižené mentálním postižením
těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též
tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči. Občané s mentálním
postižením lehčího stupně mohou být do ústavu přijati jen tehdy, jestliže nezbytně
potřebují ústavní péči.

„ Ústavní péče je poskytována jednak v ústavech pro mládež, kam jsou zařazovány
děti od tří let do skončení povinné školní docházky, eventuálně do ukončení přípravy na
povolání, nejvýše však do 26 let, a jednak v ústavech pro dospělé." (Hutař 2003, s. 48).
V dnešní době se rozdíly mezi ústavy pro mládež a pro dospělé nedodržují a
postupně se stírají.
Ústavy sociální péče jsou určeny pro dlouhodobý pobyt klientů. Do roku 1989 byly
ústavy diferencovány, tzn., že každý poskytoval péči určité skupině klientů.
Zřizovatelem ústavů sociální péče jsou kraje, města, obce nebo Ministerstvo práce a
sociálních věcí.
Svěřenci ústavů jsou vychováváni a vzděláváni ve výchovných skupinách. Rytmus
dne je určován předepsaným programem. Matoušek (1999)
Záleží ovšem na kvalitě a odbornosti vedení těchto ústavů, zda dokáží zajistit svým
svěřenců odpovídající vzdělání. Existuje celá řada ústavů sociální péče, které zřizují pro
své svěřence třídy pomocných škol (dnes základní školy speciální) v podobě
odloučených pracovišť.
Některé ústavy poskytují svým klientům chráněné bydlení a chráněné dílny.
Ústavy sociální péče jsou stále častěji kritizovány především ze strany rodičů
postižených dětí, ale také veřejností. Tato kritika je zdůvodňována tím, že některé
ústavy si nedělají starosti s výchovou a vzděláváním, s pracovním uplatněním, ani
s volným časem svých klientů.
Objevily se dokonce i návrhy na zrušení těchto ústavů, což je samozřejmě v současné
době nemyslitelné, protože na to není připravena žádná jiná instituce. „Představy o
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jejich okamžitém zrušení jsou proto nejen naivní, ale i nezodpovědné. " (Švarcová 2000,
s. 138)

Stacionáře
Stacionáře vznikly jako alternativa ústavní péče. Jsou provozovány pro denní či
týdenní pobyt klientů.
Stacionáře poskytují péči klientům, kteří nemohou žít pro svůj věk, zdravotní
postižení nebo sociální situaci zcela samostatně, ale rodina či osoba blízká je schopna se
o ně část dne starat v jejich domácím prostředí. Jde o kombinaci služeb poskytovaných
v denním režimu v zařízení nebo přirozeném prostředí, jejichž podstatou je aktivizace
uživatelů, stabilizace a posílení jejich schopností a dovedností. Cílem těchto služeb je
posílit samostatnost a soběstačnost lidí, jejichž schopnosti jsou z různých důvodů
sníženy a umožnit jim využívat běžné veřejné nebo komerční služby, udržení či
vylepšení kvality života klientů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám, či osobám
blízkým.
Výchova ve stacionářích je zaměřena na nejpotřebnější fyzické a psychické
schopnosti (např. na rozvoj řeči, pohybu), na získávání elementárních hygienických,
sebeobslužných a společenských návyků, na budování pracovních dovedností.
Denní a týdenní stacionáře plní respitní (odlehčovací) funkci pro rodiny. Pro samotné
klienty suplují výchovně-vzdělávací činnost speciálních škol a speciálních mateřských
škol, kam by měli být děti a mládež s mentálním postižením zařazováni. Pro dospělé
osoby s mentálním postižením suplují činnost chráněných pracovišť.
Týdenní zařízení představují určitý kompromis mezi domácí a ústavní péčí a pro
rodiny mentálně postižených osob představují velkou pomoc.
Stacionáře nabízejí většinou pro své klienty komplexní servis služeb.
Složení komplexu služeb stacionáře:
•

aktivační, vzdělávací a výchovné služby

•

kontakt se společenským prostředím

•

pomoc při zajišťování práv a zájmů

•

stravování

•

péče o osobní hygienu
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Klienti mají ve stacionáři pestrý program, který v sobě zároveň nese jistou
pravidelnost. Obsah činnosti jednotlivých stacionářů je různý. Závisí na potřebách a
schopnostech klientů a na možnostech těchto zařízení. Kromě programů základní péče
(dohled, stravování, osobní hygiena, oblékání a odpočinek) nabízí stacionář pravidelné a
nepravidelné aktivity. Pravidelné aktivity zahrnují: rehabilitace, masáže, perličkové
koupele, plavání, muzikoterapie, zooterapie, canisterapie, činnosti s prvky arteterapie
(malování, modelování) a ergoterapie (pracovní terapie -

nácvik

sebeobsluhy,

keramická dílna, kulinářská dílna, práce na zahradě, ruční práce).
Nepravidelné aktivity zahrnují: např. akce konané pro veřejnost -

Masopust,

Karuzošou, lampiónový průvod, výstavy a prodej výrobků klientů, dále akce konané pro
klienty: výlety, týdenní zimní či letní rekreace klientů, zájmové činnosti atd.
Každé zařízení stacionáře má předepsané personální, procedurální a provozní
standardy. Jednotlivé standardy se dělí na kritéria a rozpoznávací znaky. Seznam
standardů viz. příloha č. 4.
Stacionáře přijímají své klienty především na žádost rodičů či zákonných zástupců
klienta, lékařů či zdravotnických zařízení, charitativních a církevních organizací, orgánů
péče o dítě.
Zřizovateli stacionářů jsou v dnešní době především nestátní subjekty (hlavně
občanská sdružení, církve aj.). Jak jsem již zmínila denní stacionáře se zřizují jako
alternativa ke státním ústavům sociální péče.

Stacionáře se podle toho, kdo je jejich zřizovatelem dělí na:
•

státní stacionáře

•

církevní stacionáře

•

stacionáře založené občanským sdružením

Státní stacionáře

Jsou zřizovány městským nebo krajským úřadem podle zákona číslo 367/1990 Sb.,
Zákon o obecním zřízení.
Jedná se o příspěvkové organizace, které vystupují v právních vztazích svým
jménem a nesou odpovědnost z nich vyplývajících. Činnost zařízení se řídí obecně
závaznými předpisy a pokyny zřizovatele. V čele zařízení je vedoucí, kterého volí a
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odvolává zřizovatel. Vedoucí řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za činnost celé
instituce. Je odpovědný za pracovně personální obsazení zařízení.
Státní stacionáře získávají finance z rozpočtu zřizovatele a dotací od státních orgánů.
Výše státních příspěvků je dána typem postižení každého klienta.

Církevní stacionáře
Všechny církevní zařízení jsou zřizovány podle zákona číslo 308/1991 Sb., Zákon o
postavení církví. Instituce zřizované církví jsou registrovány Ministerstvem kultury.
Církevní zařízení získávají finance z dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí,
ze státních příspěvků, ze sponzorských darů a z grantů. Každá instituce je povinna
vypracovat projekt o své činnosti do konce kalendářního roku a zaslat jej na příslušné
ministerstvo, které by mělo poskytnou dotaci. Dotace bývají připsány na účet dané
organizace až v březnu následujícího roku, což způsobuje finanční potíže.

Stacionáře založené občanským sdružením
Zakladateli občanských sdružení bývají lidé, kteří chtějí pomoci lidem v krizové
situaci. Všechna sdružení vznikla s touhou a potřebou pomoci lidem v jejich situaci,
rozdělit se o problémy a pokusit seje řešit.
Pokud chce občanské sdružení založit stacionář, musí být právním subjektem nebo o
tuto subjektivitu zažádat. Tento typ zařízení pro rozumově postižené klienty je zřizován
podle zákona číslo 83/1990 Sb., Zákon o sdružování občanů.
Instituce získávají finance z dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí, z grantů,
ze sponzorských darů, z příspěvků od města či kraje a z poplatků od klientů za
poskytované služby.

Denní a týdenní stacionáře jsou optimálním řešením pro rodiny s mentálně
postiženým, neboť poskytují intenzivní péči, aniž by uživatele služeb úplnč vytrhoval

z obtížně nahraditelného rodinného prostředí.

Shrnutí: Pro osoby s mentálním postižením se zřizují ústavy s denním, týdenním a
celoročním pobytem. Tato zařízení pečují o děti, mládež i dospělé klienty. V péči o děti
a mládež suplují práci škol a mateřských škol. V péči o dospělé tato zařízení suplují
činnost chráněných pracovišť.

41

Denní a týdenní stacionáře plní odlehčovací funkci pro rodiny. Umístění dítěte do
ústavu sociální péče s celoročním pobytem znamená velmi vážné rozhodnutí, které
rodičům často přináší výčitky svědomí.
Obsah činnosti ústavů a stacionářů je různý a pestrý. Závisí na schopnostech
zaměstnanců a klientů.
Zřizovateli ústavů jsou v dnešní době především státní organizace - kraje, města.
Významnou roli vedle státních institucí zaujímají i zájmová sdružení, církevní
organizace, občanská sdružení i nadace. A právě tyto instituce jsou zřizovateli
stacionářů. Z mého výzkumného šetření vyplývá, že v naší republice je více stacionářů
nestátních.
Ústavní péče o osoby s mentálním postižením prochází transformací. Dochází
k humanizačním, normalizačním a integračním trendům. V posledních letech se
objevují odpůrci ústavní péče a dožadují se jejich likvidace. Tato představa se mi zdá
zcela nesmyslná a nelogická, protože naše společnost není na tuto skutečnost zcela
připravena.

2.3

Možnosti podpory rodičů

Všichni rodiče zdravotně postižených dětí potřebují poradenské služby. V České
republice je v současnosti speciální poradenství realizováno prostřednictvím státních a
nestátních institucí.
Státní organizace:
Poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních je určeno dětem,
žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.
Standardní poradenské

služby

se poskytují bezplatně.

Podmínkou

poskytnutí

poradenské služby je písemný souhlas žáka, u nezletilého žáka písemný souhlas
zákonného zástupce.
„Poradenskou činnost v oblasti psychopedické péče zajišťují především speciálně
pedagogická centra." (Michalová a kol. 2003, s.79). Činnost SPC určuje vyhláška
MŠMT ČR číslo 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních.
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Speciálně pedagogické centrum je školské zařízení. Každé centrum zabezpečuje
speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem a žákům se zdravotním
postižením a poskytuje jim odbornou pomoc v procesu integrace. Centrum zajišťuje
především péči o děti a žáky jednoho typu postižení, případně o žáky s více vadami. Ve
své činnosti se centrum zaměřuje zejména na děti se zdravotním postižením
předškolního věku v péči rodičů, případně osoby odpovědné za výchovu dítěte a na děti
a žáky integrované do škol a školských zařízení a děti osvobozené od povinné školní
docházky. Činnost centra se uskutečňuje ambulantně, návštěvami pracovníků centra
v prostředí, ve kterém dítě nebo žák žije, ve škole, kde je integrovaný žák vzděláván,
formou krátkodobých diagnostických pobytů a dalšími formami. Každé centrum si vede
spisovou dokumentaci dětí a žáků se zdravotním postižením v souladu se zvláštními
předpisem. Zpracovává podklady k rozhodnutí příslušných orgánů o zařazení dětí a
žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení.
Mezi standardní činnosti speciální SPC pro mentálně postižené patří:
•

metodika cvičení pro děti raného věku, Strassmeier, Portagre, vývojový
screening

•

smyslová výchova dětí předškolního věku s mentálním postižením

•

rozvoj hrubé a jemné motoriky, nácvik sebeobsluhy a sociálních vztahů

•

rozvoj estetického vnímání

•

hudební činnosti, výtvarné a pohybové činnosti

•

příprava na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu

•

rozvoj grafomotoriky, rozvoj slovní zásoby a dílčích výukových funkcí

•

logopedická péče

•

netradiční formy výuky, alternativní formy čtení

•

nácvik prvního čtení a čtení hůlkového písma

•

hůlková písanka, psaní hůlkovým písmem, využití počítače

•

využití arteterapie a muzikoterapie (Vyhláška č. 72/2005)

Další poradenskou činnost mohou rodičům poskytnout pedagogicko-psychologické
poradny. Činnost těchto poraden je uskutečňována podle zákona číslo 72/2005 Sb., o
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc při
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výchově a vzdělávání žáků. Pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí
předškolních zařízení, žáků základních škol, středních škol, speciálních škol a školských
výchovných zařízení, pomáhá při profesionální orientaci. Pro předškolní zařízení, školy
a školská výchovná zařízení zajišťuje odborné pedagogicko psychologické služby.
Dále pedagogicko-psychologická poradna zjišťuje pedagogicko-psycho logickou
připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní odborný posudek,
provádí vyšetření pro zařazení žáků do škol, tříd, oddělení a studijních skupin
s upravenými vzdělávacími programy pro žáky se zdravotním postižením, poskytuje
metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům a výchovným poradcům ve školách a
psychologům ve školských výchovných zařízeních.
Střediska rané péěe poskytují časnou diagnostiku a poradenství již od narození
dítěte, většinou do předškolního věku. Raná péče je služba orientovaná na celou rodinu
s dítětem raného věku, jehož vývoj je ohrožen vlivem zdravotního postižení či
biologickými faktory či prostředím. Do služeb se promítají pedagogická, sociální a
zdravotní opatření. Cílem je vrátit nebo zachovat rodičům jejich kompetenci k výchově
dítěte a k vytváření vhodných podmínek pro jeho vývoj. Kubová (1995)

Nestátní organizace:
Nestátní organizace zakládají občanská sdružení, společenské organizace a církev.
Některé z nich mají celostátní působnost, jiné vyvíjejí svou činnost pouze regionálně či
místně.
Nejdelší tradici má u nás Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR (SPMP).
SPMP vzniklo v roce 1969 jako dobrovolná organizace rodičů, příbuzných a přátel
mentálně postižených osob a odborníků pracujících v oblasti péče o mentálně postižené.
Cílem sdružení je pomáhat mentálně postiženým, kteří po celý život potřebují vedení,
pomoc, podporu a pochopení svých rodin, svého okolí a celé společnosti. Od samého
počátku členové Sdružení pomáhali při budování zařízení pro mentálně postižené,
denních i týdenních pobytů i celoročních ústavů. SPMP je iniciátorem i organizátorem
zájmové a tělovýchovné činnosti, tanečních a hudebně-pohybových kroužků, aktivit
volného času, podporuje přípravu mentálně postižených na pracovní uplatnění a
zdokonalování školského systému pro postižené děti a mládež. Sdružení vydává i své
vlastní periodikum. V současné době má SPMP v každém kraji své zastoupení.
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Stanovy

tohoto

Sdružení

jsou

dostupné

na

WWW

<http://www.spmp.c27,encyklopedie/objektyl .phtml?id=80111>.
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým považuji za nejdůležitější neziskovou
organizaci, a proto jsem se o ní podrobněji zmínila. Další kontakty na neziskové
organizace viz. příloha č. 3.

Shrnutí: Rodiče dětí s mentálním postižením mají při výchově a vzdělávání svých
dětí možnost hledat poradenské služby ve státním i neziskovém sektoru.
Státní organizace jsou střediska rané péče, speciálně pedagogická centra a
pedagogicko-psychologické poradny.
Nezanedbatelný význam mají rovněž různé nestátní společenské organizace,
občanská sdružení, nadace či obecně prospěšné společnosti. Těchto organizací u nás
existuje mnoho. Mohou působit regionálně, místně či celostátně. Největší sdružení pro
občany s mentálním postižením v České republice je Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým ČR. Tato organizace má zastoupení v každém kraji.
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3

Cíl práce

Cíl: Zjistit kvalitu péče, výchovy a vzdělávání mentálně postižených jedinců ve
státním a neziskovém sektoru a jejich vzájemné porovnání.

Na začátku své práce jsem se zabývala otázkou, zda rodiče, kteří si nevědí rady
s výchovou a vzděláváním svého dítěte s mentálním postižením, vyhledávají raději
služby stacionářů či dalších institucí (státní i neziskové), než aby umístili dítě do ústavů
sociální péče.
Dále mě zajímalo, jestli rodiče raději volí pro své postižené dítě zařízení, ve kterém
se mohou i oni sami podílet na řízení, nebo dokonce i na vlivu na vývoj kvality služeb.
Chtěla jsem zjistit, co ovlivňuje častější střídání zaměstnanců

v neziskových

organizacích a zda ve státních zařízeních pracuje vyšší počet vysokoškolsky vzdělaných
osob než v neziskových organizacích.
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4

Výzkumné šetření

Část výzkumná je rozdělena na dvě části. V první části se zabývám porovnáním
stacionářů podle zřizovatele. Druhá část je věnována výzkumu názorů rodičů mentálně
postižených dětí, které navštěvují denní a týdenní pobyty ve stacionářích.
V rámci první části výzkumu jsem oslovila vedení stacionářů, zřízených pro osoby
s mentálním postižením či kombinovaným postižením, z celé České republiky.
Seznamy adres stacionářů jsem získala na webových stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí, osobním, telefonickým a písemným jednáním na jednotlivých krajských
a městských úřadech a jejich webových stránkách. Seznamy stacionářů viz příloha č.6.
Nejprve jsem telefonicky oslovila Ministerstvo práce a sociálních věcí se žádostí o
poskytnutí informací o seznamu adres všech stacionářů pro osoby s mentálním
postižením. Administrativní pracovnice mi sdělila, že neposkytuje žádné informace a už
vůbec ne pro diplomové práce. Tyto informace jsem proto vyhledala na webových
stránkách tohoto ministerstva. Dalším krokem bylo oslovení pracovníků odborů
sociálních věcí jednotlivých krajských a městských úřadů. Zde jsem se pro změnu
setkala s velmi ochotným a milým jednáním. Úplně se mnou odmítla spolupracovat
pracovnice Středočeského krajského úřadu s odpovědí: „To není moje povinnost vás
informovat, najděte si to, kde chcete." Tato odpověď mě velice šokovala a vzala mi
chuť k dalšímu pokračování zjišťování adres na jednotlivých krajích.
Zjistila jsem, že ve Středočeském kraji mají pouze čtyři stacionáře. Na druhou stranu
mají velké množství ústavů sociální péče (celkem šestnáct ÚSP pro mentálně
postiženou mládež). V Moravskoslezském kraji mají celkem deset stacionářů, jejichž
zřizovateli je ve dvou případech kraj, ve třech případech obec a v pěti případech je
zřizovatelem charita či diakonie.
Po zjištění adres jsem rozeslala dopisy se žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku.
Celkem bylo obesláno 67 zařízení z celé České republiky. Pochopení pro mojí
diplomovou práci a ochotu informovat o svých zařízeních projevilo 25 stacionářů.
Dotazník obsahuje třináct otázek. Jedenáct otázek je kvantitativního charakteru a
dvě otázky jsou kvalitativního charakteru - je třeba na ně odpovědět slovně a
holisticky. Vyplňování dotazníku nebylo anonymní. Pro potřeby své diplomové práce

47

jsem výsledky dotazníků rozdělila na dvě části - státní organizace (město, kraj) a
neziskové organizace (občanská sdružení, charita).
Realizační doba první části výzkumu, při které jsem použila především metodu
dotazníku, trvala od prosince 2004 do března 2005. Realizační doba druhé části
výzkumu, při které jsem použila metodu rozhovoru a pozorování trvala od listopadu
2004 do února 2005.
Rozhovory s rodiči byly uskutečněny ve stacionářích v Ledči nad Sázavou, v Jihlavě,
v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři, v Olomouci a v Jilemnici. Pro potřeby své diplomové
práce jsem oslovila dvanáct zákonných zástupců dětí s mentálním postižením.
S jedenácti respondenty byl rozhovor uskutečněn, jeden rodič tento rozhovor odmítl.
Pro tyto účely jsem si připravila pracovní dotazník - otázky a možnosti odpovědí pro
rodiče. Snažila jsem se volit zařízení se stejnými podmínkami (velikost, prostor
zařízení, materiální vybavení, finanční náklady apod.).

4.1

Metodologie výzkumu

Ve výzkumu jsem kombinovala metody kvantitativní a kvalitativní, protože jsem
potřebovala získat kvantitativní a kvalitativní výsledky. Pro první část výzkumu jsem
zvolila kvantitativní výzkum a explorační metodu - dotazník. Podstatou dotazníku je
zjištění dat a informací o respondentovi (v mém případě stacionáře v České republice),
ale i jeho názorů a postojů k problémům, které dotazujícího zajímají. Na rozdíl od
některých jiných metod je používána forma písemných odpovědí na položené otázky.
Jak jsem již v úvodu zmínila dotazník je neanonymní a obsahuje třináct otázek.
Jedenáct otázek je kvantitativního charakteru a dvě otázky jsou kvalitativního
charakteru - je třeba na ně odpovědět slovně a holisticky. Druhá část výzkumu je
zaměřena na kvalitativní výzkum, jehož hlavním cílem je porozumět člověku. Výběr
osob je zaměřen na konkrétní případy. Používají se hlavně takové metody, které
umožňují být se zkoumanými osobami tváří v tvář např. řízený rozhovor, pozorování.
Pro potřeby výzkumu jsem zvolila řízený rozhovor se zákonnými zástupci mentálně
postižených dětí a jejich pozorování. Oslovila jsem dvanáct rodičů, jeden rodič mi
rozhovor odmítnul. Rozhovory s rodiči byly uskutečněny ve stacionářích v Ledči nad
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Sázavou, v Jihlavě, v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři, v Olomouci a v Jilemnici.
Z důvodu objektivity jsem zvolila tři stacionáře státní a tři nestátní.

4.2

Vyhodnocení první části výzkumu - dotazníku

Vyhodnocení dotazníků obsahuje tři části. V první části jsem vyhodnotila dotazníky
neziskových organizací, ve druhé části jsou výsledky státních organizací a třetí část
obsahuje rozdíly mezi státní a neziskovou sférou. Dotazník viz. příloha č. 1.

4.2.1

Výsledky dotazníků, vyhodnocení neziskových organizací - část první

Jak jsem již uvedla ve výzkumném šetření a v kapitole 3.2 Metodologie výzkumu,
bylo obesláno 67 zařízení z celé České republiky. Pochopení pro mojí diplomovou práci
a ochotu informovat o svých zařízeních projevilo 25 stacionářů. Dotazník obsahuje
třináct otázek. Jedenáct otázek je kvantitativního charakteru a dvě otázky jsou
kvalitativního charakteru - je třeba na ně odpovědět slovně a holisticky. Vyplňování
dotazníku nebylo anonymní.

1. Kdo je zřizovatelem vašeho zařízení?
Všichni dotazovaní odpověděli - c), tzn. nestátní.
Většina zařízení funguje pod právní formou jako je OBČANSKÉ SDRUŽENÍ nebo
CHARITA.

2. Jaká je velikost vašeho města?
Pouze jeden stacionář se vyskytuje ve městě do šesti tisíc obyvatel, ostatní odpovědi se
dělí přesně na polovinu mezi možnost b) a c), tzn. počet obyvatel šest až deset tisíc a
více jak deset tisíc.

3. Platí rodiče klientů s mentálním postižením za poskytované služby?
Celé tři čtvrtiny odpovědí obsahují v tomto bodě odpověď a), tzn., že rodiče klientů
platí za poskytované služby.
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4. Jakým způsobem mohou rodiče ovlivnit kvalitu služeb a hospodaření
stacionáře?
Zde se vyskytují odpovědi, které jsou totožné: rodiče se mohou vyjádřit k nabízeným
službám a hospodaření formou dotazníku nebo ústně. V mnohých stacionářích existují
Rady rodičů klientů (rodiče se podílejí na řízení, náplni a činnostech stacionáře),
čtvrtletní setkávání rodičů klientů a zaměstnanců stacionáře. Třetina dotazovaných
uvádí, že i samotní klienti mají právo a možnost rozhodovat o činnostech a druhu služeb
(zařízení s dospělými klienty).

5. Jak daleko dojíždějí rodiče dětí s mentálním postižením za službami vašeho
zařízení?
Nejvíce se vyskytují odpovědi c), tzn. do dvaceti pěti kilometrů. Často je nabízena
možnost využití služeb dopravy poskytované stacionářem, většinou za finanční
poplatek.

6.

Zaměstnáváte

alespoň

jednoho

pracovníka

středoškolského

nebo

vysokoškolského ekonomického směru?
Nadpoloviční většina odpovědí je kladná, tzn., že mají pracovníka středoškolského nebo
vysokoškolského směru. Vyskytují se odpovědi: společný rozpočtář pro několik
zařízení.

7. Do jaké míry máte jistotu, jak jsou každoročně zajištěny vaše finanční
prostředky na provoz, na platy zaměstnanců, aj.?
Tři čtvrtiny dotázaných odpovídají, že jejich jistota finančních prostředků je nula až
padesát procent, tedy odpověď a). Odpověď b), tedy padesát až osmdesát procent se
vyskytuje u jedné čtvrtiny dotazovaných. Odpověď c), tedy jistotu nebo téměř jistotu
finančních prostředků nemá žádné z dotazovaných zařízení.

8. Jakým způsobem získáváte finance?
V této otázce jsou využity všechny možnosti odpovědí, tzn. sponzoři, granty, nadace,
státní rozpočet. Vyskytuje se i vlastní výroba, sbírky a živnostenské listy.
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9. Kolik procent personálu má vysokoškolské vzdělání?
Všichni dotazovaní odpověděli možnost a), tzn., že vysokoškolské vzdělání má pouze
nula až padesát procent zaměstnanců.

10. Kolik pracovníků zaměstnáváte?
Počet zaměstnanců se pohybuje v těchto zařízeních od šesti do jedenácti osob. Jediné
zařízení (Energie v Meziboří) má 48 zaměstnanců.

11. Jaká je průměrná délka odpracovaných let odborných pracovníků?
Průměrná délka odpracovaných let odborných pracovníků se pohybuje od třech do
dvaceti let. V průměru to činí 12,37 roků.

12. Jaká je věková struktura personálu?
Věková struktura personálu se pohybuje v rozmezí dvacet dva až padesát sedm let. Pro
zajímavost, nejmladší složení zaměstnanců - dvacet dva až třicet sedm let, má zařízení
Denní stacionář Velké Meziříčí, nej starší věkovou strukturu personálu - dvacet dva až
padesát šest, má Denní stacionář v Havlíčkově Brodě. Věková struktura v průměru je
31,25 let.

13. Na jaké problémy narážíte a jak by vám mohl stát pomoci?
Všechny odpovědi na tuto otázku jsou shodné: především nejistota financování
v přechodném období leden - březen, každoročně před schválením dotací. Dále je
uváděna špatná legislativa, nerovnost nestátních neziskových organizací vůči státní,
nejistota pokračování projektů v dalších letech.
4.2.2

Výsledky dotazníků, vyhodnocení státních organizací - část druhá

1. Kdo je zřizovatelem vašeho zařízení?
Nejvíce odpovědí je b), tzn., že zřizovatelem těchto zařízení je město. Dále se vyskytuje
možnost c) - Karlovarský kraj.

2. Jaká je velikost vašeho města?
Téměř všechny stacionáře odpověděly c), tedy deset tisíc a více obyvatel.
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3. Platí rodiče klientů s mentálním postižením za poskytované služby?
Dvě čtvrtiny odpovědí obsahují v tomto bodě odpověď a), tzn., že rodiče klientů platí za
poskytované služby. V některých případech platí pouze stravné, padesáti procentní
bezmocnost a dále pak podle vyhlášky číslo 83/1993 Sb.

4. Jakým způsobem mohou rodiče ovlivnit kvalitu služeb a hospodaření
stacionáře?
Zde se objevují odpovědi typu: spolupráce s odbornými vychovateli, pravidelná
docházka dítěte, vyplňování dotazníků, předkládání požadavků na kvalitu sociální
služby, individuální připomínky.

5. Jak daleko dojíždějí rodiče dětí s mentálním postižením za službami vašeho
zařízení?
Vyskytují se všechny možnosti odpovědí. Nejvíce však odpověď c), tzn. do dvaceti pěti
kilometrů.

6.

Zaměstnáváte

alespoň

jednoho

pracovníka

středoškolského

nebo

vysokoškolského ekonomického směru?
Nadpoloviční většina odpovědí je kladná, tzn., že mají pracovníka středoškolského nebo
vysokoškolského směru. Vyskytují se i záporné odpovědi.

7. Do jaké míry máte jistotu, jak jsou každoročně zajištěny vaše finanční
prostředky na provoz, na platy zaměstnanců, aj.?
Tři čtvrtiny dotázaných odpovídají, že jejich jistota finančních prostředků je osmdesát
až sto procent, tedy odpověď c). Objevuje se i odpověď a), tzn. nula až padesát procent,
ale i odpověď b), což je padesát až osmdesát procent.

8. Jakým způsobem získáváte finance?
V této otázce jsou využity všechny možnosti odpovědí, tzn. sponzoři, granty, nadace,
státní rozpočet. Vyskytuje se i kraj, město, magistrát a příspěvky od rodičů, také státní
příspěvek na lůžko.
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9. Kolik procent personálu má vysokoškolské vzdělání?
Všichni dotazovaní odpověděli možnost a), tzn., že vysokoškolské vzdělání má pouze
nula až padesát procent zaměstnanců.

10. Kolik pracovníků zaměstnáváte?
Počet zaměstnanců se pohybuje v těchto zařízeních od šesti do třiceti dvou osob.
Zařízení s nejmenším počtem pracovníků je Dětský stacionář v Mostě (6 zaměstnanců).
Největší počet zaměstnanců (35) je v Dětském centru v Jilemnici.

11. Jaká je průměrná délka odpracovaných let odborných pracovníků?
Průměrná délka odpracovaných let odborných pracovníků se pohybuje od pěti do
dvaceti let. V průměru to činí 13,6 roků.

12. Jaká je věková struktura personálu?
Věková struktura personálu se pohybuje v rozmezí dvacet až padesát osm let. Pro
zajímavost, nejmladší zaměstnanec (20 let) pracuje v Denním centru v Jihlavě, nejstarší
zaměstnanec (58 let) pracuje ve Stacionáři v Hradci Králové.

13. Na jaké problémy narážíte a jak by vám mohl stát pomoci?
Na tuto otázku se vyskytují odpovědi: problémy ve spolupráci s rodiči, finanční potíže blíže nespecifikované, potřebná odborná školení finančně náročná. Ale vyskytuje se zde
i odpověď: nemáme žádné problémy.

4.2.3

Posouzení rozdílů mezi státní a neziskovou organizací - část třetí

1. Kdo je zřizovatelem vašeho zařízení?
První otázka rozděluje organizace na státní a nestátní. Ze získaných vyplněných
dotazníků se vykrystalizoval vzorek, který odpovídal téměř dvěma shodným polovinám:
třináct nestátních a dvanáct státních organizací. Prokázalo se zvýšení podílu zajišťování
těchto služeb nestátními organizacemi, které jsou schopny uspokojit individuální
potřeby klientů ve větší šíři a stejné kvalitě, často při menších finančních nákladech. Je
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to projev potřeby uspokojit sociální služby v takové šíři a kvalitě v jaké to není schopen
zabezpečit stát ani samospráva.

2. Jaká je velikost vašeho města?
Nezisková organizace - pouze jeden stacionář se vyskytuje ve městě do šesti tisíc
obyvatel, ostatní odpovědi se dělí přesně na polovinu mezi možnost b) a c), tzn. počet
obyvatel šest až deset tisíc a více jak deset tisíc.
Státní organizace - téměř všechny stacionáře odpověděly c), tedy deset tisíc a více
obyvatel.
Jak ukazují výsledky dotazníku, jsou státní stacionáře zřizovány ve větší míře ve
městech s vyšším počtem obyvatel Myslím, že jsem měla v dotazníku zvolit ještě
možnost - velikost města s počtem obyvatel nad dvacet tisíc a více. Zřejmě by se
projevil markantnější rozdíl. Podle mého zjištění vyplňují neziskové organizace
potřebu zřizování zařízení pro tyto služby také v menších městech, což je pro stát
často organizačně a finančně náročné.

3. Platí rodiče klientů s mentálním postižením za poskytované služby?
Nezisková organizace - celé tři čtvrtiny odpovědí obsahují v tomto bodě odpověď a),
tzn., že rodiče klientů platí za poskytované služby.
Státní organizace - dvě čtvrtiny odpovědí obsahují v tomto bodě odpověď a), tzn., že
rodiče klientů platí za poskytované služby. V některých případech platí pouze stravné,
padesáti procentní bezmocnost a dále pak podle vyhlášky číslo 83/1993 Sb.
Rodiče klientů platí v neziskových organizacích za poskytované služby téměř ve
všech případech, naopak ve státních organizacích je to především platba za
stravné a za poskytování služby svozu - doprava klientů do zařízení. V obou
případech se platby řídí stanovenou vyhlášku.

4. Jakým způsobem mohou rodiče ovlivnit kvalitu služeb a hospodaření
stacionáře?
Nezisková organizace - zde se vyskytují odpovědi, které jsou totožné: rodiče se mohou
vyjádřit k nabízeným službám a hospodaření formou dotazníku nebo ústně. V mnohých
stacionářích existují Rady rodičů klientů (rodiče se podílejí na řízení, náplni a
činnostech stacionáře), čtvrtletní setkávání rodičů klientů a zaměstnanců stacionáře.
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Třetina dotazovaných uvádí, že i samotní klienti mají právo a možnost rozhodovat o
činnostech a druhu služeb (zařízení s dospělými klienty).
Státní organizace - zde se objevují odpovědi typu: spolupráce s odbornými
vychovateli, pravidelná docházka dítěte, vyplňování dotazníků, předkládání požadavků
na kvalitu sociální služby, individuální připomínky.
Z porovnání odpovědí respondentů jasně vyplývá, že v neziskové organizaci mají
rodiče klientů zásadní právo zasahovat do kvality poskytovaných služeb - písemně,
ústně, individuálně, formou setkání rodičů. Při stacionářích existují rady rodičů,
klientů a dokonce i samotní klienti mají právo a možnost rozhodovat o činnostech
a druhu služeb. Naproti tomu ve státních organizacích Rady rodičů neexistují.
Ovlivňování kvality služeb a hospodaření ovlivňuje podle odpovědí docházka dětí,
dotazníky a spolupráce s odbornými vychovateli. V některých případech jsou
rodiče přímo členové občanského sdružení a právem hlasovat na valné hromadě se
přímo podílejí na řízení organizace.

5. Jak daleko dojíždějí rodiče dětí s mentálním postižením za službami vašeho
zařízení?
Nezisková organizace - nejvíce se vyskytují odpovědi c), tzn. do dvaceti pěti
kilometrů. Často je nabízena možnost využití služeb dopravy poskytované stacionářem,
většinou za finanční poplatek.
Státní organizace - vyskytují se všechny možnosti odpovědí. Nejvíce však odpověď c),
tzn. do dvaceti pěti kilometrů.
Obě organizace nabízejí využití služeb dopravy a to za finanční poplatek (např.
Arkadie Teplice 300 Kč/měs., Stacionář v Ledči nad Sázavou si účtuje 4 Kč/km).
Velmi záleží na počtu stacionářů v daném kraji. Například Kraj Vysočina - zde
jsou stacionář souměrně rozloženy, proto nemusí klienti daleko dojíždět (dojíždějí
cca 15 km). Naopak v Libereckém kraji je stacionářů méně, proto klienti musí za
službami překonávat větší vzdálenost (i více jak dvacet pět kilometrů).

6.

Zaměstnáváte

alespoň

jednoho

vysokoškolského ekonomického směru?
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pracovníka

středoškolského

nebo

Nezisková organizace - nadpoloviční většina odpovědí je kladná, tzn., že mají
pracovníka středoškolského nebo vysokoškolského směru. Vyskytují se odpovědi:
společný rozpočtář pro několik zařízení.
Státní organizace - nadpoloviční většina odpovědí je kladná, tzn., že mají pracovníka
středoškolského nebo vysokoškolského směru. Vyskytují se i záporné odpovědi.
Obě organizace mají ve většině případů pracovníka středoškolského nebo
vysokoškolského ekonomického směru. V neziskových organizacích se vyskytuje
v rámci úspory mzdových prostředků účetní nebo rozpočtář pro několik středisek
najednou. Tuto možnost státní organizace nevyužívají. V některých případech
ekonomické a hospodářské záležitosti spadají pod ekonomický úsek města či kraje.

7. Do jaké míry máte jistotu, jak jsou každoročně zajištěny vaše finanční
prostředky na provoz, na platy zaměstnanců, aj.?
Nezisková organizace - tři čtvrtiny dotázaných odpovídají, že jejich jistota finančních
prostředků je nula až padesát procent, tedy odpověď a). Odpověď b), tedy padesát až
osmdesát procent se vyskytuje u jedné čtvrtiny dotazovaných. Odpověď c), tedy jistotu
nebo téměř jistotu finančních prostředků nemá žádné z dotazovaných zařízení.
Státní organizace - tři čtvrtiny dotázaných odpovídají, že jejich jistota finančních
prostředků je osmdesát až sto procent, tedy odpověď c). Objevuje se i odpověď a), tzn.
nula až padesát procent, ale i odpověď b), což je padesát až osmdesát procent.
Zodpovědí jasně vyplývá, že státní organizace nemají obavy o

finanční

prostředky, tak jako organizace neziskové.

8. Jakým způsobem získáváte finance?
Nezisková organizace - v této otázce jsou využity všechny možnosti odpovědí, tzn.
sponzoři, granty, nadace, sbírky, fond věcných darů, íundraisingové aktivity, státní
rozpočet. Vyskytuje se i vlastní výroba a živnostenské listy.
Státní organizace - v této otázce jsou využity všechny možnosti odpovědí, tzn.
sponzoři, granty, nadace, státní rozpočet. Vyskytuje se i kraj, město, magistrát a
příspěvky od rodičů, také státní příspěvek na lůžko!!!!!!!
Způsob získávání financí u obou organizací zahrnuje všechny nabízené možnosti.
Jak ukazují výsledky, neziskové organizace musí vyvíjet větší úsilí - fundraising,
sbírky, živnostenské listy, vlastní výrobky, psaní a realizace projektů.
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9. Kolik procent personálu má vysokoškolské vzdělání?
Nezisková organizace - všichni dotazovaní odpověděli možnost a) tzn., že
vysokoškolské vzdělání má pouze nula až padesát procent zaměstnanců.
Státní organizace - všichni dotazovaní odpověděli možnost a) tzn., že vysokoškolské
vzdělání má pouze nula až padesát procent zaměstnanců.
K mému velkému překvapení výsledky ukazují, že ať státní ěi neziskové, v obou
organizacích

tvoří

vysokoškolsky

vzdělané

osoby

pouze

padesát

procent

zaměstnanců.

10. Kolik pracovníků zaměstnáváte?
Nezisková organizace - počet zaměstnanců se pohybuje v těchto zařízeních od šesti do
jedenácti osob. Jediné zařízení (Energie v Meziboří) má 48 zaměstnanců.
Státní organizace - počet zaměstnanců se pohybuje v těchto zařízeních od šesti do
třiceti dvou osob. Zařízení s nejmenším počtem pracovníků je Dětský stacionář v Mostě
(6 zaměstnanců). Největší počet zaměstnanců (35) je v Dětském centru v Jilemnici.
Z výsledků vyplývá, že neziskové organizace zaměstnávají menší počet pracovníků
než státní organizace. Výsledek patrně souvisí s větší finanční nestabilitou a tím
také velkým tlakem na efektivitu. Mzdové náklady představují ve všech zařízeních
podstatnou část rozpočtu.

11. Jaká je průměrná délka odpracovaných let odborných pracovníků?
Nezisková organizace - délka odpracovaných let odborných pracovníků se pohybuje od
třech do dvanácti let. V průměru to činí 7 roků.
Státní organizace - průměrná délka odpracovaných let odborných pracovníků se
pohybuje od pěti do dvaceti let. V průměru to činí 13,6 roků.
Podle výsledků se dá říci, že délka odpracovaných let odborných pracovníků
v neziskových organizacích je téměř o polovinu kratší než ve státních. Podle mého
zjištění se tady opět projevuje vliv finanční nestability nestátních zařízení, které
pracovníkům s delší praxí nejsou schopny odpovídajícím způsobem zvyšovat
mzdové ohodnocení. Zdrojem nespokojenosti zaměstnanců v neziskové organizaci
je také uzavírání pracovních smluv na dobu určitou opakovaně v závislosti na
ročním přidělování dotací.
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12. Jaká je věková struktura personálu?
Nezisková organizace - věková struktura personálu se pohybuje v rozmezí dvacet dva
až padesát sedm let. Pro zajímavost, nejmladší složení zaměstnanců - dvacet dva až
třicet sedm let, má zařízení Denní stacionář Velké Meziříčí, nej starší věkovou strukturu
personálu - dvacet dva až padesát šest, má Denní stacionář v Havlíčkově Brodě.
Věková struktura v průměru je 31,25 let.
Státní organizace - věková struktura personálu se pohybuje v rozmezí dvacet až
padesát osm let. Pro zajímavost, nejmladší zaměstnanec (20 let) pracuje v Denním
centru v Jihlavě, nej starší zaměstnanec (58 let) pracuje ve Stacionáři v Hradci Králové.
Ve věkové struktuře obou zařízeních neshledávám žádných velkých rozdílů.
Neprokázal se předpoklad, že v neziskových organizacích je nižší věkový průměr
zaměstnanců.

13. Na jaké problémy narážíte a jak by vám mohl stát pomoci?
Nezisková organizace - všechny odpovědi na tuto otázku jsou shodné: především
nejistota financování v přechodném období leden - březen, každoročně před schválením
dotací. Dále je uváděna špatná legislativa, nerovnost nestátní neziskové organizace vůči
státní, nejistota pokračování projektů v dalších letech.
Státní organizace - na tuto otázku se vyskytují odpovědi: problémy ve spolupráci
s rodiči, finanční potíže - blíže nespecifikované, potřebná odborná školení finančně
náročná. Ale vyskytuje se zde i odpověď: nemáme žádné problémy.
Pro lepší orientaci v problémech neziskových organizací cituji odpovědi z vybraných
dotazníků:
Stacionář Petrklíč Ledeč nad Sázavou - „Kdyby se zajímali státní úředníci o
problematiku sociální, o které se vůbec nemluví a v současnosti se nedělá v tomto směru
nic. Pomohlo by nám, kdyby se podařilo sladit související oblasti, více propojit zákony
školské se sociálními (např. pro děti s mentálním postižením uzákonili povinnou školní
docházku, ale v sociálním zákoně číslo 182/1991 Sb. už nevznikl nárok na kompenzační
pomůcky pro tyto děti, které ke studiu potřebují atd.). Těchto problému je spousta.
Vznikají i v rámci samotných postižení. Máme tu děti s kombinovanými vadami a jako
tělesně postižení mají nárok na kompenzační pomůcky, ale jako mentálně postižení
nejsou schopni splnit podmínky s tím související. A kdyby nekrátili tolik skupiny
zdravotně postižených a starým osobám přidělovaný rozpočet, který je stále menší
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(protože je to nejpočetnější sociální skupina a nejvíce je to u financí znát - tak to je
smutný důvod)."
Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve Velkém
Meziříčí zmiňuje: „ Malá podpora sociálních služeb, často i nezájem o potřeby sociálně
ohrožených skupin obyvatele."
Denní stacionář v Havlíčkově Brodě: „Pokud by stát postavil nestátní neziskové
organizace na stejnou finanční úroveň, jako státní zařízení. Tím by odpadla finanční
nejistota, alespoň v základních potřebách nutných k fungování takových zařízení. "
Centrum výchovy a vzdělávání mentálně postižených v Přerově: „ Stále není zákon o
sociálních službách. Nestátní neziskové organizace žijí stále z roku na rok. Služby
poskytují za dvě třetiny nákladů jako státní zařízení (i méně). Nestátní subjekty pracují
moderně, využívají nové poznatky a metody

"

Stacionář Jasněnka v Uničově: „ Tohle téma je na samostatnou diplomovou práci, ale
hlavně finance!!!"
Přestože se prokázala rovnoměrnost v rozložení poskytování služeb mezi státní
a

nestátní

organizace,

bojují

neziskové

organizace

neustále

s nerovnými

podmínkami ze strany podpory státu. Jedná se především o nulové záruky
přidělení dotací na stávající služby, pozdní převody dotací , omezené možnosti
ovlivňovat legislativu v dané oblasti služeb, přistup k informacím. Spolupráce
státu, samosprávy s neziskovými organizacemi často závisí na neformálních
vztazích a osvícenosti jednotlivých úředníků, zatímco postup a povinnosti vůči
státním organizacím má jasná pravidla.
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Tabulka číslo 1 - vyhodnocení dotazníků - neziskové organizace (vyjádření v procentech
je zaokrouhleno na celá čísla)
Ot.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Odpověď a
0%
0%
80%
hodnoceno slovně
20%
70%
80%
70%
100%
hodnoceno slovně
hodnoceno slovné
hodnoceno slovně
hodnoceno slovně

Odpověď b

Odpověď c

0%
50%
10%

0%
50%
10%

20%
30%
20%
20%

60%

Odpověď d

Odpověď

jiné

100%

10%

Tabulka číslo 2 - vyhodnocení dotazníků - státní organizace (vyjádření v procentech je
zaokrouhleno na celá čísla)
Ot.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Odpověď a
0%
0%
60%
hodnoceno slovně
20%
60%
10%
10%
100%
hodnoceno slovně
hodnoceno slovně
hodnoceno slovně
hodnoceno slovně

Odpověď b

Odpověď c

92%
10%
0%

0%
90%
12%

20%
40%
10%
0%
0%

60%

60

80%
20%
0%

odpověď d

Odpověď
. jiné
8%

18%

70%

Tabulka číslo 3 - celkové vyhodnocení - porovnání

Odpověď a
Otázka č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
' 11
12
13

NNO
0%
0%
80%
Hodnoceno
20%
70%
80%
70%
100%
Hodnoceno
Hodnoceno
Hodnoceno

Státní
0%
0%
60%
slovně
20%
60%
10%
10%
100%
slovně
slovně
slovně

Odpověď b

Odpověď c

Odpověď d

NNO

Státní

NNO

Státní

NNO

státní

0%
50%
10%

92%
10%
0%

0%
50%
10%

0%
90%
12%

100%
0%
0%

0%
18%

20%
30%
20%
20%
0%

20%
40%
10%
0%
0%

60%

60%

0%
10%
0%

80%
20%
0%

0%

0%

Hodnoceno slovně
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Odpověď jiné
NNO

státní
8%

0%

70%

Pro lepší představu předkládám ještě grafické vyjádření.

NNO
100%
80%
60%

•
•
•
•
•

40%

20%
0%
2

3

4

5

6

7

8

odp. jiné
odpo.d
odpo.c
odpo.b
odp. a

9

otázka

Státní organizace
100%

%

80%

• odp. jiné

60%

• Odpověď d
• Odpověď c

40%

• Odpověď b

20%
0%

• odpověď a
1

2

3

4

5

6

otázky
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7

8

9

4.3

Vyhodnocení druhé části výzkumu - řízeného rozhovoru

Připomínám, že jsem měla pro rozhovor připravené otázky a rozhovory, které byly
uskutečněny celkem s jedenácti rodiči ve stacionářích v Ledči nad Sázavou, v Jihlavě,
v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři, v Olomouci a v Jilemnici. Uvítala jsem však i
iniciativu od rodičů, jejich připomínky a návrhy. Pro lepší přehled uvádím hodnocení
odpovědí

rodičů

v procentech.

Některým

rodičům

moje

formulace

dotazů

nevyhovovala, a proto uvedli vlastní odpověď, která nejvíce odpovídala jejich současné
životní situaci. Otázky pro rodiče viz. příloha č. 2.

1. Který faktor je nejdůležitější při vašem rozhodování umístit dítě do stacionáře?
a) vzdálenost

8%

b) zřizovatel - státní - nestátní

20 %

c) finanční náročnost

12 %

d) kvalita služeb

60 %
• vzdálenost
8%
20%

60%

I

12%

• zřizovatel
• finanční
náročnost
• kvalita

2. Kdo vám doporučil stacionář?
a) známí

70 %

b) sociální pracovnice

15 %

c) lékař

15%

Dále některé rodiče oslovil stacionář sám nebo ho doporučil rodičům ředitel zvláštní
školy.
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• známí

15%
15%
70%

• sociální
pracovnice
• lékař

3. Zdá se vám pobyt dítěte ve stacionáři
a) finančně náročný

22 %

b) finančně únosný

75 %

c) velmi nákladný

3%

Část rodičů ekonomicky slabších se domnívá, že doprava dítěte do stacionáře
pohodlná, ale finančně náročná.
• finančně
náročný
• finančnč
únosný
• velmi
nákladný

4. Pozorujete zlepšení stavu vašeho dítěte od nástupu do stacionáře?
a) ano

80 %

b) ne

5%

c) v některé oblasti

15 %

Oblasti - oblast jemné a hrubé motoriky, řečová, pohybová, rozumová.
• ano
Blne
80%

• v některé
oblasti
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5. Myslíte si, že je vaše dítě ve stacionáři spokojené?
a) ano

95 %

b) ne

0%

c) někdy

5%

6. Byli jste provedeni po budově stacionáře při vaší první návštěvě?
a) ano

90 %

b) ne

2%

c) jen v části budovy

8%

7. Myslíte, že péče, která se zde věnuje dětem, je dostatečná?
a) ano

90 %

b) ne

0%

c) průměrná

10 %

• ano
• ne
• průměrná
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8. Myslíte, že strava ve stacionáři dítěti co do kvality a množství vyhovuje?
a) ano

98 %

b) ne

0%

c) má výhrady

2%

98%

• ano
• ne
• má výhrady

9. Ulehčil vám pobyt dítěte ve stacionáři každodenní život?
a) ano

90 %

b) ne

0%

c) jak kdy

10%

• ano
• ne
• j a k kdy

10. Uvažujete o změně zařízení pro vaše dítě?
a) ano

3%

b) ne

97 %

• ano
• ne
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11. V případě, že by se naskytla možnost umístit vaše dítě do jiného zařízení,
vyhovovalo by vám to?
a) Po - Pá s noclehy doma

70 %

b) celotýdenní

28 %

c) celoroční

2%
• Po-Pás
noclehy
doma
• celotýdenní

280/2%
— —

70%
• celoroční

12. Stává se, že vám vymění ve stacionáři oblečení Vašeho dítěte?
a) ano

15 %

b) ne

85 %

c) často

0%

0%

15%
• ano
• ne

85%

• často

13. Chodíte se svým dítětem pravidelně na rehabilitaci?
a) ano

20 %

b) ne

55%

c) jen při zdravotních potížích

25 %

Rodiče, kteří uvedli, že na rehabilitaci nechodí, využívají služeb stacionáře, který
rehabilitaci svým klientům poskytuje
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• ano
25%

20%
• nc
55%
• j e n při
zdravotních

V rozhovoru dále vyplynulo, že si rodiče cení možnost dítěte vzdělávat se, osvojit si
některé druhy činností (např. práce s keramickou hlínou, vaření), rozvoj komunikace,
neustálé zaměstnání dítěte. Za velmi pozitivní považují rodiče možnost, že si mohou
během pobytu dítěte ve stacionáři vyřídit různé záležitosti (lékař, možnost docházet do
zaměstnání, úřední záležitosti). Jedna matka se vyjádřila, že by sama nezvládla věnovat
se svému dítěti a připravovat pro něj různorodé činnosti, vzhledem k jeho sourozencům
a péči o ně. Rodiče shodně uvádějí trpělivost personálu a možnost, že dítě může do
stacionáře docházet každý den a není vytrženo z rodinného prostředí, což přispívá ke
spokojenosti celé rodiny. Dále pak je pro rodiče velmi důležité, že se dítě postupně učí
postarat se samo o sebe, o své věci, bez dozoru dospělého či s jeho pomocí. Objevila se
obava, že si rodiče neví s mentálním postižením rady, proto tedy oceňují profesionální
přístup pracovníků stacionáře.
Za nevýhody stacionáře považují nedostatek prostoru (ve dvou případech), malou
možnost vzdělávání pomocí výpočetní techniky. Dále by si rodiče přáli, aby byl
stacionář v provozu i o prázdninách a někdy i o víkendech.

4.4 Popis zařízení - osobní zkušenosti ze stacionáře
Na dokreslení dotazníkového šetření uvádím vlastní zkušenosti získané v Denním
stacionáři Petrklíč v Ledči nad Sázavou. V tomto stacionáři jsem absolvovala
průběžnou a souvislou praxi ve čtvrtém ročníku. Dodnes do Petrklíče docházím a
snažím se podle svých možností co nejvíce spolupracovat jako dobrovolník.
Zřizovatelem Petrklíče je oblastní charita Havlíčkův Brod, jejíž založení se datuje na
říjen 1991. Je součástí Diecézní charity Hradec Králové. Ze statutu vyplývá, že
posláním charity je služba milosrdné lásky a pomoc bližním v nouzi. Za svého pobytu
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jsem měla možnost zjistit, že toto poslání je v tomto zařízení opravdu naplňováno a to
jak na profesionální úrovni, tak i na dobrovolnické úrovni.
Impulsem pro vznik zařízení v roce 2002 byla intervence a požadavek rodičů
handicapovaných dětí. Podstatný byl fakt, že nejbližší stacionář byl vzdálen 32
kilometrů.
Stacionář Petrklíč je určen dětem a mládeži s mentálním nebo kombinovaným
postižením bydlící v regionu Ledeč nad Sázavou. Pracovníci akceptují rozdíly mezi
lidmi,

které

mohou

být

spojeny

s věkem,

pohlavím,

zdravotním

stavem,

socioekonomickým postavením a etnickým původem. Při sjednávání služby je nový
uživatel seznámen s chodem zařízení, nabízenými službami a provozní dobou. Rodič
nebo zákonný zástupce má možnost několika nezávazných návštěv stacionáře.
Nezbytným předpokladem pro přijetí do stacionáře je:
•

druh postižení, jemuž se stacionář věnuje (mentální nebo kombinované)

•

věk dítěte nad 4 roky

•

zpráva od odborného lékaře

•

vyplnění vstupního dotazníku

•

absolvování vstupního pohovoru s vedoucím stacionáře (seznámení s dítětem, mírou
jeho postižení, aktuálním zdravotním stavem, názvy užívaných léků, případně jejich
podání, stravovacími návyky, projevy dítěte a jeho dovednostmi)

•

uzavření dohody o pobytu ve stacionáři

•

souhlas s řádem stacionáře
Odmítnutí poskytnout služby je možno pouze v případě, že:

•

kapacita zařízení je naplněna

•

dítě nebo jeho zákonný zástupce nesplnil jedno nebo několik z výše uvedených
kriterií

•

zdravotní stav dítěte se zhorší natolik, že ohrožuje sebe či své okolí

Stacionář se nachází v prostorách bývalé mateřské školy (pronájem poskytuje město
za symbolickou cenu). Nalezneme zde dvě třídy, kuchyňku, malou tělocvičnu,
rehabilitační místnost, ředitelnu, dvě šatny, toalety a koupelnu. Vzhledem ke
stoupajícímu nárůstu klientů je tato budova malá, a tedy nevyhovující. Proto se
zaměstnanci snaží najít nové prostory pro provoz stacionáře.
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Rodiče klientů platí 1000 Kč měsíčně na provoz stacionáře, 4 Kč/km za svoz, 16 Kč
za oběd a 5,40 Kč za svačinu.
Během prvního roku se počet klientů z původních pěti zvýšil na dvanáct. Prvotní
váhavost a nedůvěra rodičů se zcela vytratila, nabídka služeb stacionáře se rozrostla o
každodenní svoz klientů, kolektiv zaměstnanců se stabilizoval na šest osob. V roce 2004
se počet klientů rozrostl na čtrnáct a počet zaměstnanců na osm.
Velmi mne zaujalo, že stacionář Petrklíč je zařízení rodinného typu, kde jsou
uživatelé služeb (klienti) a poskytovatelé služeb (sociální pracovnice, vychovatelky)
v neustálém každodenním styku. Charakter postižení dětí vyžaduje maximální
vzájemnou důvěru, předávání informací o zdravotním stavu a psychice dítěte. Líbilo se
mi, jak navazují zaměstnanci osobní kontakt s rodiči, jak se staví k jejich problémům a
následnému řešení. Jak mi sdělila ředitelka, získání důvěry mentálně postiženého dítěte
je většinou snadnější než získání důvěry rodičů, kteří rozhodují o umísťování svých dětí
do stacionáře. Je to záležitost velice citlivá, nepostihnutelná provozními řády a
standardy. Mnohdy stačí dobré slovo, úsměv, podaná ruka, pomoc v pravý čas.
Vstřícnost, pochopení a obětavost k rodičům jsou u nás prostředkem k udržení klientů.
Klienti mají ve stacionáři pestrý program, který v sobě zároveň nese jistou
pravidelnost. Kromě programů základní péče (dohled, stravování, osobní hygiena,
oblékání a odpočinek) jsou každé pondělí masáže a muzikoterapie. Muzikoterapii
zajišťuje bezplatně tělesně postižený dobrovolník Jiří. V úterý jsou perličkové koupele,
ve středu se jezdí plavat do bazénu, ve čtvrtek se peče a vaří. Jednou za čtrnáct dní je i
canisterapie. Pátky jsou volnější a opakuje se to, co se dělalo celý týden. Dále stacionář
nabízí činnosti s prvky arteterapie (malování, modelování) a ergoterapii (pracovní
terapie - nácvik sebeobsluhy, keramická dílna, kulinářská dílna, práce na zahradě, ruční
práce). Všech programů jsem se osobně zúčastnila a konstatuji, že mě velice zaujaly programy základní péče (dohled, stravování, osobní hygiena, oblékání, odpočinek),
rehabilitace, masáže, plavání v bazénu, činnosti s prvky arteterapie

(malování,

modelování), muzikoterapie, canisterapie a ergoterapie (pracovní terapie - nácvik
sebeobsluhy, keramická dílna, kulinářská dílna, práce na zahradě, ruční práce). Také
jsem měla možnost pracovat jako osobní asistentka dítěte s omezenou schopností
sebeobsluhy. Musím říci, že je to práce velmi namáhavá, ale člověk teprve při takových
činnostech pochopí těžkou situaci rodičů dětí s mentálním postižením.
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Zúčastnila jsem se i nepravidelných aktivit - např. akce konané pro veřejnost Masopust, Karuzošou, lampiónový průvod, výstavy a prodej výrobků klientů.
Z některých nepravidelných aktivit se snaží stacionář získat peníze na provoz, vybavení,
pomůcky aj. Kromě toho oslovují zaměstnanci pravidelně dárce a sponzory (místní
podnikatelé).
Stacionář spolupracuje se základní školou praktickou a s třídou základní školy
speciální. Společně pořádají různé akce pro děti (muzikoterapie, diskotéka, zimní
lyžařský výcvik, letní vícedenní pobyty, vaření, karneval aj.).
Na sedm klientů se vztahuje povinnost školní docházky, kterou jim umožňuje
detašované pracoviště Základní školy praktické v Ledči nad Sázavou. Výuka klientů
probíhá každý den v prostorách stacionáře. Denní program všech klientů se do jisté
míry prolíná. Na svačinu, muzikoterapii, pracovní výchovu a vaření chodí společně.
A jak probíhá denní program stacionáře?
Zaměstnanci každé ráno od sedmi do devíti sváží klienty do stacionáře. Akční rádius
svozu je 25 kilometrů, protože děti jsou až z Čechtic, Dolních Královic a Vlkanova. Tři
klienti této služby nevyužívají a do stacionáře je vozí rodiče. Od osmi do půl desáté je
dopolední program (rozcvička, příprava svačiny, rozumová výchova, pracovní výchova,
rehabilitace). Od půl desáté do deseti je svačina (výchova k sebeobsluze). Od deseti do
půl dvanácté pokračuje dopolední program (pobyt venku, muzikoterapie, canisterapie,
arteterapie, ergoterapie, perličková koupel, aj.). Od půl dvanácté do půl jedné je oběd.
Po obědě následuje odpolední program (odpočinek, literární výchova, výtvarná a
pracovní výchova, aj.), který trvá do dvou hodin. Ve dvě hodiny začínají zaměstnanci
odvážet klienty domů. Poslední klient opouští stacionář o půl čtvrté.
Dozvěděla jsem se, že všichni zaměstnanci stacionáře musí dodržovat předepsaný
etický kodex. Tento kodex je rozdělen do dvou částí - na etické zásady a pravidla
etického

chování pracovníka ve vztahu ke klientovi, ve vztahu ke

svému

zaměstnavateli, ve vztahu ke svým spolupracovníkům, ve vztahu ke svému povolání a
odbornosti a ve vztahu ke společnosti. Etický kodex viz. příloha č. 5.
Na závěr mohu říct, že existence Stacionáře Petrklíč se stále víc a víc zapisuje do
povědomí lidí a společenského života města. Stacionář přispívá ke vzniku integrované
společnosti -

tedy společnosti přátelské ke všem svým minoritním skupinám.

Vyrovnáváním příležitostí zdravotně postižených s ostatní zdravou populací umožňuje
těmto postiženým uplatnit své schopnosti a dovednosti, které by v konkurenci se
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zdravými lidmi nedokázali prosadit, přestože nemusí být o nic horší. Bouráním bariér
předsudku mezi většinovou společností a touto minoritou přispívá stacionář k obohacení
společnosti o jejich názory a jejich vidění světa i o celý jejich různorodý potenciál
schopností. Aktivizace a širší zapojení těchto lidí do společnosti může mít v konečném
důsledku i vliv na snížení zdravotních a sociálních výdajů státu.
Práci s mentálně postiženými shledávám jako náročnou, ale nesmírně inspirující,
obohacující můj vnitřní život, protože jednoduchost a přímočarost těchto bytostí je
neobyčejná. Mám v úmyslu pracovat ve stacionáři jako zaměstnanec.
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Zhodnocení výzkumného šetření

Při srovnání jednotlivých charakteristik typů stacionářů docházím k těmto
závěrům:
Státní stacionáře jsou zřizovány ve větší míře ve městech s vyšším počtem obyvatel.
Nestátní neziskové organizace vyplňují potřebu zřizování zařízení pro tyto služby
v menších městech, což je pro stát často organizačně a finančně náročné. Rodiče
klientů platí v neziskových organizacích za poskytované služby téměř ve všech
případech, naopak ve státních organizacích je to především platba za stravné a za
poskytování služby svozu - doprava klientů do zařízení. V obou případech se platby řídí
stanovenou vyhlášku. Podle mých zjištění v neziskové organizaci mají rodiče klientů
zásadní právo zasahovat do kvality poskytovaných služeb - písemně, ústně,
individuálně, formou setkání rodičů. Při stacionářích existují rady rodičů, klientů a
dokonce i samotní klienti mají právo a možnost rozhodovat o činnostech a druhu služeb.
Naproti tomu ve státních organizacích Rady rodičů neexistují. Ovlivňování kvality
služeb a hospodaření ovlivňuje docházka dětí, dotazníky a spolupráce s odbornými
vychovateli. V některých případech jsou rodiče přímo členové občanského sdružení a
právem hlasovat na valné hromadě se přímo podílejí na řízení organizace.
Obě organizace mají ve většině případů pracovníka středoškolského

nebo

vysokoškolského ekonomického směru. V neziskových organizacích se vyskytuje
v rámci úspory mzdových prostředků účetní nebo rozpočtář pro několik středisek
najednou. Tuto možnost státní organizace nemusí nevyužívat. Státní organizace nemají
obavy o finanční prostředky, tak jako organizace neziskové. Způsob získávání financí u
obou organizací zahrnuje všechny nabízené možnosti. Jak ukazují výsledky, neziskové
organizace musí vyvíjet větší úsilí - fúndraising, sbírky, živnostenské listy, vlastní
výrobky, psaní a realizace projektů. V obou organizacích tvoří vysokoškolsky vzdělané
osoby pouze padesát procent zaměstnanců. Neziskové organizace zaměstnávají menší
počet pracovníků než státní organizace. Výsledek patrně souvisí s větší finanční
nestabilitou a tím také velkým tlakem na efektivitu. Délka odpracovaných let odborných
pracovníků v neziskových organizacích je téměř o polovinu kratší než ve státních.
Projevuje se zde vliv finanční nestability nestátních zařízení, které pracovníkům s delší
praxí nejsou schopny odpovídajícím způsobem zvyšovat mzdové ohodnocení. Zdrojem
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nespokojenosti zaměstnanců v nestátních organizacích je také uzavírání pracovních
smluv na dobu určitou opakovaně v závislosti na ročním přidělování dotací.
Ve věkové struktuře obou zařízeních neshledávám žádných velkých rozdílů.
Neprokázal se předpoklad, že v nestátních neziskových organizacích je nižší věkový
průměr zaměstnanců. Přestože se prokázala rovnoměrnost v rozložení poskytování
služeb mezi státní a nestátní organizace, bojují neziskové organizace neustále
s nerovnými podmínkami ze strany podpory státu. Jedná se především o nulové záruky
přidělení dotací na stávající služby, pozdní převody dotací, omezené možnosti
ovlivňovat legislativu v dané oblasti služeb, přístup k informacím. Spolupráce státu,
samosprávy s neziskovými organizacemi často závisí na neformálních vztazích a
osvícenosti jednotlivých úředníků,

zatímco postup a povinnosti vůči

státním

organizacím má jasná pravidla.

Z druhé části výzkumu (řízený rozhovor s rodiči) vyplývá, že převažuje spokojenost
rodičů nad připomínkami s poskytovanými službami ve stacionáři. Rodiče zastávají
názor, že jejich dítě s mentálním postižením se ve stacionáři všestranně rozvíjí, učí se
samostatnosti a že se personál snaží zlepšit jeho sebeobslužné návyky. Pokud při
stacionáři existuje základní škola speciální (pomocná škola), vidí rodiče velkou výhodu
v možnosti vzdělávání svého dítěte. Rodiče hledají především kvalitu poskytovaných
služeb a není pro ně rozhodující zda je zřizovatelem nestátní nezisková organizace či
státní organizace.
Rodiče shodně uvádějí trpělivost personálu a možnost, že dítě může do stacionáře
docházet každý den a není vytrženo z rodinného prostředí, což přispívá ke spokojenosti
celé rodiny.
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Závěr

Cílem mé práce bylo zjistit kvalitu péče, výchovy a vzdělávání mentálně
postižených jedinců ve státním a neziskovém sektoru a jejich vzájemné porovnání,
protože v dnešní době existuje mnoho typů zařízení, kam mohou rodiče svého potomka
umístit. Tato zařízení se liší způsobem zřízení, kapacitou, a kvalitou poskytovaných
služeb klientům, výší poplatků za péči a dalšími okolnostmi. Měla jsem v úmyslu svojí
prací tyto rozdíly posoudit a pomoci tak rodičům a veřejnosti k jednoduššímu
rozhodování.
V první části své diplomové práce se zabývám pojmy, definicemi, klasifikací,
psychickými zvláštnostmi, vzděláváním a výchovou osob s mentálním postižením.
Hlavní částí mé práce je výzkum, který jsem zpracovala ve dvou etapách. V první
části jsem se zabývala porovnáním stacionářů podle zřizovatele. Zde jsem použila
metodu dotazníku. Druhou část jsem věnovala výzkumu názoru rodičů mentálně
postižených dětí, které navštěvují denní a týdenní pobyty ve stacionáři. V této části
výzkumu byla použita metodu řízeného rozhovoru.
Kvalitu péče, výchovy a vzdělávání mohou nejlépe posoudit rodiče dětí s mentálním
postižením dětí, které pobývají ve stacionářích. Podle mých zjištění je názor rodičů
takový, že pobyt dítěte ve stacionáři je všestranným přínosem pro celou rodinu..
Dítěti je zde poskytnuta odborná péče, vyzkouší si netradiční činnosti a v neposlední
řadě je v kolektivu dětí se stejným postižením. Pobyt ve stacionáři přináší radost a
uspokojení nejen samotnému dítěti, ale i rodičům. Mohou být zaměstnáni na plný
úvazek, věnovat více času dalším dětem v rodině. Jak se ukázalo, vznik stacionářů
s denním a týdenním pobytem dal možnost rodičům a jejich postiženému dítěti být
v každodenním kontaktu či trávit společné víkendy, na rozdíl od celoročního umístění
do ústavu sociální péče. Pro rodiče je nejdůležitější kvalita péče o jejich dítě. Kdo je
zřizovatelem není pro rodiče tak podstatné.
Mým cílem bylo také zjistit co ovlivňuje častější střídání

zaměstnanců

v neziskových organizacích a zda ve státních zařízeních pracuje vyšší počet
vysokoškolsky vzdělaných osob než v neziskových. Příčinou častějšího střídání
zaměstnanců v neziskové organizaci je finanční nestabilita. Jak uvádějí zaměstnanci,
jsou tato zařízení v neustálém „boji" s nerovnými podmínkami ze strany podpory státu.
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Nemají téměř žádnou šanci ovlivňovat legislativu v dané oblasti služeb. Nulové záruky
přidělení dotací a pozdní převody dotací jim ztěžují práci a ohrožují existenci zařízení.
Finanční nejistota je nutí vyvíjet mnohem větší úsilí v získávání financí. Můj
předpoklad,

že v neziskových

zařízeních je

méně

vysokoškolsky

vzdělaných

pracovníků, se nepotvrdil.
Na závěr bych chtěla konstatovat, že státní i nestátní stacionáře se vyvíjejí paralelně,
zajišťují sociální služby ve stejné kvalitě, jsou schopny přizpůsobit své služby
individuálním požadavkům klientů. Jejich výchovný a odborný personál je podle mého
výzkumu na stejné úrovni. Nezavírají po pracovní době „dveře" a nepřestávají myslet
na své klienty.
Jediná otázka pro mě je, PROČ tedy nemají stejnou finanční podporu, stejné
podmínky a stejnou legislativu. Myslím, že by bylo potřebné, aby se kompetentní
orgány začaly touto situací zabývat.
Poznatky a znalosti získané během mého studia a výsledky diplomové práce využiji
pro zkvalitnění vlastní práce ve stacionáři a jako osvětu v komunikaci s ostatními lidmi.
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Příloha č. 1
DOTAZNÍK - první část výzkumu
1. Kdo je zřizovatelem vašeho zařízení?
a) stát
b) město
c) jiné - vypište:
2. Jaká je velikost vašeho města?
a) do 6000 obyvatel
b) 6 0 0 0 - 10 000 obyvatel
c) 10 000 a více

3. Platí rodiče klientů s mentálním postižením za poskytované služby?
a) ano
b) ne
c) platí členské příspěvky
d) jiné-jaké?

4. Jakým způsobem mohou rodiče ovlivnit kvalitu služeb a hospodaření stacionáře?

5. Jak daleko dojíždějí rodiče dětí s mentálním postižením za službami vašeho zařízení?
a) nedojíždí vůbec
b) dojíždí do 10 km
c) dojíždí do 25 km

6. Zaměstnáváte alespoň jednoho pracovníka středoškolského nebo vysokoškolského
ekonomického směru? Prosím, upřesněte.
a) ano
b) ne
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7. Do jaké míry máte jistotu, jak jsou každoročně zajištěny vaše finanční prostředky na
provoz, na platy zaměstnanců, aj.?
a) 0 - 5 0 %
b)

50-80%

c) 80-100%

8. Jakým způsobem získáváte finance?
a) od sponzorů
b) z grantů od nadací
c) ze státního rozpočtu
d) jiné - vypište:

9. Kolik procent personálu má vysokoškolské vzdělání?
a) 0-50%
b) 50- 80%
c) 5 0 - 100%

10. Kolik pracovníků zaměstnáváte?

11. Jaká je průměrná délka odpracovaných let odborných pracovníků?

12. Jaká je věková struktura personálu?

13. Na jaké problémy narážíte a jak by vám mohl stát pomoci?
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Příloha č. 2

OTÁZKY PRO RODIČE - druhá část výzkumu

1. Který faktor je nej důležitější při vašem rozhodování umístit dítě do stacionáře?
a) vzdálenost
b) zřizovatel - státní - nestátní
c) finanční náročnost
d) kvalita služeb

2. Kdo vám doporučil stacionář?
a) známí
b) sociální pracovnice
c) lékař

3. Zdá se vám pobyt dítěte ve stacionáři
a) finančně náročný
b) finančně únosný
c) velmi nákladný

4. Pozorujete zlepšení stavu vašeho dítěte od nástupu do stacionáře?
a) ano
b) ne
c) v některé oblasti

5. Myslíte si, že je vaše dítě ve stacionáři spokojené?
a) ano
b) ne
c) někdy
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6. Byli jste provedeni po budově stacionáře při vaší první návštěvě?
a) ano
b) ne
c) jen v části budovy

7. Myslíte, že péče, která se zde věnuje dětem, je dostatečná?
a) ano
b) ne
c) průměrná

8. Myslíte, že strava ve stacionáři dítěti co do kvality a množství vyhovuje?
a) ano
b) ne
c) má výhrady

9. Ulehčil vám pobyt dítěte ve stacionáři každodenní život?
a) ano
b) ne
c) jak kdy

10. Uvažujete o změně zařízení pro vaše dítě?
a) ano
b) ne

11. V případě, že by se naskytla možnost umístit vaše dítě do jiného zařízení,
vyhovovalo by vám to?
a) Po - Pá s noclehy doma
b) celotýdenní
c) celoroční
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12. Stává se, že vám vymění ve stacionáři oblečení Vašeho dítěte?
a) ano
b) ne
c) často

13. Chodíte se svým dítětem pravidelně na rehabilitaci?
a) ano
b) ne
c) jen při zdravotních potížích

14. Uveďte výhody, které vidíte v pobytu dítěte ve stacionáři.

15. Uveďte připomínky a výtky k provozu stacionáře.
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Příloha č. 3

Seznam adres neziskových organizací

AKORD - sdružení pro pomoc rodinám se zdravotně postiženými dětmi - Ke Karlovu
8, 120 00 Praha 2
APLA - asociace pomáhající lidem s autismem - Brunnerova 1011, 163 00 Praha 17
Řepy
AUTISTIK, o.s. - Kyselová 11189/24, 182 00 Praha 8
Centrum pro mentálně postižené děti - Prokopa Holého 221, 500 00 Hradec Králové
Český svaz mentálně postižených sportovců - Mezi stadiony, 160 17 Praha
Dětské centrum Paprsek - Šestajovická 19, 198 00 Praha 14 - Hloubětín
Společnost DUHA - Českolipská 621, 100 00 Praha 10
Já - člověk, o.s. - Bolevecká 1, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
Juvena - Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
JURTA, o.s. - Pěší 9, 407 11 Nebočany u Děčína
Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem - Štíbrova 1691, 182 00 Praha 8
Máme otevřeno, o.s. - Ječná 28, 120 00 Praha 2
Modrý klíč - Šmolková 567/2, 142 00 Praha 12
NADATIO SAMARITANUS - Sdružení Samaritán - Šilarova 2, 628 00 Brno
OSA, o.s. - Hornomlýnská 1255, 148 00 Praha 4
Porozumění, o.s. - Milánská 471, 109 00 Praha 10 - Petrovice
POHODA - Hálkova 1, 120 00 Praha 2
PORTUS, o.s. - Spálená 5, 111 21 Praha 1
Psychopedická společnost - Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4
RYTMUS, o.s. - Bruselská 16, 120 00 Praha 2
Středisko pomoci dětem a rodičům DAR - Alžírská 647, 160 00 Praha 6
Studio OÁZA - Říční 6, 110 00 Prahal
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Příloha č. 4
Standardy stacionářů

Personální standardy:
Standard:

Je určen způsob výběru a přijímání zaměstnanců

včetně

dobrovolníků.
Kritéria:
•
jsou stanovena písemná pravidla výběru a přijímání pracovníků
•

všechny

pracovní

funkce

mají

specifikovány

potřebný

profil

zaměstnance
•

každý zaměstnanec má sepsánu pracovní smlouvu, která odpovídá
pracovně právním předpisům

•

existuje strategie možného aktivního zapojení bývalých uživatelů služeb

•

všechny pracovní funkce mají popsanou pracovní náplň

Standard: Existuje systém průběžného vzdělávání a zvyšování kvalifikace
pracovníků přiměřeně k jejich pracovnímu zařazení.
Kritéria:
•

všechny pracovní funkce mají přesně a písemně vymezenou pracovní
náplň

•

je určeno, jaká minimální kvalifikace je požadována ke každému
pracovnímu zařazení

•

všichni zaměstnanci mají přístup k informacím o možnostech zvyšování
kvalifikace a možnostech vzdělávání

•

jsou přesně stanoveny podmínky, za kterých si zaměstnanci mohou
zvyšovat kvalifikaci

Standard: Existuje systém profesního rozdělení pracovníků.
Kritéria:
•

J e vypracován provozní (organizační) řád organizace, který stanovuje
vztah podřízenosti a nadřízenosti pracovníků

•

s provozním

(organizačním)

řádem

zaměstnanec při nástupu do zaměstnání

88

musí

být

seznámen

každý

Standard: Organizace má povinnost zajistit supervizi.
Kritéria:
•

supervize odpovídá pracovníkovu pracovnímu zařazení

•

je nezávislá

•

je diskrétní

Standard:

Je jasně deklarovaná

struktura organizace s definovanými

kompetencemi a odpovědnostmi.
Kritéria:
•

Existuje přesné, písemné a všem přístupné vymezení kompetencí

•

Každému pracovníkovi jsou v potřebné míře jasné a srozumitelné
kompetence a odpovědnosti ostatních pracovníků.

•

Je stanoveno, kdo a za jakých podmínek kompetence a odpovědnost
jednotlivých pracovníků vymezuje.

•

Je písemně a transparentně stanoven způsob delegování pravomocí.

•

Je určena osoba zodpovědná za personální záležitosti.

Procedurální standardy:
Standard:

Poskytovatel

má jasně

stanovené cíle poskytování

služby

a způsoby jejich dosahování vycházející z obecných principů sociálních
služeb. Tyto definice cílů a způsobů jsou dostupné.
Kritéria:
•

Existují písemně jasně a v souladu s obecnými principy sociálních služeb
stanovené cíle služby a způsoby jejich dosahování.

•

Existuje písemná a jasná definice cílové skupiny, které je služba
poskytována.

•

Informace o cílích a způsobech jejich dosahování a o cílové skupině jsou
dostupné.

•

Posouzení, zda formulace cílů a způsobů jejich naplňování vychází
z obecných principů sociálních služeb.

Standard: Existuje způsob a pravidla pro přijímání klienta.
Kritéria:
•

každý klient je při prvním osobním kontaktu seznámen s nabídkou
služeb

•

každé zařízení má vypracované postupy při přijímání klienta
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Standard: Existuje smlouva o poskytování služeb.
Kritéria:
•

smlouva je uzavírána mezi klientem (eventuelně jeho zákonným
zástupcem) a poskytovatelem služeb

•

smlouva specifikuje poskytované služby a podmínky, za jakých jsou
poskytovány

Standard: Existuje systém hodnocení kvality a efektivity práce s klientem.
Kritéria:
•

hodnocení kvality a efektivity práce s klientem probíhá průběžně

•

existují konkrétní metody pro hodnocení kvality a efektivity

•

hodnocení se účastní uživatel služby či jeho zákonný zástupce (rodina)

Standard: Proces plánování práce s klientem vychází z individuálních potřeb
klienta
Kritéria:
•

proces plánování probíhá průběžně

•

klient (či jeho rodina) se spolupodílí na procesu plánování

Standard:

Organizace

má

stanoveny

způsoby

a pravidla

ukončení

poskytování sociálních služeb.
Kritéria:
•

ve smlouvě (dohodě) o poskytování sociálních služeb jsou definovány
podmínky, za kterých platnost smlouvy zaniká:

•

smluvní strany od smlouvy mohou odstoupit

•

platnost smlouvy zaniká

•

organizace má vypracovány postupy pro řešení nepředvídaných situací
zakládajících důvod pro ukončení poskytování soc. služeb

Standard:

Po ukončení poskytování

sociálních

služeb je

provedeno

závěrečné zhodnocení.
Kritéria:
•

závěrečné zhodnocení má písemnou formu

•

závěrečné zhodnocení je součástí dokumentace klienta

•

závěrečné zhodnocení je prováděno se snahou o max. objektivitu
organizace
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•

všem účastníkům procesu plánování péče je umožněno se procesu
závěrečné zhodnocení zúčastnit

Standard: Existují pravidla a způsob vedení dokumentace.
Kritéria:
•

dokumentace obsahuje nezbytné informace o klientovi a službách jemu
poskytovaných

•

dokumentace je přístupná klientovi, o kterém je vedena nebo jeho
zákonnému zástupci

•

dokumentace o klientovi není přístupná nepovolaným osobám

Standard: Existují pravidla pro vyřizování stížností.
Kritéria:
•

s pravidly pro vyřizování stížností je seznámen každý klient

•

každý klient má právo na objektivní posouzení jeho stížnosti

Provozní standardy:
Standard: Umístění, velikost a vybavení zařízení je uzpůsobeno jeho poslání,
komplexu poskytovaných služeb, potřebám cílové skupiny a plánované
kapacitě.
Kritéria:
•

Zařízení a jeho jednotlivé poskytované služby jsou fyzicky dostupné
cílové skupině.

•

Vybavení

zařízení

se

provádí

s respektem

k přání

uživatelů

poskytovaných služeb.
•

Vybavení zařízení je provedeno s ohledem na bezpečnost uživatelů.

•

Prostor zařízení a jeho vybavení působí esteticky.

•

Personál dbá, aby svým přístupem vůči uživatelům služeb chránil
soukromí a zachovával důstojnost klienta v prostředí zařízení.

•

Existují organizační či technická řešení zajišťující dostupnost zařízení
a jeho služeb.

Standard: Existuje provozní (domácí) řád upravující práva a povinnosti
klienta zařízení.
Kritéria:
•

Provozní (domácí) řád nemůže být zneužit k omezování klienta.
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•

Každý klient je seznámen s provozním řádem zařízení.

•

Provozní řád je volně k dispozici klientům.

•

Klient má možnost podílet se na vytváření provozního řádu.

•

Vymáhání dodržování provozního řádu se provádí s ohledem na
zachování důstojnosti klienta.

•

Jsou stanoveny postupy řešení porušování provozního řádu, s kterými
jsou klienti dopředu seznámeni.

Standard:

Časový

rozvrh

a trvání

poskytované

služby je v souladu

s možnostmi a potřebami cílové skupiny.
Kritéria:
•

Potencionální i aktuální uživatelé služby jsou seznámeni s časovým
rozvrhem a trváním poskytovaných služeb.

•

Časový rozvrh a trvání poskytovaných služeb je vytvářen s ohledem na
názor klientů.

•

O změnách v časovém rozvrhu a trvání poskytovaných služeb jsou
uživatelé služeb neprodleně informováni a to adekvátním způsobem.

Standard:

Existují

informace

o charakteru

poskytované

služby

ao

poskytovateli.
Kritéria:
•

Informace obsahuje popis poskytovaných služeb, vymezení cílové
skupiny, kritéria přijetí klienta, podmínky poskytování služby.

•

Informace o poskytovateli obsahuje název, právní subjektivitu, jméno
statutárního zástupce, předmět činnosti, údaje o registraci zařízení,
kontaktní osobu, telefon a adresu zařízení.

•

Informace obsahuje časový rozvrh a trvání poskytovaných služeb.

•

Informace je

mezi potencionální

a aktuální uživatele

šířena ve

srozumitelné podobě a s co největší mírou dostupnosti.
Standard: Existují krizové plány a opatření jako reakce na havarijní
a nouzové situace.
Kritéria:
•

Každý uživatel služby musí být včas informován o tom, že tato situace
nastala či nastane.

•

Každý uživatel služby je informován o postupu řešení nastalé situace.
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Příloha č.5
Etické zásady

Mezi etické zásady patří:
•

Práce v charitě je založena na hodnotách křesťanství, demokracie a lidských práv.
Pracovníci proto dbají na dodržování práv skupin a jednotlivců tak, jak jsou
vyjádřeny zejména v Bibli a Chartě lidských práv Spojených národů.

•

Pracovník charity respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho
původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav,
sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez
ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

•

Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně
nedocházelo k omezení takového práva druhých osob.

•

Pracovník pomáhá klientům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich
rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků.

•

Pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými
soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

Pravidla etického chování pracovníka:
Ve vztahu ke klientovi:
•

Pracovník vede své klienty k vědomí odpovědnosti sám za sebe.

•

Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.

•

Pracovník pomáhá se stejným úsilím bez jakékoliv formy diskriminace všem
klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a neúčastní sejí.

•

Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace
požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi
poskytnuty. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez souhlasu rodičů či
zákonných zástupců. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může
podávat pouze vedoucí střediska, nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné
vyžádání a se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce klienta.

•

Pracovník dbá, aby rodiče nebo zákonný zástupce klientů obdrželi potřebné
informace a pomoc v jejich současné životní situaci včetně služeb a dávek
sociálního zabezpečení na které mají nárok.
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•

Pracovník hledá možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.

•

Pomoc pracovníka spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho
zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problému a snášení jeho starostí.

•

Při veškeré práci s nezletilými klienty pracovník důsledně vychází z Úmluvy o
právech dítěte.

•

Klienti a jejich zákonní zástupci mají právo na informace v takové podobě, jaká
odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o
svých potřebách.

•

S klienty pracovník zachází s taktem a pochopením a respektuje jejich soukromí a
intimitu.

•

Pracovník zajišťuje nezletilým klientům podmínky ke hře, odpočinku a vzdělání

přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu stavu.

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli:
•

Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému
zaměstnavateli.

•

Pracovník dbá na dobré jméno charity a svým jednáním na veřejnosti ho žádným
způsobem nepoškozuje.

•

Pracovník se podílí na vytváření dobrých pracovních vztahů na svém pracovišti i
v celé organizaci.

•

Pracovník se snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování
s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům.

•

Pracovník má právo vyžadovat na zaměstnavateli, aby vytvářel podmínky, které
pracovníkům umožní přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům:
•

Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných
pracovníků.

•

Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a
dobrovolných pracovníků.

•

Podílí se aktivně na vytváření dobré atmosféry a dobrých vztahů na pracovišti i
v celé oblastní charitě.
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Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti:
•

Pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.

•

Neustále se snaží o udržení a zvyšování odborné úrovně své práce a uplatňování
nových přístupů a metod.

•

Brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník bez patřičného
vzdělání.

•

Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro
udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.

•

Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných
odborníků, své znalosti a dovednosti uplatňuje v celém rozsahu své práce.

•

Pracuje jako člen týmu, s právem vyžadovat podporu.

•

Supervize jeho práce je pro něj povinná.

Ve vztahu ke společnosti:
•

Pracovník má právo a povinnost v souladu se sociálním učením církve upozorňovat
širokou veřejnost a příslušné orgány na způsoby, kterými společnost vytváří nebo
přispívá k obtížím a utrpení lidí.

•

Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti
v místě kde působí.

•

Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a potřebu
zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují s cílem usilovat o zajištění
všeobecného přístupu k hospodářskému bezpečí, potravě, zdravotní péči, domovu,
oblečení, dopravě.

•

Působí na rozšíření možnosti a příležitosti ke zlepšení kvality života pro všechny
lidi, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a
skupinám. Podporuje rodinu a komunitu, aby poskytovala těmto osobám péči a
podporu.

•

Pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám,
které vytvořilo lidstvo.

•

Pracovník přispívá k zajištění plnohodnotné účasti klientů v sociálním, kulturním a
politickém životě komunit.
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Příloha č. 6
Seznam adres stacionářů

Kraj Vysočina
Adresa
Královský Vršek 9
586 01 Jihlava
Haškova 14
Denní pobyt pro postiženou
591 01 Žďár nad Sázavou
mládež
Radnická 350
Centrum Zdislava
592 31 Nové Město na Moravě
Čechova 1660/30
Denní pobyt pro mentálně
594 01 Velké Meziříčí
postiženou mládež
Nádražní 909
ÚSVIT
580 01 Havlíčkův Brod
Okružní 962
Denní stacionář pro mentálně a
kombinovaně postiženou mládež 674 01 Třebíč
ÚSMĚV
Stínadla 1049
Denní stacionář pro děti a
mládež s ment. A
584 01 Ledeč nad Sázavou
kombinovaným postižením
Petrklíč
Centrum denní služeb
Kosmonautů 262
583 01 Chotěboř
Název zařízení
Denní a týdenní pobyt mládeže

Zřizovatel
Státní
Státní
Státní
NNO
NNO
NNO

NNO

Státní

Kraj Jihomoravský
Název zařízení
Sdružení Samaritán - Stacionář
Stacionář Petrovice - Sdružení
Samaritán
Denní stacionář sv. Damiána
Stacionář Biliculum
Stacionář Betany
Stacionář Narnie
Stacionář pečovatelské služby
pro děti
Stacionář Emanuel

Adresa
Šilarova 1351/2
628 00 Brno
Petrovice 44
679 02
Mašovická 10
669 02 Znojmo
Novosedly 82
691 82Novosedly
Dukelská 68
680 01 Boskovice
Morkůvky 129
690 02
Sejkorova 6
636 00 Brno
Komenského 19
678 01 Blansko
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Zřizovatel
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
Státní
NNO

Kraj Zlínský

Název zařízení
Stacionář Naděje
Stacionář Naděje
Hvězda
Denní stacionář Anděl
Denní stacionář Chvalčov
Stacionář sv. Ludmily
Denní stacionář Klubíčko

Adresa
Rokytnice 327
77501 Vsetín
Kobzáňova 1537
775 01 Vsetín
Náměstí T.M.G. 588
760 01 Zlín
Kelč 290
756 43 Kelč
Školní 798
768 72 Chvalčov
Velehradská 247
686 01 Uherské Hradiště
Kneslova 4056
760 01 Zlín

Zřizovatel
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
Statní

Kraj Moravskoslezský

Název zařízení
Dětské centrum
Dětský stacionář Orlová Lutyně
Dětský stacionář
Dětský rehabilitační stacionář
Denní rehabilitační pobyt pro
děti
Denní stacionář FOIBE
Dětský stacionář Eunika
Stacionář Mraveneček
Stacionář Galaxie
Dětský stacionář Salome

Adresa
Slezská 874
731 01 Český Těšín
Mládí 725
735 14 Orlová-Lutyně
Lípová 12
736 01 Havířov
Ukrajinská 1534
708 00 Ostrava-Porubá
Hluboká 37
748 01 Hlučín
Zofínská 2739/12
702 00 Ostrava
Olbrachtova
734 01 Karviná
Nemannova 5
747 07 O p a v a - J a k t a ř
Kašparova 2978
733 01 Karviná - Hranice
Nerudova 1041
735 81 Bohumín
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Zřizovatel
Státní
Státní
Státní
Státní
Státní
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO

Kraj Olomoucký

Název zařízení
Stacionář Jasněnka
Dětské centrum 1990
Centrum výchovy a vzdělávání
pro mentálně postižené
Stacionář Lipka
Rozkvět
Stacionář sv. Simona

Adresa
Jiráskova 772
783 91 Uničov
Nedbalova 36
772 00 Olomouc - Topolany
Kosmákova 47
750 02 Přerov
Tetín 1506/1
796 01 Prostějov
Opavská 1385/13
785 01 Šternberk
Seifertova 915
790 01 Jeseník

Zřizovatel
NNO
NNO
Státní
Státní
NNO
NNO

Kraj Jihočeský
Název zařízení
Stacionář Klíček
Rolnička
Kaňka

Adresa
Tábor 17
390 02 Tábor
Mrázkova 700
392 01 Soběslav
Helsinská 2731
390 05 Tábor

Zřizovatel
Státní
NNO
NNO

Kraj Plzeňský
Název zařízení
Denní centrum Človíček
Domov Radost
Centrum Ledovec

Adresa
Kralovická 35/1562
323 00 Plzeň
Na Radosti 194
334 52 Merklín
Ledce 1
330 14 Ledce
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Zřizovatel
NHNO
NNO
NNO

Kraj Karlovarský
Název zařízení
Mája
Stacionář Chodov
Sokolík

Adresa
Dragounská 38
Cheb
Školní 737
Chodov
Slavíčkova 1701
Sokolov

Zřizovatel
Státní
Státní
Státní

Kraj Ústecký
Adresa
Kochova 1185
430 01 Chomutov
U Nových lázní 9
Arkadie
415 01 Teplice
Hornická 106
Energie, o.p.s.
435 13 Meziboří
Denní stacionář PRAXEIS o.p.s. E. Basse 1142/9
434 01 Most
Rooseveltova 7
Centrum denních služeb
412 02 Litoměřice
Komořanská 818
Stacionář s přechodným
434 01 Most
pobytem
Název zařízení
Naděje 2000

Zřizovatel
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO
Státní

Kraj Liberecký
Název zařízení
Dětské centrum
Stacionář Rváček
Dětské centrum
Dětské centrum

Adresa
Roztocká 994
514 01 Jilemnice
Karla Čapka 29
512 51 Lomnice n. Popelkou
Na Olešce 433
513 01 Semily
Kosmonautů 1641
511 01 Turnov
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Zřizovatel
Státní
NNO
Státní
Státní

Kraj Pardubický
Název zařízení
Denní stacionář pro děti a
mládež s ment. a kombinovaným
postižením
Stacionář se školou pro
zdravotně postižené

Adresa
Vrchlického 185
572 01 Polička
Alšova 3
679 61 Letovice

Zřizovatel
NNO

NNO

Kraj Královehradecký
Název zařízení
Denní centrum Skok do života
Středisko Světlo
Charitní domov pro mentálně
postižené děti a ml. S denním a
týdenním pobytem
Stacionář Nona
Dětský denní stacionář

Adresa
Fráni Šrámka 1647
500 02 Hradec Králové
Palackého 926
543 01 Vrchlabí
Palackého 111
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Rašínova 313
549 01 Nové Město nad Metují
Gagarinova 639
500 02 Hradec Králové

Zřizovatel
NNO
NNO
NNO

NNO
Státní

Kraj Středočeský
Název zařízení
Stacionář Marta
Centrum při ÚSP pro ml.
Mentálně postiženou
Dětský rehabilitační stacionář
Stacionář pro ment. Post.

Adresa
Komenského nám. 140/8
286 01 Čáslav
Václavkova 950/11
293 01 Mladá Boleslav
Dánská 2344
272 02Kladno
Masarykova 1492
413 01 Roudnice nad Labem
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Zřizovatel
NNO
Státní
Státní
NNO

Kraj Praha
Název zařízení
AKORD -denní stacionář
Dětské centrum Paprsek
Středisko pomoci dětem a
rodičům DAR
Stacionář pro děti s autismem a
kombinovaným postižením
Modrý klíč
Porozumění, o.s.

Adresa
Zářebská 36
120 00 Praha 2
Šestajovická 19
198 00 Praha 14 - Hloubětín
Alžírská 647
160 00 Praha 6
Koněvova 24
130 00 Praha 3
Šmolková 567/2
142 00 Praha 14
Milánská 471
109 00 Praha 10
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Zřizovatel
Státní
Státní
Státní
NNO
NNO
Státní

Příloha č. 7
Mediální zprávy o Stacionáři v Ledči nad Sázavou

Roční Petrklíč
Oblastní charita Havlíčkův Brod zahájila před rokem 13. června 2002 v Ledči nad
Sázavou provoz denního stacionáře pro dčti a mládež s kombinovaným postižením. Za

rok existence stacionáře, který dostal do vínku jméno Petrklíč, se počet klientů více jak
zdvojnásobil, nabízené služby se rozšířily o každodenní svoz dětí, rehabilitaci a osobní
asistenci.
Handicapovaným dětem j e ve stacionáři věnována neustálá pozornost Tri mladé,
kvalifikované a ochotné vychovatelky, rehabilitační sestra, osobni asistent, uklízečka,
stážistky a dobrovolní pracovnici se starají o dvanáct dětí ve stáři 4 - 2 9 let s různým
stupněm postiženi. Formou her, soutěži, společných akcí se snaží rozvíjet jejich osobnost v malém rodinném prostředí. Při systematickém a individuálním přistupuje respektován jejich mentální věk a fyzické možnosti. Každodenní výuka j e zabezpečena
v detašovaném pracovišti Speciální školy H. Brod, které je umístěno v jedné z místností stacionáře.
Dnešní spontánní a nestrojený projev postižených dčti ve stacionáři j e nejpřesvědčivějším důkazem pokroků, kterých děti díky svému pobytu v Petrklíči dosáhly. Zbavily
se tu strachu a ostychu z lidí, v prostředí jim blízkém se nyní projevují jako jedinečné
osobnosti začleňujíc! se do společnosti. Nezkrotné dčti a hyperaktivní dčti se zklidnily
a přizpůsobily kolektivu, nekomunikativní jedincí se již zapojují do společných her
a akci, pravidelnost docházky se neustále zlepšuje. Vytratila se i prvotní váhavost a nedůvěra rodičů, takže samostatný pobyt po celou provozní dobu ve stacionáři j e dnes již
běžnou záležitosti. Rodiče zde mimo to nacházejí vždy vlídné přijetí a pomocnou ruku
i mimo provozní hodiny. Nabídka služeb stacionáře se rozšířila o každodenní svoz děti
z místa bydliště. Počet uživatelů služeb Petrklíče se za rok rozrostl z původních pěti na
dnešních dvanáct.
Roční existence stacionáře Petrklíč je potvrzením skutečnosti, že ta tam j e doba, kdy
postižené dčti byly odkázány pouze na své bližní, izolovány od společnosti ostatních
dětí, izolovány od okolního světa. Vždyť každý člověk má potřebu setkávání, sdružováni se, každý si zaslouží pozornost ostatních, každý si zaslouží být milován.
Ku příležitosti ročního výročí vzniku Petrklíče uspořádali zaměstnanci stacionáře
výstavu fotografií a prací děti. Pod názvem Roční Petrklíč byla pro veřejnost otevřena
v ledečské synagoze od pondělí 23. června do 5. července.
Naše fotografie, které zde měla ledečská veřejnost poprvé zhlédnout, vznikaly spontánně. Kvalita u nich mnohdy pokulhává, důležitý j e však jejich obsah. Zachycují každodenní činnost stacionáře, dokumentuji naše výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí,
společné akce s přáteli z obdobných zařízení. Výstava Roční Petrklíč byla i poděkováním všem, kteří se o vznik a provoz stacionáře v našem městě zasloužili.
Slavnostní vernisáže výstavy Roční Petrklíč se zúčastnili představitelé města Ledeč
n.S., zástupci diecézni charity, vedení oblastní charity, místopředseda poslanecké sněmovny pan Kasal, zaměstnanci stacionáře a rodiče s dětmi.
Iveta Vrbová
vedoucí stacionáře
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Dvouletý Petrklíč
Denní stacionář pro děli a mládež s kombinovaným postižením působí v Lcdči nad Sázavou
již dva roky. Za tu dobu se mnohé ve stacionáři událo, mnohé zlepšilo a mnohé si zasloužilo
pozornost veřejnosti. Jsme tu již dva roky a dáváme o sobě pravidelné vědět, bez vaší pozornosti bychom totiž nemohli existoval. Chceme a snažíme se, aby veřejnost byla o Činnosti
a nutnosti existence stacionáře dobře a často informována, proto opakované využíváme místního aregionálníhotisku k osloveni veřejnosti, k poděkováni těm, kteří nám pomáhají a kteří nás
podporuji.
U zrodu stacionáře stáli hlavně rodiče postižených děti. Z jejich iniciativy zřídila v květnu
2002 Oblastní charita Havlíčkův Brod za velkého přispění ledečskéradnicev objektu mateřské
Školy na Stlnadlech zařízeni denního stacionáře, kam z počátku docházelo denně pět klientů,
o které se staraly tři vychovatelky ajeden vedoucí. Dnes sc počet klientůrozrostlna 14 a počet
zaměstnanců na 8. Denní stacionář se sám prezentuje jako zařízení rodinného typu s individuálním přístupem ke každému z uživatelů jejich služeb, a to jak k dětem, tak i k rodičům. Pravidelnost docházky, siabilni kolektiv zaměstnanců, každodenní péče, časté společné akce jsou
toho nejlepšim důkazem. Co se ve stacionáři během letošního jara událo?

Ozdravný pobyt v Hostačově
Ve dnech 10. - 1 4 . května 2004jsme zorganizovali ozdravný pobyt dětí a rodičů na zámku
v Hostačově u Golčova Jeníkova. Pobytu se zúčastnilo 11 klientů, 8 rodinných příslušníků a
všichni zaměstnanci stacionáře. K dispozici jsme zde měli bazén, tělocvičnu, zámecký park,
projížďky na kolech i kočárem s koňmi, posezeni u táboráků. Navštívili jsme též nedaleký zámek ve Žlcbech a čáslavské letiště, kde vojáci ochotné umožnili dětem prohlídku vojenské a
letecké techniky. Dětem se pobyt na zámku velice Ubil, jejichrodičůmbyla dána možnost vzájemného poznání a sblížení. Pobyt jsme hradili z prostředků získaných veřejnou sbiricou a dary
od sponzorů. Všem, kteří jste nám přispěli, děkujeme.

Školní docházka klientu
Na 7 ze 14 klientů sc vztahuje povinnost školni docházky, kterou jim umožňuje detašované
pracoviště Speciální školy Havlíčkův Brod. Pod vedením Mgr. Petra Hořejše se každý den od
8.00 do 11.30 účastni žáci v prostorách stacionáře speciální výuky. Pomáhají mu přitom i vychovatelky a osobni asistenti stacionáře, neboť řada žáků vyžaduje stálou péči a pozornost.
Na přáni rodičů a po domluvě s krajským odborem školství sc od letošního září ujme vzdělávací činnosti ledečská Zvláštní škola. S jejím ředitelem panem Hofmanem jsme již v minulosti
čile spolupracovali a proto očekáváme dobrou spolupráci i nadále.

Návštěva radní kraje
V pátek 21. května navštívila stacionář Petrklíč radní kraje Vysočina PeaDr. Martina Matějková. Živě a bezprostředně se zajímala o činnosti zařízení i o jednotlivé klienty. Ocenila rodinné prostředí, individuální přístup a zaujetí vychovatelek, pomoc radnice i veřejnosti.
Informovala se o způsobu financování a přislíbila svoji pomoc. Návštěva paní radní nás natolik
překvapila, žejsmeji zapomněli zdokumentovat a činíme tak až nyní v Ledečských novinách.

Návitěva předsedy vlády
O týden později opět v pátek 28. května navštívil v 11 hodin před polednem stacionář Petrklíč předseda vlády Vladimír Špidla, v doprovodu poslanců Parlamentu ČR íng. Petra Zgarby,
ing. Jaromíra Schlinga a Karla Černého, poradkyně ministra průmyslu a obchodu dr. Běly Hejné, starosty města pana Stanislava Vrby, místostarosty pana Jaroslava Doležala a předsedy
krajské organizace ČSSD pana Zdeňka Chláda. Byla to totiž před dvěma lety i ČSSD, která se
účastnila slavnostního otevřeni stacionáře a přispěla tehdy částkou 57143,- Kč. Pan premiér se
po prohlídce stacionáře a besedě s vedením Oblastní charity, vedením města, zaměstnanci stacionáře a rodiči klientů pochvalně vyjádřil k existenci a činnosti denního stacionáře, poděkoval
všem, kteří sc na tom podílí. Vždyť podle úrovně péče o nemocné a postižené občany se posuzuje i úroveň a vyspělost státu.
Tentokrátejsmejiž neopomněli požádat pana premiéra o zápis do naší kroniky, což ochotně
učinil.

Oslava dvouletého výročí
S laskavým svolením starosty Sokola pana Stanislava Šilhana jsme dne 7. června od 10.00
hodin uspořádali v ledečské Sokolovně oslavu dvouletého výročí založení stacionáře Petrklíč,
na kterou jsme pozvali „kmotra" stacionáře místopředsedu Parlamentu ČR pana Jana Kasala,
který se svými dary a podporou výrazné podílí na existenci zařízeni, dále zastupitele města
Ledče nad Sázavou, sponzoiy, rodiče, dobrovolníky I veřejnost Naše děti sc jim představily
zpíváním písni, účinkovaly při ukázkách canisterapic, vystoupeni dobrovolníků, soutěžích
a diskotéce. Oslava sc nám vskutku vydařila, ale nesmí být stejně jako tento článek chápána
jako sebechvála. Smyslem všeho tohoto snaženi je totiž prezentace naši činnosti a našich výsledků, připomínka existence těch, kteří jsou na naši a vaši pomoc odkázáni, příležitosti pro poděkování vám všem.
Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře
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Zvonky štěstí na ledečské KARUZOŠOU

Ledečská Sokolovna ožila ve středu 18. srpna zpěvem, hudbou a tancem. Od 10 hodin zde
pořádaly TJ SOKOL, Restaurace „Na Růžku" a IcdeCský stacionář Petrklíč akci
„KARUZOŠOU" - soutěž ve zpěvu pro klienty ústavů sociální péče a zc stacionářů. Soutěže
se zúčastnilo 27 soutěžících z ústavů zc Zboží, Háje, Slatiňan, Skřivan, Křižanova, Bystré
a Červeného Hrádku a stacionářů z Chotčbořc, Poličky a Lcdčc nad Sázavou. V hodnotící komisi zasedli Ing. Jan Kasal, místopředseda poslanecké sněmovny, poradkyně minstra průmyslu a obchodu a kandidátka na senátorku za ČSSD PhDr. Běla Hejná, ředitelka Oblastní charity
Bc. Anna Blažková, pan podnikatel Ing. Libor Joukl z Přibyslavi, starosta města Ledeč nad
Sázavou pan Stanislav Vrba a místostarosta Lcdče nad Sázavou pan Jaroslav Doležal. Organizátorem zdařilé akce byla vedoucí stacionáře Petrklíč paní Iveta Vrbová a též pan Karel Hrůša
z Lcdčc nad Sázavou, který společně s panem Romanem Vávrou, zaměstnancem ledečského
stacionáře Petrklíč, se s bravurou zhostili role moderátorů. Vlastní soutěž probíhala dvě hodiny, byla rozdělena na mužskou a ženskou kategorii. Diky sponzorům akce se podařilo zajistit
ceny a občerstveni pro všechny soutěžící, kteří podali obdivuhodné a bezprostřední výkony.
Hodnotíc! komise to měla opravdu velice těžké, i když viditelně byla soutěži unesena.
V mužské kategorii si vítězství odnesl pan Zdeněk Stancl z ÚSP Zboží za perfektní přednes
písni „Zvonkyštěsti" a „Kdyžjsem šel z Hradišťan*4. V ženské kategori i se o první místo podělily paní Jana Černá z ÚSP Skřivany s písní Holubí dům a slečna Kateřina Nováčková z ledečského stacionáře Petrklíč s písni „Sladké mámeni". Kateřinu doprovázel na klávesy pan Jiří
Michdfeit, dobrovolný spolupracovník Petrklíče. Trojice vítězů j e zachycena na snímku
s diplomy v pořadí zleva paní Jana Černá, pan Zdeněk Stancl a slečna Kateřina Nováčková.
Mimo soutěž vystoupili i další odvážlivci a bylo jich několik. Po obědě, který organizátoři
též připravili, po vyhlášení výsledků a ocenění všech účinkujících následovala diskotéka, při
které si mohli všíchiú dostatečně zadováděL
Mezi sponzory akce, jímž se sluší poděkovat, patřili pořadatelé: TJ SOKOL, Restaurace
„Na Růžku", Oblastní charita H. Brod, dále prodejna Ovoce a zelenina na Husově náměstí.
O v o c e a zelenina Krátký-Scchov, Spektrum-Brožová, Hračky-Kunášek, Česká spořitelna
a s . - pobočka Kolín, Česká podnikatelská pojišťovna as. Praha a všichni členové hodnotící
komise, jmenovité majitel přibyslavské cukrárny Fontána pan Libor Joukl s dvěma sty kusů
zákusků.
Spontánní a zdařilou akci všichni účastníci chválili a těší se včetně porotců na její zopakování v příštím roce. Ať žije KARUZOŠOU 2005!
-sv

104

Stát je pes na děti i
takže náklady obias dosáhnou až
šest tisic korun," řekla rehabilitačLedeč nad Sálavou • Již dva ní pracovnice zařízeni Zdena Panroky le ve městě Denní ittdonáf' tová, která je zároveň maminkou
Petrklíč pro dětí a mládež 8 men- jedné z obyvatelek stacionáře, detálním a kombinovaným postiže- setileté Terezky. „Rodiče zdravéním a místní i okolní obdané maji ho dítěte si mohou vydělat neomožnost využívat jeho služeb pro mezené prostředky, a přitom neplatí na dítě téměř nic. To je posvé děti.
divná sodálni politika, když uvážíte, že rodič nemocného ditěte
Existence stadonáře je však zá- dostane pouze 3700 korun za pévislá na ochotě státu a solidaritě či o blízkou osobu a nemůže sl k
sponzorů. Proč stát mysli, jen na tomu přivydělat víc než 3400 kozdravé děti a ty Jiné velmi 'často run," rozzlobila se Pantová.
znevýhodňuje? ustavní péče jednoho dítěte prý stoji ročně statisíce korun, což je možná vice než
Navíc rodič postiženého dítěte
celý letošní příspěvěk pro všech ' má Čtyřiadvacetihodinovou • pra14 klientů stadonářel „Zdravé covní dobu, protože o dítě neudítě chodí do školky téměř zdar- stále trne strachy, v nod k němu
ma, nebo za symbolický poplatek. vstává, a navíc je diskriminován
Tady si musí děti školou povinné při hledáni práce,
platit 800 korun měsíčně, k tomu
Zdena Pantová je profesí dětská
se připočte strava a doprava, pro- zdravotní sestra,.která sl udělala
tože odvoz také něco stoji. Rodi- psychologicko-pédagoglcké miče platí 3,50 korun za kilometr, nimum. Má postiženou dceru,

Hana Navolová

se kterou odmalička cvičí a jezdí
po různých ústavech. Účastnila se
rehabilitačních seminářů a viděla nepřeberné množství rehabilitačních procedur. „Začala jsem
se zabývat takzvanou Vojtovou
metodou, která neni o teorii, ale
dobře zvládnuté praxi. Mám asi
dar a v současné době provádím
většinu rehabilitací ve stadonáři,"
uvádí Pantová. „Pani Fantová má
nad sebou supervizorku, která je
vyhlášenou rehabilitační odbornid, a ta její prád sleduje a hodnotí. Odvádí perfektní prád na
úrovni," řekla vedoud stadonáře
Iveta Vrbová,

víc vnímají než normální, o tom
jsem přesvědčena," dodala Pantová. Ta měla štěstí, protože diky
své profes! a zkušenostem mohla
získat ve stadonáři částečný Úvazek. Má prád, která ji baví a navíc
může být s dcerou, i když to dělá
za hubičku.

• Codělám^njá^t^íA:'''

„Bojujeme, abychom se udrželi. Každý, kdo sem přijde, ale musí vidět, 2e to, co děláme, má smysl," řekla Vrbová a dodala: „Lidé
tu pracují za nízké mzdy, ale dělají to rádi, ne pro peníze, Když jsem
před dvěma lety pomáhala stádonář zakládat, netušila jsem, že bu"^^^(t^bdepiSl.;. : • v du mit možnost poznat 14\edlTaké Fantová zažila, jak se od nečných človíčků, kteří sl zaslouží
ní lidé odvraceli, když zjistili, že . být přijímáni tad, jad jsou, zaslouiná postižené dítě. „Všichni vás i ží sl být milováni a být mezi námi.
dité odepíší, řeknou, že nic nedtí Hledáme neustále sponzory, kde
a nevnímá, ale pak se musí'chyt- se dá, ale je to těžké, jsme vděční za
nou za nos, protože díky pomo- každý dar. Stalo se nám, že přišla
d odborníků i stadonáři doká- neznámá paní a aniž by se předstaže spoustu věd. Tyhle děti daleko vila, dala ňáto tisíc korun."

Příloha č. 8
Fotografie dětí ze stacionáře
Canisterapie

Perličková koupel
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Masopust

Stavíme sněhuláka
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Ve škole
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Relaxace
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