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Anotace 

 
     Předložený text obsahuje popis „systému spolupráce“ asistenta chráněného bydlení 

s člověkem s mentálním postižením ve Společnosti Duha. Cílem systému spolupráce 

obecně je, aby uživatelé služby chráněné bydlení mohli žít způsobem života srovnatelným 

se životem svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby. Smyslem tohoto systému je 

vytvoření pevných a bezpečných hranic, o které se uživatel služby může opřít na své cestě 

k samostatnému životu. V práci si kladu za cíl formulovat přínosy a rizika tohoto systému 

a jeho celkové zhodnocení, a to pomocí řízených rozhovorů s asistenty, klientkou a 

ředitelem chráněného bydlení. Uvedu také případovou studii s návrhem dalšího postupu 

spolupráce. Ve stručnosti představím i kontext zvoleného tématu, vysvětlím stěžejní pojmy 

a jejich legislativní zakotvení. Okrajově se dotknu společenských změn po roce 1989, které 

významně ovlivnily směřování sociální práce. Budu se zabývat právy a potřebami osob 

s mentálním postižením a mýty o jejich životě, které ve společnosti doposavad přetrvávají. 

 

 

Klíčová slova:  

osoba s mentálním postižením, systém spolupráce, samostatnost, autonomie, chráněné 

bydlení, kvalita života  
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Úvod 
 
 Během svého studia sociální práce jsem se začala zajímat o život osob s mentálním 

postižením. Na krátkodobých praxích jsem se snažila poznat řadu zařízení poskytujících 

služby této cílové skupině, velkým zážitkem se pak stala měsíční zkušenost v komunitním 

bydlení Bognor Regis v Anglii. Po absolutoriu na Evangelické akademii jsem přijala místo 

asistentky chráněného bydlení, v současné době pracuji třetím rokem ve Společnosti Duha. 

Hlavní náplní mé práce je pomoc s osvojováním těch schopností a dovedností, které 

klientům umožní maximálně zvýšit kvalitu jejich života s tím, že by měl být co možná 

nejsamostatnější. Ve Společnosti Duha jsou tyto snahy podporovány tzv. systémem 

spolupráce. Tento systém je pilířem spolupráce asistenta a klienta v jednotlivých situacích.  

Smyslem systému spolupráce je, aby uživatelé služby chráněné bydlení mohli žít 

způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální 

služby. Podstatné je vytvořit pevné a bezpečné hranice,  které jsou oporou uživateli služeb 

na cestě k samostatnému životu. 

      Cílem mé práce je představit systém spolupráce mezi asistentem a klientem ve 

Společnosti Duha a porovnat teoretické vymezení systému spolupráce se zkušenostmi 

z praxe. Uvedu řízené rozhovory s asistenty chráněného bydlení a případovou studii 

klientky, na tomto základě budu formulovat výhody a rizika systému spolupráce a nové 

náměty pro zvýšení kvality života uživatelů služby. V textu své práce budu postupovat od 

obecného ke konkrétnímu. Nejprve bych ráda stručně zmínila téma práv a potřeb osob 

s mentálním postižením, dotkla se kvality jejich života a uvedla některé mýty, které o 

jejich životě panují. Poté bych ráda popsala sociální službu chráněné bydlení v České 

republice. Stěžejní částí textu pak bude popis a zhodnocení systému spolupráce vzhledem 

k samostatnosti klientů. Na zkušenosti se zaváděním a utvářením systému spolupráce se 

zeptám také ředitele chráněných bytů, který v organizaci pracuje mnoho let a byl na 

počátku fungování tohoto nástroje. Cílem mé práce nebude popis přechodu z ústavní péče 

do chráněného bydlení, avšak tématu se okrajově dotknu.  

V předloženém textu představím „systém spolupráce“ jako společnou práci  

člověka s mentálním postižením a asistenta. Byla bych ráda, kdybych tímto textem 

posloužila svým kolegům a přispěla tak ke kvalitnější práci s uživateli služeb.  
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1. Samostatný život osob s mentálním postižením    
v České republice 
 

S nárůstem sociálních služeb zaměřených na práci s lidmi s mentálním postižením 

se zvyšuje snaha o vnímání člověka s mentálním postižením jako plnohodnotného člena 

společnosti. Změny v oblasti společenských tendencí a norem souvisí s časovými a 

kulturními změnami. „Současně se i významně mění význam faktu, že někdo trpí 

mentálním postižením.“ (Emerson, 2008, s.19). Společenské klima v České republice se 

vzhledem k problematice osob s mentálním postižením výrazně zlepšilo. O tom svědčí i 

terminologie, namísto orientace na postižení (mentálně postižený) je kladen důraz na 

člověka (osoba s mentálním postižením). Postižení je tak pouze dílčí charakteristikou, 

která tvoří identitu člověka. Také pojem pacient (nebo svěřenec) byl nahrazen pojmem 

klient či uživatel služeb (Strnadová, 2008). 

Ve společnosti dochází k přehodnocení pohledu na tzv. problémové chování 

uživatele služeb, restriktivní model se postupně nahrazuje modelem podpůrným. To se 

odráží také v náplni sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením (Jůn, 2007). S tím 

souvisí přecházení uživatel ústavních služeb do jiných forem bydlení, např. chráněných 

bytů. Touto problematikou se zabývá např. Rita McLeod (in Čadilová a kol., 2007). Pohled 

společnosti na život s postižením se mění v závislosti na moderních trendech v sociální 

práci. 

 

1.1 Směřování sociální práce po roce 1989   

            Po roce 1989 se v oblasti sociální práce udály významné změny a otevřela se 

témata uzavřená v době komunistického režimu. Začalo se více mluvit o otázce 

odpovědnosti celé společnosti za odstraňování bariér, které brání lidem se zdravotním 

postižením plnohodnotné účasti na životě ve společnosti. Nyní se hovoří hlavně o rovných 

příležitostech pro lidi s postižením. Aktuálním tématem se stal také boj s přímou i 

nepřímou diskriminací a sociálním vyloučením, vznikl např. akční program pro boj 

s diskriminací. 

V roce 1992 byl vládou přijat Národní plán pomoci zdravotně postiženým 

občanům, který byl ještě dvakrát aktualizován: v roce 1993 jako Národní plán opatření pro 
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snížení negativních důsledků zdravotního postižení a v roce 1998 jako Národní plán 

vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.  

Systém sociálního zabezpečení podporuje integraci lidí s postižením, v našem státě 

existují sociální služby, které jsou orientovány na  podporu soběstačnosti lidí s postižením. 

Byly zavedeny standardy poskytování sociálních služeb, jejichž naplňování v praxi pak 

kontrolují inspektoři kvality sociálních služeb. Snahou je zamezit trvalé invalidizaci 

občanů, což v praxi znamená hlavně umožnit těmto osobám vzdělání a poté zaměstnání. 

Pokud toto nelze, je třeba podpory ve smyslu upevňování schopností, dovedností a celkové 

soběstačnosti těchto osob, to vše na principu důstojného zacházení a respektu k lidským 

právům. O roli sociálního pracovníka vzhledem k uplatnění na trhu práce podrobně 

pojednává např. Burianová (2010), která klade toto téma do přímé souvislosti s novým 

zákonem o sociálních službách. V etických normách sociální práce se dále objevují pojmy 

jako jedinečnost, autonomie, respekt k jinakosti. Důležitou kapitolou je ale podpora 

zaměstnanosti osob s postižením. 

Doba po roce 1989 přinesla také decentralizaci celého systému sociální péče, 

vznikají neziskové organizace, které poskytují různé sociální služby. Do činností 

jednotlivých organizací poskytující sociální služby se zapojují i dobrovolníci. 

Se zvyšováním kvality sociálních služeb úzce souvisí vzdělávání, po němž je nyní 

větší poptávka. Otevírají se proto nové školy sociálního směru, svou činnost zahajují i 

školy založené různými církvemi. Církve také přímo zřizují  sociální služby a připomínají 

tak duchovní rozměr pomoci druhému. 

 V rámci rozvoje sociálních služeb je snaha o to, aby se tolik nevycházelo z diagnóz 

jako spíše z individuálních potřeb jedince, který sociální službu vyhledá. To souvisí i 

s Mezinárodní klasifikace nemocí a její desátou revizí, která klade mnohem větší důraz na 

sociální fungování než na etiologii jednotlivých poruch. 

 S větším rozmachem sociálních služeb vzrůstá potřeba pracovat na legislativě, která 

by vymezila obsah a možnosti jejich uspořádání a pravomoci. Stávající legislativa nebyla 

vyhovující. S tím souvisí vznik často diskutovaného zákona o sociálních službách a jeho 

průběžné novelizace. 

           Pozitivní změnou po roce 1989 je i větší podpora náhradní rodinné péče pro děti se 

zdravotním postižením. Je otázkou k diskusi, zda je dosavadní podpora postačující. 

Nejen pracovníci sociálních služeb, ale i lidé se zdravotním postižením participují 

na správě věcí veřejných. Například dosavadní praxe ukazuje, že klíčovou iniciativní roli 
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při formování politiky ve prospěch této skupiny osob hraje Národní rada zdravotně 

postižených České republiky. 

 

1.2 Práva osob s mentálním postižením 

„Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů“  

                                                          Etický kodex sociálních pracovníků ČR (článek 2.1.2). 

 

     Teorie lidských práv obecně vychází z lidské důstojnosti a rovnosti jako ze dvou 

základních hodnot. Předpokládá se, že tento koncept je v souladu se všemi velkými 

náboženstvími a světovými kulturami. Člověk má lidská práva bez dalších podmínek 

(Jandejsek, P., Kombercová, Z. in Fišer a kol., 2008). Občanská, politická, sociální, 

ekonomická a kulturní práva garantuje Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech, Evropská úmluva o lidských právech a Evropská sociální charta. 

Lidé s mentálním postižením mají stejná práva jako lidé většinové společnosti. 

Základní zákonná, lidská i společenská práva jim v prvé řadě zajišťuje Listina základních 

práv a svobod. Ta jim přiznává právo na bydlení v komunitě, na volební hlas či na rovné 

zacházení. Přes veškeré snahy odborníků a politiků nejsou dosud tato základní práva plně 

uznávána a realizována. Valné shromáždění OSN přijalo v prosinci roku 1971 Deklaraci 

práv mentálně postižených osob a zavedlo tak normy pro rovnocennou péči o osoby 

s mentálním postižením jako pomoc v rychlejší integraci lidí s postižením do společnosti. 

V roce 1981 přijalo Valné shromáždění Světový akční program pro osoby s postižením. 

Ten předkládá základní strategickou koncepci na podporu práv postižených osob. 

Koncepce obsahuje dva cíle: rovné možnosti a plné zapojení postižených osob do 

společenského života a rozvoje. Důležitým dokumentem Valného shromáždění z let 1982 - 

1992 se stal dokument o „Standardních pravidlech pro vyrovnávání příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením“. V roce 1991 přijalo Valné shromáždění nový soubor pravidel 

na ochranu osob s mentálním postižením – „Zásady ochrany a zlepšování zdraví osob s 

mentálním postižením“. V roce 1994 bylo zahájeno plnění dlouhodobé strategie Světového 

akčního plánu. Jejími prioritními body bylo v roce 1997 stanoveno: přístupnost, 

zaměstnanost, sociální služby a záchytné sociální sítě. Roku 2003 se začalo pracovat na 

„Komplexní a úplné mezinárodní úmluvě o ochraně a podpoře práv a důstojnosti osob 
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s postižením“. Ta by měla podpořit zapojení lidí s mentálním postižením do společenského 

dění a rovnost těchto lidí s ostatními ve společnosti.  

Již výše zmíněná Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením obsahuje 

sedm bodů, které zaručují člověku s mentálním postižením mimo jiné právo na 

kvalifikovaného opatrovníka, právo na ochranu před jakýmkoli vykořisťováním, 

zneužíváním nebo ponižujícím zacházením, žít v kruhu své vlastní rodiny, pokud je to 

možné. Celé znění deklarace je možné nalézt v příloze č. 1 .  

Specifickým tématem je způsobilost k právním úkonům. Právě osoby s mentálním 

postižením byli v minulosti často omezováni nebo zbavováni této způsobilosti. Současnou 

tendencí je spíše pečlivé zvažování tohoto kroku, který má velký vliv na praktický život 

občana. Jak uvádí Lattenbergová (2011, s. 20-21), tento zásah do osobnostní integrity by 

neměl narušovat základní práva deklarovaná každému Ústavou a Listinou základních práv 

a svobod. Jde pouze o situace, kdy je třeba chránit jiné osoby, případně veřejný zájem. 

Jestliže může občan obstarávat alespoň běžné záležitosti svého života (např. nákupy), je 

na místě spíše omezení způsobilosti k právním úkonům. Veškeré zásahy je nutné pojímat 

s respektem k čl. 5 Listiny základních práv a svobod, tzn. s přihlédnutím k lidské 

důstojnosti. Způsobilost osoby lze soudem vymezit tak, že se stanoví úkony, které tato 

osoba je nebo není schopna činit. Také nelze striktně chápat roli opatrovníka – nejde o 

zákonného zástupce ve smyslu zastupování nezletilého dítěte. „Opatrovník je pouze 

povinen zajistit, aby jemu věřená osoba nestrádala jako člověk.“ Většinou jde o 

hospodaření s majetkem tak, aby opatrovanci nevznikla újma. V případě závažnějších 

úkonů (např. hospodaření s větším objemem peněz, prodej nemovitostí) musí tyto úkony 

schválit soud. Dále je nutné respektovat fakt, že omezení nebo zbavení způsobilosti 

k právním úkonům není stavem neměnným. Další podrobnosti lze nalézt v občanském 

zákoníku (§ 10). Omezením, zbavením způsobilosti k právním úkonům a právy obecně se 

dále podrobně zabývá Jirků (in Jůn, 2007, s. 154-172).  

Lze konstatovat, že sociální pracovník, který pomáhá saturovat potřeby klientů, jim 

zároveň pomáhá uplatňovat jejich práva. Např. speciální vzdělávací potřeby úzce souvisí 

s právem na vzdělání, které je univerzální. Osoby se zdravotním postižením mají při 

dosahování svých práv ztížené podmínky, úkolem sociální práce je pak kompenzovat 

znevýhodnění a vytvářet rovné příležitosti (Jandejsek, P., Kombercová, Z., 2008). 
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Dvořáčková (2010)1 uvádí, že se v praxi s porušováním lidských práv uživatelů sociálních 

služeb často setkává. Pracovník si neuvědomuje, že nějaké právo porušuje, častá je také 

tendence dělat něco tzv. pro uživatelovo dobro a práva tak porušovat. Prevencí těchto 

profesionálních selhání je hlavně soustavné vzdělávání s důrazem na důslednou 

sebereflexi a supervizi na poli pomáhajících profesí.  

 

1.3 Potřeby osob s mentálním postižením  

Hierarchii lidských potřeb formuloval americký psycholog A.H. Maslow, který 

seřadil potřeby do tzv. pyramidy potřeb. Jeho teorie  ukazuje, že uspokojení potřeb, které 

jsou v pyramidě na nižší pozici, je podmínkou  alespoň částečného uspokojení méně 

naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Znamená to, že nejprve musí být uspokojeny 

biologické potřeby, teprve pak je možno uspokojovat potřeby vyšší, např. potřebu 

seberealizace (Maslow in Kratochvíl, 2005). Na druhou stranu je doloženo, že možnost 

uspokojit vyšší potřeby v mezních situacích může napomoci zvládnout neuspokojené 

potřeby, jak o tom píše Frankl (1996).  

Hierarchie potřeb je společná všem lidem bez rozdílu, lidé se ale mezi sebou liší 

tím, jak uspokojení svých potřeb dokáží realizovat. U lidí s mentálním postižením nastávají 

situace, kdy si základní lidské potřeby nedokáží uspokojit kvůli své snížené  mentální 

úrovni. V dnešní době již chápeme, že nemožnost realizovat základní lidské potřeby, tak 

běžné pro většinu „zdravých“ lidí, vede k frustraci, posléze k deprivaci a může narušovat 

celou osobnost člověka (Novosad, 2000).  

Lidské potřeby jsou také tématem psychomotorické psychoterapie Pesso Boyden. 

Základem této terapie je obraz člověka, který se těší ze svého růstu a ze sounáležitosti 

s ostatními lidmi. Člověk má podle této terapie tendenci k tomu, aby neustále rozvíjel své 

vědomosti a poznal smysl svého života. Je mu vrozená motivace překonávat vývojové 

úkoly. K tomu, aby tento ideální stav vývoje člověka nastal, musí být splněné určité 

podmínky. Těmito podmínkami jsou uspokojené lidské potřeby jako je základní místo, 

výživa, ochrana, podpora a hranice. Místem je myšleno místo v srdci rodičů, výživou  

živení sebedůvěry, ochranou ochrana práv dítěte, podporou podpora v úsilí v rozvíjení se a  

hranicemi pomoc v objevování vlastních možností a hranic. Pokud má dítě uspokojené 

                                                
1 Mgr. D.Dvořáčková působí jako externí supervizorka v organizacích poskytujících sociální služby. 
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všechny tyto potřeby, dokáže si je zvnitřnit, což je důležité pro jeho budoucí život. Stává se 

ale, že tyto potřeby uspokojeny nebyly a Pesso Boyden psychoterapie se snaží svými 

metodami odblokovat tuto potlačenou energii a uvést jí do pohybu pomocí podpory klienta 

v jeho přirozeném nacházení uspokojivé komunikace (Perquin, 2010). Dospělí lidé 

s mentálním postižením nemají často uspokojenu většinu z uvedených potřeb už jen proto, 

že během svého dětství pobývali v ústavu a při nejlepší vůli tamního personálu některé 

základní potřeby ochrany a podpory nebylo možné uspokojit.. Je tedy otázkou, jak tito lidé 

mohou realizovat uspokojení svých potřeb, když k tomu nebyla v dětství splněna základní 

podmínka. Podle výše zmíněné teorie se jedná o frustraci, která je příčinou chybějící 

energie k růstu.  

Většina mladých lidí se ve svém dospívání snaží odtrhnout od svých rodičů, 

uspořádat si svůj život pomocí svých schopností a dovedností, zajistit si vlastní bydlení, 

najít zaměstnání, najít životního partnera, založit rodinu, zkrátka osamostatnit se ve všech 

směrech. Zdravým lidem se to dříve či později podaří. Většina dospívajících lidí 

s mentálním postižením by se také ráda osamostatnila. Jejich mentální úroveň jim to ale 

nedovoluje způsobem, který je obvyklý pro jejich zdravé vrstevníky. Je jasné, že potřebují 

dopomoci. Tato dopomoc by ale měla být taková, aby nezpůsobovala tzv. naučenou 

bezmocnost.  

O uspokojování některých samozřejmých lidských potřeb u lidí s mentálním 

postižením se hovoří ve spojitosti s termínem „specifické“. Dle Novosada (2000) toto 

pojmenování vzbuzuje dojem člověka, který potřebuje něco mimořádného, specifického. 

V praxi jde ale o tzv. zpřístupňování, tzn. spíše soubor pomocných kroků, pomocí nichž lze 

realizovat zcela běžné potřeby člověka.  

 
 

1.4 Kvalita života osob s mentálním postižením 

            Všeobecně uznávaná definice kvality života není k dispozici. Světová zdravotnická 

organizace však stanovila domény kvality života: tělesné zdraví, psychické funkce, úroveň 

nezávislosti, sociální vztahy, prostředí a spiritualitu (Kebza, 2005). Kvalitu života je třeba 

vždy posuzovat v kontextu. Současní odborníci se shodují v tom, že kvalita života je 

multidimenzionálním konstruktem, jehož význam je závislý na kontextu, v jakém se 

používá (Schalock, Felce in Strnadová, 2009). Parmenter (in Strnadová 2009) představuje  

svůj multidimenzionální model kvality života, kde osobní vnímání kvality života závisí na 
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charakteristice jedince, jeho objektivních životních podmínkách a jeho vnímání. Kvalita 

života podle Parmentera je míra, do jaké jedinec uspokojuje svou potřebu smyslu života a 

tím tvoří své životaschopné já v sociálním světě. Kvalita života může být pak hodnocena 

jak z objektivního pohledu, tedy dle zdraví, vzdělání nebo životní úroveň, tak z pohledu 

subjektivního, což je především životní zkušenost jedince (Schalock, De Vries, Lebsack, 

Felce in Strnadová, 2009). U Schalocka můžeme nalézt indikátory kvality života, osmi 

stěžejními jsou: emocionální spokojenost, mezilidské vztahy, materiální spokojenost, 

osobní rozvoj, fyzická spokojenost, sebeurčení, sociální inkluze a práva (Schalock in 

Strnadová, 2009). Základní domény kvality života uspořádali Elorriaga (in Strnadová, 

2009) do hierarchie, na které jako základ stojí fyzická spokojenost, materiální spokojenost 

a práva, nad nimi pak osobní rozvoj a sebeurčení, nad vším pak stojí sociální inkluze a 

mezilidské vztahy a nejvýše postavená je emocionální a duševní spokojenost. Schalock (in 

Strnadová, 2009) pak tuto Elorriagovu hierarchii života doplňuje následujícími faktory: 

fyzická a materiální spokojenost a práva (zůstat zdravý a v bezpečí), osobní rozvoj a 

sebeurčení (mít v každodenním životě to, co je pro člověka podstatné a osoby, které jsou 

pro člověka důležité), sociální inkluze a mezilidské vztahy (mít příležitost setkávat se 

s novými lidmi a možnost změnit s kým a kde člověk žije) a emocionální spokojenost (mít 

své sny a své vlastní cesty).  

Pojem kvality života ve spojení s osobami s mentálním postižením se začal 

používat ve druhé polovině 20. století, v posledních letech se diskutuje hlavně na téma 

kvality života stárnoucích osob s mentálním postižením. Jak uvádí Strnadová (2009) ve své 

knize Od marginalizace k důstojnému životu, nelze obecně hodnotit, jak a v čem vnímají 

druhé osoby kvalitu svého života. Hodnocení kvality života je vždy subjektivní. Stejně je 

tomu u člověka s mentálním postižením. Jen on sám je měřítkem. Na základě svých 

zkušeností z práce s lidmi s mentálním postižením mohu tuto myšlenku jen potvrdit. Je 

velmi důležité ptát se na kvalitu života přímo lidí s mentálním postižením, nikoli jejich 

opatrovníků a rodičů. Bylo by na místě více tyto myšlenky šířit do povědomí  společnosti a 

přispívat tak k celistvějšímu vnímání smyslu života osob s postižením. Kvalita života 

souvisí také s tím, do jaké míry může člověk sám ovlivňovat svůj život. Deci a Ryan (in 

Strnadová, 2008) spojují sebeurčení s kapacitou volit a s možností volby. Sebeurčení 

chování se tedy zdá jako podstatné pro dospělost jedince. (Wehmayer, Schalock in 

Strnadová, 2009). Některé studie dokazují, že lidé s mentálním postižením, kteří mají 

rozvinuté dovednosti spojené s využíváním volného času, mají zároveň více šancí najít 
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zaměstnání a získané zaměstnání si udržet (Brown in Strnadová, 2008).  V roce 2010 byla 

v the British Journal of Learning Disabilities zveřejněna kvalitativní studie britských 

autorek Rebeccy J. Bond a Jenni Hurst nazvaná „Jak dospělí lidé s mentálním postižením 

pohlíží na samostatný život“. V této studii devět lidí s lehčí formou mentálního postižení 

hodnotí svůj samostatný život, v němž dostávají jen malou nebo vůbec žádnou pomoc. Šest 

z nich mělo už předtím zkušenost s životem v ústavu, tři z nich žili v komunitním bydlení 

se svým partnerem. Důležité body jejich života pak byly shrnuty v sedmi klíčových 

oblastech (např. pocit samostatného bydlení, praktické záležitosti, zdraví, podpora a 

pomoc, vliv postižení). Účastníci studie se vyjadřovali ke všem těmto bodům. Jejich 

vyprávění a zejména pak body, na nichž se často shodovali, by měli sloužit všem těm, kteří 

s lidmi s mentálním postižením pracují. Dotazovaní shledávali na samostatném životě 

pozitiva i negativa. Vyjádřili se například, že se někdy cítí osamělí. Svého samostatného 

života si ale vesměs váží, znamená více soukromí, prostoru a pocitu svobody, zcela 

jednoznačně jej upřednostňují před životem v ústavu, a to i navzdory tomu, že občas 

nějakou pomoc potřebují. Vítali např. pomoc s hospodařením s financemi, ale byli rádi, 

když mohli dostat jen malou pomoc, nejlépe od svých přátel a příbuzných, nikoli od 

organizace. Prožívali pocit velkého uspokojení, když zvládali praktické úkoly jako práci 

v domácnosti, sebeobsluhu, nakupování. Jejich každodenní program jim tak nepřipadal 

nudný. Velmi negativně na svém životě hodnotili to, že musí neustále dokazovat 

společnosti své právo na samostatný život. Neustále za ně někdo rozhoduje, jestli mohou 

chovat domácí zvíře, kam a kdy se budou stěhovat, nebo jak dlouho mají trvat návštěvy, 

které si pozvali. Schopnost žít samostatně ve společnosti úzce souvisí se stupněm postižení 

a s dalšími faktory, k nimž patří pocit vlastní hodnoty, sociální izolace, soběstačnost při 

zvládání domácích prací, ale i zkušenost se zneužíváním v komunitě. Závěry této studie 

podporují politiku zrovnoprávnění a právo osob s mentálním postižením na autonomní 

život. 

Důležitou roli v kvalitě života osob s mentálním postižením hraje rodinné zázemí. 

V publikaci Rodiny osob s mentálním postižením zdůrazňuje Strnadová(2008), že role 

rodiny spočívá právě ve vedení k maximální soběstačnosti. Snaha chránit děti je 

přirozeným rysem, obavy rodičů mohou paradoxně růst s věkem jejich dětí s postižením. 

Hyperprotektivita rodičů však může být překážkou samostatnému životu člověka 

s mentálním postižením. Zátěžové situace v kontextu kvality života rodin dětí s mentálním 

postižením jsou popsány v článku téže autorky (2007). 
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1.4.1 Mýty o kvalitě života osob s mentálním postižením 
  

Mýtů o životě lidí s mentálním postižením je ve společnosti opravdu mnoho. Mým 

cílem není je všechny jmenovat, ale představit alespoň některé zásadní, od nichž se může 

odvíjet naše myšlení a hlavně chování. Za stěžejní zde považuji mylné smýšlení zdravých 

občanů, kteří osobám s mentálním postižením často připisují deviantní, abnormální 

sociální role. S tím souvisí riziko upírání odpovědnosti, ale i připisování úspěchů lidí 

s mentálním postižením vnějším faktorům, jak o tom píše např. Emerson (2008). 

Jůn (2010) řadí mýty do dvou oblastí dle dvou základních otázek: Komu poskytuji své 

služby? Co se očekává ode mne jako od člověka pracujícího s lidmi s mentálním 

postižením? Do první skupiny patří např. tento velmi rozšířený mýtus: Dospělý klient 

s mentálním postižením je dítě, protože myslí jako dítě. „Škatulkující“ lidé vycházejí 

z chování klienta, které sice může dětské chování připomínat, ale to není omluva pro tuto 

degradaci. Dalším mylným předpokladem je, že pokud má člověk s mentálním postižením 

handicap v oblasti myšlenkové, bude mít určitě handicap i v jiných složkách osobnosti – 

zvláště pak v oblasti emocionální a zkušenostní. Toto ale u dospělého člověka s mnohem 

většími zkušenostmi než má malé dítě, které toho tolik neprožilo, přeci nelze předpokládat. 

Mnozí lidé s mentálním postižením jsou na úrovni emocionální i zkušenostní na stejné, ne-

li někdy i vyšší úrovni než většinová populace. Někdy budou reagující a rozhodující 

mechanismy v myšlení mezi malým dítětem a dospělým člověkem podobné, ale mezi 

jejich zážitky, zkušenostmi a emočním prožíváním je rozdíl desítek let. Dalším rozšířeným 

mýtem je, že člověk s mentálním postižením nemůže nikdy žít sám. V době rozvoje 

chráněného a zejména podporovaného bydlení je jasně prokazatelné, že dospělý člověk, 

zejména s lehčím postižením, žít sám může. Důležité jsou ale  jeho schopnosti a 

dovednosti, které mu to umožní. Úloha sociálních pracovníků je právě v tom, aby se snažili 

pomoci rozvinout schopnosti, dovednosti a učení člověka, který chce žít sám, na takovou 

úroveň, aby toho byl bez obav schopen. Sledovat tento cíl lze i tehdy, pokud jeho naplnění 

potrvá déle nebo když zatím není jisté, zda se jej vůbec podaří dosáhnout.    

Jůn (2010) dále formuluje mýty týkající se personálu. Jde např. o chybné 

přesvědčení, že pracovník by měl před klientem skrývat svou bezmoc, neboť by mohl 

ztratit autoritu. Dále není pravda, že klienta je třeba vždy aktivně zapojit, jinak nemá smysl 

s ním pobývat. Také bezpečí klienta nelze zajistit za každou cenu. Strnadová (2009) 
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upozorňuje na další mýty personálu, který pracuje se stárnoucími lidmi s mentálním 

postižením. Cituje studie Walkera (in Strnadová, 2009), který zjistil, že jen někteří 

pracovníci považují za důležité rozvíjet u těchto lidí nové dovednosti nebo alespoň 

udržovat dovednosti stávající. Bohužel může převládat dojem, že stárnoucí lidé by měli 

„sedět a odpočívat“. 

Některé známé mýty vycházejí z práce s jinou cílovou skupinou, ale lze je do oblasti 

sociální práce s osobami s mentálním postižením aplikovat. Následující mýty mě napadly, 

když jsem četla texty Haškovcové (2002), která se primárně zabývá seniory. I u osob 

s mentálním postižením může být aktuální mýtus homogenity. Lidé si myslí, že všichni lidi 

s mentálním postižením jsou stejní a mají stejné potřeby. Toto myšlení se však nezakládá 

na pravdě. Tak jako různí lidé většinové společnosti mají různé potřeby, tak i různí lidé 

s mentálním postižením mají zcela individuální potřeby. Dále mohou zdraví lidé hodnotit 

osoby s mentálním postižením jako neproduktivní, což souvisí s jejich nižší ekonomickou 

produktivitou. U lidí s mentálním postižením se neočekává, že budou někdy vydělávat 

peníze, tedy platit daně, mohou se jevit jako ekonomicky nezajímaví. To ale naprosto 

nekoresponduje s mými zkušenostmi s lidmi s mentálním postižením. Mnozí z nich se ze 

všech sil snaží zaměstnání najít a pro jeho udržení udělají někdy i mnohem více, než lidé 

většinové společnosti. Nesouvisí stereotypní pohled s aktuálními hodnotami společnosti 

příliš zaměřenými na výkon? Dalším mýtem může být tzv. mýtus o asexualitě. Jde o mylné 

přesvědčení, že lidé s mentálním postižením nepotřebují intimitu, blízkost, že nežijí 

sexuálně. Většina ze současných dospělých lidí s mentálním postižením prožila dětství 

v ústavech, bez svých nejbližších po boku. I přes snahy personálu vytvořit bezpečné 

zázemí nebyly u mnohých osob saturovány potřeby bezvýhradné lásky a pozornosti. Tyto 

potřeby nebývají „umlčeny“ ani vzhledem k budoucímu život. Je zcela přirozené, že lidé 

s mentálním postižením mají v různé míře potřebu sexuálně žít a že se tuto potřebu snaží 

naplnit. K úkolům sociálních pracovníků pak patří, aby tato potřeba byla naplňována 

bezpečně a ohleduplně vůči okolí. Otázka partnerského soužití osob s mentálním 

postižením patří k velmi aktuálním. 

Mýty v sobě nemají zakódovány pouze lidé, kteří se s osobami s mentálním 

postižením jen letmo setkávají, ale i ti, kteří s nimi pracují denně. Důležité je si neustále 

uvědomovat vlastní předsudky a stereotypy, reflektovat je a snažit se pozměnit své chybné 

jednání. Veškeré mýty se totiž stávají překážkou společenského uplatnění osob 

s mentálním postižením a bariérou sociální inkluze.  
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2. Soběstačnost jako cíl sociální služby chráněné bydlení 
V posledních letech se v sociálních službách prosazují nové trendy, které vycházejí 

ze sledování kvality života uživatelů sociálních služeb, zejména těch v pobytových 

zařízeních. Kvalita života osob s mentálním postižením v praxi souvisí s přebíráním 

kontroly za vlastní život. Také při poskytování chráněného bydlení se uvažuje o tom, jak 

svým uživatelům zajistit naplněný život. Úvahy o tomto tématu se odvíjí od cíle služby. 

Chráněné bydlení jako služba poskytovaná dospělým osobám by mělo svým uživatelům co 

nejvíce umožnit, aby se jako dospělí cítili a chovali. Člověk se jako dospělý cítí, když 

může o svém životě maximálně rozhodovat a když je v co možná nejvyšší míře nezávislý 

na svém okolí. Tento stav lze označit jako „soběstačnost“. Tu lze v patřičné hloubce 

uchopit v kontextu některých etických veličin (např. autonomie a práva na sebeurčení). 

Cílem této práce není uvedené pojmy vědecky analyzovat, stručná vymezení těchto „pilířů 

sociální práce“ však nelze opomenout. 

2.1 Autonomie a právo na sebeurčení  

Autonomie poukazuje na právo určovat své vlastní chování a jednání dle 

osvojených etických struktur, osobních hodnot a přesvědčení. Úzce souvisí s právem na 

sebeurčení, v medicíně pak informovaným souhlasem (Ivanová, 2005). Sebeurčení 

definuje Machula (2008, s. 135) jako „schopnost být osobou, tj. být pánem sebe sama, být 

si vědom svých skutků a nést za to patřičnou odpovědnost“. Wehmeyer (in Strnadová, 

2008) dále uvádí pojem sebeurčení jako „kapacitu volit a mít možnost volby“. V některých 

oborech, např. speciální pedagogice, je sebeurčení pokládáno za základní lidské právo na 

řízení svého života, které úzce souvisí se zodpovědností za něj. Pörtner (2009, s. 51) dále 

odlišuje pojem „svébytnost“. Týká se hlavně osob, jejichž život bývá určován jinými lidmi. 

Jde o jakési svérázné chování projevující se v maličkostech. Někdy tato svébytnost zůstává 

nepochopena okolím nebo může být vnímána jako vzpurné chování. Autorka varuje, že 

pod pojmem „podporovat samostatnost“ se někdy skrývá nebezpečí přílišného směřování 

k určitým úkonům, aniž by se samotných klientů někdo ptal, co by rádi oni. Svébytnost 

potom zůstává jedinými polem klientovy autonomie. „To je právě jeden z paradoxních 

požadavků v sociálních profesích, že je podle okolností nutné podporovat i takové 

impulzy, nebo dokonce právě takové. Je třeba nechápat je jako osobní urážku, nepotírat je, 

nýbrž je vítat jako svébytná hnutí a podporovat, pokud to obecný rámec dovoluje.“ 
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Obecně lze konstatovat, že všechny uvedené pojmy (autonomie, právo na 

sebeurčení, svébytnost) se při kvalitní sociální práci do určité míry překrývají. Jedním 

z příkladů snahy o podporu těchto hodnot v životě osob s mentálním postižením je vznik 

hnutí sebeobhájců.2 

 

2.2 Soběstačnost v zákoně o sociálních službách 

Trend zvyšování soběstačnosti klientů podporuje zákon o sociálních službách 

z roku 2006, který přinesl první ucelenější ukotvení sociálních služeb. Kvalitou života 

uživatele služby se přímo zabývá standard kvality služeb č. 2.  

Jak jsem již naznačila v předcházejících odstavcích, snaha o co největší 

soběstačnost lidí s mentálním postižením je důležitým ukazatelem kvality sociální služby. 

Důležitost soběstačnosti uživatele sociální služby deklaruje zákon o sociálních službách, 

takto: „Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem umožnit jim v co největší možné míře zapojení do běžného života 

společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a 

zacházení.“ (zákon č.108/2006 Sb. Část 3., HLAVA I., díl 3., § 38) Obsahem zákona proto 

je, kromě jiného, formulace zcela konkrétních sociálních služeb, které odpovídají 

současnému trendu sociální práce – deinstitucionalizaci. V praxi to znamená, že uživatel 

sociální služby může využívat služeb ve svém přirozeném prostředí. Zatímco v minulosti 

byl jedinou možností pobyt v ústavním zařízení, dnes může vybírat z více možností a ústav 

je považován za krajní řešení. 

To, že “sociální služba má vést klienta k samostatnosti, nevytvářet jeho závislost na 

poskytovaných službách, ale naopak jej aktivizovat a vést k osobnímu růstu a vlastnímu 

řešení své situace“, je přímo obsaženo ve standardech kvality sociálních služeb (kritérium 

1.2). 

Novinkou zákona o sociálních službách je příspěvek na péči, který má osoba 

v nepříznivé sociální situaci, tedy uživatel sociálních služeb, využít k úhradě služeb 

sociální péče. Tato osoba sama rozhoduje o tom, kterou sociální službu pro sebe vybere.  

  

                                                
2 Hnutí sebeobhájců – založeno v 90. letech, vychází z filozofie sebeurčení – odborník pouze doprovází a 
podporuje vlastní volbu osoby s mentálním postižením. 
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2.3 Sociální služba chráněné bydlení – cíle a legislativa 

Dle zákona o sociálních službách (část 3., HLAVA I., díl 3., § 51.) je chráněné 

bydlení definováno jako pobytová služba určená lidem se zdravotním či mentálním 

postižením, kteří vyžadují pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti. Jde o 

bydlení individuální nebo skupinové. Obsahem služby je např. pomoc s uplatňováním 

práv, pomoc s obstaráváním osobních záležitostí, pomoc při zajištění chodu domácnosti 

nebo zprostředkování sociálních kontaktů. 

      Chráněné bydlení patří do skupiny služeb sociální péče, proto je jeho hlavním cílem 

zvyšování soběstačnosti osob, které tuto službu využívají. V praxi je tato služba 

provozována v chráněných bytech, do nichž pravidelně dochází asistent chráněného 

bydlení. Ten podle potřeby uživatelů v daném bytě pomáhá s činnostmi, na něž prozatím 

sami nestačí. Jeho snahou je zvýšení schopností a dovedností uživatelů ideálně v takové 

míře, aby asistenta chráněného bytu co nejméně potřebovali. Jednotlivé byty se liší počtem 

uživatelů, mírou jejich dovedností a jejich potřebami. V některých bytech je vyžadována 

přítomnost asistenta po dobu 24 hodin, v jiných např. 4 hodiny denně či obden.  

      Zákon dále definuje podporu samostatného bydlení, která také patří k službám 

sociální péče (část 3., HLAVA I., díl 3., § 43.). Rozdíl oproti chráněnému bydlení spočívá 

v tom, že toto tzv. podporované bydlení je poskytováno uživatelům v jejich soukromých 

bytech, jedná o soběstačnější klienty. Existuje možnost, že soběstačnost uživatele 

chráněného bydlení se natolik zvýší, že se stane uživatelem bydlení podporovaného. 

Z praxe jsou známy případy partnerských dvojic, které se velice osamostatnily, což souvisí 

především se získáním zaměstnání. Plynule tak přešly z chráněného bydlení do bydlení 

podporovaného. Tato situace je optimální, ale v praxi není příliš častá. 
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3. Společnost Duha 
 

Občanské sdružení Společnost Duha – integrace osob s mentálním postižením bylo 

založeno v roce 1992 iniciativou členů Sdružení pro pomoc s mentálním postižení. Jejich 

cílem bylo pomáhat dospělým lidem s mentálním postižením na jejich cestě 

k plnohodnotnému žití. Nejprve byl zřízen Domov, kde bydleli první klienti v hromadném 

velkém bytě za stálé přítomnosti asistentů. V roce 1992 též začalo fungovat i centrum 

denních služeb a středisko přechodné péče, kam docházeli klienti nejen z Domova. Krátce 

poté oslovila organizaci židovsko–americká nadace AJ JDC a nabídla finanční podporu pro 

zřizování prvního chráněného bydlení v České republice pro osoby s mentálním 

postižením. Společnost Duha tuto nabídku přijala a začala provozovat první chráněné 

bydlení v České republice. Zřídila první byty, jejich počet v následujících letech zvyšovala 

a tím zvyšovala i počet svých klientů, kteří buď bydleli v některém z chráněných bytů či 

docházeli do centra denních služeb. V roce 2006 byl zrušen Domov a deset klientů, kteří 

zde ještě zůstali po odchodu části klientů do prvních chráněných bytů, se nastěhovalo do 

dalších chráněných bytů. Ve Společnosti Duha vzniklo také podporované zaměstnání 

(v roce 2001), jeho služeb využívá mnoho klientů jiných programů Společnosti Duha.  

V současnosti provozuje Společnost Duha sedmnáct chráněných bytů a v těchto 

bytech bydlí 35 klientů. V dubnu roku 2009 bylo zřízeno nové Centrum denních služeb 

„Duhovka“  a část klientů dříve vzniklého centra denních služeb přešlo do nového centra. 

Podstatnou část financí pro své projekty získává Společnost Duha formou státních dotací 

od Ministerstva práce a sociálních věcí a z dotací z rozpočtu Magistrátu hlavního města 

Prahy. 

 

3.1 Poslání a struktura 

Posláním občanského sdružení Společnost DUHA - integrace osob s mentálním 

postižením je „poskytovat sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením  

a spolupracovat s nimi na rozšíření jejich životních možností se současnou reflexí daných 

společenských podmínek.“ (www.spolecnostduha.cz). Společnost Duha se snaží ve svých 
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službách zajišťovat zejména tyto principy: zachování lidské důstojnosti klienta, 

respektování jeho osobnosti, podporování klienta v rozhodování o sobě samém, jednání s 

klientem jako s partnerem sobě rovným a akceptování odlišnosti.  

Společnost Duha je tvořena třemi členy správní rady, ředitelkou celé společnosti, 

řediteli třech poskytovaných služeb, zaměstnanci hlavního sídla společnosti (personalistka, 

hospodářka, sociální pracovnice, projektová manažerka a PR manažerka). Ředitelé 

jednotlivých služeb řídí koordinátory a ti pak týmy sestavené z jednotlivých asistentů 

pracujícími přímo s klienty v dílnách, v podporovaném zaměstnáváni či ve službě 

chráněného bydlení.  

 

3.2 Chráněné bydlení ve Společnosti Duha 

Jak jsem již výše zmiňovala, služba chráněného bydlení je jednou ze tří sociálních 

služeb občanského sdružení Společnosti Duha. Služba je poskytována v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb. Její fungování je zajišťováno čtyřmi týmy asistentů pod vedením 

dvou koordinátorů, jejichž nadřízeným je ředitel programu chráněného bydlení. Samotná 

služba chráněného bydlení pak spočívá v asistentově pomoci klientům chráněného bytu 

s činnostmi, které zatím nezvládají samostatně. Každý klient má svého osobního asistenta, 

který mu navíc pomáhá s vyřizováním důležitých osobních záležitostí, na které by v čase 

běžné služby s nebyl prostor (např. doprovod klienta na jednání s různými institucemi, do 

zdravotnického zařízení apod.). Osobní asistent s klientem pracuje také na systému 

spolupráce, probírá s ním individuální plán, na němž chce klient pracovat. Spolu s ním 

vytváří plány klienta či asistenta, spolu také hodnotí jejich spolupráci a směřování. 

Legislativní rámec chráněného bydlení jsem již vymezila v kapitole 2.3, systému 

spolupráce a jeho zhodnocení věnuji kapitolu 4. a 5. 
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4. Systém spolupráce v chráněném bydlení Společnosti 
Duha       
 

Systémem spolupráce je v chráněném bydlení společnosti Duha myšlena veškerá 

spolupráce klienta a jeho klíčového asistenta. Touto spoluprací se rozumí např. pomoc při 

zajišťování zaměstnání, zdravotnického vyšetření, doprovod, na úřad a pomoc při 

komunikaci s pracovníky úřadu, pokud má např. dotyčný klient potíže při vyjádření. Ke 

kompetencím asistenta patří také práce na způsobu, jakým bude s klientem pracovat na 

dovednostech, které klienta posunou směrem k větší samostatnosti či mu umožní věnovat 

se nějaké své vysněné zálibě. Klient a osobní asistent tak dohodnou plán toho, co klient 

potřebuje a s čím by chtěl pomoci. Systém spolupráce má také svůj pomocný aparát 

v podobě několika dokumentů, na kterých osobní asistent s klientem pracuje, průběžně je 

vytváří a doplňuje. Systém spolupráce tak napomáhá utvářet prostor, ve kterém spolu 

klient a asistent mohou pracovat efektivně.    

 

4.1 Struktura systému spolupráce 

„Pilířem“ systému spolupráce je formální aparát, který je tvořen několika částmi. 

Každé z nich slouží formulář se svými náležitostmi. Jsou to individuální plány klienta a 

asistenta, rizikové situace, restriktivní opatření a obtížné situace. Základy tohoto systému 

byly vytvořeny již při vzniku chráněného bydlení Společnosti Duha a jejich postupné 

utváření probíhá od té doby neustále. To, jestli je pomocí těchto plánů a dalších dokumentů 

spolupráce klienta a asistenta úspěšná, hodnotí klient i asistent společně, a to průběžně 

během roku. Každý rok na podzim se toto hodnocení předkládá celému týmu asistentů, 

kteří s daným klientem též pracují v rámci svých služeb. Tomuto souhrnnému hodnocení 

jsou přítomni sociální pracovnice Duhy a ředitel chráněného bydlení. Hodnocení obsahuje 

i tabulku úkolů na další rok, kde je přehledně zpracováno, na jaké události, činnosti atd. by 

se asistent s klientem chtěli v budoucnu zaměřit. Každá část systému spolupráce má svůj 

účel a ošetřuje různé stránky spolupráce klienta. Stejně tak důležitý je systém spolupráce i 

pro asistenta, jemuž umožňuje ochránit také sebe v podobě zdokumentování jeho práce 

s klientem. Jednotlivé dokumenty popíši více v následujících kapitolách.  
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Při plánování uvedených dokumentů pomáhá asistentům a klientům metodik 

chráněného bydlení. Pravidelně s asistentem konzultuje a dává mu zpětnou vazbu o jeho 

směřování a spolupráci s klientem.  

 

4.1.1 Individuální plán klienta   
(Příloha č. 2) 

 

Podstatou individuálního plánu je vlastní nápad klienta. V praxi často asistent 

zpozoruje, že by klient rád něco zařídil či se naučil nějakou dovednost. Potřebuje pomoci, 

ale úroveň jeho komunikačních schopností mu nedovoluje se s tímto přáním na někoho 

obrátit. Asistent s klientem se tedy v nějaké vhodné klidné chvíli zamyslí nad tímto plánem 

a společně vyplní k tomu vytvořený formulář. Napíší, čeho chtějí plánem dosáhnout, 

rozepíší jednotlivé kroky, kterými se bude snažit klient dosáhnout cíle, napíší kdo a co mu 

bude v tomto plánu pomáhat, jak  často budou hodnotit pokroky a kdy bude cíle dosaženo. 

Podle struktury tohoto plánu pak pokračují klient a asistent v plnění jednotlivých bodů. 

Sepsání tohoto plánu stvrzují svým podpisem klient i asistent. Klientka Hana, o níž uvádím 

případovou studii v kapitole 5.1, má jako jeden ze svých individuálních plánů stanoveno 

„nakupování potravin v obchodu nedaleko bydliště“.  

 

4.1.2 Individuální plán asistenta   
(Příloha č.3) 

 

U tohoto plánu platí vše tak jako u plánu klienta, jeho sepsání ale navrhuje asistent. 

Jde o situaci, kdy si asistent myslí, že má klient schopnost osvojit si nějakou dovednost, 

kterou by mohl často využívat za účelem zvýšení své soběstačnosti. Aktivita tedy vychází 

od asistenta, ale nesmí docházet k tomu, že asistent plán „protlačuje“ a klient jej 

nerespektuje. I tady záleží na dohodě klienta s asistentem a někdy je možná lepší plán 

zrušit a uvažovat o jiné variantě. Např. u klientky Hany je jeden z  individuálních plánů 

asistenta „naučit Hanu ovládat základní funkce mobilního telefonu“.   
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4.1.3 Rizikové situace   
(Příloha č. 4) 
 

V případě, že se klient s asistentem domluví na nějakém plánu a tento plán přináší 

pro klienta rizika jakékoliv povahy – musí asistent sepsat také všechna rizika, který plán 

přináší. Poté s klientem i celým týmem asistentů vymýšlí, jak by bylo možno rizika 

odstranit či minimalizovat. S tímto dokumentem kromě klienta, asistenta a koordinátora  

musí souhlasit (potvrdit podpisem) i klientův opatrovník, s kterým si klient, asistent a 

koordinátor sjednává schůzku a o možných rizicích s ním hovoří. Příklad je uveden 

v kapitole 5.1 v případové studii: klientka Hana, která zatím žije v bytě s neustálou 

asistencí, by velmi ráda chodila do parku jen tak posedět na lavičce a povídat si s ostatními 

ženami ze sousedství bez ostatních klientů tohoto bytu a bez asistenta. Rizika, která by v 

rámci realizace jejího plánu mohla nastat, sepíše její osobní asistent. Na poradě týmu 

asistentů probírá s ostatními, co by se všechno mohlo stát, kdyby se její přání mělo 

uskutečnit (např. nedostatečně by se rozhlédla před přechodem silnice, někdo by jí v parku 

mohl obtěžovat apod.) a zkusí vymyslet plán, jak by se rizika s plánem spojená mohla 

eliminovat na minimum. Riziková situace se pravidelně hodnotí a asistent informuje celý 

tým, zda se klientčin plán daří bez problémů, či co by se eventuelně mělo ještě řešit. 

Důležité zde je, že se pracuje na tom, co by klient rád dělal, ale zatím mu v tom brání 

neschopnost posuzovat určité situace správně, přílišná důvěřivost apod. 

 

4.1.4 Restriktivní opatření  
(Příloha č. 5) 

 

Jak již název napovídá, jedná se o nějakou restrikci klientova chování. Používá se 

až po pečlivém zvážení celým týmem a metodikem. Cílem je zamezit klientovi v nějaké 

činnosti, která se neustále opakuje, vadí klientovu zdraví nebo okolí a on sám ji nedokáže 

nebo nechce změnit či zastavit. Příkladem může být např. instalace časového spínače u 

televize, protože klient sleduje televizní vysílání do časných ranních hodin, ráno pak často 

zaspává, chodí pozdě do práce nebo tam nechodí vůbec. Situace navíc vadí jeho 

spolubydlícím, kteří kvůli jeho puštěné televizi nemohou spát.  

K tomuto opatření se uchyluje pouze v ojedinělých situacích, po vyčerpání všech 

možností (domluva, nařízení budíka na určitou noční hodinu, atd.). Funguje zde pravidlo 

pravidelného zjišťování, zda situace stále trvá nebo je možno restrikci zrušit. 
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4.1.5 Obtížné situace  
(Příloha č. 6) 

 

Jde zatím o „nejmladší“ dokument systému spolupráce. Myšlenka obtížné situace 

byla převzata z metodiky H. Jůna, který ji s týmem asistentů přizpůsobil potřebám 

Společnosti Duha. Sám autor ji ve své knize Moc, pomoc a bezmoc (2010) nazývá spíše 

„problémovým chováním klienta“. Aby se nemuselo v některých případech přemýšlet o 

restriktivním opatřením, zkouší asistenti pod vedením metodika vytvořit „scénář obtížné 

situace“ . Zde se metodik doptává baterií otázek na to, jak, kde, při čem a jak dlouho se 

toto chování klienta objevuje, přemýšlí se nad hypotézami, co by eventuelně toto chování 

mohlo znamenat, a poté se vybere jedna hypotéza chování a shromažďují  se varianty, jak 

lze chování zabránit či zmírnit. Všichni asistenti pak podle této hypotézy pracují a snaží se 

jednat s klientem podle předem dohodnutých pravidel. Hypotéza se buď ověří či neověří, 

v tom případě se opět vybírá jiná hypotéza a jiné řešení. U řešení a plánování scénáře 

obtížné situace může a nemusí být sám klient, záleží, jestli ve svém chování vidí nebo 

nevidí problém. S klientkou Hanou se v minulosti projednávala obtížná situace, kdy jejím 

spolubydlícím a asistentům vadilo, když jim Hana dávala velmi direktivně povely 

k některým činnostem.  
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5. Zhodnocení systému spolupráce v chráněném bydlení 
Společnosti Duha 
 

5.1 Případová studie paní Hany, uživatelky chráněného bydlení 

Pozn.: Z etických důvodů byla všechna jména pozměněna. 

 

Hana je padesátiletá žena se středně těžkým mentálním postižením. Má dva starší 

sourozence, bratra a sestru. Oba bydlí v jiných městech než Hana. Intenzivnější kontakt 

s Hanou udržuje její sestra. Volá jí jednou za 14 dní a jednou za 3 týdny ji zve k sobě na 

víkend. Doma spolu uklízí, vaří a chodí za kulturou. K bratrovi jezdí Hana hlavně na 

svátky. Rodiče Hany už nežijí, oba byli herci v okresním městě. Hanu vychovávala hlavně 

babička, u které Hana bydlela. V letech 1972-78 navštěvovala zvláštní školu, kde se 

naučila číst, psát s malou podporou a počítat do dvaceti. Hana si často kreslila a 

vybarvovala omalovánky. S babičkou vykonávaly domácí práce, četly, hrály jednoduché 

hry. Hana s babičkou často jezdila za svými rodiči a sourozenci, léto trávili všichni v 

letním bytě, který má rodina na Moravě. Své rodiče měla Hana moc ráda, zejména úmrtí 

matky nesla velmi těžce a dlouho byla smutná. Otcovu smrt přijala lépe, věděla, že byl po 

těžké autohavárii dlouhou dobu v kómatu a že se zřejmě už neprobere.  

Do Společnosti Duha se Hana dostala v roce 1994 přes svého otce, který několik let 

působil ve správní radě tohoto občanského sdružení. Hana začala bydlet v komunitním 

bydlení Společnosti Duha, v Domově. Zde bydlela s deseti spolubydlícími, ženami, taktéž 

s mentálním postižením, každá z žen měla vlastní pokoj. Dopoledne trávila ve výtvarné 

dílně centra denních služeb Společnosti Duha a odpoledne se svými spolubydlícími v 

Domově. V rámci vzdělávacího programu školy centra denních služeb se Hana 

zdokonalovala ve čtení, psaní a počtech. Pod odborným vedením cvičila jemnou motoriku 

v arteterapeutické dílně. V Domově měli každý den službu vždy dva asistenti, s nimi a se 

svými spolubydlícími Hana vykonávala domácí práce, nákupy, chodili spolu na procházky, 

do kina, divadla a na různé společenské akce. V domácích pracích se střídala s ostatními 

spolubydlícími, asistenti se snažili, aby se všechny ženy naučily co nejvíce úkonů dělat 

samostatně, jak jen to v tak velkém počtu spolubydlících šlo. Hana se do prací zapojovala 

ráda, měla dobrý pocit, když nějakou činnost zvládla sama a byla tím tak užitečná pro 
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ostatní. V roce 2006 byl Domov zrušen a Hana přešla, ještě se dvěma dalšími klienty, do 

chráněného bytu, kde žije dosud.  

 

V současné době žije Hana ve zrekonstruovaném chráněném bytě 3+1, kde má 

každý svůj pokoj. S ostatními spolubydlícími (ženou a mužem o několik let mladšími než 

je Hana) vychází po většinu času dobře, dělí se o domácí práce, společně si povídají a 

vymýšlí program pro volný čas. Hana má občas tendence rozkazovat ostatním. Někdy jí 

vadí, že některé věci jsou v nepořádku, něco není podle ní včas uklizeno nebo někdo 

nedělá, co by podle ní dělat měl. Občas ale nerespektuje hranice ostatních, „diriguje“ je i 

asistenty. Ráda zaujímá dominantní roli ve skupině, pokud má pro toto chování prostor, a 

často na sebe strhává pozornost. Má tendenci určovat, co mají dělat ostatní klienti, a dávat 

jim povely. Hana se někdy rozčílí až do hysterie, může pak dojít k situaci, že někoho 

slovně nebo fyzicky napadne, později si uvědomí, jak se zachovala, ale v dané situaci 

zřejmě nedokáže své chování úplně ovlivnit a odhadnout následky. Později je možné 

situaci probrat a zreflektovat vše, co se událo a jak by se tomu příště dalo zabránit. Někdy 

je Haně při domluvě špatně rozumět, ale  nemá problém s případným zopakováním.  

Hana se těžce pohybuje, strnule, neobratně, ale sebeobslužné činnosti zvládá 

pomalu svým tempem. Je to společensky založený člověk, ráda se zapojuje do různých 

činností. Většinou je velmi vstřícná a iniciativní, bývá nadšená pro nové činnosti. Při 

cestování Hana potřebuje vždy doprovod, její chůze je vratká, v případě nerovnosti terénu 

a nastupování a vystupování z dopravního prostředku je jistější, když se někoho drží za 

paži. Má pomalejší tempo, které někdy nerespektují řidiči. Hana čte ráda módní časopisy a 

knihy pro děti, vymalovává omalovánky a zdokonaluje psaní pomocí sešitů pro školáky 1. 

stupně ZŠ. Její velkou zálibou je sledování televize. Dále ráda vykonává domácí práce, 

vaří společně s asistentem, žehlí. Hana má také velmi ráda malé děti, pozoruje je a hraje si 

s nimi. Chodí sama do nedalekého parku za domem, kde společně s ženami z okolních 

domů pozorují lidi a zvířata a rozebírají současné dění. Právě na začátku tohoto chození do 

parku stál Hany plán, kdy chtěla trávit část svého volného času  bez svého spolubydlícího, 

který se zařekl, že na procházku ven s Hanou nechce. Hanu nejprve do parku doprovázel 

asistent, pomohl jí zkontrolovat u silnice, zda nejede auto, a nastavil jí čas na hodinkách, 

aby domů dorazila včas. Postupně se Hana naučila znát čas na svých hodinkách a rozhlížet 

přes silnici. Hana také ráda chodí do divadla nebo kina. Potíž je v tom, že jen velmi obtížně 

si zorganizuje návštěvu kina sama, často se také zapomíná rozhlédnout při překročení 
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silnice a tak je lepší, když jde na nějakou kulturní akci společně s asistentem. V poslední 

době mluví Hana občas o tom, že by ráda žila sama, nebo se svými nejlepšími 

kamarádkami z dílny, kam dochází.  

Hanin hlavní příjem je invalidní důchod  (přibližně 9000 Kč) a příspěvek na péči 

(2000 Kč). Hana si platí sociální službu chráněné bydlení, kde jsou zahrnuty poplatky za 

ubytování, stravu, asistenci. Dochází také do centra denních služeb. Na začátku každého 

měsíce přináší asistent peníze všech klientů na byt, kde je také Hana s přerozděluje a 

počítá. Důležitou položkou v těchto financích je Hany kapesné, které má uloženo ve 

zvláštní obálce a které Hana po dohodě dostává pravidelně jednou týdně, zpravidla 

v sobotu. S kapesným pak sama hospodaří. Peníze dobře pozná, někdy váhá při rozlišení 

mincí, peníze ale umí dobře spočítat. Má plnou způsobilost k právním úkonům a je 

vlastníkem  výhod ZTP/P. Hana  pracuje s penězi ráda, ale problém je v nižší 

samostatnosti, neboť ve velké míře spoléhá na asistenta. Lze říci, že její schopnosti 

postačují na práci s penězi, ale první podnět (např. při nakupování v obchodě) vychází od 

asistenta. 

Od začátku zavádění systému spolupráce do chráněných bytů Společnosti Duha 

využívá jeho bodů také Hana. Ve svých individuálních plánech měla zahrnuto: 

zdokonalení či nácvik domácích prací jako žehlení, či praní, ale i dovedností, které využívá 

mimo svou domácnost, jako např. nákupů v obchodech nebo zakoupení lístků na kulturní 

akci. Tak, jak se systém spolupráce rozvíjel, řešila Hana s jeho pomocí také další situace, 

které v denním soužití s ostatními lidmi logicky nastávaly, např. velké rozepře se 

spolubydlícím nebo podporu při samostatném nákupu do vzdálenějšího obchodu. Hana se 

svým asistentem pracovala na tzv. rizikové situaci nebo restriktivním opatření. Pomocí 

systému spolupráce, revize jejích individuálních plánů, revize a plánů asistenta a dalších 

částí systému spolupráce se Hana dokázala v mnoha činnostech zdokonalit natolik, že už 

konkrétní plán nepotřebovala. Osvojením některých činností se pak mohla rozhodnout pro 

práci na dalších plánech, na které již schopnosti a dovednosti má. Pozvolna se dostala na 

dnešní úroveň, kdy je samostatná v mnoha oblastech a při dalších potřebuje jen malou 

dopomoc. I tak ale stále existuje řada oblastí, které by Hana ráda zvládla a na kterých se 

svou asistentkou plánuje pracovat.  
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Návrhy dalšího postupu spolupráce:  

V současné době bydlí Hana v chráněném bytě Společnosti Duha. Denně 

navštěvuje centrum denních služeb, jehož zřizovatelem je taktéž Společnost Duha. Hana 

zde má své nejlepší kamarádky, se kterými by i ráda bydlela. Hana se do dílny vždy velmi 

těší. Má zde aktivity, které vykonává ráda: plavání v bazénu, jízdu na koni v rámci 

hipoterapie, cvičení, mytí a utírání nádobí. V těchto aktivitách by ráda pokračovala a toto 

přání je reálné. Hana preferuje, když je její práce užitečná ostatním. Pomocí různých plánů 

systému spolupráce se naučila zvládat zcela bez pomoci osobní hygienu, připravit si 

jednoduché jídlo, uvařit čaj a kávu. Nyní také zvládá běžný úklid v domácnosti, o pomoc 

žádá jen při přípravě žehlení a hlavně při přípravě složitějších jídel. Zvládne oloupat cibuli 

a česnek, oškrábat brambory ale zatím nezvládá. Hana připraví složitější jídlo, ale postup 

přípravy si zatím nepamatuje a potřebuje jednotlivé kroky přípravy připomínat postupně. 

Tyto dovednosti bude třeba průběžně upevňovat a zdokonalovat. Hana má např. další plán 

na zapamatování si přípravy těstovin. Určitě by stálo za to učit Hanu v rámci systému 

spolupráce vařit systematicky. Pomocí plánu se naučila sama nakupovat menší množství 

potravin v nedalekém obchodě a spočítat vrácené peníze. S asistentem se bude dále učit 

rozdělovat peníze na další měsíc.  

Vzhledem k tomu, že má Hana přání jednou bydlet samostatně nebo s tím, koho si 

ona sama vybere, by bylo dobré podporovat Hanu v maximální míře v jakýchkoliv 

činnostech a dovednostech, které souvisí s chodem domácnosti, a důsledně ji nechávat 

provádět tyto činnosti. Je evidentní, že Hana má schopnosti na to, aby žila sama. Bylo by 

dobré s ní neustále mluvit o představách samostatného života a probírat, co všechno takový 

samostatný život obnáší. Ač možná nikdy nebude žít zcela sama, může jednou nastat 

nějaká varianta života, která se vysněnému ideálu bude přibližovat. Je vhodné Hanu 

zapojovat do reality a mluvit o tom, co shánění samostatného bydlení či bytu obnáší. Hana 

by v co největší míře měla být sama zapojena do hledání vhodného bytu, do podávání 

žádosti o něj. Je třeba jí vysvětlit, co a jak se musí kde zařizovat, kde hledat, jaké žádosti 

kam přinést, a tyto situace trpělivě cvičit. 

Hana by ráda pracovala a byla nějak prospěšná svému okolí a společnosti. Sní o 

zaměstnání u malých dětí, chtěla by se o ně starat a hrát si s nimi. Mohla by např. pomocí 

individuálního plánu v rámci systému spolupráce využít služeb podporovaného 

zaměstnávání a pokusit se získat práci na nižší úvazek v mateřské škole. V tuto chvíli by 

sice nebyla schopna samostatně např. uklízet nebo pomáhat v kuchyni, s podporou by ale 
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bylo možné dosavadní schopnosti a dovednosti prohloubit a pomalu ji vést k samostatnosti. 

Hlavní motivací pro Hanu pravděpodobně zůstane pocit užitečnosti a prožitku ocenění od 

druhých. 

 

5.2 Rozhovor s paní Hanou 

Na dokreslení případové studie přikládám semistrukturovaný rozhovor s paní 

Hanou. Cílem tohoto rozhovoru je zjistit a popsat konkrétní podoby a způsoby práce 

asistenta s klientem v souvislosti se systémem spolupráce. S paní Hanou jsem mluvila 

v chráněném bytě, kde žije společně s dalšími dvěma klienty, mluvily jsme v jejím pokoji. 

Svou osobní asistentku nazývá paní Hana v rozhovoru „má asistentka“. Své otázky jsem od 

odpovědí Hany rozlišila zvýrazněným písmem. 

 

Jak často se setkáváte se svou asistentkou a stačí Vám to?  

Se svou asistentkou se setkávám podle služeb, co jsou napsané v kalendáři. 

Kdy a kde se spolu setkáváte? 

Tady na bytě, jak má služby, třeba o víkendu někdy, třeba v sobotu, nebo ve všední den 

někdy, jako tehdy, když přišla v sobotu pro mě. 

A je to třeba někdy i ve všední den, kdy nemá službu, ale přijde sem za Vámi něco 

vyřídit?  

Ano, my jsem šly do kina.  

A to jste si předem domlouvaly?  

Ne, ona sama přišla, nedomlouvaly jsme si to, vzkázala mi to K., že přijde pro mě. 

Myslím, že jí zavolala na mobil. Dala jí zprávu. 

Tedy někdo vám dá zprávu a Vy potom víte, co se bude dít? 

Ano. Já pak vím, co se bude dít. 

Říkáte jí třeba někdy, že byste potřebovala, aby přišla? Že byste potřebovala něco 

s ní vyřídit?  

Ne, ona mi to všechno hlídá sama. 

Co při těchto schůzkám děláte? 

Buď jdeme někde do kina nebo jdeme k doktorovi, co potřebuju, nebo něco nakoupit, co 

mi chybí a co potřebuju. Řeknu jí, ať jdeme koupit třeba zubní pastu nebo šampon, nebo 

třeba vložky. Aby to nebylo drahý moc, aby mi poradila.  
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A to Vám kupuje ona, nebo si to kupujete sama?  

Sama si to kupuju. 

Takže Vy jí řeknete, že to potřebujete, ale aby šla s Vámi, aby Vás doprovodila?  

Ano, aby mi to pomohla vybrat, aby to nebylo moc drahý. Třeba potřebuju jet k T. (sestra 

Hany), tak potřebuju s sebou vložky. 

Děláte ještě něco jiného, když se sejdete?  

Nevzpomínám si.  

O čem si povídáte? 

Třeba půjdeme, Hano, tam a tam. 

A nějaké věci ze života, něco, co se stalo?  

Nic, nic.  

Třeba jak to máte v rodině? Co se děje, neprobíráte spolu?  

Ne.  

Nebo jak se teď stalo to s Vaším tatínkem, o tom jste se svou asistentkou nemluvily?  

Ano, mluvily. 

O čem dalším ještě? 

Nevzpomínám si. Já nic nevím, nepamatuju si. 

To nevadí, v pořádku. 

Nic dalšího s ní neprobírám. Nepamatuju si nic dalšího.  

Byla byste ráda, kdyby se na těchto schůzkách dělalo ještě něco jiného? 

Dneska je tam oblačno, mraky jsou tam. Nevím, včil mě nic nenapadá.  

Co všechno během dne dokážete dělat sama? 

Já se osprchuju, abych měla pokoj, pak si uvaříme s M… kafíčko, buď, žehlím, co je tu na 

žehlení, třeba se díváme s D… na televizi, pak se jdu převléct do košile a pak si sednu na 

gauč,  díváme se na nějaké moje seriály, buď Ordinaci nebo Ulici, co mám ráda. Jů, je 

oblačno. 

Co třeba jídlo?  

Jídlo mi tu chutná 

Připravujete si ho sama?  

Někdy, někdy asistenti, když pospícháme do Duhy. A v sobotu a v neděli mi pomáhají. 

Vzpomenete si ještě na něco, co třeba děláte sama během dne?   

Utírám si prach v sobotu. Čistím si zuby každý den, ráno, večer, odpoledne, v sobotu si 

vyluxuju a vytřu si v pokoji, abych měla v neděli pokoj. 
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V čem potřebujete pomoci? 

V ničem. Potřebuju akorát pomoc, když mám menstruaci. 

Co třeba jiná pomoc, kromě hygieny?  

Říkám vždycky, prosím tě otevřete mi něco, je to zatáhnutý, třeba tu flašku v Duhovce – 

pomoz mi to otevřít, jak to asistenti zatáhnou, tak mi to nejde otevřít.  

Voní tu venku, cítím někdo peče koláče. 

 Můžete mi říct něco z Vašeho plánu, co se Vám podařilo splnit?   

Žehlení, zapnout pračku se mi podařilo, podařilo se mi nasypat tam prášek a aviváž, 

luxování. 

Co třeba něco mimo byt?  

Ještě umím vyndávat nádobí z myčky. Nakupování zvládám sama tady ve večerce, chodit 

do parku zvládám sama. Umím zapnout varnou konvici, když si děláme kafe, v dílně taky 

umím konvici zapnout.  

Co se Vám ještě nepodařilo zvládnout a chtěla byste? 

Nepodařilo se mi zapínat troubu ještě. Už nevím co.  

Proč se to zatím nepodařilo? 

Já se bojím, všude je elektrika, rádio umím zapnout tady a v pokojíčku.  

Probíráte s někým Vaše přání  a plány do budoucna ? O čem se bavíte? 

Nepovídám si o tom s nikým. 

 Ale třeba když máme v Duze hodnocení, co jste vlastně zvládla za celý rok, je tam i 

jedna otázka, jak to bude v budoucnosti. Já vím, že jste se naposledy vyjadřovala, že 

byste jednou ráda bydlela sama. Jak to máte teď?  

Ano. Ráda bych bydlela sama.  

Takže to ještě pořád platí?  

Ano. 

A bavíte se o tom s někým?  

Ne, nebavím se o tom s nikým. 

A chtěla byste?  

Ano. 

A o čem byste se bavili, jak byste chtěla třeba bydlet? Jak by to vypadalo?  

Dobře by se mi tam bydlelo. Jako tady.  

A chodil by Vám tam pořád asistent? Nebo třeba občas?  

Občas, ano. 
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Co byste tam dělala?  

Na návštěvu bych chodila, kdyby mi bylo smutno.  

Chtěla byste něco ve Vašem životě změnit? Pokud ano, co?  

Abych měla větší pokoj, aby se mi tam všecko vešlo.  

Co třeba zaměstnání?  

Najít nějakou školku, protože já mám ráda malý děcka, chtěla bych tam pracovat, jako 

moje sestra, já bych si s nimi hrála, oblíkala bych je a chodila s nimi ven na procházky, 

utírala jim zadky, chystala jim svačinky, četla jim něco, pohádky. Já bych chtěla nějakou 

kamarádku svoji, třeba S. nebo J., přistěhovat ke mně. Abychom spolu chodily na kafíčko.  

Takže Vy byste vlastně nechtěla žít úplně sama, ale s někým?  

Já bych chtěla bydlet s někým, abychom si vykládali spolu, co se stalo, v televizi, o 

filmech.  

Fakt je mám ráda, když vidím cizí děcko, tak říkám „kuk“. 

Chtěla jste mít děti? Přemýšlela jste někdy nad tím?  

Ne, to mě nenapadlo.  

Máte prostě ráda všechny děti?  

Ano, jako J.(kamarádka Hany), taky říkala, že má taky ráda děti. 

Jak to máte s penězi?  

Mám málo peněz, protože někdy máme buď cvičení, někdy jsou napsané koně. Musíme se 

střídat. Je to napsané v rozpisu. 

Víte, kde máte svoje peníze?  

Ano, v kasičce, v červeném obalu. 

Víte, kolik tam máte?  

Asi 300?  V sobotu dostávám kapesné – 100,- nevím. Moc mi to nestačí. Abychom si se S. 

mohly dávat kafíčko. Asistentka mi slíbila, že koupíme kabátek na léto.  

Víte, kolik dohromady dostáváte peněz? Jak je to rozdělené?  

Nevím.  

Takže máte invalidní důchod, víte kolik je to peněz, že máte příspěvek na péči, že si 

v Duze platíte služby?  

Ano, platím si tu hygienu, elektriku.  

Vidím, že jste unavená, chcete už skončit?  

Ano.  

Moc děkuji za rozhovor. 
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5.3 Zkušenosti asistentů se systémem spolupráce – šetření s asistenty 
chráněného bydlení 

 

5.3.1 Vymezení problémů šetření 
 
      Jaké postoje a zkušenosti mají dotazovaní k systému spolupráce? 

      Jak vypadá práce se systémem v praxi? 

      Jaké mají klienti představy o své budoucnosti? 

      Jakým způsobem souvisí systém spolupráce se samostatností uživatelů služeb? 

5.3.2 Cíle šetření 
 
   Cílem mých rozhovorů s asistenty je zjistit přednosti a rizika systému spolupráce a 

konkrétní podoby systému spolupráce s klientem. Dalším cílem je formulovat nápady a 

náměty pro zvýšení kvality života uživatelů služeb. 

 

5.3.3 Metody šetření 

      
     Hlavním nástrojem zjišťování údajů jsou strukturované rozhovory. V komentářích je 

pak uplatňována metoda pozorování. Předložené šetření je kvalitativního charakteru. 

Zjištěná data budou sloužit dokreslení teoretického textu, avšak cílem není zpracovat je 

pomocí vědeckých metod.  

 

5.3.4 Metodika šetření 
 
      Toto šetření bylo realizováno v roce 2011. Sběr dat proběhlo v lednu a únoru 2011, 

v březnu a dubnu byly zjištěné údaje zpracovány. Otázky byly nejprve konzultovány 

s asistenty a poté jim byly rozeslány elektronicky. 

5.3.5 Charakteristika zkoumaného vzorku  
 
     Jako kriteria výběru respondentů jsem stanovila: přímou péči s uživatelem služby 

minimálně po dobu tří měsíců a aktivní účast v systému spolupráce. Těmto kriteriím 

vyhovuje sedm asistentek (žen) ve věku 28 až 50 let. Nejdelší délka praxe je 5 let, nejkratší 
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4 měsíce. Tři asistentky mají předchozí zkušenosti s touto cílovou skupinou, tj. osobami 

s mentálním postižením. Tři asistentky absolvovaly vysokou školu se sociálním 

zaměřením, zbývající asistentky kurz pracovníků v sociálních službách.  

 

5.3.6 Výsledky šetření            

                                                                                            
     Plné znění rozhovorů uvedu v příloze č. 7 této práce. Zde uvedu vždy přesné znění 

otázky a shrnutí odpovědí asistentek. Vlastní komentáře uvedu až v diskusi v kapitole 5. 4. 

 

Shrnutí otázky č. 1:  

Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem, jehož jste osobní asistent?  

Pět klíčových asistentů uvedlo, že se se svým klientem setkává dle svých služeb na 

daném bytě, tři se setkávají se svým klientem dle potřeb, které klient má (doprovod 

k lékaři, na úřad, do kina, divadla). Doprovod k lékaři výslovně uvedly dvě asistentky. 

Z daného vyplývá, že svého osobního klienta vídají asistenti přibližně dvakrát až třikrát 

týdně nebo dle potřeby. Asistent si se svým klientem vyjednává dny, kdy společně pracují 

na individuálním plánu (dříve se tento den nazýval „klientským dnem“). Jedna asistentka 

výstižně uvedla, že klienta doprovází tam, kam by pro něj bylo obtížné dorazit bez 

podpory. 

 

Shrnutí otázky č. 2:  

Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 

Čtyři asistentky uvedly, že řeší aktuální „starosti“ klienta. Tedy to, co klient 

momentálně potřebuje. Plánují spolu návštěvu úřadu či lékaře. Čtyři asistentky uvedly, že 

s klientem reflektují to, co se odehrálo v době, kdy se neviděli. Probírají spolu jak se měli, 

co se dělo ve společnosti, co viděli a slyšeli od jiných, v televizi či rádiu. Tři asistenti 

uvedli, že se svým klientem řeší, co se klient přeje naučit a pracují na individuálních 

plánech klienta. Jedna asistentka uvedla, že klientovi navrhuje co by bylo přínosné, se 

naučit. Asistentky se svými klienty řeší také vztahy mezi klienty na bytě, v místech, kde se 

klienti pohybují přes den, nebo se sousedy. Dvě asistentky uvedly, že jsou v kontaktu také 

s klientovou rodinou a řeší s ní klientova přání. Jedna asistentka uvedla, že s klientem 
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rozebírají zážitky z dětství. Se svým klientem si často dělají legraci a vtipkují spolu na 

různá témata.   

 

Shrnutí otázky č. 3:  

Co všechno „Váš“ klient dělá sám? 

Tři ze sedmi asistentek odpověděly, že jejich osobní klient cestuje zcela sám po 

známých a naučených trasách. Všichni (s výjimkou jedné asistentky) uvedli, že klient 

zvládá zcela sám sebeoblužné činnosti, hygienu, přípravu a výběr vhodného oblečení a 

oblékání samotné. Jedna klientka sama dochází na kontroly k lékaři. Další klientka má 

velmi ráda návštěvy společenských akcí, návštěvy kamarádů a známých a dokáže si zařídit 

doprovod. Jedna klientka je velice samostatná v domácích pracích, umí si uvařit i složitější 

jídlo, sama si hlídá dietní stravování. Většina ostatních klientů si připraví jednoduché jídlo, 

např. namaže krajíc chleba a ohřeje si jídlo v mikrovlnné troubě. Většina klientů zvládá 

samostatně velkou část domácích prací. Sami vysávají, myjí a utírají nádobí, používají 

myčku na nádobí, utírají prach, tři z nich umí žehlit, zalévají květiny. Jeden klient hlídá 

nedostatek některých hygienických potřeb na bytě, doplňuje je a upozorňuje asistenta, že je 

potřeba tyto věci koupit. Dva klienti dávají sami prát prádlo. Jeden klient umývá celou 

koupelnu, další klientka chodí nakupovat do obchodu nedaleko jejího bydliště. Tři klienti 

dobře čtou. Jedna klientka si sama připravuje léky, jiná telefonuje. Dva klienti dochází na 

malý úvazek do zaměstnání. 

 

Shrnutí otázky č. 4:  

V čem mu naopak pomáháte?  

Čtyři asistentky uvedly, že klientům pomáhají s plánováním návštěv lékařů, úřadů. 

Dvě asistentky uvedly pomoc s hospodařením s penězi, dvě se složitějšími hygienickými 

úkony a dvě při provádění domácích prací. Dvěma klientům pomáhá asistent se čtením a 

psaním a s orientací v čase. Dvě asistentky pomáhají svým klientům s vyzvedáváním léků 

a jejich dávkováním. Jedna asistentka uvedla pomoc při přípravě jídla a při návštěvě 

stravovacího zařízení.  Jiná asistentka uvedla, že její klient neumí číst ani psát a proto mu 

pomáhá „se vším, co s tím souvisí“. Další asistentka uvedla pomoc při cestování. Dvě 

asistentky uvedly, že svým klientům pomáhají s výběrem vhodného oblečení.   
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 Shrnutí otázky č. 5:  

 Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  

Tři asistentky se se svými klienty baví často o blízké budoucnosti, ať už kvůli tomu, 

aby mohli naplánovat návštěvu úřadu či lékaře, nebo aby probrali jejich přání, jak trávit 

osobní volno. Jedna asistentka uvedla, že nechce, aby jim „uteklo“ něco aktuálního, co si 

klient přeje. Dvě asistentky uvedly, že s klienty probírají práci a její hledání. Dvě 

asistentky uvádějí hovory o klientových vztazích. Jedna asistentka uvedla, že s klientem 

probírají jeho vztahy s nejbližšími lidmi, spolubydlícími, sousedy, spolupracovníky 

v dílně, aktuální situaci v rodině. Dvě asistentky uvedly spolupráci na plánování klientovy 

rekreace. Další dvě asistentky uvedly plánování nákupů věcí, které klient potřebuje. Tři 

asistentky uvedly, že s klientem plánují cokoliv, co by chtěl klient v blízké době dělat, 

navštívit, kam by chtěl jet na víkend. Jedna klientka se svou asistentkou rozebírá možnost 

samostatného bydlení, změnu zaměstnání, společně se baví o jejím zdravotním stavu. Jiná 

asistentka se svou klientkou rozebírá klientčino hospodaření s penězi.  

 

Shrnutí otázky č. 6:  

Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 

Asistentky odpovídaly, že svému klientovi pomáhají při naplňování jeho přání jako 

je návštěva kulturní akce nebo nákup potřebných věcí. Asistentky slouží často jako aktivní 

doprovod při návštěvě lékaře nebo úřadu. Jedna asistentka odpověděla, že své klientce 

pomáhá uspořádat její aktivity během týdne, další se svým klientem spolupracuje na 

plánech klienta a asistenta v rámci systému spolupráce. Jako příklad uvádí plán na získání 

zaměstnání v programu podporovaného zaměstnávání a nácvik samostatné přípravy jídel 

pomocí fotografií, kde je klient nafocen při procesu vaření. V rámci individuálního plánu 

hlídá asistentka  pravidelnost jeho prohlídek u lékaře. Jedna asistentka pomáhá své klientce 

při zajištění vhodné stravy vzhledem k jejímu zdravotnímu omezení. Tato asistentka 

společně se sociální pracovnicí Duhy pomáhá své klientce při hledání samostatného 

bydlení.   

Shrnutí otázky č. 7: 

Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém spolupráce 

má vzhledem k soběstačnosti klientů?  

Na otázku výhod a přínosů, které má systém spolupráce v souvislosti 

s osamostatňováním klientů, jedna asistentka uvedla, že klient získává nové dovednosti, 
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které mu mohou posloužit v osamostatňování. Podle jiné asistentky se „systematicky 

navazuje na to, co klient zvládá, vždy se ale respektuje přání klienta“. Další asistentka 

uvádí, že si díky tomuto učení její klientka více věří, dodává však hned, že je nutné nově 

nabytou dovednost čas od času s klientkou projít a zopakovat bezpečná pravidla – např. u 

cestování. Samostatné cestování klientů vidí jako velký přínos systému spolupráce další 

asistentka a vyjmenovává dovednosti, které klienti samostatně díky systému spolupráce 

zvládají, např. vaření, provádění osobní hygieny, trávení volného času, nacházení 

oblíbených aktivit, prosazování svých zájmů a potřeb. Další asistentka uvedla, že díky 

systému spolupráce je klient „chráněn“ před libovůlí asistenta, který by klientovi zakazoval 

něco, co má klient rád, ale asistent má pocit, že by to klient dělat neměl. Jiná asistentka 

uvádí, že díky systému spolupráce je někde přehledně zpracována historie klientových 

dovedností a jeho vývoj. Podle ní se tak předchází zmatení klienta, když se příliš často 

mění asistenti, kteří s klientem pracují a když nový asistent klienta „nutí“ do něčeho, co má 

klient z předchozích let již uzavřené. Předchází se tak i tomu, aby se při práci s klientem 

neopakovaly stejné věci a aby nový asistent měl při práci s klientem kde navázat. Jedna 

asistentka oceňuje, že se v systému spolupráce zpracovávají také rizika při nácviku nové 

dovednosti.  

 

Shrnutí otázky č. 8:  

Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální potřeby 

a situaci klienta?  

 Čtyři asistentky na tuto otázku odpověděly, že se může narušit důvěra klienta 

k asistentovi. Jedna asistentka uvedla, že „asymetrie vztahu se velmi vychýlí ve prospěch 

asistenta a klient se pak může cítit nekompetentní, nerespektovaný“. Podle této asistentky 

takové nesmyslné bazírování na nepodstatném cíli zatěžuje klienta i asistenta a svědčí o 

„špatném naladění asistenta na klienta“. Další asistentka uvedla, že může docházet ke 

střetům klienta a asistenta a rozčílení klienta. Možné výpady agrese klienta zmínilo více 

asistentů. Klient podle další asistentky může odmítnout spolupráci, může se zhoršit jeho 

psychický stav, může ztratit o plán zájem nebo jej začít nenávidět. Jedna asistentka uvedla, 

že si klient může začít myslet, že v podstatě o něj zde nejde, může mít v této situaci chaos 

a může se zhoršit jeho psychický stav. Další asistentka uvedla, že klient může ztratit 

důvěru také ke svým schopnostem a dojít do stavu frustrace vzhledem k seberealizaci. 
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Jedna asistentka uvedla, že klient může rezignovat na celou situaci a říct si: „udělám to, ať 

má (asistent) radost“.  

 

Shrnutí otázky č. 9:  

Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění Vaší 

práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 

Tři asistentky označily systém spolupráce jako přehledný systém. Vnímají systém 

spolupráce jako významnou a efektivní podporu práce, zpřehlednění spolupráce, 

zpřehlednění pro nového asistenta, který přebírá práci po předchozím asistentovi. Jedna 

asistentka uvedla, že je to systém, který krůček po krůčku přibližuje klienta k cíli jeho 

plánů. Další asistentka hovoří o systému spolupráce jako o reflexi toho, co se s klientem 

dělo v minulosti, co se mu dařilo a na jaké úspěchy je možné navazovat. Další asistentka 

zmiňuje to, že je systém spolupráce dobrá reflexe pro ni samotnou v tom, že vidí, na čem 

se jí s klientem dařilo pracovat. Jiná asistentka mluví o systému spolupráce jako o zlepšení 

práce s klientem, hned ale dodává, že je třeba pamatovat na to, že v určitých situacích není 

nutné trvat na dohodách, jako by to byla dogmata. Podle jejích slov musí dohody pomáhat, 

ne být příčinami svárů. Jiná asistentka uvedla, že systém spolupráce může být někdy až 

zatěžující, zvláště pak, když se nakupí příliš mnoho práce. Na druhou stranu jako velké 

plus systému spolupráce vidí ošetření rizikových situací při osamostatňování klienta, 

zejména pak to, že se s těmito riziky pracuje všestranně a z více pohledů.  

 

5.4 Strukturovaný rozhovor s ředitelem služby chráněné bydlení  

Ředitel služby chráněného bydlení Mgr. Jan Šlosárek stál na počátku zavádění 

systému spolupráce a zároveň pracoval jako metodik. Zajímalo mě, co bylo impulsem 

k zavedení systému spolupráce, jak se systém spolupráce v průběhu let měnil a jak byl 

přetvořen do dnešní podoby. Tento rozhovor měl proběhnout osobně, z důvodu nemoci 

respondenta jsme se dohodli na elektronické podobě s možností následného osobního 

setkání. 

Co bylo prvotním impulsem zavedení systému spolupráce v organizaci?  

Prvotním impulsem byla snaha zapojit klienty chráněného bydlení do ovlivňování 

důležitých věcí, které se jich týkají. Chtěli jsme (již v roce 1998) přejít od tradičního 
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způsobu práce s dospělými lidmi s mentálním postižením, kdy za ně rozhodují druzí lidé. 

Snažili jsme se vytvořit takové podmínky, aby naši klienti mohli uplatňovat svoji vůli a 

iniciativu. Postupem času nám bylo jasné, že se jedná o dramatickou a náročnou změnu 

poskytování našich služeb. Již jsme nepotřebovali, aby s klienty pracovali odborníci, kteří 

vědí, jak mají klienti žít, co mají dělat. Potřebovali jsme odborníky, kteří se umějí s klienty 

domlouvat na tom, co by chtěli a jak jim v tom mohou pomoci. 

Můžete ve stručnosti popsat, jak se vyvíjel systém spolupráce Společnosti Duha a jak 

vypadalo jeho zavádění do praxe?  

Do roku 1998 byl způsob individuálního plánování postaven na týmu odborníků, 

kteří pro asistenty připravovali instrukce, jak mají s klienty pracovat. Prostor pro 

rozhodování samotných klientů byl při individuálním plánování velmi limitovaný – 

rozhodování bylo v rukou odborníků. Po změně vedení organizace v roce 1998 jsme začali 

tento způsob práce měnit. Mapovali jsme obecné zájmy klientů (co klienti mají/nemají 

rádi, co rádi dělají, s kým se chtějí stýkat, …) a z  těchto obecných plánů se rodily první 

individuální plány – chtěl bych chodit nakupovat do obchodu, umět uvařit polévku, 

navštívit tetu…. Zavedli jsme roli osobního asistenta, vytvořili jsme strukturu 

individuálních plánů (body, které by měly být promyšleny, aby plán dobře fungoval). 

V dalších letech jsme oddělili plány, se kterými přišel asistent a navrhoval je klientovi, a 

plány se kterými přišel samotný klient. Pro zpřehlednění systému práce s individuálními 

plány jsme využili model „pomoc-kontrola“ popsaný Ivanem Úlehlou. Vždy po několika 

letech jsme systém spolupráce revidovali a doplňovali. Dnes tvoří systém spolupráce plány 

klienty, plány asistenta, obtížné situace, restriktivní opatření a rizikové situace. 

Jaká jsou hlavní rizika, která snižují efektivitu systému spolupráce?  

Mezi rizika snižující efektivitu systému spolupráce řadím značnou fluktuaci 

pracovníků, určité nároky na administrativu, uspořádání nebo vedení jednotlivých plánů. 

Největším rizikem však je, že se může vytrácet smysl systému spolupráce – 

zplnomocňování klientů. Smysl musíme znovu a znovu připomínat, vyjasňovat a doplňovat 

se všemi pracovníky – jinak se i ze systému spolupráce může stát pouhá formalita, kterou 

je třeba splnit. 
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V čem Vy osobně spatřujete největší přínos systému spolupráce? 

 

Systému spolupráce je nejvíce přínosný pokud naplňuje svůj smysl – jak byl zatím 

popsán výše. Také zajištění kontinuity práce s klientem je velkým přínosem. 

 

Máte nějaký systém podpory asistentů pracujících se systémem spolupráce s klienty? 

Můžete ho konkrétněji popsat?   

Systém podpory asistentů tvoří především tyto procesy: 

a. Všichni noví pracovníci jsou vzdělávání na vstupních školeních, aby 

systému spolupráce rozuměli. 

b. Všichni pracovníci během roku konzultují vytvářené plány s metodičkou 

chráněného bydlení. 

c. Asistenti probírají vytvořené plány při poradách týmů – zde mohou dostat 

podporu od koordinátora týmu i od svých kolegů. 

d. Zajímavé plány nebo způsoby práce s individuálními plány jsou 

prezentovány při hodnocení roku jako příklady dobré praxe. 

e. Pro plánování, které vyžaduje spolupráci s opatrovníky či příbuznými 

klientů, využíváme schůzek za přítomnosti vedení chráněného bydlení. 

 

Plánujete v budoucnu nějaké změny ohledně systému spolupráce? Na co se budete 

zaměřovat v rámci rozvoje organizace?  

 

Systém spolupráce musí být vždy otevřen změnám – aby mohl být zachováván jeho 

smysl. Zkušenosti pracovníků, klientů i organizace se vyvíjejí. Mnoho klientů si již nemusí 

zvykat na skutečnost, že rozhodují o důležitých věcech – jejich schopnosti se posunuly a 

mohou mnohem lépe vyjednávat s pracovníky. Větší zapojení klientů do systému 

spolupráce je a bude určitě důležitou výzvou. Upravit systém spolupráce, aby se v něm 

klienti lépe orientovali a mohli ho využívat, je jedním z našich cílů do budoucna. Po letech, 

kdy systém spolupráce používáme, budeme také muset revidovat restriktivní opatření a 

s nimi spojené přebírání zodpovědnosti. Práci na zkvalitňování systému individuálního 
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plánování vidím jako otevřený proces. I v plánování může platit, že cesta je někdy 

důležitější než cíl.  

 

5.5 Přínosy a rizika systému spolupráce, diskuze a náměty pro praxi 

Z odpovědí asistentek je evidentní, že se systémem spolupráce a jeho cíli zaobírají 

velmi často. Vypovídá o tom i jejich nejčastější odpověď, že se se svým klientem setkávají 

dvakrát až třikrát v týdnu či podle potřeby. Ze své zkušenosti vím, že je práce asistenta 

chráněného bydlení náročná zejména časově, což mnohdy nově nastoupivším asistentům 

nedochází.  Asistentovy služby na bytech začínají odpoledne, čas nástupu do služby je 

různý podle jednotlivých bytů a potřeb klientů. V týmu, v němž dotazované asistentky 

pracují, se zpravidla začíná ve 14h. Asistent si s klientem až v tuto denní hodinu domlouvá 

nutné doprovody do různých institucí či k lékaři. Ty pak s klientem vykonává zpravidla 

v dopolední čas v dalších dnech. Odpoledne pak odchází na jiný byt, kde má další službu a 

v jiný den, kdy službu nemá, jde znovu za svým klientem kvůli práci na jeho individuálním 

plánu. Formálně se pak vše zaznamenává do složek systému spolupráce a někdy bývá 

těžké stihnout vše tak, aby asistent vyhověl klientovi, organizaci i potřebám vlastní rodiny. 

V sociálních službách obecně bývá čas „nedostatkovým zbožím“, když ještě vezmeme 

v úvahu víkendové služby, pravidelné porady a schůzky, bývá pak problém najít potřebný 

oddechový čas. 

Systém spolupráce se svou formální stránkou věci může stát velkou zátěží namísto 

pomoci, a to tehdy, když administrativa přehluší samotnou práci s klientem. Může se pak 

stát, že se systém spolupráce redukuje „na strašáka“ pro asistenta i klienta. Jde o situace, 

kdy asistent potřebuje dopsat různé povinné formuláře, individuální plány a rizikové 

situace jen kvůli tomu, že je po něm jeho nadřízení budou chtít. Vůbec zde pak nemusí jít o 

komunikaci s klientem, ale spíše „o odfajfkování“ si dalšího splněného bodu. Lze jistě 

namítnout, že asistent má na celkové zpracovávání všech důležitých dokumentů vydatnou 

pomoc v podobě konzultací s metodičkou Společnosti Duha i v podobě konzultací se 

svými kolegy a koordinátorem na poradách asistentského týmu, samotné zpracování však 

dělá sám ve svém volném čase.  

Dalším rizikem celého systému spolupráce je vysoká míra fluktuace zaměstnanců. I 

když je každý krok vývoje klientových schopností zaznamenáván v systému spolupráce, 
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nový asistent si, jakkoliv nechtěně, nutně vytváří své vlastní pojetí práce s klientem. Ten 

pak z toho může být zmatený, což samozřejmě brzdí důvěru mezi novým asistentem a 

klientem a následně práci na individuálním plánu. 

Na otázku o probírání budoucnosti klienta hodně asistentek odpovídalo, že probírají 

spíše blízkou budoucnost. Domnívám se, že by toto mohlo souviset mimo jiné i s výše 

popsaným problémem nedostatku času. Když už jsou klient a „jeho asistent“ pohromadě, je 

spíše čas na provozní záležitosti, než na rozhovor o životních perspektivách klienta.  

Tak, jak výše uvádí ředitel chráněného bydlení, je hlavním smyslem systému 

spolupráce neustálé zplnomocňování klientů. Toto pravidlo je třeba objasňovat a 

vysvětlovat nově příchozím asistentům. Je jasné, že se někdy pohybujeme na hraně a 

klademe si otázky typu: Co všechno může dělat klient sám na svou odpovědnost? Chápe 

dostatečně rizika? Předáváme mu vše srozumitelně? Právě s tím souvisí mnoho 

vysvětlování a pravidel, která musí být zcela jasná. Asistenty, doprovod a opatrovníka 

zavazují k dodržování, to vše s vědomím respektu k autonomii samotného klienta. K tomu, 

aby bylo možné předjímat jeho schopnost vzhledem k autonomním rozhodnutím, jsou 

nutné detailní znalosti personálu o tomto klientovi a samozřejmě znalosti doposavad 

vytvořených a ověřených pravidel. 

Důležitým námětem na zvyšování samostatnosti klientů je také práce osobami 

s mentálním postižením již od jejich raného věku. V současné době jsou k dispozici hlavně 

střediska rané péče, v rámci rané péče pak bývá užíván např. program Portage. Jeho cílem 

je podporovat vývoj dítěte s mentálním postižením ve všech oblastech. Zdůrazňována je 

hlavně maximální soběstačnost dítěte a jeho rodiny a podpora sociálních vazeb dítěte.  

Ze své zkušenosti vím, že jsou jednotliví klienti různě schopní v různých 

záležitostech a situacích. Někteří perfektně zvládají sebeobsluhu, ale pokud má dojít na 

přípravu jídla, neví si rady. Domnívám se ale, že ve většině případů jde spíše o zvyk než o 

schopnosti klientů. Problémy mají zejména ti, kteří byli léta zvyklí, že za ně personál 

ústavu dělal i činnosti, na které by při větší motivaci stačili. Někteří klienti teprve začínají 

se svými plány na osvojení konkrétních dovedností, jiní se již učit nechtějí, některým se 

vzrůstajícím věkem ubývá sil a kapacita k učení. 

V systému spolupráce v Duze je kladen důraz na dohodu klienta s asistentem, 

klienti si sami dohodnou, co chtějí zvládnout. Pokud např. chtějí dosáhnout zaměstnání, 

mají mnohem větší motivaci se naučit číst a psát než jiní, kteří už víc než po zaměstnání 

touží po klidu a pohodlí. Významným faktorem ve Společnosti Duha je také to, že je zde 
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nyní více klientů, kteří brzy dosáhnou důchodového věku. V jejich případě se pracovníci 

Duhy snaží spíše o zachování  a udržení stávajících dovedností a schopností a o jejich 

důstojný život s ohledem na kvalitu jejich života. 

 V čem je podle mého názoru systém spolupráce opravdu zajímavý a přínosný? Jde 

o bod, který byl shrnut v otázce č. 9. Klient je chráněn před jednotlivými a mnohdy i 

škodlivými domněnkami jednoho asistenta, které by ho mohly někam „tlačit“ nebo by mu 

nedovolovaly projevovat jeho autonomii a právo na sebeurčení. Je dobré, že jednotlivá 

opatření, zejména ta restriktivní, musí schvalovat více osob, nejlépe celý tým, který 

s klientem pracuje pod dohledem metodika nebo vedoucího programu. Tato restrikce se 

pak často reviduje.  

Zkvalitňování práce s klienty vidím i v neustálé komunikaci vedení s pracovníky, 

viditelném uznání jejich práce, ve snaze o zpříjemnění a usnadnění práce, šetření jejich 

času. Motivovat asistenty k dobrému pracovnímu výkonu lze kromě finanční odměny také 

poskytováním nabídek na výběr vzdělávacích kurzů, různými materiálními výhodami 

(např. vstupenkami na plavání), příspěvky na městskou hromadnou dopravu (asistent často 

doprovází klienta i v dopravních prostředcích).  Úsilí personálu se mění, pokud se mu dává 

zpětná vazba a komunikuje se s ním. Jak píše Emerson (2008), pomáhající profese se občas 

příliš spoléhají na umělé, hierarchické a byrokratické postupy, které by měly zajistit 

žádoucí chování personálu. Na chování mají však značný vliv spíše neformální pravidla a 

možnosti. 

Systém spolupráce je významným pomocným nástrojem asistentů a klientů pro 

dosažení jejich cílů. Na druhé straně jsou zde i výše uvedená úskalí, která mohou cíle 

systému spolupráce zbrzdit či značně narušit. Celkově je ale systém spolupráce prakticky 

užívaným nástrojem spolupráce klienta a asistenta a jeho přínosy jsou nesporné. 
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Závěr  
 

 Cílem mé práce bylo představit systém spolupráce mezi asistentem a klientem ve 

Společnosti Duha a porovnat teoretické vymezení systému spolupráce se zkušenostmi 

z praxe. Jako nástroje tohoto porovnání mi měly sloužit řízené rozhovory s asistenty 

chráněného bydlení, případová studie klientky, rozhovor s ní a rozhovor s ředitelem 

chráněného bydlení Společnosti Duha. Na tomto základě jsem chtěla formulovat výhody a 

rizika systému spolupráce a nové náměty pro zvýšení kvality života uživatelů služby. Tyto 

cíle se mi, myslím, podařilo splnit, avšak jsem si vědoma toho, že jejich splnění bylo 

ovlivněno subjektivním vnímáním situace, neboť jsem ve Společnosti Duha zaměstnána. 

To může být rizikem vzhledem k mé nestrannosti, ale i přínosem, neboť jsem do textu 

mohla vložit osobní zkušenosti. Provedené šetření rozhodně není vědeckou analýzou, 

podobné cíle  jsem si v bakalářské práci ani nekladla. Ale dovedu si představit, že by tato 

práce mohla posloužit hlavně mým kolegům, kteří zatím nemají se systémem spolupráce 

zkušenosti. Sama jsem byla ráda, že jsem si utříbila některé informace a otevřela jsem větší 

prostor pro dialog s mými kolegy.  

 Během psaní jsem si uvědomovala další problémy, které jsem v textu nechtěla 

rozebírat. Mám na mysli hlavně finanční otázku, neboť jak je známo, sociální sféra je silně 

finančně podhodnocena. Kvalitní sociální služby jsou velmi drahé, vedle toho jsou zde 

velké nároky na pracovníky, kteří se mohou cítit finančně nedoceněni. Finanční nedostatek 

je potřeba něčím kompenzovat, podle mých zkušeností lze leccos vynahradit kvalitním 

managementem a komunikací, strukturováním práce a nabídkou průběžného vzdělávání. 

Řekla bych, že důležitým nástrojem zpřehledňování takto náročné práce je právě systém 

spolupráce.  

Jako další téma, které mi během psaní vytanulo, je téma zneužití moci. Shodou 

okolností se mi dostala do rukou kniha Nebezpečí moci v pomáhajících profesích, 

konkrétně kapitola Sociální práce jako inkvizice. Autor této knihy, A. Guggenbühl-Craig, 

zde napsal: „Vůči okolí a před vlastním svědomím se sociální pracovník cítí zavázán 

k tomu, aby měl jako hlavní motiv svého konání ochotu pomáhat. V temné hloubi duše se 

však zároveň konsteluje opak – nikoli přání pomáhat, ale potěšení spojené s touhou 

vládnout a zbavit klienta moci.“ Možná, že v kontextu soběstačnosti klienta je toto téma 
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jedno z nejdůležitějších a mělo by být podnětem k sebereflexi každého pomáhajícího, 

především na poli práce s osobami s mentálním postižením.  
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Summary 
 
 
 The main topic of the these sis the independent life of people with learning 

disabilities and the system of cooperation between a client-user of the social service and 

assistant in a sheltered living in Duha Organisation in which I work. 

 In the first place I introduced the theses and explained the concepts, I payed 

particular attention to the laws and needs of people with learning disabilities and the 

duality of their living. 

 Further I containly defined the social service of sheltered living. I shortly 

introduced Duha Organisation, it´s structure and aims. Than I described the system of 

cooperation and it´s evaluation. I described one client´s case study in the sheltered living 

and a completed this study of the interview with this client. I also interviewed seven of my 

colleges - assistants of the sheltered living and the director of sheltered living. The result of 

the quality research was a formulation of contributions and risks of the system of 

cooperation and subjects for praxes. 

 The system of cooperation prevent from abusing of asistent´s authority and it is a 

good aid for new assistants in Organisation. The main risk of the system of cooperation is a 

time exact, especially it´s formal and administrative side. 

 The system of cooperation is an important support of asistents in their 

communication and in bringing the quality of the client´s life up. 
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Příloha č.1 

 

Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením 
13.1.2007 23:02 
Deklarace byla vyhlášena na Valném shromáždění OSN dne 20. prosince 1971. 

Valné shromáždění vyhlašuje tuto deklaraci o mentálně retardovaných a současně žádá 
národní a mezinárodní organizace, aby zabezpečily, že tato deklarace bude sloužit na 
ochranu těchto práv:  

1. Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lidské 
bytosti.  

2. Mentálně postižený má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, jakož i na 
takovou výchovu, readaptaci a vedení, které mu umožní rozvinout v maximální možné 
míře jeho možnosti a schopnosti.  

3. Mentálně postižený má právo na ekonomické zabezpečení a slušnou životní úroveň. 
Má plné právo podle svých možností produktivně pracovat nebo se zabývat jinou 
užitečnou činností.  

4. Pokud je to možné, má mentálně postižený žít v kruhu své vlastní rodiny nebo v 
rodině opatrovníka a účastnit se různých forem společenského života. Proto má být rodině, 
ve které žije, poskytována pomoc. Je-li jeho umístění do specializovaného zařízení 
potřebné, mají být prostředí a podmínky života v něm tak blízké normálním podmínkám 
života, jak je to jen možné.  

5. Mentálně postižený má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud to vyžaduje 
ochrana jeho dobra a zájmů.  

6. Mentálně postižený má právo na ochranu před jakýmkoli vykořisťováním, 
zneužíváním nebo ponižujícím zacházením. Je-li předmětem soudního stíhání, má mít 
právo na zákonný proces s plným uznáním svého stupně odpovědnosti, který vyplývá z 
jeho mentálního stavu.  

7. Jestliže někteří postižení nejsou schopni účinně využívat souhrnu svých práv v důsledku 
hloubky svého postižení a jestliže se ukáže potřeba omezit tato práva buď částečně, nebo 
úplně, pak musí postup používaný za účelem omezení nebo zrušení těchto práv chránit 
postiženého zákonně proti jakékoli formě zneužití. Tento postup by měl být založen na 
hodnocení kvalifikovaných znalců, kteří by posoudili sociální způsobilost postiženého. 
Omezení nebo zrušení práv má být podrobeno periodickým revizím a musí být 
odvolatelné u vyšších institucí. 
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Příloha č.2 
Plán klienta       

 
Jméno klienta:  

 

1. Co chci, cíl, kterého chci dosáhnout: 

 

 

2. Jak plán vznikl, jak mě to napadlo (jak to dal klient najevo): 

 

 

3. Jaký to má pro mě význam: 

 

 

4. Kdo mi má pomoci: 

 

 

5. Kdy by mi měl pomoci: 

 

 

6. Jak by mi měl pomoci: 

 

 

7. Co udělám jako první: 

 

 

 

Podpis klienta: 

Podpis osobního asistenta: 

Podpis koordinátora bytu: 

Datum:  
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Příloha č.3 

 
Plán asistenta 

 
Jméno asistenta: 

Jméno klienta: 

 

1. Konkrétní cíl:  

 

2. Důvody, které asistenta vedou k tomuto plánu: 

 

3. Historie klienta, situace související s plánem: 

 

4. Co si asistent myslí, že klient na plánu ocení: 

 

5. Vyjádření klienta k plánu (nejen verbální): 

 

6. Předpokládané obtíže v plánu/rizika: 

 

7. Jak je klient zapojen do tohoto plánu: 

 

8. Způsob dosažení cíle, metodika, jak to asistent zajistí, jednotlivé kroky: 

 

9. Jak je do plánu zapojen tým asistentů: 

 

10. Kdo další je do plánu zapojen: 

 

Datum vytvoření: 

Plán vytvořil:  

Podpis klienta: 

Průběh plánu, vývoj, změny v plánu: 

Datum revize: 

Výsledek revize: 
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Příloha č.4 

Rizikové situace 
Jméno klienta: 

 

Popis rizikové situace: 

 

 

 

 

Význam této situace pro uživatele: 

 

 

 

 

Jednotlivá rizika:  

(Co konkrétně by mohlo uživateli v této situaci ublížit) 

 

 

 

 

 

Způsob zabezpečení konkrétních rozik: 

 

 

 

 

 

Datum: 

Datum revidování zabezpečení této situace: 

Podpis uživatele: 

Podpis osobního asistenta: 

Podpis koordinátora: 

Podpis opatrovníka, rodiče:  
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Příloha č. 5 

Restriktivní opatření 
 

Jméno klienta: 

Jména asistentů, kteří rozhodli o zavedení restriktivního opatření: 

 

Důvody zavedení opatření, čemu předcházíme: 

 

Popis situace, historie klienta, na kterou opatření reaguje: 

 

Co jsme již vyzkoušeli: 

 

Poznámky ze supervize: 

 

Jakého cílového stavu chceme opatřením dosáhnout: 

 

Jakým způsobem se opatření používá, kdo, kdy, jak často, časové ohraničení – dokdy 

(metodika, potup): 

 

Jak byl o opatření informován klient a jak reagoval: 

 

Plán na odstranění/zmírnění opatření: 

 

 

 

Datum vypracování: 

Podpis asistenta: 

Podpis klienta: 

Podpis vedoucího CHB: 

Na jak dlouhou dobu je opatření plánováno: 

Datum revize: 

Zápis z revize opatření (co se změnilo, jak je opatření účinné): 
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Příloha č. 6 

Scénář obtížné situace  
 
 
 

1. Kdo se situací přichází: 
 
 

2. Klient, kterého se obtížná situace týká:  
 

3. Popis situace (z pohledu pracovníků / klienta): 
 

 
4. Kdy se vyskytuje (z pohledu pracovníků / klienta): 

Kdy –  
Kde –S kým  
Při čem –  
Jak dlouho to trvá 
 
Kdy se nevyskytuje (z pohledu pracovníků / klienta): 
Kdy –  
Kde –  
S kým –  
Při čem –  
Jak dlouho to trvá 

 
5. Zapojení klienta do zvládání obtížné situace (alespoň vyjádření): 

 
 
 
 
 

6. Hypotéza: 
 
 

 
7. V praxi – co bude asistent dělat: 

 
 
 
 

8. Vývoj a změny scénáře 
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Přílohy č. 7 
Strukturovaný rozhovor s asistentkou č.1 

 

Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem jehož jste osobní asistent?  

Se svým klientem se scházím podle toho, kolik směn s ním mi je přiděleno. Kromě toho 

také absolvujeme mnoho dalších setkání za účelem doprovodu k lékaři či na jiné instituce, 

kam by pro něj bylo obtížné dorazit bez podpory druhého člověka.  

 

Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 

Je to různé. Někdy na něčem pracujeme - např. materiály z Formiky (PZ), vaření, uklízení. 

Jindy jen tak povídáme, jdeme na výlet či na kávu, hrajeme pexeso a cokoliv, co je možné 

a na co máme chuť. 

 

Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  

Sám chodí do CDS Duhovka na Vysočanskou a Boleveckou, k pedikérce, do Formiky. Je 

velmi aktivní v uklízení. Zvládá vytřít, umýt koupelnu, utřít prach, žehlí, dokáže si 

připravit jednoduchá jídla. Nemá problémy rozhodovat se, co by chtěl dělat, jíst apod. 

 

V čem mu naopak pomáháte?  

Můj osobní klient  neumí číst a psát, takže vše, co s tím souvisí. Neorientuje se také v čase, 

což je náročnější na organizaci jeho aktivit a hledání možností kdo, kdy, jak  a kam by ho 

mohl vyslat v případě, že já nemohu. 

 

Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  

Téma číslo jedna je v současné době hledání práce. Tato možnost je pro mého klienta 

velmi lákavá a mohu pozorovat, jak obrovským motivátorem to pro něho je. Stále trénuje 

uklízení, aby byl připraven. Je energičtější, plánuje, za co by rád utratil peníze. Občas také 

zmíní, že by si rád našel přítelkyni.  

 

Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 

Systém spolupráce zahrnuje jak plány klienta, tak plány asistenta, na kterých průběžně 

pracujeme. V současné době se jedná o spolupráci s pracovní konzultantkou z Formiky, 

která se snaží Pavla připravit na nástup do zaměstnání a rovněž zajišťuje hledání různých 
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možností. Dalším plánem je Pavlovo vaření. Snažíme se sestavit skromnou mini kuchařku, 

ve které by byl Pavel nafocen jak vaří. Fotky by mu pomohly s orientací v tom, jak má při 

vaření postupovat.  Další plán se týká výletů a kulturních akcí. To první spolu podnikáme 

docela hojně, to druhé spíše zajišťuje dobrovolník, který Pavla na kulturní akce doprovází. 

Mezi plán asistenta patří kontrola pravidelných prohlídek, což obnáší, že musím Pavla 

objednat a k lékaři i doprovodit aj. 

 

Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém spolupráce 

má vzhledem k soběstačnosti klientů?  

Systematicky se navazuje na to, co klient zvládá. Narazí-li se na něco, v čem je problém, 

pak se mapuje, zda to lze klienta naučit či nikoliv. Při první možnosti se může vypracovat 

plán kl. nebo asistenta a dannou obtíž překonat.  

Tak jako pro mě je velmi důležitá svoboda rozhodovat se o tom, co chci či nechci dělat, tak 

podobně je tomu u plánu klienta, který zcela vychází z jeho přání. Samozřejmě, pokud by 

se jednalo o nereálné cíle, je nutné hledat alternativy. Nicméně myslím, že velmi často se 

najde něco hmatatelného, co je pro klienta přínosem. Plán asistenta zase spočívá v určitém 

vhledu druhé strany. Asistent si je vědom, že rozvoj nějaké dovednosti by klientovi mohl 

pomoci a tak mu tuto možnost nabízí. Opět ale záleží na klientovi, zda to odsouhlasí či 

nikoli. 

Pak jsou zde ještě Rizikové situace a Restriktivní opatření, které spadají do oblasti 

kontroly, ale myslím, že se k nim přistupuje velmi zodpovědně a až poté, co nejsou v 

dosahu jiné alternativy.  

 

Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální potřeby 

a situaci klienta?  

Narušení vztahu mezi asistentem a klientem. Asymetrie vztahu se velmi vychýlí ve 

prospěch asistenta a klient se pak může cítit nekompetentní, nerespektovaný. Nesmyslné 

bazírování na nepodstatném cíli jen zbytečně zatěžuje oba dva. Svědčí to o špatné 

naladěnosti asistenta na klienta, který může jít do vzdoru, čemuž se nelze divit. Navíc 

pokud klient s cílem nesouhlasí, bude ho zřejmě i bojkotovat. Z toho důvodu jsem výše 

uvedla, že i pokud se jedná o plán asistenta, je nutný souhlas klienta. 
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Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění Vaší 

práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 

Můj klient má spoustu aktivit a také mnoho lékařů. Plnění toho všeho neumožňuje vždy 

systematicky se věnovat jednotlivým plánům. Na druhou stranu tento přehledný systém 

umožňuje krůček po krůčku se přibližovat stanoveným cílům.  Velký přínos systému 

spolupráce také spočívá v tom, že zachycuje to, co klient zvládá či ne a tím umožňuje 

novému asistentovi (fluktuace je poměrně vysoká), aby se odpíchl od bodu, kde předchozí 

asistent s klientem skončili.  
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Strukturovaný rozhovor s asistentkou č 2. 

 
1. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem jehož jste osobní asistent?  
2. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 
3. Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  
4. V čem mu naopak pomáháte?  
5. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  
6. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 
7. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém 

spolupráce má vzhledem k soběstačnosti klientů?  
8. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální 

potřeby a situaci klienta?  
9. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění 

Vaší práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 
 

1. S klientem se setkávám dle potřeby (lékař, úřad) a na základě rozpisu služeb na 
bytě. Klientka vyjádřila přání jít do divadla nebo do kina, bohužel momentálně 
nemá k dispozici potřebné finance. Až se situace zlepší ráda s ní podniknu kulturní 
akce. Taky se občas sejdeme v její práci nebo v místě konání nějaké její aktivity 
(Např. Formika, taky plánuji jít se podívat na div. představení, v kterém vystupuje 
moje klientka) 

2. Bavíme se o právě probíhající aktivitě, dál co dělala během dne, co chce dělat v 
nejbližší době, plánujeme návštěvy lékařů atp. Co děláme? Pokud jsme na bytě tak 
uklízíme, vaříme, kreslíme, bavíme se o financích atp. 

3. Moje klientka si sama ráda plánuje volný čas, různé aktivity, nejraději by se 
zúčastnila všech aktivit, které jsou momentálně k dispozici (buď v Gawainu, nebo v 
Duze). Daří se ji více méně dodržovat hygienické návyky, sama cestuje po Praze 
naučené trasy, ráda nakupuje, ráda a často telefonuje. 

4. Pomáhám ji s plánováním návštěv lékařů, úřadů, se složitějšími hygienickými 
úkony, s hospodařením s penězi, vařením, praním, žehlením, úklidem. 

5. Ano, bavíme se s klientem o budoucnosti. Probíráme práci, vztah, peníze. 
6. Snažím se s klientkou domluvit na střídání dnů, kdy má svoje aktivity, s dny, kdy 

má plnit svoje povinnosti na bytě. 
7. Výhody a přínosy vidím v tom, že klientka si více věří. Je však nutno, aby se s ní 

některé aktivity pravidelně opakovaly nebo, v kterých už funguje zcela samostatně 
(např. jezdění PID), aby se jednou za čas zopakovala pravidla bezpečného 
cestování. 

8. Může docházet ke kolizi, ke střetům, klient se může rozčílit. Vzhledem k tomu, že 
moje klientka je hodně labilní, snažím se domluvit s ní (jeden den akce, druhý den 
práce)                                                                                                                          
Nebo klient může taky projít do apatie typu „udělám to, ať má radost“ (asistent). 

9. Dle mého názoru je dobré přečíst si nějaké hodnocení, co se týče plánů, to je asi 
důležitý hlavně pro kolegy, abychom fungovali jednotně vůči klientovi. Teď budu 
dělat revizi plánů. Zatím zkouším, co mi u klientky funguje. 
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      Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 3  
 

1. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem jehož jste osobní asistent? 
Nejčastěji na svých službách, tj.tak 2x do týdne, někdy i o víkendu, jednou za čas spolu 
jdeme do kina či divadla, nebo do kavárny. Jelikož má klientka potřebuje 24hodinovou 
asistenci, chodím si pro ni do jejího bytu. Doprovázím jí všude a po akci ji vždy 
doprovodím zpět domů, kde už čeká asistent s ostatními klienty s nimiž má klientka 
bydlí.  
2. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 
Povídáme si o tom, co se dělo v minulých dnech, nejčastěji o víkendu, kdy klientka 
jezdí ke své matce. Vaříme čaj, provádíme domácí práce – praní, vysávání, věšení 
prádla, koukáme se na televizi, nebo jdeme na procházku. 
3. Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  
Sama se oblékne, nalije si čaj z konvice, cokoliv na požádání donese ze svého baťohu, 
vyluxuje si kobereček ve svém pokoji, připraví si jednoduché jídlo např. natře krajíc 
chleba margarínem a položí na něj kolečko salámu, prostře na stůl. 
4. V čem mu naopak pomáháte?  
Pomáhám jí v osobní hygieně, hodně věcí zvládne sama podle slovních instrukcí 
asistenta, takže např. sedí ve vaně a já říkám, kde se má otřít, zuby jí čistím já. 
Společně nachystáme oblečení, které si sama poté oblékne, pomáhám jí s přípravou 
čaje, společně vaříme jídlo – např. klientka podává ingredience, já míchám, vydávám jí 
její kapesné do její peněženky z její složky na bytě, protože hodnotě pěněz má klientka 
nerozumí. 
5. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  
Bavíme se o blízké budoucnosti – ona říká na co se těší ve zmíněném týdnu, nebo 
měsíci, já se doptávám co všechno jí tam čeká. O vzdálenější budoucnosti se spolu ale 
nebavíme. 
6. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 
Např. za mnou přijde a řekne, že se těší na film a já pak jdu a zařídím lístky do kina.  
7. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém 

spolupráce má vzhledem k soběstačnosti klientů?  
Pomocí různých plánů si klienti osvojují nové schopnosti a tím se více osamostatňují. 
Kvůli propracovanému systému se nemůže stát, že by jediný asistent klientovi zakázal 
něco, co klient rád dělá, ale vždy se nad konkrétním tématem sejdou všichni asistenti 
s daným klientem pracující a samotný klient a vyslechnou se názory všech 
zúčastněných.  
8. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální 

potřeby a situaci klienta?  
Klient může získat pocit, že v plánu moc nejde o něj a v lepším případě ztratí zájem 
nějak na plánu pracovat v horším plán začne nenávidět.  
9. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění 

Vaší práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 
     Je to zpřehlednění klientovy a mé práce, až já odejdu z organizace můj nástupce bude      
vědět co všechno jsme spolu s klientem dělali, má prostor na další nápady a nemusí si na 
vše s klientem přicházet znovu a znovu.  
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Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 4  
 

Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem jehož jste osobní asistent? 

- většinou o službách (průměrně 2-3x  týdně), někdy při doprovodu k lékaři či 

jinam, o individ.sezeních (tak 2x měsíčně)  

Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 

- při službě spolupracuji s klientem a podporuji ho dle Rozpisu denních aktivit 

nebo dle jeho aktuálního přání , s ohledem na ostatní klienty na bytě 

- bavíme se o tom, co přinesl den, co sledovaly v TV nebo v rádiu, jak se cítí 

(psychicky i fyzicky), co by rád dělal příští den či o víkendu, jaké má starosti, 

řešíme aktuální problémy na bytě či mezi klienty (vztahy), vztahy 

s okolím(rodinní příslušníci, v práci, sousedi) apod. 

Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  

- moje klientka je velice samostatná, umí uklízet, prát  (v ruce), věšet a žehlit 

prádlo,ohřívat a vařit jednoduchá jídla, sama si dávkuje a bere léky, sama si 

spravuje kapesné a dovede si sama nakoupit, uschová paragon, ale je velmi 

šetrná. Je i v nutném případě schopna si sama dojít k lékaři /na pravidel.odběry 

určitě). Do zaměstnání vstává a jezdí samostatně, chodí včas. Je schopna i 

dodržet dietní režim, dohodnutý s asistentem (z titulu zdravot.potíží). Dbá i na 

správné oblékání a hygienu, je schopna si sama udělat manikuru i pedikuru, 

dojde si ke kadeřnici. 

V čem mu naopak pomáháte? 

- v zásadě pomáhám nejvíce se čtení, psaním a počítáním (klientka je více méně 

analfabet - pomáhám jí přečíst a pochopit obsah textů, zapsat informace o 

hospo-daření, zdravot.stavu,spravuju a zakládám osobní dokumenty, dojdu s ní 

do bank.ústavu, na poštu), případně s rozeznáním času (má problém rozeznat 

hodiny),  s telefonováním (neumí vytáčet číslo), s orientací ve veřejných 

službách a na úřadech, doprovázím klientku (a objednávám) k lékaři, na 

kulturní akce, pomáhám s jednoduchými zdravot.úkony (měření váhy, cukru 

v krvi, skladbou diety-dle instrukcí od lékaře), sleduji stav léků a kontroluji 

jejich každotýdenní nadávko-vání, vedu osobní kartu klientčina majetku. 

Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  
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- ano, hovoříme např. o možnosti samostatného bydlení, změně zaměstnání, jak 

to bude, až přestane docházet do zaměstnání a půjde tzv. „do důchodu“-

možnosti přivýdělku, náplň dne, o možnostech kontaktu s rodinou, o výhledech 

jejího zdravot.stavu a co by to tzv. „chtělo“ a jaké jsou její možnosti, o 

problémech spojených s dědictvím v případě jejího úmrtí apod. 

Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 

- např., co se týče samostatného bydlení, jsem v kontaktu s naší podnikovou 

sociální pracovnicí a společně se snažíme žádostmi na úřady či návštěvami 

ubytovacích zařízení zvýšit možnost klientky samostatné bydlení získat 

- pomáhám zajistit vhodné stravování klientky, nutné k udržení či zlepšení jejího 

zdravotního stavu 

Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém spolupráce má 

vzhledem k soběstačnosti klientů?  

- řekla bych, že systém spolupráce pomáhá klientovi se zorientovat nejen v jeho 

osobních záležitostech a cílech, v jeho chápání dopomoci ze strany asistenta, 

ale také zcela zásadně napomáhá k efektivitě asistence, k zprůhlednění toho, co 

si klient přeje a toho, jak mu je schopen asistent pomoci,aby klient svou 

soběstačnost rozvíjel pro něho přijatelným a srozumitelným způsobem v takové 

šíři, jaké je schopen, ale i jaké by mohl být schopen, bude-li mu napomáháno 

tím správným způsobem. 

Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální potřeby a 

situaci klienta?  

- domnívám se, že hrozí rozčarování klienta při případné kolizi cíle plánu  

s klientovou aktuální potřebou a momentální situací a vzniku nedůvěry 

ve vlastní schopnosti i zkušenosti asistenta, k určité frustraci vzhledem 

k možnostem seberealizace a významu dopomoci 

Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění Vaší 

práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 

- zcela určitě se jedná o významnou a velmi efektivní podporu mé práce 

s klientem 
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     Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 5  

 

Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem jehož jste osobní asistent?  

Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 

Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  

V čem mu naopak pomáháte?  

Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  

Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 

Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém spolupráce 

má vzhledem k soběstačnosti klientů?  

Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální potřeby a 

situaci klienta?  

Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění Vaší 

práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 

 
1. Podle potřeby nebo podle situace, která z toho vyplívá. 
2. Někdy jen tak povídáme, někdy řešíme problémy např. se spolubydlícími, s rodinou 

nebo zdravotní stav. 
3. Je úplně samostatná při osobní hygieně, dobře čte, psaní je náročnější, už umí jít do 

krámku, nakoupit a přinést paragon. 
4. S orientací, s vyřizováním na úřadech nebo na poště.V restauraci nebo v cukrárně aj. 
5. Ano, naslouchám, co by chtěla podniknout např. výlet nebo kino. Probíráme, 

k jakým lékařům je potřeba zajít. Probíráme nenadálé situace v rodině nebo v dílně. 
6. Když to jsou malá přání, snažím se vyhovět podle možností, ale na větší plány raději 

požádám o radu a sepíšeme individuální plán. 
7. Hlavní přínos vidím v tom, že když se velmi často střídají asistenti, aby klient nebyl 

tak zmatený. Aby se neopakovaly stále stejné věci, aby na klienta nebyl kladen 
velký nárok, pokud možno se rozvíjelo to-co už někdo začal. 

8. U asistenta hrozí, že vyhoří a odejde. U klienta nastane chaos, dostane se do situace, 
které nerozumí, naruší se důvěra a může to vést až k histerickým záchvatům, které 
se můžou i stupňovat. 

9. Pro mě osobně to znamená zpřehlednění, zpětně mi to přináší, co se nám povedlo, 
co je dobré nadále rozvíjet a na co se zaměřit. 
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Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 6 

 

10. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem jehož jste osobní asistent?  

2-4x/týden. Buď ve službě nebo při klientském dnu, kdy se zabýváme aktuálními 

plány. 

11. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? 

Probíráme co by se chtěl klient naučit, jak mu s tím můžu pomoct, nebo také co si 

já myslím, že by bylo pro něj přínosné se naučit.  

12. Co všechno „Váš“ klient dělá sám?  

Osobní hygienu, přípravu jednoduchých jídel (namaže si chleba), obleče se a obuje, 

sám se zabaví na cca 15min. 

13. V čem mu naopak pomáháte?  

S cestováním, užíváním léků, doprovodem k lékařům, vyplněním volného času,… 

14. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte?  

Zda pojede na rekreaci, co si koupí, návštěvu u bratra, plánování víkendové akce,  

15. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký příklad? 

Třeba jsem mu rekreaci hledala tak usilovně, až jsem přemluvila vedoucí z Dicre. 

16. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém 

spolupráce má vzhledem k soběstačnosti klientů?  

Mnozí se naučili samostatně cestovat, vařit, páchat osobní hygienu, trávit volný čas 

samostatně, prosazovat své přání, … 

 

17. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální 

potřeby a situaci klienta?  

	  

Hrozí, že mi přestane důvěřovat, odmítne spolupracovat i na  ostatních věcech, 

zhorší se jeho psychický stav (frustrace), bude agresivní.  

18. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, zpřehlednění 

Vaší práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak? 

Jednoznačně zlepšení, ale je nutné si pamatovat, že v určitých situacích netrváme 

na dohodách, nebereme je za dogma. Klienta respektujeme jako osobnost, dohody 

musí pomáhat, ne trápit a být příčinou svárů.  
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Strukturovaný rozhovor s asistentkou č. 7  

 

1. Jak často, kdy a kde se setkáváte s klientem jehož jste osobní asistent? 

Většinou na službách, v doprovodech k doktorům, při zajišťování potřebných věcí.  

2. Co na těchto schůzkách děláte, o čem se bavíte? O všem možném, jak se  klient 

má, o tom, co se mu přihodilo během času, co jsme se neviděli, o svých 

spolubydlících,  o zážitcích z dětství,  rodině, o filmech.co by chtěl dělat během 

dne. Co by si chtěl koupit,  co by si přál, potřeboval, co mu vadí, co má rád, o 

připomínání věcí, které by se měly udělat během služby, co by měl udělat, na co 

nezapomínat. O jídle, co by chtěl jíst o  pití. Oceňuji ho a chválím za věci, kterými 

se  rád pochlubí.    Má rád, když ho člověk pochválí. Dělámě si legraci, vtipkujeme. 

3. Co všechno „Váš“ klient dělá sám?Umí zamést, vytřít, vyluxovat, vynášet 

odpadky, ohřát si polévku, zapnout si tv, dvd, radio, uvařit kafe, umývat nádobí, 

utírat nádobí a uklízet jej, nyní již nádobí vyndavá z myčky, i ho tam někdy dobře 

nandá. Dokáže si Utřít prach ve svém pokoji, zalévat kytky ve svém pokoji, osobní 

hygienu zvládá z větší části sám, obléci se, obouti se dokáže sám, někdy však s 

dopomoci s výběrem oblečen.                                                                                                                                

Když dochází potřebné věci, např. toaletní papír na WC, všimne si toho, a pokud je  

     v zásobě, dokáže jej doplnit. Upozorní na věci, které jsou většinou potřebné, a které               

sám používá.a dokáže si všimnout a upozornit asistenta, že chybí. Můj klient dochází     

jedenkrát týdně sám  na jednu hodiny do práce  - do mateřské školky, kde většinou 

vynáší koše.    

4. V čem mu naopak pomáháte? Při manikúře, pedikúře,  jenom někdy při  výběru 

oblečení, při podávání léků, masti, doprovázení k doktorům a při vyzvedávání léků, 

při nákupech, i když si dokáže vybrat na co má chuť. Při připomínání, aby si uklízel 

své věci a jiných potřebných věci, na které  může někdy zapomenout. 

5. Bavíte se se svým klientem o budoucnosti? Co například probíráte? Ano, jde 

většinou o to, co by si přál, kam by chtěl jet, co by chtěl  navštívit. O návštěvě 

místa, kde bydlel s rodiči. Co je potřeba nakoupit, např.: ohledně jeho osobních 

věcí: oblečení, -hygieny, -léků.atd. Kdy je obědnán k lékařům. Kde si ho vyzvednu, 

v kolik. O změnách, které budou následovat. 
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6. Jakým způsobem mu pomáháte plnit jeho přání? Můžete uvést nějaký 

příklad?Když si přeje něco koupit, pokud je čas, tak jdeme do obchodu. Nebo 

jedeme někam MHD, (většinou však o víkendu-kdy je na takovéto akce více času) 

7. Můžete formulovat výhody a přínosy, která dle Vašich zkušeností systém 

spolupráce má vzhledem k soběstačnosti klientů? Informace pro  asistenty, 

zaznamenávání historie,co klient uměl, zvládal, co bylo, jakýsi přehled, co se 

dokázal naučit, co a jak se s klientem dělalo,atd. Porovnávání s nynější situací. 

Ošetřování rizikových situací, které jsou při osamostatňování nutností. 

8. Co hrozí, když asistent bazíruje na splnění cíle plánu bez ohledu na aktuální 

potřeby a situaci klienta?  

9. Znamená pro Vás osobně systém spolupráce zlepšení, zpříjemnění, 

zpřehlednění Vaší práce s klientem nebo jde v praxi spíše o opak?  člověk se 

seznamuje se  systémem, angažuje se, podílí účastní a je zapojován na tom, co chce 

či vyžaduje organizace a zákon s pocitem jakéhosi sebe- rozvoje s náhledem a 

zpřehledněním a  zvláště pak s uvědoměním, především po zkušenostech z jiné 

práce, kde pracovník nebyl zapojován do spolupráce individuálního plánování.  

K získání některých informací z otázek, které jsou formulovány v systému 

spolupráce o klientovi a s větším poznáním o něm. Jakési zastavení a sepsání, jak to 

klient vidí. Systém umožňuje získat jakousi praxi, zkušenost s ohmatáním teorie a 

praxe a sebe-rozvojem. pracovníka.  Při nakupení práce, je systém spolupráce  však 

zatěžující až nepříjemný, zvláště tehdy, když v tom nevidíte funkčnost. Smysluplné 

však mi  zejména přijde, ošetřování rizikových situací, které jdou  ruku v ruce 

s osamostatňováním klienta  a které jsou odsouhlaseny ze všech potřebných stran. 

Systém pro mě znamená, že jako osobní asistentku jsem  nějak zapojena do 

spolupráce.  

 


