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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce nese název: Komunitní péče o osoby 

s duševní poruchou s důrazem na oblast bydlení.  

Cílem práce je popsat komunitní péči o osoby s duševní poruchou, 

především v oblasti bydlení, vymezit základní teoretické poznatky, popsat 

vývoj a současný stav poskytování sluţeb v oblasti podpory bydlení v ČR, 

zjistit, jakou mají tato pracoviště úlohu v péči o lidi s duševní poruchou, 

a uvést, jak fungují komunitní sluţby v praxi. 

Autorka stručně zmiňuje duševní poruchy schizofrenního okruhu, jejich 

příznaky a moţnosti léčby. Věnuje pozornost sociálnímu postavení osob 

s duševní nemocí. Popisuje základní teoretické poznatky, především komunitní 

přístup, komunitní práci, komunitní psychiatrii a komunitní péči. Také se 

pokusila zmapovat současný systém péče o osoby s duševní poruchou v ČR. 

Vymezuje sluţby v oblasti podpory bydlení dle Zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních sluţbách a poskytování těchto sluţeb ilustruje příklady několika 

organizací. 

Autorka dále uvádí kazuistiku, která líčí ţivotní příběh uţivatele sluţby 

chráněné bydlení. Předkládá rozhovory s lidmi s duševní poruchou 

a s terapeutkami, které pracují v oblasti podpory bydlení. Závěrem práce 

shrnuje nabyté poznatky, zejména ze svého působení v Programu přípravy na 

chráněné bydlení v Psychiatrické léčebně Bohnice a z pracovního poměru 

v Bona, o.p.s. 
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podpory bydlení, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení 

 



 

Summary 

The present Bachelor’s thesis is entitled “Community care of people with 

mental disorders with focus on accommodation”. 

The aim of the Thesis is to describe the community care of people with 

mental disorders, especially the issue of accommodation. In addition, it 

compiles the basic theoretical knowledge in the respective field, and 

characterizes the present state of services provided in the area of supported 

housing in the Czech Republic. It further scrutinizes the role of such facilities 

in terms of care of people with mental disorders, and states how the community 

services function in practice. 

The author briefly deals with mental disorders of schizophrenic type, their 

symptoms and possible treatment. She also treats the social position of people 

with mental illness, describes general theoretical findings, particularly the 

community approach, community work, community psychiatry, and 

community care. Moreover, the Thesis attempts to monitor the present system 

of care of people with mental disorders in the Czech Republic; it defines the 

services in the field of housing support according to the Act no. 108/2006 Coll. 

concerning social services, and demonstrates providing of these services with 

examples of several organizations. 

The author also presents a casuistry describing a life story of a user of 

sheltered housing service. She introduces interviews with people with mental 

disorders, and with therapists working in supported housing facilities. In the 

closing part of the Thesis, she summarizes the knowledge acquired during her 

participating in the Sheltered Housing Preparation Program in the Psychiatric 

Hospital Bohnice, and also experience gained in the course of her engagement 

in Bona, o.p.s. 
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People with mental disorders, mental illness, community approach, 
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Úvod 

Má motivace k výběru tématu této práce vychází z mého dlouhodobého 

aktivního zájmu o práci s lidmi s duševní poruchou, který rozvíjím jiţ od studia 

na Evangelické akademii, Vyšší odborné škole sociální práce. Účastnila jsem 

se různých přednášek a absolvovala praxe v organizacích, které poskytují 

sluţby pro osoby s duševním onemocněním. Získávala jsem informace 

o různých zařízeních, která poskytují podporu v oblasti práce, bydlení, 

vzdělávání či volného času, a všechny tyto oblasti mne zajímaly stejnou měrou. 

Největší zkušeností pro mne byla dlouhodobá praxe v BONA, o. p. s. 

a v Psychiatrické léčebně Bohnice, konkrétně v Programu přípravy na chráněné 

bydlení na pavilonu č. 4. V BONA, o. p. s. jsem po ukončení praxe začala 

pracovat jako asistentka terapeuta na chráněném bydlení, kde působím od 

června 2009. Tyto skutečnosti ovlivnily výběr tématu mé bakalářské práce. 

Vzhledem k celkové šíři komunitní péče jsem cítila potřebu zaměřit se ve své 

práci na jednu konkrétní oblast. Touto prací bych tedy ráda výrazně 

prohloubila své teoretické znalosti o komunitní péči a zároveň ucelila a zmínila 

jiţ nabyté praktické zkušenosti z pracovního poměru v BONA, o. p. s. 

Hlavním cílem mé práce bude popsat komunitní péči o osoby s duševní 

poruchou s důrazem na oblast bydlení. Pokusím se zmapovat vývoj a současný 

stav poskytování sluţeb v oblasti podpory bydlení v České republice a také 

vymezím jednotlivé sluţby bydlení dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

sluţbách. Budu se věnovat popisu komunitního přístupu (v jehoţ rámci se hledí 

především na zdravé stránky člověka), komunitní práce (která je metodou 

sociální práce), komunitní psychiatrie (která se zabývá prevencí, léčbou 

a rehabilitací) a komunitní péče. 

Ráda bych také stručně zmapovala současný systém péče o osoby s duševní 

poruchou v České republice. Dále budu definovat duševní poruchy a pokusím 

se popsat sociální postavení lidí, kteří mají zkušenost s duševní nemocí. Mým 
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dalším cílem je zlepšit svoji orientaci v potřebách osob s duševním 

onemocněním. 

V praktické části uvedu kazuistiku, která bude líčit ţivotní příběh uţivatele 

sluţby chráněného bydlení. Také budu citovat rozhovory s lidmi s duševní 

poruchou, kteří vyuţívají sluţeb Programu přípravy na chráněné bydlení 

v Psychiatrické léčebně Bohnice (dále jen PPCHB PLB), chráněného bydlení 

(dále jen CHB) a podpory samostatného bydlení (dále jen PSB) BONA, o. p. s. 

Poté budou následovat rozhovory s pracovnicemi, které v těchto třech sluţbách 

působí. Rozhovory budou mít za cíl ilustrovat názory pracovnic a lidí s duševní 

poruchou, především na poskytované sluţby a na sociální situaci těch, kteří trpí 

duševní nemocí. 

V poslední části mé práce uvedu poznatky z praxe v PPCHB PLB. Dále 

shrnu zkušenosti z mého působení v BONA, o. p. s., která je největším 

poskytovatelem sluţeb v oblasti bydlení na území Prahy. Důvod volby těchto 

pracovišť podnítila také potřeba získat informace o více organizacích, 

o poskytovaných sluţbách a v neposlední řadě více se dozvědět, jak funguje 

spolupráce jednotlivých organizací a zároveň spolupráce s PPCHB PLB. Mým 

dalším úkolem bude zjistit, jakou mají pracoviště úlohu v péči o lidi s duševní 

poruchou a jak fungují komunitní sluţby v praxi. Tento úkol se pokusím splnit 

skrze jiţ zmíněné rozhovory s pracovnicemi. 

 

Dle mého názoru je potřeba zmínit zde dva pojmy, které budu v textu dále 

uvádět. 

Lidé s duševní poruchou mohou být v roli pacienta či uţivatele. Ve své 

práci je však budu převáţně uvádět jako lidi s duševní poruchou. 

Dále budu pouţívat pojem „sluţby v oblasti bydlení“ a častěji také „sluţby 

v oblasti podpory bydlení“. Jsou tím myšleny oba typy sluţeb, tedy nejen 

sluţby chráněného bydlení, ale i sluţby podpory samostatného bydlení. 
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1 OSOBY S DUŠEVNÍ PORUCHOU 

V první kapitole bych se ráda věnovala osobám s duševním onemocněním, 

proto nejprve uvedu definici duševní poruchy, popíši příznaky, léčbu nemocí 

a uţivatele, na které se v této práci budu zaměřovat. Dále vymezím problémové 

okruhy, jeţ souvisí se sociálním postavením osob s duševní poruchou. 

 

1.1 Definice duševní poruchy dle MKN 10 

Psychiatrii se věnuje V. kapitola MKN – 10, která obsahuje asi 1000 

kategorií rozdělených do 10 sekcí. Tyto sekce tvoří duševní poruchy a poruchy 

chování, které jsou členěny od F00 do F99. Smolík (2002) zmiňuje výraznou 

podobnost současné mezinárodní psychiatrické klasifikace MKN – 10 (WHO) 

a americké klasifikace DSM IV (APA). 

Podle Světové zdravotnické organizace je duševní porucha „zjevná porucha 

duševní činnosti, natolik specifická ve svých klinických projevech, ţe je 

spolehlivě rozpoznatelná jakoţto jasně definovaný soubor znaků a natolik 

závaţná, aby způsobila ztrátu pracovní schopnosti nebo sociálního postavení 

nebo obou, a to v takovém stupni, který můţe být hodnocen jako selhání.“ 

(Höschl, 1996, s. 3) 

Pro duševní nemoc se také pouţívá pojem psychóza, coţ je slovo řeckého 

původu, kdy „psyché“ znamená duše a koncovka „-óza“ vyjadřuje nemoc. 

„Psychóza zásadně mění způsob, jak člověk proţívá sám sebe, druhé lidi 

a svět, v němţ s nimi ţije. Společný svět ustupuje do pozadí a na jeho místo se 

dostává svět přeludů a fantazií. Nemocný se v něm uzavírá, odtrhává se od 

druhých lidí a jejich realita se mu stává cizí.“(Kalina, 2001, s. 16) 

 

V této práci bych se ráda zaměřila na sluţby v oblasti podpory bydlení, 

které jsou určeny především pro osoby s diagnózou z okruhu schizofrenie, 

schizofrenních poruch, poruch s bludy (F20-29) a pro osoby s diagnózou 
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poruchy nálady (F30-39), přestoţe se mnohdy tyto sluţby poskytují i osobám 

s poruchou osobnosti, duální diagnózou atd. Jelikoţ jsou nejvíce zastoupeny 

osoby s diagnózou F20-29, stručně uvedu základní charakteristiky 

schizofrenních onemocnění. 

 

Dle MKN – 10 se psychotické poruchy rozdělují na schizofrenii (F20), 

schizotypní poruchu (F21), trvalé duševní poruchy s bludy (F22), akutní 

a přechodné psychotické poruchy (F23), indukovanou poruchu s bludy (F24), 

schizoafektivní poruchy (F25), jiné neorganické psychotické poruchy (F28) 

a nespecifikovanou neorganickou psychózu (F29). (Smolík, 2002) 

 

1.1.1 Příznaky a léčba duševních poruch F20-29 

Ze skupiny duševních psychotických poruch je nejčastější a zároveň 

nejzávaţnější schizofrenie. „Schizofrenie je duševní porucha, která se 

projevuje charakteristickým narušením myšlení a vnímání, poruchou emotivity 

a osobnostní integrity.“ (Vágnerová, 1999, s. 177) „V odborné terminologii je 

psychóza charakterizována bludy, halucinacemi a dezorganizovaným slovním 

projevem a chováním, v širším pojetí také poruchou vnímání reality.“ (Češková 

in Svoboda, Češková, Kučerová, 2006, s. 181) 

Příčiny onemocnění psychózou jsou různorodé, lze říci, ţe závisí na bio-

psycho-sociálních faktorech, které se u kaţdého jedince ovlivňují zcela 

jedinečným způsobem. Náchylnost pro duševní poruchu můţe být vrozená 

nebo získaná. Zkráceně lze říci, ţe pokud má člověk dědičné dispozice 

a v raném dětství je vystaven zátěţovým situacím či nepříznivým vlivům, můţe 

být náchylnější k duševnímu onemocnění. V dospělosti je tento člověk zvýšeně 

zranitelný i běţnými vlivy, má niţší frustrační toleranci a i běţná zátěţ u něj 

můţe vyvolat schizofrenní onemocnění. Vágnerová (1999, s. 177) uvádí, ţe 

„problém nespočívá v zátěţi, ale ve způsobu, jakým ji jedinec zpracuje.“  
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Je tedy nezbytné brát v úvahu osoby s duševním onemocněním jako 

jedinečné bytosti, které mohou mít velmi odlišné prognózy a ţivoty, přestoţe 

mají stejnou diagnózu dle MKN- 10. (Mahrová in Mahrová, Venglářová, 2008) 

Jak uvádí Pavlovský (in Raboch, Pavlovský, Janotová, 2006), mezi základní 

příznaky schizofrenie patří poruchy myšlení a jednání. Pro určení této diagnózy 

je potřeba, aby byl přítomen alespoň jeden z následujících příznaků, a to více 

jak jeden měsíc. Jedná se o „slyšení vlastních myšlenek a intrapsychické 

halucinace; bludy kontrolování a ovlivňování, případně proţitky pasivity 

a přesvědčení o tom, ţe je subjekt ovládán psychotickými proţitky; 

halucinované hlasy, které komentují chování pacienta, případně o něm 

rozmlouvají; bludná přesvědčení, která se vymykají dané kultuře.“ (Pavlovský 

in Raboch, Pavlovský, Janotová, 2006, s. 74) Není-li přítomen některý 

z předchozích příznaků, musí být pro určení diagnózy schizofrenie přítomny 

některé dva příznaky z následujících. „Přetrvávající halucinace; formální 

poruchy myšlení, katatonní projevy, negativní příznaky v podobě apatie, 

ochuzení řeči, autismu a emočního oploštění aţ vyhaslosti; nápadné změny 

v chování.“ (Pavlovský in Raboch, Pavlovský, Janotová, s. 75) 

Také se běţně uvádí dělení příznaků schizofrenie na pozitivní a negativní, 

které v roce 1980 zavedl Timothy Crow. Pozitivní příznaky znamenají 

nadměrné nebo zkreslené vyjádření normálních funkcí, coţ mohou být 

například bludy, halucinace, dezorganizace řeči a chování. Negativní příznaky 

představují ztrátu nebo oslabení normálních funkcí. (Smolík, 2002) 

K negativním symptomům patří úpadek vůle, iniciativy a spontánnosti, otupení 

a oploštění emocí a chudost řeči. Jedinec se stává nečinným, nemá ţádné cíle, 

ztrácí své dřívější zájmy a především dochází ke ztrátě vztahů k okolí a jedinec 

je tak výrazně sociálně izolován. (Malá in Malá, Pavlovský, 2002) 

Mezi formy schizofrenie patří paranoidní schizofrenie, hebefrenní 

schizofrenie, katatonní schizofrenie, nediferencovaná schizofrenie, 
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postschizofrenní deprese, reziduální schizofrenie, simplexní schizofrenie či jiná 

schizofrenie. (Pavlovský in Raboch, Pavlovský, Janotová, 2006) 

Další psychotickou poruchou je schizotypní porucha, která se projevuje 

zvláštnostmi a podivnostmi v chování a vzezření. Typická je podezřívavost, 

náznaky paranoidních bludů, nejistota, úzkost, sociální staţení a magické 

myšlení. Smyslové záţitky nemají psychotickou intenzitu a je moţné je 

korigovat. (Malá in Malá, Pavlovský, 2002) Trvalé duševní poruchy s bludy se 

vyznačují jedním či mnoha vzájemně propojenými bludy, které jsou často 

celoţivotní. Akutní a přechodné psychotické poruchy jsou krátké, přechodné 

a spojené s aktuálním stresem. Indukovaná porucha s bludy spočívá v proţívání 

bludu, který je sdílen dvěma nebo více osobami, které jsou emočně úzce 

svázány. Zdravý jedinec přebírá bludy od nemocné osoby. (Češková in 

Svoboda, Češková, Kučerová, 2006) Schizoafektivní porucha se vyznačuje tím, 

ţe v období ataky nemoci jsou vyjádřeny zároveň schizofrenní i afektivní 

příznaky. (Pavlovský in Raboch, Pavlovský, Janotová, 2006, s. 84-85) 

Průběh schizofrenních poruch má několik fází. Před samotným propuknutím 

nemoci se objevují varovné příznaky, poté následuje akutní ataka nemoci, 

vyhasínání nemoci, neboli reziduální období, a období remise, tedy částečné či 

úplné vymizení příznaků. (Češková in Svoboda, Češková, Kučerová, 2006) 

 

Při léčbě duševních poruch je důleţitá nejen farmakoterapie, ale stejnou 

měrou i psychoterapie a socioterapie.  

Farmakoterapie spočívá především v podávání psychofarmak. Jsou 

podávána antipsychotika, která se dělí na neuroleptika a antipsychotika 

2. generace. Dále se pouţívají například anxiolytika, hypnotika, antidepresiva 

atd. Další formou léčby je elektrokonvulze, která je rychlým a bezpečným 

zásahem a pouţívá se především při léčbě katatonní schizofrenie. Mezi další 
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formy léčby patří také repetitivní transkraniální stimulace, fototerapie či 

spánková deprivace. (Libiger in Höschl, Libiger, Švestka, 2004) 

Nedílnou součástí léčby je psychoterapie, jejímţ cílem je zapojit jedince do 

prostředí běţného ţivota, zajistit, aby byl soběstačný a aby se kvalita jeho 

ţivota co nejvíce zlepšila. Jedná se například o behaviorální terapie, kognitivní 

terapie, interpersonální psychoterapie, psychoanalytické směry, hlubinně 

psychologicky orientované psychoterapie, humanistické přístupy, relaxační 

metody, rodinné terapie či individuální a skupinové terapie. (Češková in 

Svoboda, Češková, Kučerová, 2006) 

Významnou roli má také socioterapie, coţ jsou „léčebné postupy vedoucí ke 

zmírnění vlivu nepříznivých společenských faktorů na chorobné duševní 

příznaky a k omezení dopadu těchto psychopatologických projevů na sociální 

postavení nemocného.“ (Pavlovský in Malá, Pavlovský, 2002, s. 111) 

Léčba schizofrenní poruchy tedy vyţaduje komplexní přístup. Hospitalizace 

v lůţkovém zařízení je povaţována za nutnou v době prvního propuknutí 

nemoci, kdy dochází k diagnostickému ohodnocení a k diferenciální diagnóze, 

dále tehdy, je-li člověk nebezpečný sobě či svému okolí a kdyţ není schopen se 

o sebe postarat. Navrátí-li se psychotické příznaky v době, kdy má člověk 

zajištěnou dostatečnou podporu a ambulantní péči systémem komunitní péče, 

nemusí být hospitalizace nutná. (Zvolský, 1996) 

Funguje tzv. třetinové pravidlo, na kterém se shoduje více autorů. 

Z celkového počtu lidí, kteří onemocněli schizofrenií, se zhruba jedna třetina 

zcela vyléčí, druhé třetině se nemoc občas vrací v podobě relapsů a třetí třetině 

přechází nemoc do chronicity. (Libiger in Höschl, Libiger, Švestka, 2004, 

Kalina, 2001, Jarolímek, 2006, Malá in Malá, Pavlovský, 2002, Vágnerová, 

1999) 
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1.2 Sociální postavení osob s duševním onemocněním 

Ráda bych uvedla základní psycho-sociální problémy, které souvisí 

s dlouhodobým duševním onemocněním. 

Ţivotní situace lidí s duševním onemocněním je často velmi komplikovaná, 

jelikoţ nemoc zasahuje do mnoha oblastí ţivota ve společnosti. 

 

1.2.1 Stigmatizace a diskriminace 

Se stigmatizací a následnou diskriminací se člověk s duševním 

onemocněním setkává poměrně často a dostává se tak do společenské izolace.  

„Váţná duševní nemoc funguje jako silné sociální stigma. V kaţdé 

společnosti se pod vlivem tradice i aktuálního sociokulturního standardu 

vytváří určitý stereotyp pojetí člověka s duševním onemocněním.“ (Vágnerová, 

1999, s. 168) Dochází tak ke značkovacímu procesu, kdy jsou lidem 

s duševním onemocněním přičítány určité vlastnosti, kterými se liší od běţné 

populace. Často veřejnost předpokládá nezvyklé chování, nevyzpytatelnost či 

nebezpečnost jedince. Na druhé straně se můţeme 

setkat i s tzv. „selfstigmatizací“, kdy má sám člověk s duševním onemocněním 

pocit, ţe se nehodí do okolního světa, má nízké sebevědomí a malou sebeúctu. 

(Jarolímek in Šupa, 2006) 

Stigma postihuje nejen jedince s duševním onemocněním, ale i jeho rodinu, 

profesionály v psychiatrických zařízeních a samotnou léčbu. Světová 

psychiatrická asociace (WPA) vyhlásila program na potírání předsudků 

o schizofrenii. Jeho cílem je zbavit osoby s duševní poruchou diskriminace 

a posílit jejich autonomii a právo rozhodovat o sobě samých. Destigmatizace 

spočívá nejen ve změně postojů, ale i v legislativních opatřeních. „Napomáhá jí 

vyuţívání moţností péče mimo lůţková zařízení, ve stacionářích, krizových 
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centrech a střediscích, které nemocným napomáhají bránit skluzu v sociální 

kompetenci.“ (Libiger in Höschl, Libiger, Švestka, s. 409) 

 

1.2.2 Bydlení a finance 

Lidé s duševním onemocněním ţijí v České republice dlouhodobě 

v domácím prostředí, v psychiatrických léčebnách, v různých zařízeních 

sociálních sluţeb nebo také ţijí jako osoby bez přístřeší. V oblasti bydlení 

záleţí především na situaci jedince, zda například před propuknutím nemoci jiţ 

bydlel sám či s rodinou, zda zvládá všechny povinnosti spojené s bydlením, 

jestli je dostatečně finančně zajištěn apod. Nemůţe-li se jedinec vrátit do svého 

původního bydliště, má moţnost vyuţít různé formy podpory bydlení. Podpora 

bydlení se zaměřuje na nácvik a obnovení sociálních dovedností, podporu 

rozšiřování sociální sítě, na dovednosti a podporu z okolí. (Probstová in 

Matoušek, 2005) 

Finanční situace osob s duševním onemocněním bývá taktéţ různorodá, 

avšak finanční problémy bývají vcelku běţné. 

 

1.2.3 Zaměstnání a studium 

I v této oblasti se člověk s duševním onemocněním setkává s mnoha 

problémy. Duševní nemoc můţe způsobit trvalejší změnu psychiky, coţ se 

následně projevuje v kaţdodenním boji jedince „s dlouhodobými poruchami 

kognitivních funkcí, pozornosti a emocí. Závaţné jsou poruchy v oblasti 

sebeproţívání a poruchy vztahování se k lidem.“ (Probstová in Matoušek, 

2005, s. 148) Tyto potíţe mohou následně vyústit v částečnou či úplnou ztrátu 

schopnosti pracovat. 

Schopnost jedince pracovat závisí také na tom, v jakém ţivotním období 

člověk onemocněl. Pokud jej nemoc zastihne v době studií, můţe být velmi 
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komplikované studium dokončit nebo nalézt zaměstnání. V případě, ţe je 

člověk jiţ zaměstnán, nemusí samotná duševní nemoc znamenat ztrátu 

pracovního místa, avšak je často spojena s dlouhodobější pracovní 

neschopností. Člověk s duševním onemocněním se můţe setkat s diskriminací 

i při hledání nového pracovního místa. Důsledky nemoci, které mohou ovlivnit 

zaměstnání a studium, můţe například tvořit sníţená schopnost soustředění, 

ztráta motivace a pracovních návyků. (Probstová in Matoušek, 2005) 

Je nezbytné zmínit také problematiku přiznávání invalidního důchodu. I zde 

záleţí na individualitě jedince, protoţe někdo tuto moţnost vítá a je pro něj 

jistotou pravidelného příjmu, někdo jiný se přiznání invalidního důchodu brání 

a je pro něj stigmatem. Jsou i tací, kteří se v systému podpor dobře vyznají, 

a jejich chování vede spíše k upevňování sociální neadaptovanosti. (Probstová 

in Matoušek, 2005) 

V oblasti práce mají velký význam pracovní rehabilitace, chráněná pracovní 

místa a sluţby přechodného a podporovaného zaměstnávání. V rámci 

vzdělávání jsou potřebné různé programy či kurzy. 

 

1.2.4 Vztahy a trávení volného času 

Ve skupině osob s duševním onemocněním, ostatně jako v jakékoliv jiné 

skupině osob, nalezneme různorodé představy o trávení volného času. Ve 

smysluplném naplňování volného času mohou lidem s duševním onemocněním 

bránit různé vnitřní i vnější překáţky. Ať uţ jde o finanční náročnost, odmítavé 

reakce okolí či strach na obou stranách, symptomy duševní nemoci, vedlejší 

účinky léků, nízkou sebedůvěru, nadnesená obranná očekávání a podobně. 

(Probstová in Matoušek, 2005) 
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Duševní nemoc často způsobuje změnu vztahů mezi jedincem a jeho 

okolím. „Pokud člověk onemocní psychózou, neznamená to zátěţ jenom pro 

něho, ale i pro jeho okolí, především rodinu.“ (Jarolímek, 2006, s. 21) 

Je moţné říci, ţe všechny tyto oblasti se navzájem prolínají. Duševní nemoc 

můţe často bránit přirozenému budování interpersonálních vztahů či 

znehodnotit vztahy jiţ vybudované. Můţe být důvodem trávení mnoho času 

hospitalizací, můţe znehodnotit sociální kompetence jedince či znesnadnit 

vyuţívání jeho psychického potenciálu. Lidé s duševním onemocněním mají 

často omezené fyzické či finanční prostředky, coţ jim znemoţňuje trávit čas ve 

veřejných prostorách. (Šupa, 2006) 
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2 KOMUNITNÍ PŘÍSTUP 

V této kapitole se pokusím popsat komunitní přístup, komunitní péči 

a pojmy s tím spojené.  

Nejprve je potřeba zmínit pojem komunita, ke kterému lze najít mnoho 

definic. Pro účely této práce uvedu alespoň jednu stručnou a jasně 

formulovanou definici. „Komunita je místo, kde člověk získává emocionální 

podporu, ocenění a praktickou pomoc v kaţdodenním ţivotě.“ (Hartl, 1997, 

s. 35) 

 

Komunita má vytvářet takové podmínky ţivota (Baštecká in Baštecká, 

Goldmann, 2001, s. 182): 

 „aby lidé zůstali zdraví a aby mohli co nejdéle ţít ve svém prostředí 

a vztazích; 

 aby lidé – pokud uţ onemocněli – se mohli co nejdříve vrátit do svého 

či podporovaného prostředí a svých či podporovaných vztahů a nebyli 

zneschopňováni nadbytečným pobytem v ústavních zařízeních; 

 aby lidé, kteří jsou nebo se stali zranitelnými nebo patří do 

znevýhodněných skupin obyvatelstva, se mohli do obce začlenit a těţit 

z jejích vztahových zdrojů.“ 

 

„V komunitním přístupu jde primárně o práci s potenciálem a zdroji klienta 

a jeho přirozeného prostředí, nikoli s jeho psychopatologickými projevy.“ 

(Hejzlar, 2004, s. 99) Expertem na nemoc je více klient, který stanovuje své 

potřeby z komunitní sítě za pomoci profesionála. V neposlední řadě je kladen 

důraz na multidisciplinární a týmovou spolupráci profesionálů a na skutečnost, 

ţe těţiště obsahu a metodiky komunitních sluţeb je především 

v psychosociální rehabilitaci. (Hejzlar, 2004) 
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Komunitní přístup rozšiřuje přístup klinický, který se zabývá převáţně 

vnitřním ţivotem jedince (genetickými, fyziologickými a psychopatologickými 

projevy) a jeho vztahy v rodině. Komunitní přístup však zároveň vede 

odborníky poskytující pomoc k tomu, aby se starali o ţivotní podmínky svých 

klientů. „Přístup vyţaduje nejen nový způsob myšlení odborníků poskytujících 

pomoc, ale i vytvoření a pochopení zcela nové teoretické koncepce pohledu na 

jedince, jeho potřeby a jeho místo v komunitě.“ (Hartl, 1997, s. 42) Základem 

této koncepce je vztah jedince a prostředí, ve kterém ţije. 

 

2.1 Komunitní práce 

„Obecně lze komunitní práci definovat jako metodu zvládání sociální 

změny.“ (Hartl, 1997, s. 69) Nadále platí klasická definice Younghusbandové 

z roku 1959, která komunitní práci popsala jako metodu sociální práce, která je 

zaměřena „na pomoc lidem v rámci místní komunity, snaţí se určit její sociální 

potřeby, zváţit nejúčinnější způsoby jejich naplnění a začít na nich pracovat do 

té míry, jak to umoţňují zdroje, které mají k dispozici.“ (Hartl, 1997, s. 27) 

Komunitní práci je moţné různě významově vztahovat ke komunitě. „Jde 

o práci prováděnou v komunitě (lokalizace), také pro komunitu, a to jako celek 

nebo konkrétní skupiny osob se společnou charakteristikou v jejím rámci 

(cílová populace). Rovněţ jde o práci s vyuţitím komunity (vyuţívání 

přirozených zdrojů).“ (Hejzlar, 2004, s. 99) 

Za období vzniku komunitní práce je v zahraničí povaţována druhá 

polovina 19. století, coţ souvisí s rozpadem tradičních komunit v důsledku 

industrializace a urbanizace. Průkopníkem myšlenek komunitní práce byl 

Samuel Augustus Barnett, který zkoumal příčiny chudoby a roku 1884 zaloţil 

univerzitu Toynbee Hall, kde studovali nejen bohatí, ale i chutí studenti. První 

organizace, které pracovaly formou komunitní práce, byly The Charity 

Organization Societies (1877) a New York Association for Improving the 
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Condition of the Poor (1843). Dobrovolníci navštěvovali osoby ohroţené 

sociálním vyloučením a snaţili se je podporovat v jejich soběstačnosti. (Kinkor 

in Matoušek, 2003) 

Dalším významným obdobím rozvoje komunitní práce je první polovina 20. 

století, kdy sociální pracovníci začínají pracovat v přirozeném prostředí klientů 

a zároveň jiţ nepracují pouze s jednotlivci, ale také s jejich okolím. 

V šedesátých letech 20. století došlo k rychlému a velmi významnému rozvoji 

komunitní práce ve Spojených státech, v Anglii a dalších západoevropských 

zemích, který byl důsledkem snah o reformu. Velký význam měl, mimo jiné, 

projev prezidenta Kennedyho v Kongresu, kde nastínil nový přístup k péči 

o osoby s duševní poruchou, tedy jejich integraci do přirozených komunit. 

(Hartl, 1997) 

„Teorie a praxe komunitní péče přinesla změny do ţivota všem, kteří byli 

dosud uzavírání ve velkých ústavech – např. duševně nemocní, mentálně 

postiţení. Vznikala síť extramurálních sluţeb (chráněné práce, chráněné 

bydlení, stacionáře, kluby apod.) a krizových lůţek.“ (Kinkor in Matoušek, 

2003, s. 256) 

V sedmdesátých a osmdesátých letech se komunitní práce stává významným 

prostředkem řešení sociálních problémů a od devadesátých let je pojímána jako 

profesionální činnost, která je součástí sociálních sluţeb. (Hartl, 1997) 

Komunitní práce v pravém slova smyslu se u nás rozvíjí aţ začátkem 

devadesátých let 20. století, a to především zásluhou nestátních neziskových 

organizací. (Kinkor in Matoušek, 2003) 

 

„V poslední době dochází v ČR ke snaze o sdruţování subjektů nebo 

finančních prostředků s cílem kultivovat komunitní procesy a některé postupy 

komunitní práce propojit společnou myšlenkou.“ (Kinkor in Matoušek, 2003, 

s. 260) Na poli veřejné správy dochází ke změnám, kdy jsou komunitní centra 
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a další organizace vycházejí z postupů komunitní práce financovány 

z veřejných zdrojů a také se vytvářejí pravidla pro jejich činnost. Pozitivně lze 

vnímat také komunitní plány péče, které propojují myšlenky komunitní péče 

a plánování sociálních, ale i zdravotních sluţeb. (Kinkor in Matoušek, 2003) 

V současné době tedy dochází k rozvoji komunitní práce a také do 

budoucna lze očekávat, ţe komunitní práce bude získávat stále větší podporu. 

 

2.2 Komunitní psychiatrie 

Rozvoji komunitní psychiatrie předcházely dvě revoluce psychiatrie. 

K první revoluci došlo ve středověku, kdy se přestalo lpět na propojenosti 

duševní poruchy se zlými silami či posedlostí ďáblem. Druhou revoluci 

zapříčinil vznik psychoanalýzy, kterou na přelomu 19. a 20. století formuloval 

Sigmund Freud. Vznik a rozvoj komunitní psychiatrie po 2. světové válce je 

povaţován za třetí revoluci v psychiatrii. K většímu rozmachu komunitní 

psychiatrie poté dochází v 60. letech. (Hartl, 1997) 

Blíţe se k vývoji péče o osoby s duševní poruchou zmiňuji v Příloze č. 1. 

 

Kaplan a Sadock (in Hartl, 1997, s. 154) uvádějí toto vymezení: „Komunitní 

psychiatrie se zabývá prevencí a léčením duševních poruch a chorob 

a následnou rehabilitací psychiatrických pacientů prostřednictvím připravených 

komunitních programů. V přístupu k jednotlivci vyuţívá bohatých zdrojů 

a moţností, které skýtá komunita.“  

 

Kaplan a Sadok (in Hartl, 1997, s. 155) dále rozlišují čtyři úkoly komunitní 

psychiatrie: 

 „zajistit všechny podmínky pro rozvoj duševního zdraví dané populace 

a vytvořit organizovaný systém péče; 
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 nést odpovědnost za vtaţení občanů a politických představitelů do 

procesu vytváření organizované péče; 

 zajišťovat prevenci, která je stejně důleţitá jako přímá péče; 

 prosadit, aby spoluzodpovědnost za duševní zdraví leţela na kaţdém 

jedinci komunity.“ 

 

Pro potřeby této práce je vhodné stručně specifikovat následnou rehabilitaci, 

kterou se komunitní psychiatrie zabývá. Moderní psychiatrickou 

(psychosociální) rehabilitaci lze chápat jako proces, poslání, přístup, 

metodologii. „Cílem psychiatrické rehabilitace je zlepšit fungování osob 

s váţnými psychiatrickými poruchami tak, aby mohly bydlet, učit se a pracovat 

dle svého výběru, a to s co nejmenší moţnou mírou odborné péče.“ (Bennet in 

Hejzlar, 2004, s. 105) 

Psychosociální rehabilitace představuje rehabilitační postupy, které se cíleně 

zaměřují na obnovu sociálních kompetencí a dovedností, na osobnostní rozvoj 

a na schopnost překonávat vlastní limity. Psychosociální rehabilitace je směr 

sociální rehabilitace, jejíţ cílovou skupinu tvoří osoby s duševní poruchou. 

(Hejzlar, 2004) 

 

2.3 Komunitní péče 

Komunitní péče probíhá v rámci komunitního přístupu, který vymezuji na 

začátku této kapitoly. 

 

„Jako komunitní péče je označován systém terapie, pomoci a podpory, který 

je obsahově i organizačně uspořádán tak, aby byl schopen pomoci lidem 

i s váţnějším psychickým postiţením ţít co moţná nejvíce v podmínkách 

běţného ţivota, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem.“ (Pfeiffer in 

Höschl, Libiger, Švestka, 2004, s. 637) 
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Profesionálové poskytují péči co nejvíce přímo v komunitě a zároveň sama 

komunita by měla být takzvaně „mobilizována“. Cílovou skupinou jsou tedy 

nejen osoby s duševní poruchou, ale i další členové komunity, které je nutné 

podporovat, aby mohli poskytovat pomoc. (Pěč, 2008) 

„Systém komunitní péče v sobě obsahuje i péči lůţkovou, určuje jí však 

pozměněnou roli.“ (Pfeiffer in Höschl, Libiger, Švestka, 2004, s. 637) 

 

Dle Hejzlara (2004) přináší komunitní péče řadu pozitiv: 

 komplexnost péče, která odpovídá pojetí duševní nemoci jako bio-

psycho-sociálního fenoménu; 

 můţe být alternativou hospitalizace nebo můţe zkrátit dobu 

hospitalizace, čímţ předchází negativním důsledkům dlouhodobých 

hospitalizací, jako je například adaptace na náhradní sociální prostředí 

a sníţená schopnost uskutečnit přechod do běţného prostředí; 

 komunitní péče má preventivní význam; 

 vyuţívání komunitní péče pozitivně ovlivňuje kvalitu ţivota osob 

s duševní poruchou. 

 

Van Weeghel (in Pěč, Probstová, 2009) zmiňuje nejvýznamnější 

charakteristiky a poţadavky dobré komunitní péče, mezi něţ patří: 

 dobré pracovní spojenectví mezi uţivatelem a poskytovatelem, kdy je 

k uţivateli přistupováno jako ke kompetentní bytosti; 

 profesionální poskytovatelé poskytují efektivní intervence, které jsou 

zaměřené především na posílení a společenskou participaci jedinců; 

 široká nabídka péče, která je přístupná všem osobám s duševním 

onemocněním, jejich rodinám i širší veřejnosti; 

 klade se důraz na rodinu a její podporu, dále na jiné neformální 

poskytovatele péče. 
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2.3.1 Základní podmínky pro rozvoj komunitní péče 

Pfeiffer (in Höschl, Libiger, Švestka, 2004) uvádí dokument WHO z roku 

1973, který shrnuje potřebné podmínky, jejichţ splnění zaručí existenci 

a rozvoj systému komunitní péče. Jedná se především o to, aby: 

 sluţby pro osoby s duševním onemocněním byly umístěny lokálně, 

byly přístupné a měly jasně vymezenou spádovou oblast; 

 byla věnována speciální pozornost lidem s chronickým onemocněním 

a lidem, kteří pomoc samostatně nevyhledají; 

 plánování sluţeb bylo komplexní, byla brána v potaz všechna specifika 

daného regionu a v plánu bylo popsáno poslání jednotlivých sluţeb; 

 praktickými metodami a formou multidisciplinárního týmu docházelo 

ke zlepšování spolupráce mezi profesionály; 

 byl kladen důraz na vzdělávání odborníků v moderních technikách péče 

(case management, rehabilitace apod.); 

 byly vytvořeny standardy péče nejen pro celý systém, ale i pro jeho 

jednotlivé komponenty; 

 legislativa nepřipustila vyřazení osob s duševní poruchou ze 

společnosti. 

 

Z výše uvedeného vyplývá potřebnost systematického plánování při vzniku 

systému komunitní péče. (Pfeiffer in Höschl, Libiger, Švestka, 2004) Je 

důleţité, aby ze systému „nevypadávaly nejpotřebnější skupiny klientů.“ 

(Stuchlík, 2001, s. 10)  

Stuchlík (2001, s. 10) dále zdůrazňuje, ţe „komunitní péče má dobré 

výsledky: zlepšení kvality ţivota klientů, niţší náklady ve srovnání 

s nemocniční péčí, skutečnost, ţe většina klientů tento systém preferuje.“ 

Zaujalo mě krátké shrnutí komunitní péče, které uvádí Probstová (in 

Matoušek, 2005, s. 134), ţe tedy komunitní péče zahrnuje respektování 
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komplexnosti potřeb jedinců, týmovou práci profesionálů, prevenci 

stigmatizace a dále „dostupnost sluţeb, flexibilitu, orientaci na potřeby 

uţivatelů, jejich kompetenci, uzpůsobení sluţeb ţivotu klientů, jejich kultuře, 

v neposlední řadě uplatnění uţivatelů sluţeb i jejich rodinných příslušníků při 

konstrukci i kontrole kvality sluţeb.“ 

 

2.3.2 Současný stav komunitní péče v ČR 

Rozvoj komunitní péče započal na našem území aţ po roce 1989, kdy se 

začínaly rozvíjet sítě extramurálních sluţeb. A to díky nadšení mladých 

reformátorů, za které lze jmenovat alespoň Jana Pfeiffera. Prvním významným 

sdruţením byl FOKUS, který se zaměřuje na psychosociální rehabilitaci osob 

s duševním onemocněním. (Höschl in Höschl, Libiger, Švestka, 2004) 

Postupně vznikají i zastřešující organizace, například Asociace denních 

stacionářů a krizových center v roce 1996 a Asociace komunitních sluţeb 

v oblasti péče o duševní zdraví v roce 1999. Začaly se rozvíjet svépomocné 

aktivity. Významný je vznik celorepublikové svépomocné organizace uţivatelů 

v roce 2002, kterou je občanské sdruţení Kolumbus. Částečným usnadněním 

rozvoje komunitní péče v ČR byly grantové prostředky nizozemského fondu 

MATRA. (Hejzlar, 2004) Jistě dobrým krokem je připojení České republiky 

k trendu Evropských společenství, který je vyjádřen v Deklaraci o duševním 

zdraví a Akčním plánu duševního zdraví pro Evropu a v Zelené knize Komise 

evropských společenství z roku 2005. (Pěč, 2008) 

Z pozitivních změn v roce 2010 lze uvést alespoň skutečnost, ţe v rámci 

národního programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení získalo občanské sdruţení Eset-Help grant na činnost dvou týmů. Ve 

spolupráci s klinikou Eset nabízí o. s. Eset-Help sluţbu Asertivní tým pro 

dospělé lidi se závaţným duševním onemocněním a Případové vedení 
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rehabilitace dospělých lidí s duální diagnózou, jeţ zahrnuje spolupráci 

s multiprofesním týmem. 

Komunitní péči se v ČR dosud nepodařilo systémově rozvinout. Nadále 

převládá institucionální charakter péče. Na druhou stranu je v ČR vcelku hustá 

síť psychiatrických a psychologických ambulancí. Rozvíjí se sluţby 

psychiatrické rehabilitace a rezidenční sluţby provozované neziskovými 

organizacemi. Také je patrný mírný rozvoj denních stacionářů a stoupající 

význam svépomocných organizací, ať uţ samotných uţivatelů péče či jejich 

příbuzných. Je potřeba zmínit nedostatečný rozvoj nízkoprahových kontaktních 

center, krizových center a terénních sluţeb. (Pěč, 2008) 

Foitová (in Pěč, Probstová, 2009) shledává situaci komunitní péče ještě 

o něco negativněji. Zmiňuje především fakt, ţe po slibném rozvoji došlo 

k ustrnutí, jelikoţ nestátní neziskové organizace čím dál obtíţněji zajišťují 

finančně svoji činnost a další zařízení spíše nevznikají. Mobilních sluţeb 

existuje stále minimum, proto lidé s duševním onemocněním musí za sluţbami 

dojíţdět a ti nejpotřebnější ze systému vypadávají. 

V České republice jsou stále hlavní sloţkou péče o osoby s duševní 

poruchou psychiatrické léčebny a psychiatrické ambulance. „Komunitní 

sluţby, které se sice vnitřně poměrně dynamicky rozvíjejí, nejsou dosud 

součástí systémového řešení, jejich péče je dostupná jen malé části osob 

s duševní poruchou.“ (Paleček, 2006, s. 30) 

Rozvoj komunitní péče v ČR a změny systému psychiatrické péče také do 

značné míry stále komplikují postoje psychiatrů, které se vyznačují nechutí 

a nedůvěrou. Z výzkumu společnosti STEM/MARK z roku 2005 bylo zjištěno, 

ţe „Přestoţe existuje řada oprávněných výhrad k nastavení systému zdravotní 

péče a úhrad v ČR, studie odhalila, ţe hlavní překáţkou rychlejšího postupu 

zavádění nové koncepce jsou samotní psychiatři.“ (Pěč in Pěč, Probstová, 

2009, s. 233) 
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„Přesto mezi českými odborníky sledujícími moderní zahraniční trendy 

panuje snaha o postupný přerod stávajícího systému v systém komunitní, který 

by adekvátně reagoval na potřeby lidí s váţným duševním onemocněním 

a podporoval jejich právo a schopnost ţít v přirozeném prostředí své 

komunity.“ (Sochorová, 2008, s. 109)  
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3 SYSTÉM PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍ 

PORUCHOU V ČR 

Při zpracování této kapitoly budu vycházet z návrhu Koncepce oboru 

psychiatrie – 1. revize 2008 (R-KOP), především z popisu komunitní péče od 

MUDr. Ondřeje Pěče. (PS ČLS J.E.P. Návrh koncepce oboru psychiatrie -

  1. revize 2008. /online/cit. dne 15-10-2010/Dostupné z WWW: 

http://www.ceskapsychiatrie.cz/index.php?option=com_content&view=article

&id=33:koncepce-oboru-psychiatrie&catid=13:koncepce&Itemid=40>) 

V ostatních případech uvádím vţdy v textu jiný pouţitý zdroj. 

 

Pro osoby s duševní poruchou je vybudován systém psychiatrické péče, 

který tvoří: 

 ambulantní péče; 

 lůţková péče; 

 komunitní péče. 

 

3.1 Ambulantní péče 

a) Psychiatrická ambulance – primární psychiatrická péče – bývá místem 

prvního kontaktu jedince s psychiatrickou péčí. V rámci 

specializované ambulantní péče fungují například 

psychoterapeutické ambulance a centra. Výjimečně mohou jako 

specializované ambulance slouţit také ambulance v lůţkových 

psychiatrických zařízeních, které běţně mají intramurální charakter 

a příjmovou či doléčovací formu. Dalším typem je ambulantní péče 

o osoby s duševní poruchou, coţ je síť zařízení mimo oblast 

lůţkovou.  
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b) Ambulance klinického psychologa – provádí psychologickou 

diagnostiku, psychologické intervence či psychoterapeutickou léčbu 

a spolupracuje s ostatními lékaři. 

c) Praktický lékař – má významnou roli v systému psychiatrické péče, 

i kdyţ funkci první linie plní jen z části. Má však významné místo 

v rozpoznávání duševních nemocí, můţe se věnovat terapii lehkých 

poruch či předávat jedince do primární psychiatrické péče. 

 

3.2 Lůţková péče 

a) Psychiatrická oddělení nemocnic poskytují akutní lůţka. 

b) Psychiatrické nemocnice nabízí péči akutní, následnou 

a specializovanou. 

c) Psychiatrické léčebny umoţňují především následnou péči. 

d) Specializovaná lůţková zařízení se zaměřují na určité diagnózy či typ 

terapie. 

 

Psychiatrická oddělení nemocnic jsou určena k psychiatrické diagnostice 

a léčení akutních duševních poruch. Psychiatrické léčebny, které jsou 

tradičními a nejstaršími psychiatrickými zařízeními, také léčí akutní stavy, ale 

jsou specializovány na dlouhodobou hospitalizaci a mimo jiné také na 

rehabilitaci. (Baudiš in Höschl, Libiger, Švestka, 2004) 

Rozlišují se lůţka akutní psychiatrické péče a lůţka následné psychiatrické 

péče. Akutní péče je poskytována bezprostředně po vzniku či zhoršení 

psychické poruchy vyţadující hospitalizaci. Jedinec můţe o péči poţádat sám 

a zároveň můţe být nedobrovolně hospitalizován v případě, ţe v důsledku 

duševní poruchy ohroţuje sebe nebo okolí. V rámci akutní lůţkové péče je 

prováděna diagnostika, terapie, rehabilitace a posuzování duševních poruch. 

Lůţka následné psychiatrické péče jsou vyuţívána těmi, u nichţ byl ukončen 
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diagnostický proces, byla nastavena terapie, stav byl stabilizován a péče 

spočívá především v ošetřovatelství. 

 

3.3 Komunitní péče 

V České republice je péče o osoby s duševní poruchou poskytována 

v oblasti sociální, která spadá do resortu práce a sociálních věcí, a v oblasti 

zdravotní, která patří do resortu zdravotnictví. Sociální sluţby se poskytují jako 

sluţby pobytové, ambulantní nebo terénní. Zdravotní péči dělíme na 

ambulantní a lůţkovou. Toto rozdělení přináší mnohá negativa, například 

v oblasti financování péče. 

Optimální systém zajištění péče o osoby s duševní poruchou má probíhat 

v rámci komunitního přístupu, ve kterém je široká a navzájem provázaná 

nabídka sluţeb. Mělo by docházet nejen k propojení sociálních sluţeb mezi 

sebou, ale i k propojení sociální a zdravotní oblasti. (Valentová in Mahrová, 

Venglářová, 2008) 

Jak uvádí Šupa (2006), komunitní péče zahrnuje optimální spolupráci center 

denních sluţeb a denních aktivit, chráněného bydlení, chráněného pracoviště, 

případového vedení, krizových center, svépomocných skupin, domácí péče, 

terénní práce, poraden, psychoterapeutických pracovišť a terapeutických 

komunit. 

V návrhu Koncepce oboru psychiatrie – 1 revize 2008 jsou komunitní 

sluţby rozděleny podle jejich postavení v systému na sluţby intermediární 

a meziresortní. Je důleţité, aby docházelo k propojování a úzké spolupráci 

mezi ambulantními, intermediárními, lůţkovými a meziresortními zařízeními. 

Cílem je ucelená nabídka psychiatrických, psychologických, 

psychoterapeutických a rehabilitačních sluţeb v kaţdém regionu. 
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3.3.1 Intermediární sluţby 

Tyto sluţby pracují na pomezí mezi lůţkovou a ambulantní péčí a spadají 

do resortu zdravotnictví. 

 

1) Krizové sluţby a domácí léčení (Pfeiffer in Höschl, Libiger, Švestka, 

2004) 

Krizový servis má čtyři oblasti, které fungují jako celek nebo samostatně: 

 Telefonická pomoc 

Je poskytovaná profesionály i neprofesionály, výhodou je 

anonymita volajícího, nevýhodou je menší moţnost terapeutické či 

sociální intervence. 

 Krizové kontaktní centrum 

Jedná se o lehce dostupný prostor, kde však většinou nelze 

zachovat anonymitu. Specifickou variantou jsou centra zřizovaná při 

odděleních všeobecných nemocnic. 

 Sluţba s moţností přespání 

Jde o samostatná krizová lůţková centra nebo jednotky akutní 

pomoci či urgentní psychiatrické péče v odděleních všeobecných 

nemocnic. 

 Mobilní sluţby a domácí léčení 

Mohou být zřízeny jako samostatná sluţba či mohou být 

součástí krizového centra. Terénní mobilní tým poskytuje péči přímo 

v místě rozvoje krizové situace. 

 

2) Denní stacionáře 

Slouţí jako návazná sluţba či alternativa hospitalizace, alternativa či 

rozšíření ambulantní léčby nebo dlouhodobá rehabilitace a resocializace pro 

osoby s dlouhodobou duševní nemocí.  
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3) Domácí péče, komunitní psychiatrické sestry 

V současné době v praxi téměř neprobíhá, přestoţe v ČR můţe být 

prováděna od ledna 2006. „Práce psychiatrických sester má probíhat 

v přirozeném prostředí pacienta, a jejím obsahem je vyhodnocení, nácvik 

a udrţení dovedností potřebných pro běţný ţivot.“ (Šupa, 2006, s. 3) 

 

3.3.2 Meziresortní sluţby 

Jsou většinou poskytovány nestátními neziskovými organizacemi a spadají 

do sociálních sluţeb, přestoţe charakter jejich činnosti bývá zdravotně-sociální. 

Zahrnují širokou škálu sluţeb, včetně psychiatrické rehabilitace, případového 

vedení, poradenství a vlastních aktivit osob s duševní poruchou či jejich 

příbuzných.  

 

A) ZAŘÍZENÍ PRO PODPORU V OBLASTI PRÁCE 

A ZAMĚSTNÁVÁNÍ  

1) Chráněné dílny 

Jsou pracovištěm pro 5 - 15 osob, pracovní doba je zkrácena 

a nejznámější jsou tréninkové resocializační kavárny a obchody. 

2) Přechodné zaměstnávání 

Jedná se o zařazení na vybraná pracovní místa v běţných 

pracovních podmínkách na zkrácený úvazek. Sociální pracovníci či 

terapeuti poskytují individuální podporu. Jedná se nejvíce 

o pomocné administrativní práce či úklidové práce a tato sluţba je 

časově omezena.  

3) Podporované zaměstnávání 

Sluţbou je poskytována podpora při výběru, získání a udrţení 

stálého pracovního místa na otevřeném trhu práce s odpovídající 

mzdou. Délka i míra podpory záleţí na potřebách jedince. 
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4) Sociální firmy a sociální druţstva 

Jedná se o samostatné provozy či podniky, které představují 

specifická pracoviště pro osoby s duševním onemocněním. Provoz je 

podporován státními institucemi nebo sponzory a je zapojen do 

běţného trţního prostředí, často ve sféře sluţeb. Tato sluţba není 

časově omezena. 

5) Podpůrné edukativní programy při pracovní rehabilitaci (JOB KLUBY) 

Nácvikem se lidé s duševní poruchou učí, jak a kde hledat 

zaměstnání. Získávají praktické rady a informace o právech 

a povinnostech zaměstnanců a uchazečů o práci. 

 

B) ZAŘÍZENÍ PRO PODPORU V OBLASTI BYDLENÍ 

Tato zařízení budou blíţe popsána v následující kapitole. 

1) Chráněné bydlení 

2) Podpora samostatného bydlení 

3) Domy a byty na půl cesty 

 

C) ZAŘÍZENÍ PRO PODPORU V OBLASTI VOLNÉHO ČASU 

A SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ 

1) Centra denních aktivit 

Jsou chráněným prostorem pro setkávání lidí s duševním 

onemocněním a místem pro navazování nových kontaktů. Činnost je 

zaměřena na pomoc a podporu při znovuzískání sebejistoty, na 

obnovu a zdokonalení sociálních dovedností a na smysluplnou náplň 

volného času. 
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2) Svépomocné aktivity osob s duševní poruchou či jejich příbuzných 

Svépomocné organizace a hnutí se soustřeďují na obhajování 

a prosazování práv, poskytování informací, organizování klubových 

a rekreačních aktivit, případně i některých rehabilitačních sluţeb. 

 

D) DALŠÍ SLUŢBY 

1) Case management 

Case management bývá překládán jako případové vedení 

a v poslední době se také pouţívají termíny asertivní komunitní přístup 

nebo asertivní komunitní léčba. „Je to specifická metoda komunitní 

práce, která spočívá v koordinaci péče pro klienta jedním klíčovým 

pracovníkem. (Valentová in Mahrová, Venglářová, 2008, s. 135) 

„Case manager je klíčovou osobou nejen pro klienta, ale pro celý 

systém poskytování péče. Je koordinátorem práce týmu, zodpovídá za 

vytvoření, aktualizaci a provádění plánu péče a v některých modelech je 

také osobou, která určuje rozdělení finančních prostředků v rámci 

systému.“ (Stuchlík, 2001, s. 9) Základní prvky case managementu 

tvoří přehled o potřebách a schopnostech klienta, plánování péče, 

uskutečňování plánu, monitorování a zaznamenávání případného 

pokroku a vyhodnocování. (Stuchlík, 2001) 

2) Poradenství 

Sluţby v oblasti poradenství mají za cíl poskytovat informace 

o sluţbách, léčebných a rehabilitačních programech, dále podávají 

informace týkající se sociální problematiky a sociálního zabezpečení, 

dále funguje právní poradenství. 
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4 SLUŢBY V OBLASTI PODPORY BYDLENÍ 

 

4.1 Druhy sluţeb v oblasti podpory bydlení dle Zákona 

o sociálních sluţbách 

Následující text má oporu v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. 

Podrobnější informace lze nalézt ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.  

Veškeré sociální sluţby, tedy i sluţby v oblasti podpory bydlení, musí být 

poskytovány v souladu se stanovenými Standardy kvality sociálních sluţeb. 

Standardy byly vytvořeny ve spolupráci s poskytovateli i uţivateli sociálních 

sluţeb a jejich naplňování je podle Zákona č. 108/2006 Sb. zákonnou 

povinností. Jelikoţ jsou standardy formulovány obecně, musí si poskytovatelé 

definovat některá pravidla sami a to dle principů uvedených ve standardech. 

U poskytovatelů sociálních sluţeb je nutná kontrola naplňování standardů, 

kterou provádí Inspekce poskytování sociálních sluţeb. (Bednář in Baštecká, 

2009) 

Všechny sluţby v oblasti podpory bydlení jsou prováděny za úplatu. 

Uţivatel je hradí z vlastních finančních zdrojů, případně můţe vyuţít příspěvku 

na péči, byl-li mu přiznán nárok. Vzhledem k propojenosti vyuţívání sluţeb 

v oblasti podpory bydlení a podávání ţádosti o příspěvek na péči, uvedu zde 

i příspěvek na péči, alespoň jeho stručné vymezení zákonem.  

 

Chráněné bydlení 

„Chráněné bydlení je pobytová sluţba poskytovaná osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost z důvodu zdravotního postiţení nebo chronického 

onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichţ situace vyţaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě 

individuálního bydlení.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., část třetí, § 51) 
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Podpora samostatného bydlení 

„Podpora samostatného bydlení je terénní sluţba poskytovaná osobám, které 

mají sníţenou soběstačnost z důvodu zdravotního postiţení nebo chronického 

onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichţ situace vyţaduje pomoc 

jiné fyzické osoby.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., část třetí, § 43) 

 

Domy na půl cesty 

„Domy na půl cesty poskytují pobytové sluţby zpravidla pro osoby do 

26 let věku, které po dosaţení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči 

o děti a mládeţ, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí 

svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních sluţeb v těchto 

zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.“ (Zákon 

č. 108/2006 Sb., část třetí, § 58) 

 

V době, kdy vyšel Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, došlo 

k částečnému sjednocení názvů jednotlivých sluţeb v oblasti bydlení. Do té 

doby, ale i nadále, mají některé organizace odlišné názvy poskytovaných 

sluţeb s různou mírou podpory. Můţeme se setkat s Podporovaným bydlením 

a Domy a byty na půl cesty (Fokus Praha, o. s.). I přesto splňují všechny tyto 

typy sluţeb podmínky dané zákonem a poskytují sluţby chráněného bydlení 

nebo podpory samostatného bydlení. Domy či byty na půl cesty jsou tedy jen 

pracovním názvem upozorňujícím na míru poskytované podpory, nejsou 

v souladu s definicí vymezenou zákonem o domech na půl cesty. Zajímavé je 

také to, ţe například o. s. Baobab poskytuje sluţbu Podpora nezávislého 

bydlení, kterou má však registrovanou jako sluţbu sociální rehabilitace. Stejně 

tak i Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (dále jen DPS Ondřejov) 

provozuje Tréninkový byt v rámci projektu sociální rehabilitace.  
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Dle zákona lze tedy poskytovat dvě sluţby v oblasti podpory bydlení, 

nicméně pojmovou nejasnost nacházíme dlouhodobě i v odborné literatuře. Pro 

zájemce o sluţbu v oblasti podpory bydlení je tedy důleţité, aby získal 

informace o rozdílech v poskytovaných sluţbách jednotlivých organizací, a aby 

mu byla poskytnuta taková míra podpory, kterou potřebuje. 

 

Kromě těchto základních sluţeb v oblasti bydlení jsou lidem s duševní 

poruchou k dispozici také sluţby následující. 

 

Terapeutické komunity 

„Terapeutické komunity poskytují pobytové sluţby i na přechodnou dobu 

pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním 

onemocněním, které mají zájem o začlenění do běţného ţivota.“ (Zákon 

č. 108/2006 Sb., část třetí, § 68) 

 

V České republice existuje pouze jedna terapeutická komunita pro osoby 

s onemocněním schizofrenního okruhu. Jedná se o Terapeutickou komunitu 

Mýto, kterou provozuje občanské sdruţení Česká asociace pro psychické 

zdraví ve spolupráci s DPS Ondřejov. Pro doplnění bych také ráda zmínila 

Terapeutickou komunitu pro osoby s poruchami osobnosti občanského 

sdruţení Kaleidoskop, coţ je ovšem jediná organizace, jejíţ cílovou skupinou 

jsou lidé s touto diagnózou.  

 

Další formou sluţeb v oblasti bydlení mohou být domovy se zvláštním 

reţimem, popř. domovy pro seniory, které však pro potřeby této práce není 

nutné blíţe specifikovat. 
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4.1.1 Příspěvek na péči 

„Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické 

osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze 

státního rozpočtu. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické 

osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu 

stanoveném stupněm závislosti. “ (Zákon č. 108/2006 Sb., část druhá, § 7) 

O příspěvku je rozhodováno obecním úřadem obce s rozšířenou působností. 

Stupně závislosti jsou čtyři, jedná se o lehkou, středně těţkou, těţkou a úplnou 

závislost. (Zákon č. 108/2006 Sb., část druhá, § 7 - § 8) 

Přiznávání nároku na příspěvek na péči lidem s duševní poruchou je vcelku 

problematické, jelikoţ zákon č. 108/2006 Sb. nevnímá problematiku lidí 

s duševním onemocněním jako specifickou, tudíţ mnoho z nich na příspěvek 

nedosáhne. Tím pádem tito lidé často nemají prostředky k tomu, aby si sluţby 

chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení mohli uhradit. (Galko, 

Janík, 2009) 

 

4.2 Vývoj sluţeb v oblasti bydlení 

Jak jiţ bylo zmíněno, od 60. let minulého století probíhal v západních 

zemích proces deinstitucionalizace. Vznikala chráněná bydlení s různou mírou 

podpory, například domy na čtvrt, půl a tři čtvrtě cesty, chráněné byty, 

chráněná skupinová bydlení či pečovatelské domy a venkovská bydlení. 

Rozdíly mezi jednotlivými typy bydlení tvořila délka pobytu, míra přítomnosti 

personálu, intenzita péče a počet ubytovaných jedinců s duševní poruchou. 

Negativní hodnocení tohoto rozvoje spočívá ve skutečnosti, ţe chráněná 

bydlení fungují jako malé instituce, na kterých se lidé s duševní poruchou 

stávají závislými. Zároveň se zde učí dovednostem, které nejsou příliš přenosné 

do budoucího samostatného domova. (Probstová in Matoušek, 2005) 
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Od devadesátých let 20. století je výrazně preferováno hledisko podpory 

a začíná se upřednostňovat dlouhodobá kontinuální péče. Tak by měla být 

jedinci s duševní poruchou poskytována podpora na co nejdelší dobu v jednom 

prostředí. Cílem je nepřesouvat osoby s duševní poruchou z jedné sluţby do 

druhé, ale diferencovat míru podpory. „Přednost dostává podpora bydlení 

v přirozených podmínkách stálého bydlení domácího typu, tak aby mohl 

jedinec rozvíjet nejen své dovednosti, ale také aby byl posílen jeho pocit 

bezpečného zázemí.“ (Probstová in Matoušek, 2005, s. 146) 

Shodně uvádí také Pfeiffer (in Höschl, Libiger, Švestka, 2004, s. 640), ţe 

„namísto „přesouvání“ nemocného z méně náročného do náročnějšího 

prostředí se preferuje učení, citlivé přizpůsobování se klientovým moţnostem 

a dovednostem. V praxi to znamená, ţe péče a pomoc poskytované bydlením 

s podporou jsou dlouhodobé, nikoli omezené „absolvováním“ programu.“ 

„Podporované bydlení se soustřeďuje na „normalizaci“ bydlení a vlastní 

volbu jedince.“ (Paleček, 2001, s. 11) Cílem je, aby jedinec s duševní poruchou 

vyuţíval normální běţně dostupné zdroje komunity. Člověk s duševní 

poruchou by měl mít moţnost samostatně si vybrat místo, kde chce bydlet a ţít. 

Podpůrné sluţby se mu toto přání snaţí umoţnit, je zde významná podpůrná 

role case managera. (Paleček, 2001) 

Fields (in Pfeiffer in Höschl, Libiger, Švestka, 2004, s. 640) uvádí, ţe „vše 

orientované více na pacienta neţ na program, systém či zařízení – to je 

současný trend jak podpory v bydlení, tak celé komunitní péče.“  

 

4.3 Současný stav poskytování sluţeb v oblasti podpory 

bydlení v ČR 

Sluţby v oblasti bydlení vznikají na našem území aţ po roce 1989. 

Významnou roli hrály finanční prostředky a moţnosti jednotlivých organizací. 

Zakladatelé, kteří měli k dispozici domy, nabízeli skupinové chráněné bydlení. 
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Ti, kteří disponovali byty, zakládali chráněné byty. Ostatní zřizovatelé 

poskytovali terénní sluţbu podpory samostatného bydlení ve vlastních bytech 

jedinců s duševní poruchou. (Paleček, 2001) 

Shepherd (in Hejzlar, 2004, s. 102) zmiňuje potřebnost širokého spektra 

sluţeb s různou mírou podpory, protoţe „nelze očekávat, ţe nutně kaţdý 

(klient) bude procházet systémem (sluţeb), získávat postupně více dovedností 

a nezávislosti a tak bude potřebovat méně podpory. Někdo ano, někdo ne. 

Důleţité je, aby kaţdý klient měl moţnost najít svou vlastní úroveň.“  

Sluţby v oblasti podpory bydlení tvoří v ČR chráněná bydlení a podpora 

samostatného bydlení. Míra podpory je různorodá, přes celodenní přítomnost 

terapeuta a noční přítomnost dalších pracovníků aţ po podporu prováděnou 

jednou měsíčně během schůzek s terapeutem. Větší míra podpory je 

poskytována především v domech na půl cesty a chráněných bydlení 

skupinového typu. Menší míra podpory probíhá v chráněných bydleních 

individuálního typu, v bytech na půl cesty a samozřejmě v rámci podpory 

samostatného bydlení.  

Komunitní rezidenční programy jsou v ČR poskytovány z naprosté většiny 

nestátními neziskovými organizacemi. Organizace přizpůsobují tyto programy 

svým reálným finančním, materiálním a personálním moţnostem, od nichţ se 

odvíjí forma, délka a intenzita poskytované sluţby. (Pěč, Vachková, 

Wogurková, Muţík, Krivošíková in Pěč, Probstová, 2009) 

Ráda bych zde uvedla několik organizací, které v současné době působí 

v oblasti podpory bydlení. Na základě vlastního šetření uvádím v tabulkách 

č. 1 a č. 2 informace, které byly telefonicky ověřeny ke dni 27. 10. 2010. Cílem 

je představit některé významné organizace a jejich sluţby, nikoliv zmapovat 

všechny organizace v ČR. Bliţší informace o organizacích působících v oblasti 

podpory bydlení uvádím v Příloze č. 2. 
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Tabulka č. 1: 

Příklady organizací působících v oblasti podpory bydlení v Praze: 

Organizace a místo 
Chráněné 

bydlení 

Podpora 

samostatného 

bydlení 

Domy/byty 

na půl cesty 

BONA, o. p. s. (P-8, P- 10) *** ***  

Eset-Help, o. s. (P-4) ***   

Fokus Praha, o. s.                         

(P-2, P-4, P-9) 
 *** *** 

*** znamená, ţe daná organizace tuto sluţbu poskytuje. 

 

Tabulka č. 2: 

Příklady organizací působících v oblasti podpory bydlení mimo Prahu: 

Organizace a místo 
Chráněné 

bydlení 

Podpora 

samostatného 

bydlení 

Domy/byty 

na půl cesty 

Diakonie ČCE (Brno) ***   

Charita (Opava) ***   

Fokus, o. s. (Mladá Boleslav, 

Ústí nad Labem, Liberec, 

Havlíčkův Brod, Pelhřimov, 

Opava, Písek) 

*** ***  

Mens Sana, o. s. (Ostrava)  ***  

PC Ledovec (Plzeň) ***   

Práh, o. s. (Brno) *** ***  

*** znamená, ţe daná organizace tuto sluţbu poskytuje. 
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Tyto organizace poskytují rehabilitační sluţby pro podporu bydlení, jejichţ 

cílem je umoţnit lidem s duševní poruchou „samostatně a nezávisle bydlet, 

udrţet, získat nebo zlepšit dovednosti a sebedůvěru potřebné ke kvalitnímu 

ţivotu v běţném prostředí, pomoci vytvořit stálý domov, umoţnit separaci od 

primární rodiny, vytvářet alternativu dlouhodobým hospitalizacím 

v psychiatrických léčebnách a sniţovat jejich počet, umoţnit vyuţívat veřejné 

sluţby určené běţné populaci.“ (Pěč, 2008, s. 8) 

 

Je důleţité, aby organizace nabízely dostatečně jasné informace 

o poskytovaných sluţbách, aby jedinec věděl, co od které sluţby můţe 

očekávat. Dle Palečka (2001, s. 13) mají být předem stanoveny moţné oblasti 

podpory: 

 „mapování a stanovování cílů;  

 zvládání domácnosti;  

 hospodaření s penězi; 

 sebeobsluha; 

 komunikace s rodinou, s okolím, s úřady; 

 sociální kontakty; 

 vyuţití běţných i specializovaných sluţeb (zdrojů) komunity; 

 organizace času; 

 zvládání medikace; 

 příprava na moţnou krizi, hodnocení rizik; 

 hodnocení rehabilitačního plánu.“ 

 

Kritéria pro přijetí do sluţeb v oblasti bydlení nejčastěji tvoří věk nad 18 let, 

duševní porucha dle cílové skupiny, místo trvalého bydliště, finanční zajištění, 

stabilizovaný stav, pravidelná návštěva ambulantního psychiatra, motivace ke 

změně a ochota na sobě pracovat.  
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V organizacích poskytujících sluţby v oblasti podpory bydlení dochází 

k individuálnímu plánování péče spolu s klientem. Vzor individuálního plánu 

viz Příloha č. 5. 

Toto plánování péče je ověřenou metodou, která se v oblasti komunitní péče 

a rehabilitace pro osoby s duševní poruchou vyuţívá jiţ několik desetiletí jako 

cenný, a v ČR nejrozšířenější, nástroj spolupráce. Tato metoda vychází 

z nizozemského komplexního přístupu k psychiatrické rehabilitaci CARE 

a zahrnuje těchto šest fází cyklu (Muţík, 2008): 

 fázi orientace a vzájemného poznávání – navázání vztahu, pohovor 

o nabídce sluţeb a potřebách klienta; 

 fázi mapování (vyšetření) – mapování potřeb, zdrojů, osobních kritérií, 

moţností a omezení uţivatele a jeho prostředí, dochází k průběţné 

aktualizaci dle měnící se ţivotní situace a cílů uţivatele; 

 fázi stanovování cílů – jedná se o jasně formulované obecné i dílčí cíle; 

 fázi plánování – příprava plánu dle stanovených cílů, jasná formulace 

činnosti vedoucí k naplnění cílů; 

 fázi intervence – realizace plánu; 

 fázi hodnocení a zpětné vazby – písemné hodnocení plánu a reflexe 

spolupráce. 
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5 Rozhovory s lidmi s duševní poruchou 

Tato kapitola obsahuje rozhovory s lidmi s duševní poruchou, kteří se 

připravují na vyuţití sluţeb v oblasti podpory bydlení nebo jiţ těchto sluţeb 

vyuţívají. 

Cílem rozhovorů je zjistit, jak lidé s duševní poruchou hodnotí sluţby, které 

vyuţívají, jaká je informovanost o sluţbách různých organizací. V otázkách 

jsem se také zaměřila na ţivotní a osobní domény, tedy na následné bydlení, 

práci, finance, vztahy a volný čas. 

Veškeré údaje, které by mohly vést k identifikaci dotazovaných, jsou 

změněny. Rozhovory zde uvádím se souhlasem dotazovaných. S pacientem 

PLB byl rozhovor veden v dubnu 2009, rozhovory s uţivateli sluţeb BONA, 

o.p.s. proběhly v květnu 2010. Mnou kladené otázky jsou očíslovány 

a  odpovědi jsou označeny počátečným písmenem jmen osob s duševní 

poruchou. 

 

5.1 Rozhovor s pacientem PLB vyuţívajícím Program 

přípravy na chráněné bydlení 

Panu Kamilovi je 38 let, je svobodný. Trpí paranoidní schizofrenií a kvůli 

této nemoci se v Psychiatrické léčebně Bohnice léčí jiţ podruhé. V současné 

době se připravuje na odchod z PLB a chystá se vyuţít sluţby podpora 

samostatného bydlení.  

 

1) „Jak dlouho vyuţíváte sluţeb Programu přípravy na chráněné 

bydlení?“ 

K: „Uţ od té doby, co jsem tady na pavilonu č. 30. Uţ dva měsíce. Předtím 

jsem byl na pavilonu č. 3 a odtamtud na program chodit nešlo." 

2) „A předtím jste tedy vyuţíval nějakou sluţbu v oblasti podpory 

bydlení?“ 
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K: „Jo uţ před pěti lety, poté jsem odešel na chráněné bydlení Fokus.“ 

2) „Pomohlo Vám to zde v Programu přípravy na chráněné bydlení 

poznat nějaké Vaše schopnosti, o kterých jste předtím nevěděl, popř. 

jaké?“ 

K: „V rámci programu jsem pochopil, ţe na sobě hodně musím pracovat. Na 

svém chování, najít si práci, bydlení. Tady ten program je dobrej, ţe se člověk 

naučí nějaké dovednosti. Naučil jsem se tu více naslouchat, nebýt hned hrr, 

impulsivní.“ 

3) „Jak hodnotíte individuální plánování v rámci Programu přípravy na 

chráněné bydlení?“ 

K: „Já jsem si naplánoval, ţe půjdu na rok aţ dva roky někam na chráněné 

bydlení a pak bych chtěl do normálního ţivota. Mám přítelkyni, chtěl bych s ní 

normální ţivot, najít si normální podnájem. Teď mám zaţádáno o chráněné 

bydlení, ale je to trošku zdlouhavý. Teď mám zaţádáno na Eset-Help na 

podporu samostatného bydlení. Tady chodím na nácvik sociálních dovedností 

a na cvičnou kuchyňku, je to dobrý, hodně se tam naučím.“ 

4) „Jaké máte informace o moţnostech vyuţívat sluţeb různých 

organizací? Jaké organizace a sluţby znáte?“ 

K: „Teď pracuju v V. Koloně, ten Green Doors.“ 

5) Jak dlouho tam pracujete?“  

K.: „No od února, tak přes dva měsíce. Chtěl bych pak pracovat v pekárně od 

Green Doors.“ 

6) „Jaké další organizace znáte? O. s. Fokus, Baobab, Eset - Help, BONA, 

o. p. s.?“ 

K: „Jo, o Fokusu vím. Baobab neznám, teda slyšel jsem o něm, ale moc toho 

o něm nevím. V Eset-Helpu jsem byl na pohovoru kvůli bydlení. Tam je to na 

rok, pak se to obnovuje a dělá se tam individuální plánování. Bonu znám taky, 

to je to chráněný bydlení. Dřív jsem taky docházel do Formiky, to je 
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podporovaný zaměstnávání. Ale jinak nic jinýho, všechno ostatní jsem si 

zařizoval sám.“ 

7) „Máte svého case managera?“ 

K: „Ne to nemám. Jsem domluvenej s doktorkou, ţe kdyby nevyšlo to bydlení, 

tak bych šel bydlet sám, kdybych měl nějaké peníze, a chtěl bych toho 

managera.“ 

8) „Jak byste popsal Vaše vztahy s rodinou, s přáteli a partnerské vztahy? 

Vy uţ jste říkal, ţe máte partnerku, ţe?“ 

K: „Ano, uţ 3 roky. Jinak se vídám s maminkou, s tátou vůbec, to je takový 

oboustranný. Sourozence občas vídám, jsme čtyři.“ 

9) „Jaká je Vaše finanční situace?“ 

K: „No teďka šetřím, protoţe abych měl nějaký zadní kolečka. Mám invalidní 

důchod, to je asi 4 809,- Kč. Teď právě jdu kvůli přiznání vyššího stupně 

invalidního důchodu. Pak pracuju v V. Koloně. A o příspěvku na péči ještě 

není rozhodnuto.“ 

10) „Baví Vás práce v V. Koloně?“  

K: „Jo, to jo, lidi si to chválej, jsou spokojený. Já nejsem člověk jako tady jiný, 

co tu kouřej a nedělaj nic. Člověk se prostě musí snaţit. Terapeutka se mě 

ptala, proč chci pracovat. A já říkám, ţe jsem si musel uţ dřív na sebe vydělat, 

pracovat rukama.“ 

11) „Jaké jsou Vaše moţnosti v oblasti bydlení?“ 

K: Kdyby nevyšlo to podporovaný bydlení, tak bych spíš hledal podnájem, 

k nikomu jinýmu jít nemůţu. Přítelkyně ţije na privátě pro ţeny, k ní nemůţu. 

A k rodině taky ne, ty mají vlastní ţivot, vídáme se, to stačí. Člověk chce 

soukromí, prostě zavřít dveře a mít klid. 

12) „Čeho byste chtěl v ţivotě dosáhnout, máte dlouhodobější cíl?“ 

K: „Chtěl bych baráček, zahrádku, rodinný zázemí prostě. Ale prostě na to teď 

nejsou peníze. Před dvěma rokama jsme měli od Aliance udělanej výměr za 
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dvě místnosti. A za dvě místnosti by byla hypotéka na milion dvě stě tisíc. 

Takţe ta hypotéka nevyšla, 30 let splácet, mít dvacet tisíc. Nechceme do toho 

jít.“ 

14) „Jak si představujete, ţe budete trávit svůj volný čas, aţ nastoupíte na 

chráněné bydlení či na podporu samostatného bydlení?“ 

K: „No pracovat, spíš chodit do práce. No asi taky relax, odpočinek, nějaký 

procházky.“ 

14) „Kam chodíte rád? Máte ještě nějaké další koníčky?“  

K: „Teď tady na statek, ke zvířatům. Občas koukám na televizi, ale spíš 

poslouchám rádio.“ 

15) „Docházíte na nějaký krouţek?“  

K: „Jo chci, ale postupně všechno. Ale je to všechno daleko, třeba od Green 

Doors je statek, koně, ale jak říkám, je to daleko. Jinak sbírám tuţky, mám dvě 

plný krabice. Měl jsem jich přes tisíc, ale někdo mi je ukradl. Tak teď sbírám 

znova. Neodradilo mě to, kdyţ mi je ukradli.“ 

S: „Chystáte se po přestupu na CHB/PSB začít pracovat? Pokud ano, 

kde?“ 

16) „Mám rozjednanou pekárnu, je to na 300 hodin a pak mi to prodlouţí, je to 

na Praze 4. Je to přechodné zaměstnání.  

17) „A poté plánujete nějakou práci, je něco, co byste v budoucnu rád 

dělal?“ 

K: „No je to v rámci moţností, dřív jsem pracoval jako sanitář v domově 

důchodců a pak jako kuchař. Chtěl bych dělat toho kuchaře, říkám, baví mě to, 

kdyţ jsou lidi spokojený. Je dobrý jméno pro kuchaře, kdyţ má člověk pak 

prázdný talíř. Já si tím rád hraju, aranţuju na ten talíř.“ 

18) „A vy jste vyučen na kuchaře?“  

K: „Ne, já jsem šel rovnou po ZŠ pracovat, ale baví mě to, doma mě to 

donutilo. Rád dělám pomazánky.“ 
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Vyhodnocení 

Z rozhovoru vyplývá, ţe se pan Kamil velmi snaţí na sobě pracovat, má 

přehled o jednotlivých sluţbách, kterých by mohl vyuţívat. Jak sám uvádí, jiţ 

jednou vyuţíval sluţby v oblasti podpory bydlení. Orientuje se v nabídce 

sluţeb, zná několik organizací, které poskytují podporu v oblasti bydlení 

a v oblasti práce. Aktuálně pracuje v tréninkové kavárně, nicméně s vyuţitím 

podpory je do budoucna pravděpodobné, ţe se bude schopen uplatnit i na 

otevřeném trhu práce. Jeho motivace je velká, sluţba PSB je pro něho velmi 

vhodná, protoţe by mohl i nadále zvyšovat a udrţovat své schopnosti 

a dovednosti. V současné době se snaţí šetřit a rád by jednou bydlel 

v podnájmu, lze pozitivně hodnotit, ţe si je vědom moţnosti vyuţívat sluţeb 

case managera. Rozhovorem bylo také zjištěno, ţe je pan Kamil s Programem 

přípravy na CHB spokojen. V současné době vyplňuje svůj volný čas dle 

aktuálních moţností, do budoucna by své koníčky rád rozšířil. Finanční 

a bytová situace není tedy nikterak ideální, ale pan Kamil se snaţí svou situaci 

řešit. 

 

5.2 Rozhovor s uţivatelem sluţby chráněné bydlení, BONA, 

o.p.s. 

Paní Elišce je 49 let, je rozvedená. Diagnóza zní schizoafektivní porucha, 

smíšený typ. Na chráněné bydlení nastoupila z PLB, z pavilonu č. 30. V PLB 

se zúčastnila Programu přípravy na chráněné bydlení a poté, co se uvolnilo 

místo na CHB, získala od paní Mgr. H. L. doporučení na CHB a kladné 

závěrečné hodnocení. 

 

1) „Jak dlouho vyuţíváte sluţbu chráněného bydlení? Kde jste bydlela 

dříve?“ 
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E: „Je to měsíc. Byla jsem tu jiţ dříve, v říjnu 2008. Tenkrát jsem měla přítele. 

Chtěla jsem zkusit bydlet s ním, tak jsem odtud v prosinci odešla. Pak jsem 

byla v léčebně a teď jsem zas tady.“ 

2) „V čem vidíte pozitiva a negativa této sluţby?“ 

E: „No, ţe tady máme ubytování, střechu nad hlavou, ţe si můţeme uvařit, 

podívat se na televizi. A taky si můţeme vyprat. Je dobrý, ţe si můţeme 

popovídat s terapeutkou, kdyţ máme nějaký problémy … dobrý je to tady. 

Negativa jenom akorát s paní A., ţe si občas nesednem. Ale jinak ten kolektiv 

je tady v celku dobrej. Tady je to v pohodě, všechno hezký, čisťounký.“ 

3) „Pomohlo Vám to zde poznat nějaké Vaše schopnosti, o kterých jste 

předtím nevěděla, popř. jaké?“ 

E: „Ne, nic takového. Aspoň zatím ne.“ 

4) „Jak hodnotíte individuální plánování v rámci CHB?“ 

E: „V pohodě je to. Něco jsme si naplánovali, tak uvidíme, co z toho bude. 

Sama bych si nic takovýho nenaplánovala. Je tam do budoucna naplánovaný 

přechod na podporu bydlení, pak si chci najít brigádu, která mi přinese víc 

peněz. Dřív jsem dělala uklízečku, tak zase nějakou takovou brigádu bych 

chtěla. A pak tady budu trénovat vaření, asi pět jídel zkusím uvařit.“ 

5) „Chystáte se tuto sluţbu v budoucnu opustit a vyuţít sluţeb s menší 

mírou podpory?“ 

E: „Zatím ne. Mně to tady takhle vyhovuje. Dřív jsem v Karlíně bydlela sama 

a potom jsem si našla přítele, ale s tím byly problémy. A samotný mi bylo 

smutno. A teďkon je to v pohodě. Ale odchod odtud mám napsaný 

v dlouhodobejch cílech.“ 

6) „Vyuţíváte sluţeb jiných organizací, popř. jakých?“ 

E: „Toho Fokusu, toho Fokusu! Klub Libuška vyuţívám.“ 

7) „Jaké máte informace o moţnostech vyuţívat sluţeb jiných organizací? 

Jaké organizace a sluţby znáte?“ 
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E: „Znám Fokus Dolákovku, ale tam teďka moc nechodím. O Eset-Helpu jsem 

slyšela, byla jsem tam asi dvakrát. Ale tam mi to připadá sloţitý, někde na 

Budějovickou se jede a tam mi to připadá sloţitý, neţ se tam člověk dostane. 

Ta vzdálenost je problém. O Baobabu jsem slyšela, ale to vůbec nevím kde to 

je. Green Doors vůbec nevím, ţe existuje. Jo, ale do Pátý Kolony chodím, tam 

se mi líbí. Já vyuţívám sluţbu bydlení, klub a nic jinýho. Přijdu z práce a jsem 

unavená, ještě abych někde lítala!“ 

8) „Máte svého case managera?“ 

E: „Jako sociální pracovnici? … Mně teďkon jako sociální pracovnice zařizuje 

soud, protoţe mi přišel dopis, ţe mi chtějí zbavit způsobilosti. Teďka to 

oběhává, aby mohla být se mnou u soudu. A můj psychiatr mi řekl, ţe mi 

nemůţe napsat posudek, ţe to posoudí aţ tam. Prej to můţe trvat půl roku, tak 

uvidíme, co a jak bude. Managera teda ale nemám.“ 

9) „Jak byste popsala Vaše vztahy s rodinou, s přáteli a partnerské 

vztahy?“ 

E: „No tak partnerský vztah, ten mi úplně vybouchnul, mám akorát syna B., 

toho jsem teďka měsíc neviděla, nemůţu se mu dovolat, ale jinak je to dobrý, 

vycházím s ním v pohodě. B. je 23 let, je šikovnej, bydlí sám, vydělává si. 

Bývalého manţela jsem neviděla ani nepamatuju. Kamarády mám v Libušce 

a taky dvě kamarádky z práce, z toho úklidu.“ 

10) „Jaká je Vaše finanční situace?“ 

E: „Špatná. Mám invalidní důchod 7 800,- Kč. Příspěvek na péči mám 

zaţádanej, ale ještě mi ho nepřiznali.“ 

11) „Jaké jsou Vaše moţnosti v oblasti bydlení?“ 

E: „Asi těţko. U syna bych bydlet asi nemohla, ještě jsem s ním o tom 

nemluvila, ale on si vzal hypotéku na byt, ale asi tam chtěj mít s přítelkyní 

soukromí, takţe asi ne. Dřív jsem měla byt, neţ přišla povodeň. Teď mi ţádá 

sociální pracovnice o sociální byt.“ 
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12) „Čeho byste chtěla v ţivotě dosáhnout, máte dlouhodobější cíl?“ 

E: „No teďkon uţ ani ne. Kdyţ kluk byl malej, tak jsem si říkala, ţe půjde na 

vejšku, tak jsem si to plánovala. Jenţe potom mu to učení nešlo, takţe jsem 

byla ráda, ţe se vyučil kuchařem.“ 

13) „Jak trávíte svůj volný čas?“ 

E: „Já vţdycky koukám na televizi, kdyţ dávaj třeba Ordinaci. O víkendech 

jsem dříve chodila na výlety, co uspořádala Libuška. Byli jsme v Hostivaři 

a tak různě. Uţ si nepamatuju. Vţdycky třikrát za měsíc se chodilo. Já uţ jsem 

tam deset let, mám tam známé. Nebo si taky povídám tady s klientkami, kdyţ 

mám volno. V pohodě no.“ 

14) „Pracujete? Pokud ano, kde?“ 

E: „Na tý zeleni. To je ta chráněná dílna. Ale je za to málo peněz.“ 

 

Vyhodnocení 

Motivace paní Elišky k vyuţití sluţeb chráněného bydlení částečně pramení 

z její nepříznivé sociální situace. Nemá mnoho moţností k bydlení a také 

motivace směřovat do méně chráněných podmínek není nikterak výrazná. Při 

rozhovoru bylo znát, ţe paní Elišku velmi poznamenaly negativní zkušenosti 

z předchozího bydlení, zejména problematické souţití s partnerem a ztráta 

vlastního bydlení v důsledku povodní. Přesto se paní Eliška snaţí posilovat 

svoje schopnosti, hledá vhodnou práci, která by jí přinesla více peněz. Na 

chráněném bydlení je v současné době spokojená. I kdyţ došlo nedávno 

k podání ţádosti o sociální byt, není jisté, zda a kdy jí bude vyhověno. Zatím je 

tedy důleţité, aby si paní Eliška udrţela a zlepšila některé dovednosti v péči 

o sebe a o domácnost a především posílila důvěru ve svoje schopnosti 

zvládnout samostatnější formu bydlení. Paní Eliška má vcelku přehled 

o organizacích, které nabízí sluţby lidem se zkušeností s duševní nemocí. 
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5.3 Rozhovor s uţivatelem sluţby podpora samostatného 

bydlení, BONA, o.p.s. 

 

Pan David je ve věku 27 let, má diagnózu paranoidní schizofrenie. 

 

1) „Jak dlouho vyuţíváte sluţbu podporovaného bydlení? Kde jste bydlel 

dříve?“ 

D: „Asi 3 roky. Předtím jsem byl na ulici, v Armádě spásy a pak v léčebně.“ 

2) „V čem vidíte pozitiva a negativa této sluţby?“ 

D: „Pozitiva jsou pohovory s kvalifikovanou osobou, pomoc uvolnění od 

stresu a potíţí, vyřizování administrativy. Negativem je, ţe musím dojíţdět, 

aby terapeutka měla tolik času, kolik já potřebuji. Ale jsem rád, ţe se na ní 

můţu obracet.“ 

3) „Pomohlo Vám to zde poznat nějaké Vaše schopnosti, o kterých jste 

předtím nevěděl, popř. jaké?“ 

D: „Myslím, ţe ţádný konkrétní. Ale vím, ţe se tady pořád ve všem zlepšuju.“ 

4) „Jak hodnotíte individuální plánování v rámci PSB?“ 

D: „Z větší části to pokládám za job toho terapeuta, ale dobré je, ţe se můţe 

vypíchnout to, co bych opravdu potřeboval zlepšit. Je dobré mít stanovené cíle, 

závazky pro uvědomění.“ 

5) „Chystáte se tuto sluţbu v budoucnu opustit a vyuţít sluţeb s menší 

mírou podpory?“ 

D: „To se jiţ stalo. Schůzky jsme postupně sníţili z 2x týdně na 2x měsíčně. 

A to v průběhu těch tří let.“ 

6) „Vyuţíváte sluţeb jiných organizací, popř. jakých?“ 

D: „Ne. Zatím nic vyuţívat nepotřebuju.“ 

7) „Jaké máte informace o moţnostech vyuţívat sluţeb jiných organizací? 

Jaké organizace a sluţby znáte?“ 
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D: „Eset, Fokus. Moc to neštuduju. Kdybych chtěl, vím, kde je zjistím, ty 

informace. Třeba od terapeutky, z nástěnky v Boně atd. Na trhu je těch 

organizací myslím dost.“ 

8) „Máte svého case managera?“ 

D: „Ne.“  

9) „Jak byste popsal Vaše vztahy s rodinou, s přáteli a partnerské 

vztahy?“ 

D: „S rodinou ţádné, nevídáme se. Partnerské vztahy momentálně ţádný. Mám 

kamaráda spolubydlícího. Jiné vztahy nenavazuji, nikam moc nechodím. 

Vztahy bych chtěl, ale moc nevyráţím mezi lidi.“ 

10) „Jaká je Vaše finanční situace?“ 

D: „Myslím, ţe akorát. Na měsíc vyjdu v pohodě.“ 

11) „Jaké jsou Vaše moţnosti v oblasti bydlení?“ 

D: „Momentálně mám pronajatý byt na neurčito. Jiné moţnosti neţ podnájem 

nemám.“ 

12) „Čeho byste chtěl v ţivotě dosáhnout, máte dlouhodobější cíl?“ 

D: „Partnerský neboli rodinný ţivot nebo vztah. Stabilizovat bydlení.“ 

13) „Jak trávíte svůj volný čas?“ 

D: „Sledováním společenského, politického a sportovního ţivota. Hodně 

koukám na televizi a občas čtu noviny.“ 

14) „Pracujete? Pokud ano, kde?“ 

D: „Momentálně ne. Hledám nějakou práci na poloviční úvazek. Chodím do 

kavárny na počítač a tam hledám na internetu. Trochu mi s tím taky pomáhá 

terapeutka. Dříve jsem chvíli pracoval jako ochranka.“ 

 

Vyhodnocení 

Pan David se snaţí být velmi samostatný. V podstatě to také vyţaduje 

situace, protoţe pan David má dlouhodobě zpřetrhané vazby s rodinou. 



 

56 

S rodinou nebyl v dobrých vztazích ani před propuknutím nemoci a nemá chuť 

vztahy urovnávat. Zároveň ani rodina o něho jiţ několik let nejeví zájem. 

Přehled o organizacích a poskytovaných sluţbách nelze příliš zhodnotit, 

nicméně je evidentní, ţe pan David ví, na koho se pro dané informace obrátit 

a kde je vyhledat. Pan David se během let výrazně zlepšil ve všech oblastech. 

Z počátku měl problémy s úklidem, nechtělo se mu vařit a veškerý čas trávil 

v bytě. V současné době jiţ pravidelně vaří a také v úklidu se zlepšil. Pomalu 

trénuje překonávání strachu z navazování vztahů. Pozitivně lze hodnotit jeho 

aktivní snahu najít si práci. Dle socioterapeutky je v jeho kompetencích práci 

na částečný úvazek vykonávat. 

 

Cíl rozhovorů byl splněn. Z odpovědí vyplývá spokojenost jedinců se 

sluţbou, částečná znalost organizací, které mohou vyuţívat. Případně vědí, kde 

tyto informace vyhledat. Všichni tři dotazovaní jsou vcelku motivovaní na sobě 

pracovat. Zároveň je kaţdý z nich nespokojen s některou ţivotní či osobní 

doménou. Zmiňovány byly především finance, práce, volný čas a vztahy.  

Tito dotazovaní se k rozhovoru nabídli a následně zodpověděli všechny 

otázky. Během rozhovorů vládla příjemná atmosféra, měla jsem dojem, ţe je 

můj zájem těší. Vedení rozhovorů mi nečinilo ţádné potíţe. 
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6 ROZHOVORY S PRACOVNICEMI 

V OBLASTI PODPORY BYDLENÍ 

Tato část mé bakalářské práce zahrnuje rozhovory s pracovnicemi, které 

působí v oblasti podpory bydlení. Cituji rozhovor se socioterapeutkou, která 

vede Program přípravy na chráněné bydlení v PLB, dále rozhovor se 

socioterapeutkou v chráněném bydlení a socioterapeutkou ve sluţbách podpory 

samostatného bydlení BONA, o. p. s. 

Cílem rozhovorů s pracovnicemi je zmapovat jejich názory na kvalitu 

systému péče o osoby s duševní poruchou v ČR. Zjistit, jaká spatřují pozitiva 

a negativa sluţeb v oblasti podpory bydlení. Dále získat informace o tom, jak 

se odráţí principy komunitní péče v jejich praxi, jaký mají pracovnice podíl na 

naplňování cílů pracoviště, na které překáţky při své práci naráţí a jaké 

problémové situace s jedinci s duševní poruchou nejčastěji řeší. 

Rozhovory zveřejňuji se souhlasem socioterapeutek. S terapeutkou PPCHB 

v PLB byl rozhovor veden v dubnu 2009, rozhovory s pracovnicemi BONA, 

o.p.s. proběhly v říjnu 2010. Mnou kladené otázky jsou očíslovány a odpovědi 

jsou označeny počátečním písmenem křestních jmen terapeutek. 

 

6.1 Rozhovor s pracovnicí PLB, terapeutkou Programu 

přípravy na CHB 

Mgr. H. L. pracuje v PLB v Programu přípravy na CHB jiţ třetím rokem. 

Vystudovala VŠ psychosociálních studií, absolvovala psychoterapeutický 

výcvik SUR a výcvik telefonické krizové intervence. V PLB působila dva a půl 

roku jako socioterapeutka Programu přípravy na CHB, který vedla zcela sama. 

Od roku 2009 zde působí jiţ dvě terapeutky. Mgr. H. L. pracuje také 

v pracovní a sociální poradně. 
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1) „Jak se Vám osobně daří naplňovat poslání a cíle pracoviště – 

programu?“ 

H: „Odpověď na tuto otázku není moţné podat stručně. Program má ve svém 

poslání více cílů, proto by odpověď na otázku po naplnění cílů musela 

obsahovat zhodnocení jednotlivých cílů. Vzhledem k tomu, ţe při hodnocení je 

nutné brát v potaz mnoho faktorů, mohu se na tomto místě omezit jen na 

konstatování, ţe vzhledem ke kapacitním moţnostem a k individuálním 

rozdílům kaţdého klienta programu cíle programu naplňuji a angaţuji se 

v činění takových kroků, které vedou k dalšímu zkvalitnění sluţby.“ 

2) „Jaké silné a slabé stránky u sebe vnímáte vzhledem k naplňování 

efektivity sluţeb?“ 

H: „Silné stránky: odpovědnost ve vztahu k pracovnímu a osobnímu rozvoji, 

vzdělání, otevřenost při řešení problematických situací, komunikační 

dovednosti, schopnost empatie, vstřícnost ve vztahu k druhým. Slabé stránky: 

odpovědnost ve vztahu ke klientům, občasná přílišná angaţovanost, 

nedůslednost v některých oblastech, nejasná hranice mezi pracovním 

a osobním ţivotem.“ 

3) „Jak byste popsala Váš pracovní den?“ 

H: „Kaţdý den vypadá trochu jinak. Od začátku obsahuje přípravu na 

jednotlivé aktivity s klienty a jejich vlastní vedení (skupiny, individuální 

pohovory, exkurze apod.), aktivity s kolegy v PL (porady, intervize, supervize) 

a s kolegy mimo PL (komunikace s organizacemi, setkání se zástupci 

organizací poskytujících sluţby). V průběhu dne následují jiţ zmíněné aktivity, 

které jsou většinou předem naplánované. Po aktivitách je proveden zápis do 

el. dokumentace, případně do vnitřní dokumentace poradny.“ 



 

59 

4) „Jaké metody sociální práce nejčastěji pouţíváte při práci s klienty?“ 

H: „Mapování (sociálně anamnestický pohovor), plánování (ind. rehabilitační 

plán – který se osvědčil v ústní formě). Nácvik sociálních a praktických 

dovedností v individuální i skupinové práci.“ 

5) „Jaké jsou dle Vašeho názoru problémové situace, které při výstupu 

z PL a v rámci začleňování do společnosti, klienti nejčastěji řeší?“ 

H: „Adaptace na změnu a případnou zátěţ, nedostatek financí, diskriminace, 

problémy související se zdravotním stavem – dodrţování léčby, nejistota.“ 

6) „Z jakých důvodů nejčastěji dochází k ukončení sluţby v programu 

přípravy na CHB?“ 

H: „Přechod na chráněné bydlení, propuštění z PL do domácí péče, 

nevybudování potřebné motivace k CHB.“ 

7) „Získáváte při své práci zpětnou vazbu?“ 

H: „Ano. Od klientů i kolegů.“ 

8) „Na jaké nejčastější překáţky při své práci naráţíte, co brání dobré 

praxi?“ 

H: „Klient má zájem o chráněné bydlení, ale vzhledem k nedostatku financí 

nemůţe vyuţívat tu podporu, kterou by potřeboval a doporučuje mu lékař. 

Klient nemůţe nastoupit z důvodu trvalého bydliště mimo Prahu (v Praze má 

ale zázemí, nebo v místě trvalého bydliště není adekvátní sluţba). Klient hledá 

bydlení, ale necítí problémy ve zvládání domácnosti. Neshoduje se doporučení 

ošetřujícího lékaře s přáním klienta (obvykle z důvodu nedostatečného náhledu 

na onemocnění, který ale s povahou nemoci úzce souvisí).“ 

9) „Jakým způsobem se odráţí principy komunitní péče ve Vaší praxi?“ 

H: „Program přípravy na chráněné bydlení je uzpůsoben k vyuţívání 

a naplňování principů komunitní péče tím, ţe usiluje o návrat pacientů do 

přirozeného prostředí a pomáhá jim se znovuvybudováním kompetencí 

potřebných k samostatnému ţivotu. Program se snaţí pacientům umoţnit 
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dosahovat svých přání a upozorňovat na rizika, která by mohla v cestě za jejich 

cíli bránit. Snaţí se zvyšovat subjektivní i objektivní kvalitu ţivota (subjektivní 

ve smyslu klientova proţitku; objektivní ve smyslu klientova zdravotního stavu 

a zapojení do společnosti).“ 

10) „Jak byste zhodnotila propojenost PL a organizací, které poskytují 

psychosociální rehabilitaci?“ 

H: „Jde o to, jaký význam připisujeme slovu propojenost. Péče poskytovaná 

v PL a organizacích poskytujících psychosociální rehabilitaci spolu úzce 

souvisí. Ústředním tématem „propojenosti“ péče je vzájemná spolupráce, 

s kterou souvisí moţnosti komunikace. V PL pracuje celá řada zaměstnanců 

(lékaři, psychologové, zdrav. sestry, sociální pracovnice, terapeuti atd.) a kaţdý 

z nich má jiné moţnosti a jiný přístup. Věnovat se této problematice 

komplexně je opět na delší pojednání. Mohu se vyjádřit k místu, kde já jako 

člen systému péče v PL k této propojenosti přispívám. Pozice terapeuta 

v Programu přípravy na chráněné bydlení je z velké části zřízena se smyslem 

tyto dvě péče propojit a zajistit co nejhladší přechod pacienta-klienta z jedné 

péče do druhé. S tím souvisí i komunikace s organizacemi. Vzhledem 

k úzkému zaměření programu mám moţnost úzké spolupráce s poskytovateli 

sluţeb. Jako přínosné hodnotím společné diskuze, které probíhají v rámci 

společného setkávání. Aktuálně je spolupráci nakloněn i ředitel PLB MUDr. 

M. Hollý, díky kterému se spolupráce dále rozvíjí např. v podobě společných 

seminářů. Problematickým aspektem spolupráce je předávání informací, které 

je nutné podřídit etickým normám.“ 

11) „V čem spatřujete pozitiva a negativa sluţeb v oblasti bydlení?“ 

H: „Pozitiva: Umoţňují klientům v obtíţné ţivotní situaci zvýšení kvality 

ţivota. Napomáhají sniţování psycho-sociálního stresu. Poskytují alternativu 

ústavní péče klientům, kteří nároky zcela samostatného ţivota nezvládají. 

Nabízejí moţnost zvyšovat kompetence klientů v samostatném bydlení. 
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Negativa: nedostatečná kapacita – tzn. čekací doba, která neumoţňuje sluţbu 

vyuţít v případě potřebnosti, nedostatečná nabídka pro všechny moţné cílové 

skupiny (např. lidé s poruchou osobnosti obdobnou sluţbu získají jen 

s potíţemi). Jinak si nejsem vědoma, ţe by tyto sluţby měly nějak negativní 

vliv na své klienty, pokud je sluţba indikovaná.“ 

12) „Jaký máte názor na kvalitu systému péče o osoby s duševním 

onemocněním v ČR?“ 

H: „Dle mého názoru jsou v ČR k dispozici všechny sloţky moţné péče o lidi 

s duševním onemocněním (psychiatrická, psychoterapeutická, psychosociální, 

svépomocná). Problematická je ale stále dostupnost jednotlivých sluţeb. 

I v Praze, kde je poměrně široká síť těchto sluţeb, je kapacita omezena. 

V jiných regionech musí duševně nemocní za péčí cestovat, nebo v místě 

bydliště mají jen omezený výběr. Existující sluţby zanikají kvůli problému 

s financováním. Dle mého názoru je tato situace částečně způsobena 

nepropojeností zdravotního a sociálního resortu – tedy na úrovni ministerstev. 

Péče o duševně nemocné se rozvíjí, ale lidé, kteří o další vývoj usilují, naráţejí 

na systémové překáţky.“ 

13) „Setkala jste se při své práci se stigmatizací či s prvky diskriminace? 

Myslíte, ţe se tyto negativní jevy daří sniţovat?“ 

H: „Ano, setkala. Domnívám se, ţe se společenské povědomí vyvíjí pozitivním 

směrem v této oblasti. Umím si představit, ţe by existovala společnost, kde je 

minimální stigmatizace lidí s duševním onemocněním – tedy s jejími 

negativními projevy. Diskriminaci vnímám ale jako nevyhnutelný jev v naší, 

na výkon zaměřené, společnosti. Někteří lidé s duševním onemocněním 

potřebují tzv. pozitivní diskriminaci – např. vytváření pracovních míst „šitých 

na míru“, podporování zaměstnavatelů k vytváření takových míst. Negativní 

diskriminace sice není potřebná, ale v některých ohledech pochopitelná – 

i kdyţ v ţádném případě legitimní a legální.“ 
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Vyhodnocení 

Odpovědi na otázky mi byly zaslány e-mailem, takţe socioterapeutka měla 

dostatek času na zodpovězení. Zároveň jsem měla moţnost případně se na 

cokoliv doptat, ovšem vzhledem k vyčerpávajícím odpovědím mám dojem, ţe 

doplnění není potřeba. Rozhovor splnil svůj účel a vypovídá mnoho o tom, co 

jsem se na praxi v Programu přípravy na CHB dozvěděla. 

 

6.2 Rozhovor s terapeutkou chráněného bydlení BONA, o.p.s. 

J. Ch., DiS. vystudovala VOŠ obor sociální práce a nyní pokračuje ve studiu 

na VŠ. Absolvovala mnoho vzdělávacích kurzů v rámci organizace, dokončila 

všeobecný výcvik telefonické krizové intervence a v současné době pracuje 

také jako konzultantka na Lince bezpečí. Také je zástupkyní koordinátorky 

setkávání pracovní skupiny pro bydlení Asociace komunitních sluţeb v oblasti 

péče o duševní zdraví. V BONA, o. p. s. pracuje čtvrtým rokem na pozici 

vedoucí terapeutky chráněného bydlení. Dva a půl roku vedla chráněné bydlení 

„Strašnice“ a v současné době působí na chráněném bydlení „Vila Jitka“.  

 

1) „Jak se Vám osobně daří naplňovat poslání a cíle organizace? 

J: „Posláním naší organizace je zkvalitnění ţivota dospělým lidem s duševní 

poruchou a zachovávání důstojných ţivotních podmínek. Domnívám se, ţe můj 

postoj k naplnění cílů a poslání je stoprocentní, proto se mi daří naplnit cíle 

a poslání kvalitně, vzhledem k nastavení sluţby.“ 

2) „Jaké silné a slabé stránky u sebe vnímáte vzhledem k naplňování 

efektivity sluţeb?“ 

J: „Jako slabou stránku bych uvedla vysokou míru empatie a přebírání 

zodpovědnosti, coţ můţe klientům bránit v rychlejším osamostatnění. Aspoň 

myslím. Silné stránky tvoří má důslednost, energičnost a nadhled. Nicméně, ale 

také empatie a schopnost vcítit se do problému.“ 
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3) „Jak byste popsala Váš pracovní den?“ 

J: „Do práce chodím na půl osmou, kdy přebírám hlášení z předešlého dne. 

Z noční směny, kterou provádí recepční sluţby. Potom dohlíţím nad uţíváním 

medikace. V devět hodin vedu ranní komunitu, kterou mají všichni nepracující 

uţivatelé jako jedinou povinnou činnost. Po komunitě vyřizuji tunu pracovních 

záleţitostí. Časté jsou porady, pracovní skupiny, supervize, patronské 

schůzky… Tohle všechno je samozřejmě proloţeno aktuálními potřebami 

patnácti uţivatelů.“ 

4) „Jaké metody sociální práce nejčastěji pouţíváte při práci s uţivateli? 

J: „Vzhledem k tomu, ţe moje práce vyplývá z individuálních potřeb 

uţivatelů, tak nejčastější je rozhovor. Také s uţivateli vytváříme individuální 

rehabilitační plány, dohody o medikaci, finanční plány, provádí se nácvik 

sociálních dovedností atd.“ 

5) „Jaké problémové situace v rámci začleňování do společnosti s uţivateli 

nejčastěji řešíte?“ 

J: „Často jde o obtíţný kontakt s rodinou. Bývají zpřetrhané vazby s rodinnými 

příslušníky v důsledku hospitalizace nebo z nepochopení nemoci. V takových 

případech mohu nabídnout společné schůzky se mnou, uţivatelem a rodinou. 

Uţivatel tyto vztahy nemusí chtít řešit a v takovém případě nedělám nic. Kladu 

důraz na to, aby uţivatel věděl, ţe si o tom se mnou můţe přijít popovídat. 

Danou situaci probíráme, ale záleţí na uţivateli, zda podnikneme nějaké kroky 

vedoucí ke zlepšení kontaktů a vztahů s rodinou. Dalším problémem můţe být 

kontakt s institucemi. Uţivatelé mají někdy obavu z návštěvy jiných institucí. 

Bojí se diskriminace nebo si nedůvěřují. Já jim mohu nabídnout doprovod 

a také jim mohu dát zpětnou vazbu o tom, jak danou schůzku zvládli. Snaţím 

se vést uţivatele k samostatnosti.“ 

6.) „V čem spatřujete pozitiva a negativa sluţeb v oblasti bydlení?“ 
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J: „Pozitivem je jistě nácvik sociálních dovedností a pomoc se zvládáním 

běţných i mimořádných ţivotních situací. Celkově hodnotím pozitivně 

poskytované zázemí. Negativním jevem je, ţe si někteří uţivatelé příliš zvykají 

na vysokou míru poskytované podpory. Přestoţe jiţ například vše zvládají 

samostatně, oddalují přechod do vlastního bydlení. Vědí, ţe vše teď budou 

muset dělat sami.“ 

7) „Z jakých důvodů nejčastěji dochází k ukončení sluţby ve Vaší 

organizaci? Kam poté obvykle vedou kroky uţivatelů?“ 

J: „Jedním z důvodů můţe být porušování vnitřních pravidel vyplývajících ze 

smlouvy, příkladem je poţívání alkoholu. Uţivatel také můţe chtít sluţbu sám 

ukončit a to z nejrůznějších důvodů. Společně můţeme hledat vhodnější 

bydlení dle jeho potřeb.“ Odcházejí například do Psychiatrické léčebny 

Bohnice, na kliniku Ke Karlovu, do domovů se zvláštním reţimem nebo do 

sluţeb bydlení s vyšší mírou podpory. Dále často odchází z důvodu úspěšného 

ukončení rehabilitace a přechází na bydlení s niţší mírou podpory nebo do 

vlastního bydlení.  

8) „Na jaké nejčastější překáţky při své práci naráţíte, co brání dobré 

praxi?“ 

J: „Někdy na obtíţnou spolupráci s ambulantními psychiatry, opatrovníky 

nebo s rodinou. Další překáţkou je nízká výše plného invalidního důchodu 

a zamítnutí příspěvku na péči. Uţivatelé často zápasí s nedostatkem peněz 

potřebných k úhradě léků nebo jim po zaplacení nájmu zůstane jen velmi málo 

finančních prostředků.“ 

9) „Získáváte při své práci zpětnou vazbu?“ 

J: „Ano, získávám. Jednak od uţivatelů, jelikoţ se jedná o přímou péči, a také 

od zaměstnavatele a kolegů. Ať se jedná o pozitivní nebo negativní zpětnou 

vazbu, v podstatě vţdy slouţí ke zkvalitnění sluţeb.“ 
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10) „Můţete uvést nějakou zpětnou vazbu, kterou jste dostala v poslední 

době?“ 

J: „Poslední a zároveň nejemotivnější zpětnou vazbu jsem získala při odchodu 

z mého předchozího pracoviště, z chráněného bydlení „Strašnice“. Rozloučení 

s lidmi ze Strašnic, se kterými jsem intenzivně pracovala přes dva roky, pro 

mne bylo pozitivní zpětnou vazbou. Někteří uţivatelé, kteří pracují ve sklářské 

dílně sídlící ve „Vile Jitka“, mne občas navštěvují a chodí si popovídat o tom, 

jak se jim daří.“ 

11) „Do jaké míry uplatňuje Vaše organizace komunitní přístup?“ 

J: „Komunitní přístup? No, takţe určitě, ţe ubytování je poskytováno 24 hodin 

denně. Sluţba a vyuţívání sluţby je dobrovolné. Poskytování sluţeb je 

zaměřeno na celek a souvislosti. Sluţby jsou samozřejmě poskytovány 

odborně. Uţivatel je v centru dění a je kladen důraz na jeho individuální 

potřeby.“ 

13) „Jaký máte názor na kvalitu systému péče o osoby s duševním 

onemocněním v ČR?“ 

J: „V případě, ţe by neexistovaly nestátní neziskové organizace, tak si troufám 

říci, ţe kvalita péče v ČR by byla velmi nízká. Velmi hezky působí Domovy se 

zvláštním reţimem Krásná Lípa a Terezín. Tam jsou ale dlouhé čekací doby. 

Pro praţské klienty tak pak zbývají ještě Domov se zvláštním reţimem 

Svojšice (nemohu posoudit) a oddělení následné péče v PLB. Jelikoţ ale 

neziskové organizace existují a své sluţby poskytují, tak si myslím, ţe se tím 

kvalita pozvedá. Myslím si, ţe péče v rámci Prahy je na výborné úrovni, ale 

kvůli špatnému financování se setkáváme s různými těţkostmi. Například jsou 

neziskovky, jejichţ existence je často ohroţena. Dalším problémem je omezená 

kapacita těchto zařízení. No a mimo Prahu je to samozřejmě ještě obtíţnější. 

Sluţby jsou dobré, ještě loni byla poptávka vyšší neţ nabídka. Aktuálně se dost 

rozšiřuje trend, ţe není tolik zájemců jako v minulosti a čekací doby se pro 
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zájemce zkracují. Důvod, proč v současné době není dostatek zájemců, je 

z mého pohledu kvůli financím. Ačkoliv poskytujeme sluţby pro klienty 

kvalitní a lákavé, tak si je mnohdy ze svých plných invalidních důchodů 

nemohou dovolit, navíc je od nich také vyţadován příspěvek na péči. Přiznaný 

příspěvek na péči upřednostňují také Domovy pro seniory a Domovy se 

zvláštním reţimem. Pro uţivatele s psychiatrickou diagnózou je velmi obtíţné 

příspěvek na péči získat, a pokud ho mají, tak jen v 1. stupni (výjimečně 

2. a 3.). Systém péče o lidi s duševní nemocí má velké mezery, které mohou 

neziskovky jen těţko všechny pokrýt. Také je potřeba říci, ţe lidé s duševní 

nemocí ţijící v Praze jsou ve výhodě. Je zde větší nabídka sluţeb neţ ve zbytku 

ČR.“ 

13) „Setkala jste se při své práci se stigmatizací či s prvky diskriminace? 

Myslíte, ţe se tyto negativní jevy daří sniţovat?“ 

J: „Ano, mám jeden konkrétní příklad. Uţivatelka zaţádala o sociální byt. 

Měla různá doporučení od ambulantního psychiatra, ode mne atd. Místo toho, 

aby došlo ke schválení ţádosti o byt, se bytový odbor rozhodl podat ţádost na 

úpravu způsobilosti! Nakonec sice způsobilost zůstala stejná, ale bytový odbor 

opět ţádost neschválil. Místo toho nabídl uţivatelce ubytování v azylovém 

domě s tím, ţe jim tam nejdříve musí ukázat, ţe zvládne bydlet samostatně. 

Teprve poté by padlo rozhodnutí, zda jí bude byt přidělen nebo ne. Doporučení 

od terapeuta nebo ambulantního psychiatra pro ně byla nepodstatná. I přesto si 

však myslím, ţe se daří tyto jevy sniţovat. Celkově je v široké veřejnosti jiţ 

více informací, coţ trošku eliminuje strach z neznámého.“ 

 

Vyhodnocení 

V případě tohoto rozhovoru je cíl splněn. Rozhovor byl proveden osobně, 

zároveň měla terapeutka dostatek času na promyšlení otázek, coţ je 

z některých odpovědí patrné. Odpovědi jsou srozumitelné, není třeba je 
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nikterak doplňovat. Potřebu bliţšího vysvětlení shledávám pouze v odpovědi 

na otázku číslo sedm. 

V případě náhlé a krátkodobé hospitalizace uţivatele nedochází k ukončení 

sluţby. Pokud je ubytování i nadále placeno, místo se uţivateli drţí. 

K ukončení dochází v případě, ţe uţivatel nemá další zakázku či nechce 

spolupracovat a odchází bydlet do původního bydliště, ubytovny, azylového 

domu apod. Dále z důvodů porušování pravidel, ve kterých i přes různá 

upozornění pokračuje, a v jiných závaţných případech dochází k okamţitému 

ukončení spolupráce. Dalším důvodem ukončení sluţby je úmrtí uţivatele či 

dlouhodobé zhoršení zdravotního stavu a s ním spojená sníţená schopnost 

postarat se o sebe nebo dlouhodobá hospitalizace. K odchodu do domovů se 

zvláštním reţimem či do bydlení s vyšší mírou podpory můţe dojít například 

kvůli úspěšnému vyřízení ţádosti, uvolnění místa a dosaţení potřebného věku 

uţivatele. Odchod můţe být také spojen s úspěšným ukončením rehabilitace, 

kdy je vhodné začít vyuţívat menší míru podpory, ať uţ jde o podporu 

samostatného bydlení či vyuţívání sluţeb case managera. Dle moţností 

dochází ke shrnutí a zhodnocení spolupráce terapeuta a uţivatele, případně 

k vypracování předávací zprávy do jiných organizací. 

 

6.3 Rozhovor s terapeutkou podpory samostatného bydlení 

BONA, o.p.s. 

M. Š., DiS. vystudovala VOŠ obor psychiatrie, absolvovala sebezkušenostní 

výcvik BIGSUR, je studentkou magisterského studia obor sociální pracovník 

a frekventantkou supervizního výcviku. Od dubna 2010 je také koordinátorkou 

pracovní skupiny pro bydlení Asociace komunitních sluţeb v oblasti péče 

o duševní zdraví. V BONA, o. p. s. pracuje jiţ osmým rokem. Nyní působí na 

pozici socioterapeutky podpory samostatného bydlení, zároveň je vedoucí 



 

68 

terapeutkou sluţeb CHB a PSB, je také kontaktní osobou pro zájemce o tyto 

sluţby. 

 

1) „Jak se Vám osobně daří naplňovat poslání a cíle organizace?“ 

M: „Je to individuální, v závislosti na motivaci uţivatele, na jeho moţnostech 

a schopnostech „se posunout“. Pokud mám uvést čísla, tak dle statistik je 

úspěšnost rehabilitace 90%. To znamená, ţe 10% odešlo například do PLB, 

nebo se to ukončilo mimořádně z naší strany, například kvůli porušování 

smlouvy.“ 

2) „Jaké silné a slabé stránky u sebe vnímáte vzhledem k naplňování 

efektivity sluţeb?“ 

M: „Nechápu otázku? Silné i slabé stránky jistě mám, ale nevnímám jejich 

velké spojení s naplňováním efektivity sluţeb. Silnou stránkou je například 

empatie. Své slabé stránky také vnímám, neustále se na nich snaţím pracovat.“ 

3) „Jak byste popsala Váš pracovní den?“ 

M: „Kaţdý den jinak. Individuální práce s klienty a podpora terapeutů 

jednotlivých středisek, která probíhá během porad týmu. Potom tvorba 

vnitřních pravidel dle standardů, pracovní skupiny, prezentace organizace atd. 

4) „Jaké metody sociální práce nejčastěji pouţíváte při práci s uţivateli?“ 

M: „Individuální plánování s uţivatelem o tom, co by chtěl změnit a na čem 

pracovat. Zjišťování zdrojů, potřeb, moţností, dlouhodobé a krátkodobé cíle. 

Vytvoření individuálního rehabilitačního plánu, dohod o podpoře. Průběţná 

hodnocení spolupráce atd.“ 

5) „Jaké problémové situace v rámci začleňování do společnosti s uţivateli 

nejčastěji řešíte?“ 

M: „Především finanční potíţe, strach ze změny a reakce okolí. Nutná podpora 

při jednání s úřady a často i s rodinou.“ 

6) „V čem spatřujete pozitiva a negativa sluţeb v oblasti bydlení?“ 
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M: „Pozitiva: přechod z PLB do nechráněného prostředí je pozvolný, podpora 

v samostatnosti, finančně dostupnější bydlení. Negativem je, ţe BONA, o. p. s. 

má všechny střediska na jednom místě a ještě u PLB. Také je problém se 

způsobem financování a nedostatečnou kapacitou sluţeb v ČR. Sluţby začínají 

být pro uţivatele finančně nedostupné. Velkým problémem je nedostatek 

sociálních bytů. Také stále chybí informovanost veřejnosti a to i přes veškeré 

prezentace.“ 

7) „Z jakých důvodů nejčastěji dochází k ukončení sluţby ve Vaší 

organizaci? Kam poté obvykle vedou kroky uţivatelů?“ 

M: „Domnívám se, ţe ukončení sluţby na chráněném bydlení končí převáţně 

dohodou a uţivatelé přechází do sluţby podpora samostatného bydlení. 

K ukončení sluţby podpora samostatného bydlení dochází nejvíce kvůli 

úspěšné rehabilitaci a uţivatelé jdou bydlet dál, ať uţ do podnájmu či vyuţijí 

sluţeb jiné organizace, sluţeb case managerů atd.“ 

8) „Na jaké nejčastější překáţky při své práci naráţíte, co brání dobré 

praxi?“ 

M: „Uţivatelé nemají ve zvyku sami za sebe rozhodovat, nechávají se stále 

vést. Jak byl systém sluţeb nastaven dříve a trvalo to léta, asi stejně dlouhou 

dobu bude trvat, neţ se osvědčí systém nový, ţe si budou objednávat sluţbu. 

Dále mě napadá malá osvěta. A pak takové ty stále vcelku běţné jevy, kdy 

veřejnost nechce přijímat naše uţivatele například do zaměstnání nebo jim 

nechtějí poskytovat bydlení a podobně.“ 

9) „Získáváte při své práci zpětnou vazbu?“ 

M: „Ano, ale ne tak často. Souvisí to myslím s mojí vedoucí pozicí. Od 

zaměstnanců ji občas získávám, ale neformálně. Od ředitele dostávám 

pravidelně zpětnou vazbu v rámci hodnocení. A od uţivatelů občas na 

schůzkách. Případně se občas dozvím nějakou zpětnou vazbu i na supervizích 

týmu.“ 
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10) „Do jaké míry uplatňuje Vaše organizace komunitní přístup?“ 

M: „Uţivatele podporujeme, ale také se snaţíme, aby vyuţíval zdroje 

komunity. S tím souvisí i sluţba podpory samostatného bydlení. Uţivatel by 

měl zvyšovat svoje dovednosti k bydlení v nechráněných podmínkách. Měl by 

se trénovat v tom, ţe si v ideálním případě poradí i bez sociální sluţby.  

11) „Jakým způsobem se odráţí principy komunitní péče ve Vaší praxi?“ 

M: „Teď mě právě napadá individuální rehabilitační plánování, individuální 

přístup ke kaţdému uţivateli. Sluţby si vybírají sami. Spolupracujeme 

s ostatními organizacemi, které poskytují sluţby lidem s duševní nemocí. Také 

jsme v kontaktu s lékaři. Probíhají společná setkání organizací a pracovníků 

PLB, proběhl seminář na téma bydlení, kde byli přítomni také lékaři. Chceme 

zlepšovat spolupráci. Také je důleţité, ţe dochází k setkávání sekce bydlení 

Asociace komunitních sluţeb.“ 

12) „Jaký máte názor na kvalitu systému péče o osoby s duševním 

onemocněním v ČR?“ 

M: „Není to zrovna ideální. Dobrou myšlenkou je vyplácet peníze uţivatelům 

a ti, ať si objednají sluţbu. Praxe je ale taková, ţe uţivatel sám málo kdy dojde 

k tomu, ţe potřebuje sociální sluţbu. Finance tedy vyuţívá jinde a jsou mu tak 

zbytečně vypláceny (příspěvek na péči). Lidé s duševním onemocněním 

zároveň těţce získávají příspěvek na péči a také o příspěvek nemohou ţádat 

ještě před zahájením vyuţívání sluţby. Invalidní důchody mají naši uţivatelé 

většinou velmi malé. Organizace krachují a ruší sluţby právě pro nedostatek 

financí… Je to bludný kruh. Jinak obecně je strašně málo sluţeb pro lidi 

s duševním onemocněním. V Praze je nás nejvíce, ale ani z daleka to nepokryje 

poptávku. A ještě téměř všichni poskytují sluţbu stejné cílové skupině 

(z okruhu psychóz). Najít sluţbu pro člověka s jinou diagnózou je téměř 

nemoţné. O mimopraţských sluţbách ani nemluvě – to je fakt peklo.“ 
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13) „Setkala jste se při své práci se stigmatizací či s prvky diskriminace? 

Myslíte, ţe se tyto negativní jevy daří sniţovat?“ 

M: „Jasně, ţe ano. Klasicky se s tím lze setkat na úřadech, ve špitále, ale je to 

zároveň individuální. Trochu se to asi zlepšilo, ale stále to není ţádná sláva.“ 

 

Vyhodnocení 

Rozhovor proběhl osobně, stručně vystihuje základní poznatky a názory 

dotazované. Vzhledem k časové vytíţenosti socioterapeutky nebyla příleţitost 

nad jednotlivými body více diskutovat. U několika odpovědí občas zabíhá i do 

následujících otázek. Přesto je zřejmé, ţe se v mnoha odpovědích shoduje 

s předchozí socioterapeutkou. Jde například o problémové kontakty s rodinou 

a institucemi či o vytíţenost organizací na území Prahy. 

 

Cíle rozhovorů byly splněny. Je vhodné povšimnout si odpovědí, které 

terapeutky shodně uvádějí, například individuální rehabilitační plánování, 

nedostatek financí, s nímţ bojují uţivatelé, ale i organizace, dále zmiňují 

problematickou situaci poskytování sluţeb v Praze a mimo Prahu. Také se 

všechny terapeutky setkaly se stigmatizací a diskriminací, ale shodně věří, ţe 

dochází ke zlepšení. Kladně také hodnotím, ţe se obě terapeutky (z PLB 

a z PSB) zmínily o vzájemné spolupráci, a ţe této spolupráci přikládají 

význam.  
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7 KAZUISTIKA 

Kazuistika popisuje příběh paní Ivany, kterou jsem měla moţnost poznat 

během mého působení v jedné neziskové organizaci. Vedla jsem s ní 

patronskou schůzku a povídala si s ní o jejím ţivotním příběhu. Paní Ivana 

působí příjemným dojmem, je velmi komunikativní a byla ochotná se mnou 

otevřeně hovořit. 

Přestoţe jsem se seznámila s dokumentací a získala informace od 

terapeutky, vychází tato kazuistika především z rozhovoru s paní Ivanou. 

Příběh je popsán tak, jak mi jej paní Ivana vyprávěla, pouze výjimečně jsem 

některé body doplnila o informace z dokumentace. 

K napsání kazuistiky o paní Ivaně mne motivovalo především to, ţe mne její 

ţivotní příběh zaujal. Mám dojem, ţe i přes veškeré překáţky, které jí ţivot 

připravil do cesty, je velmi motivovaná na sobě pracovat a překáţky zdolávat. 

Veškeré údaje, které by případně mohly vést k identifikaci paní Ivany, jsou 

pozměněny. 

 

Paní Ivana se narodila roku 1957 v Praze. Má dva sourozence, sestru 

a bratra. Bratr je starší o tři roky a sestra o pět let. Kdyţ se narodila, bylo její 

matce 27 let a otci 30 let. Matka byla zaměstnaná jako úřednice a otec pracoval 

v zemědělství. Její rodina patřila mezi rodiny s niţšími příjmy, nemohli si 

dovolit příliš přepychu. Dětství trávila v rodinném domku, vztahy s rodiči měla 

dobré, ale sourozenci ji spíše odstrkovali. V šesti letech nastoupila do základní 

školy, kterou studovali i její sourozenci. Po osmi letech studia na ZŠ si 

následně vybrala rodinnou školu, protoţe si přála vyučit se švadlenou. Se 

studiem na rodinné škole měla poměrně potíţe, i přesto však v osmnácti letech 

studium úspěšně dokončila vyučením. Tou dobou s nimi jiţ její sestra neţila, 

protoţe se provdala do centra Prahy, kde začala pracovat jako státní úřednice. 
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Také babička, která s nimi v domě ţila, zemřela v jejích čtrnácti letech na 

rakovinu. V domě s nimi i nadále zůstal její bratr spolu se svou přítelkyní. 

Po ukončení studia začala Ivana pracovat jako prodavačka v obuvi. Tam 

působila tři čtvrtě roku a poté byla propuštěna. Paní Ivana je přesvědčená, ţe ji 

tenkrát znásilnili a z toho důvodu i propustili. Našla si přítele, který ji při výletě 

na loďkách po Berounce, hodil do vody. Nastydla a její rodiče jí nechali odvést 

do psychiatrické léčebny. (Doplnění: Paní Ivana neměla ze začátku příliš velký 

náhled na vznik nemoci. V té době ke znásilnění nedošlo, stejně tak nachlazení 

nebylo důvodem převezení do PL.) 

V psychiatrické léčebně byla hospitalizovaná asi tři čtvrtě roku. Zde jí 

stanovili diagnózu paranoidní schizofrenie, ale Ivana dodnes přesně neví proč, 

ani co tato nemoc konkrétně znamená. Začala docházet k psychiatrovi MUDr. 

T. L. a ten jí předepsal léky, které ji podle jejích slov uspávaly. Po propuštění 

se vrátila domů k rodičům. Vztahy nebyly dobré, nedokázala pochopit, proč 

musela být v léčebně. Věděla, ţe do léčebny chodí jenom „blázni“, ona sama se 

však za „blázna“ nepokládala.  

Ivana si našla nového přítele Josefa, byli spolu šťastni a po roce se vzali. 

Vdávala se ve svých jednadvaceti letech. Ivana nadále pravidelně docházela 

k lékaři do psychiatrické ambulance. Manţel o diagnóze věděl a nikterak 

nepochyboval o uzavření sňatku s Ivanou. Bydleli u manţela doma společně 

s jeho matkou. Ta ji neměla ráda, byla na ni hrubá, do všeho jí mluvila. Snaţila 

se je neustále rozvést, ale oni se měli rádi a snaţili se to přetrpět. Manţel Josef 

pracoval jako řidič autobusu, Ivana byla ţenou v domácnosti. Dlouho se 

pokoušeli o dítě, ale nedařilo se. Ivana si myslí, ţe to bylo kvůli lékům, které 

brala. Po pěti letech manţelství se jim narodila dcera Klára. Z počátku byli 

šťastní, ale postupem času se vše začalo zhoršovat. Ivana přestávala zvládat 

výchovu své dcery. Manţel stále nebyl doma a jeho matka se do výchovy příliš 

pletla, Ivana často plakala. Po dvou letech znovu otěhotněla a narodil se syn 
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Pavel. Nerada na toto období vzpomíná, protoţe se v tu dobu doma příliš 

hádali, manţel s výchovou vůbec nepomáhal a peněz bylo také málo.  

Tři čtvrtě roku po narození syna ji manţel odvezl do léčebny. Ivana neví, 

proč se to stalo, manţel jí říkal, ţe byla nesnesitelná, nedokázala se postarat 

o děti a ubliţovala jim. V léčebně byla zhruba tři čtvrtě roku, léčila se opět 

kvůli diagnóze paranoidní schizofrenie. Navštěvoval ji manţel s dcerou. Dcera 

vţdy, kdyţ ji v léčebně navštívili, plakala a Ivana plakala s ní. V léčebně na 

sobě Ivana příliš nepracovala, brala léky, ale nemoc si nepřipouštěla.  

Poté se vrátila domů a nějaký čas se jim opět ţilo dobře. Odstěhovali se 

z rodinného domu od tchýně a našli si byt. Protoţe manţelský vztah byl 

harmonický, chtěla Ivana ještě jedno dítě, avšak manţel si to nepřál. Ivana 

přesto otěhotněla a chtěla si dítě nechat, manţel ji však donutil podstoupit 

interrupci. Na potratu byla za svůj ţivot sedmkrát. Vztah s manţelem se po 

potratu zhoršil, nebyli schopni spolu vyjít. Křičel na ni a bil ji. Po jedenácti 

letech manţelství se rozvedli. Ivana chtěla děti do péče, ale soudem jí byla 

svěřena pouze dcera Klára, syn Pavel zůstal u otce. Ivana se odstěhovala zpět 

k rodičům do rodinného domku. Zde stále bydlel také Ivanin bratr se svou 

přítelkyní.  

Dcera Klára začala chodit do základní školy a s otcem se vídala jednou za 

čtrnáct dní. Stále probíhala různá soudní řízení o děti. Ivana bojovala o to, aby 

jí byl do péče svěřen také syn Pavel. Bývalý manţel však udělal z Ivany před 

soudem „blázna“, pouţil proti ní, ţe chodí k psychiatrovi a bere léky. Řekl, ţe 

je pro dceru nebezpečná a Ivana nevěděla, jak se bránit. Soud jí dceru odebral 

a po roce ji svěřil do péče bývalému manţelovi. Ivana se z toho zhroutila 

a pokusila se spáchat sebevraţdu. Spolykala léky, které měla předepsané od 

svého ambulantního psychiatra. Byly to dvě plata Rivotrilu. Tyto léky ještě 

zapila vodkou a usnula. Nechtěla ţít bez svých dětí. V rodinném domu ji našla 

její matka a zavolala rychlou záchrannou sluţbu. Byla odvezena do nemocnice, 
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ale jiţ si nevzpomíná, o kterou nemocnici se jednalo. Zde byla hospitalizována 

asi týden. Myslela si, ţe ji propustí domů, ale byla následně rovnou přeloţena 

do psychiatrické léčebny, coţ byl jiţ její třetí pobyt v psychiatrické léčebně. 

Pobývala zde přes dva roky, nechtěla se vrátit domů. Byla hospitalizována na 

oddělení následné péče. V léčebně ji navštěvovala její matka a bratr, který se 

mezitím rozešel s tehdejší přítelkyní. Ivanin otec tou dobou jiţ neţil, zemřel na 

infarkt ještě před jejím pokusem o sebevraţdu. Se sestrou se Ivana více jak tři 

roky neviděla, nestýkají se a nejsou ani v telefonickém kontaktu.  

Paní Ivana si v léčebně našla spoustu kamarádek a přítele, který se jmenoval 

Rudolf a léčil se zde ze závislosti na alkoholu. Rudolf měl vlastní byt na Praze 

3, byl propuštěn o půl roku dříve neţ Ivana, ale pravidelně ji navštěvoval. 

Dohodli se, ţe se k němu nastěhuje. Po propuštění z léčebny šla Ivana bydlet 

k němu a přihlásila si trvalé bydliště na Praze 3. První tři měsíce spolu bydleli 

spokojeně, navštěvovali Ivaninu matku a bratra. Ivana z Rudolfovy rodiny 

nikoho neznala. Vzala si hodně půjček od Home Creditu a Cetelemu a tyto 

peníze s přítelem projedli a prokouřili. Aby mohla půjčky splácet, začala 

pracovat jako uklízečka v jedné firmě. Rudolf nikde nepracoval. Vydělávala 

málo peněz, proto si vzala další půjčku v České spořitelně. Pořád jim peníze 

nestačily, takţe poţádala o pomoc bratra, který jí půjčil dvacet tisíc korun na 

umoření dluhu u Home Creditu. Na oplátku chtěl, aby na něj přepsala 

vlastnictví její poloviny domu, coţ udělala. Ivanina matka o přepsání věděla, 

ale byla jiţ v pokročilém věku a příliš nemocná, aby situaci nějak řešila. Bratr 

uváděl, ţe přepsání poţadoval v dobré víře, aby nepřišli exekutoři a nemohli 

jim dům vzít. Rudolf za to Ivanu surově zbil. Ivana od Rudolfa odešla, nechala 

u něho všechny věci, přehlásila si trvalé bydliště a nastěhovala se ke svému 

bratrovi. Zde bydlela pět let a nadále pracovala jako uklízečka. Se svými dětmi 

se v podstatě nevídala. Bývalý manţel si to nepřál. Soudem měla povolen styk 

s dětmi vţdy jeden víkend v měsíci. Kdyţ však došlo na daný víkend, bývalý 
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manţel uváděl, ţe jsou děti nemocné. Dceři bylo tou dobou 15 let, synovi 

13 let a Ivanu velmi trápilo, ţe jim nemůţe být dostatečnou oporou. 

Doma zůstala bydlet aţ do svých čtyřiceti pěti let. Její bratr si tou dobou 

našel novou přítelkyni, která se k nim nastěhovala. O nemocnou, téměř 

nepohyblivou matku se staral nejen bratr, ale i Ivana. Děti Ivany se o kontakt 

s ní příliš nepokoušely. Ivana nemohla nadále situaci doma vydrţet, byla tam 

nešťastná, proto dobrovolně nastoupila do léčebny. V léčebně byla pouze tři 

měsíce, poté se nechala propustit. Tou dobou bratr sbalil všechny její věci, dal 

je do sklepa a odhlásil jí trvalé bydliště. Velmi se pohádali a on ji odvezl zpět 

do léčebny, kde došlo k nedobrovolné hospitalizaci. V léčebně byla opět na 

oddělení následné péče a znovu si zde našla nového přítele. Přítel Tomáš byl 

kamarádem jednoho pacienta z pavilonu číslo 30, on sám se neléčil. Měl 

rodinný domek v Kralupech nad Vltavou, kde bydlel se svým dvouletým 

synem a ţenou. Tomášovi bylo padesát let a jeho ţena měla rakovinu. Ivana se 

k nim nastěhovala a byla přestavena jako Tomášova partnerka. Zde se starala 

o celou rodinu, byli na Ivanu hodní. Po dvou letech Tomášova ţena zemřela. 

Ivana to nemohla psychicky unést, takţe se vrátila domů k bratrovi.  

Bratr se současnou přítelkyní čekali dítě a nepřáli si, aby s nimi Ivana 

bydlela. Tou dobou jí také začaly chodit dopisy od exekutorů. Měla sedm 

půjček na různých místech, jednalo se o částku přes 150 tisíc korun a další 

dluhy u telefonního operátora za nezaplacené paušály. Její matka začala platit 

splátky na jedno dluţné místo u Home Creditu. Ivana se z nesplacených dluhů 

zhroutila a byla odvezena do léčebny, kde ji hospitalizovali na pavilonu číslo 

30. Po nástupu do léčebny bylo zdejší sociální pracovnicí poţádáno o plný 

invalidní důchod. Paní Ivanu zde navštěvoval její bratr a přítelkyně, kterým se 

jiţ narodil syn. Také ji navštěvoval její přítel Tomáš, který si přál, aby se 

k němu vrátila. Sociální pracovnice na pavilonu číslo 30 to však Ivaně 

nedoporučila. Ivana dala na názor sociální pracovnice, navíc se jí v léčebně 
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začalo líbit. Především jí vyhovovalo, ţe se o splácení jejích dluhů stará 

sociální pracovnice.  

Po roce léčby dostala paní Ivana doporučení od ošetřující lékařky, aby 

začala docházet na nácvik sociálních dovedností, který je jednou z aktivit 

Programu přípravy na chráněné bydlení. Paní Ivana si také podala ţádost 

o chráněné bydlení. V únoru 2008 ji zkontaktovala terapeutka z chráněného 

bydlení a nabídla jí místo od prvního března. V průběhu února proběhlo 

několik schůzek s paní Ivanou, sociální pracovnicí z PL a terapeutkou 

z chráněného bydlení. Paní Ivana se také dozvěděla, ţe sociální pracovnice 

podala návrh na úpravu způsobilosti k právním úkonům. Ivana s tím 

nesouhlasila a nechtěla být nesvéprávná. Zároveň v té době také terapeutka 

doporučila podat ţádost na příspěvek na péči, který poté podala sociální 

pracovnice.  

V březnu 2008 nastoupila do chráněného bydlení jedné neziskové 

organizace. V chráněném bydlení byl vytvořen individuální rehabilitační plán. 

Terapeutka byla Ivaně sympatická, měly velmi dobrý vztah a spolupráce byla 

bezproblémová. V individuálním rehabilitačním plánu bylo uvedeno splácení 

dluhů, moţnosti následného bydlení, případné omezení způsobilosti k právním 

úkonům, kontakt s rodinou. Z podaného návrhu na úpravu způsobilosti 

k právním úkonům byla paní Ivana velmi rozrušená a začal se u ní objevovat 

blud gynekologického rázu. Tento gynekologický blud souvisel také se 

skutečností, ţe si její bývalý manţel našel přítelkyni. Paní Ivana měla strach, ţe 

ji bývalý manţel můţe připravit o rodinný dům.(Doplnění: Tento dům, 

respektive polovinu domu ovšem již dávno nevlastnila.) Ujišťování blízkých 

osob, ţe se nic takového nemůţe stát, nepomáhalo. Po krátké době se její stav 

zhoršil. Koncem března 2008 přišla paní Ivana v noci za terapeutkou a svěřila 

se jí s tímto gynekologickým bludem. Terapeutka navrhla zavolat do Riapsu 

a paní Ivana se s nimi telefonicky dohodla na osobní návštěvě. Další den tam 
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společně s terapeutkou jela. V Riapsu jí doporučili hospitalizaci v léčebně, ale 

tam paní Ivana nechtěla. Přála si hospitalizaci na psychiatrické klinice, proto 

poţádala lékařku z Riapsu, aby jí dala doporučení. Důvodem, proč nechtěla do 

PL, bylo přesvědčení, ţe ji v léčebně znásilňovali. Na psychiatrické klinice ji 

přijali a umístili na oddělení číslo 5. Nejprve se zdráhali, protoţe trvalé bydliště 

paní Ivany nepatří do jejich spádové oblasti, ale protoţe měli volné místo, 

nakonec ji přijali. Zde se Ivana léčila měsíc a půl a poté byla propuštěna zpět 

na CHB. Terapeutka ji asi čtyřikrát navštívila, projednávaly moţnosti návratu 

a domlouvaly se na dalším pokračování sluţby. Kvůli svým dluhům chtěla paní 

Ivana začít chodit do práce, ale vţdy, kdyţ nějaké místo našla, objevila se u ní 

představa, ţe ji tam pronásleduje přítelkyně bývalého manţela. Zaměstnání 

proto velice často měnila. Na CHB jí začal vznikat dluh, protoţe její plný 

invalidní důchod činil jen 8 000,- Kč. Z toho přes 5 600,- Kč dávala na splácení 

dluhů u Home Creditu a Cetelemu. Společně s terapeutkou podávala dopisy se 

ţádostí o sníţení měsíčních splátek, ale nebylo na to reagováno. Příspěvek na 

péči za paní Ivanu musela tou dobou hradit její velmi nemocná matka. Ivana se 

dostala se do dluhu 10 000,- Kč na nájemném, a to během prvních tří měsíců 

pobytu na chráněném bydlení. V červnu proběhla schůzka s terapeutkou, na 

které se řešil problém se splácením dluhu na nájemném. Aby nedošlo 

k ukončení smlouvy na CHB, našla si nakonec paní Ivana stálejší zaměstnání 

a začala dluh pravidelně splácet. Nejprve šlo o odpolední práci v úklidové 

firmě, kam docházela kaţdý všední den od 17 hodin do 20 hodin a vydělala si 

3 500,- Kč měsíčně. Poté k tomu připojila i ranní zaměstnání v obchodě 

s oblečením, kde uklízí kaţdý den od 7:30 hodin do 11 hodin a plat zde je také 

3 500,- Kč měsíčně. Tím pádem se postupně dařilo umořovat dluh na CHB. 

Paní Ivana byla spokojená a šťastná, ve volných chvílích se začala věnovat 

čtení časopisů o domácích zvířatech a studiu kuchařských knih, protoţe se ráda 

učí vařit nová jídla. Nejprve docházela do knihovny, která patřila do sluţeb 
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neziskové organizace, ale postupně začala navštěvovat veřejné Městské 

knihovny v Praze. 

Zároveň chtěla pracovat na urovnání vztahu se svými dětmi. S terapeutkou 

se dohodly na společné schůzce s dcerou, která proběhla v kavárně mimo 

chráněné bydlení. Během schůzky se vzájemné vztahy vylepšily. Setkání 

matky s dcerou bylo velmi dojemné, s pomocí terapeutky se vyjasnily 

problémy z minulosti. Dcera Klára měla paní Ivaně za zlé, ţe s ní matka nebyla 

v době, kdy ji potřebovala. Ze začátku byla dcera neoblomná, ale nakonec 

shledání dopadlo dobře. Dcera Klára je jiţ dospělá, bydlí s přítelem a pracuje 

jako prodavačka, kde pobírá nízký plat. Paní Ivana tedy slíbila, ţe jí bude 

měsíčně přispívat částkou 1 000,- Kč. Během první schůzky byla také za 

pomoci terapeutky probírána nepřítomnost syna Pavla. Další sraz proběhl jiţ 

bez přítomnosti terapeutky, kam přišel i Ivanin syn Pavel. Pavel pracuje jako 

opravář a vydělává spoustu peněz. Vztah se synem se Ivaně nepodařilo 

napravit tak jako vztah s dcerou, ale začali se vídat alespoň jednou za tři 

měsíce. Vztah s dcerou se vyvíjí pozitivně, setkávají se pravidelně jednou 

týdně. 

Po čtyřech měsících od nástupu na chráněné bydlení si zde paní Ivana našla 

přítele Daniela, který ji velice podporuje a ve všem jí pomáhá. Přítel Ivany je 

ve věku 54 let a bydlí na chráněném bydlení jiţ devátým rokem. Má také 

diagnózu paranoidní schizofrenie. Oba dva jsou ve vztahu šťastní, jiţ 

několikrát byli společně navštívit Ivaninu matku, která je pozvala na oběd. 

Ivanu těší, ţe má její matka z jejich vztahu velkou radost. Matka je však 

nemocná a v pokročilém věku, proto se Ivana velmi bojí, ţe o ni přijde.  

V září 2008 se paní Ivana vracela z večerního zaměstnání a jela na 

domluvenou schůzku s dcerou, kde jí předala 1 000,- Kč, které pro ni měla 

připravené. Po hodinovém hovoru se vydala zpátky na chráněné bydlení. Po 

cestě ji přepadl neznámý muţ a znásilnil ji. Paní Ivana se v noci vrátila na CHB 
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a za pomoci recepční sluţby se daná věc řešila s Policií ČR. Paní Ivana byla 

velmi rozrušená, v té době byla ve spojení s Riapsem a svým ambulantním 

psychiatrem. Také musela několikrát svědčit na Policii ČR, coţ pro ni bylo 

velice obtíţné. Dostalo se jí však také velké podpory od terapeutky, která ji na 

Policii ČR vţdy doprovázela. Paní Ivana tento záţitek řekla pouze svému 

příteli Danielovi a personálu CHB. Všichni ji v té době velmi podporovali, 

a přestoţe má toto trauma stále v sobě, snaţí se na to nemyslet. 

I přes tento záţitek se vztah Ivany a jejího přítele Daniela stále pozitivně 

vyvíjí. V říjnu jela navštívit přítelovu matku do Jiţních Čech. Seznámení bylo 

velmi příjemné, paní Ivana má konečně pocit, ţe našla toho pravého.  

V té době jim terapeutka nabídla moţnost podpory samostatného bydlení, 

kde by mohli bydlet společně. Paní Ivana si společné bydlení dokázala 

představit, avšak Daniel potřeboval čas, aby si vše mohl promyslet. Setrvali 

tedy na chráněném bydlení, nadále kaţdý ve vlastním pokoji. 

V listopadu 2008 byl Ivaně přiznán příspěvek na péči 2 000,- Kč a byl 

vyplacen zpětně. Proto bylo moţné uhradit dluh, který jí na příspěvku na péči 

vznikl, kdyţ ho její matka přestala platit. Vzhledem k navýšení příjmů začala 

paní Ivana splácet dluhy ve větších částkách a na více místech. 

V lednu 2009 byla paní Ivaně ustanovena veřejná opatrovnice. Jelikoţ je 

paní Ivana zcela zbavena způsobilosti k právním úkonům, převzala starost 

o splácení dluhů její opatrovnice, která se stará o Ivaniny peníze. Ivanin PID 

činí 8 000,- Kč, dále má přiznaný příspěvek na péči ve výši 2 000,- Kč 

a v zaměstnání si vydělá 7 000,- Kč měsíčně. Platba za nájem na CHB činí přes 

4 000,- Kč. Veřejná opatrovnice Ivaně zasílá 7 000,- Kč měsíčně jako kapesné 

a spolupráce s ní je na výborné úrovni. Paní Ivana se s danou situací nemůţe 

smířit. Také se obává, aby nepřišla o práci, kdyby se zaměstnavatelé dozvěděli, 

ţe je zbavena způsobilosti k právním úkonům. Došlo však k dohodě mezi 

Ivanou, terapeutkou a opatrovnicí, ţe danou skutečnost nemusí v zaměstnání 
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hlásit. Aktuálně společně s terapeutkou zvaţuje, ţe by podala návrh na 

navrácení způsobilosti k právním úkonům. 

V současné době bydlí paní Ivana stále na chráněném bydlení. S Danielem 

mají váţný vztah, jsou spolu jiţ přes dva roky. Na chráněném bydlení jsou oba 

spokojeni, ale jiţ pomalu promýšlí odchod. Aktuálně s terapeutkou probírají 

různé moţnosti bydlení. Především podporu samostatného bydlení nebo 

podnájem, kde by mohli ţít spolu. Jejich finanční prostředky na nájem činí 

maximálně 8 000,- Kč měsíčně. V případě podnájmu by bylo vhodné 

spolupracovat s case managerem, který by se věnoval nejen paní Ivaně, ale 

i panu Danielovi. 

Vztahy v rodině se také ustálily. Paní Ivana se v současné době vídá se 

svým bratrem, jeho přítelkyní a synem. O Ivaninu matku, které je jiţ 79 let, se 

stará její bratr, ale občas pomáhá i paní Ivana. Z počátku hlídala bratrovi jeho 

malého syna, který ji za to slíbil 2 000,- Kč měsíčně. Protoţe však bratr dohodu 

nedodrţel a zaplatil Ivaně jen 200,- Kč, tak s hlídáním přestala. S Danielem 

navštěvuje jeho matku, se kterou mají velmi hezký vztah. Dále vídá svoji 

dceru, která je v současné době těhotná a Ivana ji doprovází na gynekologii. 

Její gynekologický blud sice nevymizel, ale jiţ o něm tolik nemluví. Paní Ivana 

má kladný vztah se svou nynější ambulantní psychiatričkou, za kterou dochází 

vţdy jednou za tři týdny. V současné době uţívá pravidelně léky, dvakrát 

denně Zeldox 80 mg a Rivotril, kaţdé ráno Zeldox 40 mg a jednou za tři týdny 

dochází na depotní injekci Fluanxol. Paní Ivana si sama hlídá pravidelné 

uţívání léků, protoţe ví, ţe kdyby je neuţívala, nebylo by jí dobře. 

Volného času paní Ivana příliš nemá. Nadále dochází do dvou zaměstnání, 

kde pracuje ráno a večer. Na CHB plní kaţdý den své sluţby a často pomáhá 

i ostatním. Ve volných chvilkách se vídá se svou dcerou Klárou a mnoho času 

tráví se svým přítelem. Ivanin vztah s Danielem je pozitivně hodnocen od 

všech jejich blízkých, protoţe na sebe navzájem velmi dobře působí 
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a podporují se k lepším výkonům. Daniel v současné době pracuje v chráněné 

dílně, kde si měsíčně vydělá 2 500,- Kč, dále pobírá plný invalidní důchod ve 

výši 9 000,- Kč a příspěvek na péči v částce 2 000,- Kč. Práce v CHD ho baví, 

stará se o údrţbu zahrady domu a údrţbu zeleně v blízkém okolí. Rád by si 

však našel lépe placené zaměstnání s menší mírou podpory. Důvodem je 

částečně také přání najít si s Ivanou společné bydlení. Daniel se nechce vrátit 

do původního bydliště k matce, jelikoţ spolu s ní ţije Danielův bratr, který také 

trpí schizofrenií, avšak dlouhodobě se neléčí. Daniel se s ním nechce stýkat 

a ani bydlet, jelikoţ má na dětství, které s ním strávil, velmi špatné vzpomínky. 

Také Ivana si nepřeje bydlet s původní rodinou. Bratr ţije se svojí přítelkyní, 

synem a matkou v rodinném domě. Syn Pavel ţije i nadále s Ivaniným 

bývalým manţelem a dcera Klára čeká se svým přítelem potomka. Paní Ivana 

má v současné době se svými rodinnými příslušníky dobré vztahy a na dané 

situaci nechce nic měnit. 

 

Vzhledem k tomu, ţe Ivana s Danielem mají na chráněném bydlení smlouvu 

do 31. 12. 2010 a sami necítí potřebu vytvářet nové individuální rehabilitační 

plány, tak s největší pravděpodobností chráněné bydlení opustí. Nabízí se jim 

mnoho moţností. Jednou z nich je samozřejmě zůstat na chráněném bydlení 

a zdokonalovat některé dovednosti, ale myslím si, ţe Ivana s Danielem sluţbu 

chráněného bydlení jiţ vyuţívat nepotřebují.  

Domnívám se, ţe ji skutečnost vypršení smlouvy spíše pozitivně směřuje 

k vyhledávání jiného bydlení s menší mírou podpory. Ivaniným cílem je 

vybudovat si nový domov společně s Danielem a nadále utuţovat vztahy 

s rodinnými příslušníky. Dle mého pozorování a na základě rozhovoru s Ivanou 

a její terapeutkou si myslím, ţe by paní Ivana přechod na bydlení s menší 

mírou podpory byla schopna zvládnout. Jako vhodné řešení se jeví nejen 

podpora samostatného bydlení, ale i podnájem ve spolupráci s case 
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managerem. Case manager by byl vhodný jako podpora při řešení důleţitých 

problémových situací, například v případě rozchodu paní Ivany s Danielem by 

byl významnou podporou při hledání alternativní moţnosti bydlení.  

Od vypuknutí nemoci byla paní Ivana navázána především na svého 

psychiatrického lékaře a určitou podporu získávala také dle moţností ze svého 

přirozeného prostředí. Domnívám se, ţe průběh její nemoci by jistě pozitivně 

ovlivnilo, kdyby měla moţnost docházet na psychoterapii, rodinné problémy 

řešit s pomocí rodinné terapie a především, kdyby byla včas navázána 

spolupráce s case managerem, který by ji provázel a podporoval při řešení 

různých ţivotních situací. 

Nemoc paní Ivany postihla téměř všechny oblasti jejího ţivota, ať uţ práci, 

bydlení, volný čas. Zpřetrhala její sociální kontakty, narušila vztahy s rodinou.  

I přesto z výše uvedeného vyplývá Ivanina vnitřní síla a především neustálá 

snaha svou situaci řešit a pracovat na zlepšení ve všech oblastech ţivota. 

V současné době hrají významnou roli v Ivanině ţivotě její přítel, jeho matka, 

dcera Klára, ambulantní psychiatrička a v neposlední řadě terapeutka na CHB. 

Z rozhovoru bylo znát, ţe jsou tito lidé pro paní Ivanu velmi důleţití.  

Splácení dluhů je otázkou ještě mnoha let, ale motivace splácet dluhy je 

u paní Ivany velmi patrná. Dokladem toho je její pracovní nasazení, ranní 

a večerní zaměstnání je pro ni jistě vyčerpávající, přesto si nestěţuje. Sama 

uvádí, ţe jsou tato zaměstnání pro ni důleţitá, nerada by prý „usnula na 

vavřínech“. 

Pobyt na chráněném bydlení a individuální rehabilitační plánování 

s terapeutkou pomohlo paní Ivaně postupně získat ztracené sebevědomí, 

motivovalo ji na sobě více pracovat a pokusit se obnovit vztahy s dětmi. 

Paní Ivana to v ţivotě neměla jednoduché, ale domnívám se, ţe přes 

všechny překáţky, které jí ţivot připravil do cesty, je na tom v současné době 

velmi dobře. Jejím prioritním plánem do budoucna je nalézt bydlení s vhodnou 
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mírou podpory, zůstat stabilizovaná a zabránit návratu do psychiatrické 

léčebny. 

 

Vypracování této kazuistiky mi nečinilo velké potíţe a to především 

zásluhou paní Ivany, která mi umoţnila klást doplňující otázky. Paní Ivana 

vyprávěla svůj ţivotní příběh velmi ţivě a otevřeně. Touto svou otevřeností mě 

během rozhovoru několikrát překvapila. Zároveň mi k doplnění některých 

informací pomohlo studium dokumentace a také rozhovor s terapeutkou na 

chráněném bydlení.  

 

Celkově z kazuistiky vyplývá potřebnost individuálního přístupu 

a především individuálního plánování ve spolupráci s uţivatelem. Lze 

oprávněně předpokládat, ţe pokud by lépe fungoval systém komunitní péče, 

bylo by moţné různé ţivotní problémy podchytit jiţ v počátku či se jim úplně 

vyhnout. Pokud by paní Ivana měla jiţ od vypuknutí nemoci moţnost být 

v péči multidisciplinárního týmu a měla-li by moţnost s ním spolupracovat 

a řešit své problémy, mohlo se předejít například opakovaným hospitalizacím 

či finančním a rodinným problémům. 

Paní Ivana v podstatě aţ do doby nástupu na chráněné bydlení neměla 

zajištěnou dlouhodobou podporu. Docházelo k hospitalizacím v PL, nicméně 

po propuštění zůstávala pouze v péči PA a to v minimální míře pravidelných 

prohlídek cca jednou měsíčně. 

V systému komunitní péče by se například mohlo nabídnout následující:  

Paní Ivana potřebovala klíčového pracovníka. Jiţ po první či druhé 

hospitalizaci navázat spolupráci zaloţenou na vztahu důvěry. Mít moţnost 

obrátit se na klíčového pracovníka s ţádostí o pomoc, řešit s ním aktuální 

problémy. Bylo potřeba zajistit lepší informovanost paní Ivany a jejích 

nejbliţších o duševním zdraví a nemoci a o sluţbách, které jsou k dispozici. 
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Paní Ivana svoji nemoc nechápala, potřebovala pomoc přijmout ji tak, aby 

pokračovala v léčbě a nedocházelo k výraznému omezování kaţdodenního 

ţivota. Paní Ivana v podstatě na své problémy zůstávala sama, jediné 

východisko byla vţdy hospitalizace v léčebně. Paní Ivana mohla vyuţít i jiných 

sluţeb, například krizového centra, linky důvěry, terénního krizového týmu, 

psychiatrické komunitní sestry, case managera. Mohlo se předejít opakovaným 

a často dlouhodobějším hospitalizacím v PL tím, ţe by vyuţila sluţeb 

terénního krizového týmu, absolvovala krátký pobyt v krizovém centru či na 

psychiatrické klinice. Po propuštění z léčebny mohla například docházet do 

denního centra, trénovat své sociální a praktické dovednosti. Jiţ v době 

vypuknutí nemoci mohla pomoci individuální či skupinová psychoterapie. 

Z příběhu je evidentní, ţe v mnoha situacích by paní Ivaně mohla být 

nápomocná rodinná terapie, např. při návratu k rodičům po první hospitalizaci, 

v problémech s manţelem a tchýní, v době rozvodu, ve vztahu s bratrem 

a sestrou i s dalšími příteli. Podpůrným prvkem by také mohla být 

psychologická a právní pomoc po podstoupení interrupce, v době rozvodu 

a především při řízení o svěření do péče dětí, jehoţ následkem se paní Ivana 

pokusila o sebevraţdu. Nebyla poskytnuta podpora při budování a udrţování 

mezilidských vztahů, ať uţ s původní rodinou, manţelem, dětmi, přáteli 

a dalšími partnery. Také v dalších těţkých ţivotních situacích byla paní Ivana 

na vše sama, například kdyţ trpěla stresem ze ztráty blízké osoby, po smrti otce 

a po smrti manţelky jejího přítele. 

Pokud by v té době lépe fungoval systém komunitní péče, mohla být paní 

Ivana pracovníky aktivně vyhledána, i kdyţ si o pomoc nepřišla poţádat sama. 

Stejně tak by jistě bylo uţitečné pracovat s důvěrou v léčbu, zabezpečit její 

důstojnost a práva, posilovat sebeúctu, podporovat v jejích silných stránkách, 

podporovat při zaměstnání, pomoci řešit sociální problémy a celkově zjistit 

komplexní potřeby a podporovat v samostatném ţivotě. 
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V podstatě nefungovala dlouhodobá péče o paní Ivanu, stejně tak její blízcí 

neměli zajištěnou ţádnou podporu. V době, kdy paní Ivana onemocněla, nebyl 

ještě rozvinut systém komunitní péče, nicméně ani dnes není takovýto příběh 

výjimkou. Poskytování komplexní péče v přirozeném prostředí lidí s duševním 

onemocněním je stále ještě ve vývoji. 
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8 POZNATKY A DISKUSE 

Přála bych si zde shrnout základní poznatky získané během praxe 

v Programu přípravy na chráněné bydlení v Psychiatrické léčebně Bohnice 

a z mého pracovního poměru v BONA, o. p. s., především pak z chráněného 

bydlení „Vila Jitka“. 

 

Představení Programu přípravy na chráněné bydlení, jeho cíle, cílovou 

skupinu, postup při identifikaci se zájemcem o PPCHB a obsah PPCHB 

uvádím v Příloze č. 3. 

Na tomto pracovišti jsem měla moţnost vidět přechod lidí s duševní 

poruchou z PLB do chráněného či podporovaného bydlení. Získala jsem zde 

informace o více organizacích poskytujících sluţby v oblasti podpory bydlení. 

Blíţe jsem se seznámila s tím, jak funguje spolupráce mezi léčebnou 

a komunitními organizacemi.  

Během praxe jsem se setkala s různými osudy lidí trpících duševní 

poruchou. Také jsem mohla pozorovat různou míru motivace k účasti na 

PPCHB. Někteří jedinci byli velmi motivovaní na sobě pracovat, někteří 

povaţovali PPCHB za nutné zlo, jeţ jim dopomůţe k dřívějšímu opuštění PLB. 

Jedni vítali moţnost rehabilitace v chráněném bydlení, druzí o něj ţádali kvůli 

své špatné sociální a bytové situaci. U většiny osob byla znát velká touha odejít 

z PLB co nejdříve, zároveň se mnoho lidí obávalo náročnosti přestupu a nebyli 

si jistí sami sebou. Většina jedinců měla zároveň poţádáno o chráněné bydlení 

nebo podporu bydlení u více organizací. Také podané ţádosti do domova pro 

seniory, do domova se zvláštním reţimem či ţádosti o sociální byty zde byly 

běţnou praxí. Jak jiţ zmiňuji výše, byla zde hmatatelná nedostatečnost 

následných sluţeb v oblasti podpory bydlení. Proto i pacienti, kteří by byli 

schopni ţít v přiměřeně chráněných podmínkách, musejí vyčkávat, aţ na ně 
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přijde řada. Pacienti, kteří jsou hlášeni k trvalému bydlišti mimo území 

hlavního města, jsou na tom s moţnostmi ještě o poznání hůře. 

Hospitalizace a samotná duševní porucha můţe jedincům značně ztíţit 

návrat do původního prostředí, proto je Program přípravy na CHB tak důleţitý 

a můţe přispívat k řešení této situace. Práce v PPCHB klade na pracovníky 

vysoké nároky a její výsledky nebývají příliš viditelné, přesto tuto práci 

provádí terapeutky s nadšením. Je patrna potřebnost tohoto programu, ráda 

bych vyzdvihla alespoň velký význam spolupráce Psychiatrické léčebny 

Bohnice a organizací poskytujících komunitní sluţby. Dochází k pravidelnému 

setkávání ředitelů nestátních neziskových organizací a ředitele Psychiatrické 

léčebny Bohnice. 

Za účelem nastavení spolupráce mezi PL Bohnice a nestátními neziskovými 

organizace docházelo od loňského roku také k pravidelnému setkávání 

pracovníků z PPCHB a z organizací poskytujících podporu v oblasti bydlení 

v Praze. Mezi témata setkávání sluţeb v bydlení patřilo například: vymyšlení 

jednotného postupu komunikace organizace s psychiatrickou léčebnou, 

jednotná prezentace sluţeb, jednání se zájemcem o sluţbu v oblasti bydlení, 

proces jednání s uţivatelem od prvního kontaktu po přijetí, průběţné 

aktualizace volných míst v organizacích, kriteria přijetí a nepřijetí zájemce 

o sluţbu, účtování příspěvku na péči uţivatelům sluţby CHB, téma pravidel – 

např. nutnost brát léky jako pravidlo, výstupy ze sociálního konzilia, jednotný 

formulář pro psychiatra z PLB pro všechny následné sluţby. Dále probíhal 

brainstorming na různá témata, například: málo vhodných zájemců, fluktuace 

mezi sluţbami, délka rehabilitace, opakovatelnost sluţby, finance na CHB, 

problematika situace lidí s dlouhodobě nestabilizovaným zdravotním stavem, 

kteří se vracejí do PL, co uţivatelé potřebují více – bydlet nebo rehabilitovat, 

finanční náročnost sluţeb pro některé uţivatele, párové bydlení, bydlení 

s dětmi, hospitalizovaný uţivatel chráněného bydlení. Na základě spolupráce 
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PL Bohnice a komunitních sluţeb byl pořádán seminář o bydlení (témata: 

fluktuace mezi organizacemi, indikace a motivace, docílení návaznosti péče 

skrze předávání informací mezi PL a CHB, hospitalizovaný uţivatel CHB 

 – komunikace PL a CHB, spolupráce sluţeb). 

 

Vzhledem k tomu, ţe od dubna 2010 došlo k obnovení setkávání Asociace 

komunitních sluţeb v oblasti péče o duševní zdraví (dále jen AKS) – pracovní 

skupiny pro bydlení, byla původní setkávání ukončena a namísto toho se 

pracovníci z PPCHB jako hosté účastní setkávání AKS.  

Setkávání sekce bydlení AKS probíhají jednou za 2-3 měsíce. Je kladen 

důraz na všeobecné sdílení a posilování spolupráce jednotlivých organizací. 

Plánem do budoucna je oslovit a zapojit pracovníky z psychiatrických léčeben, 

zmapovat dosavadní spolupráci psychiatrických léčeben a nestátních 

neziskových organizací.  

V Asociaci komunitních sluţeb funguje celkem pět pracovních skupin, 

kromě bydlení také pracovní skupina pro sluţby uţivatelům s kombinovanou 

diagnózou mentální handicap/psychóza, pro zaměstnávání, a dále pracovní 

skupiny vedoucích rehabilitace a vedoucích organizací. Pracovní skupiny 

sdruţují pracovníky komunitních sluţeb, uţivatele i další zaměstnance v oboru 

psychiatrie. Cílem je sdílet kaţdodenní pracovní zkušenosti, reflektovat činnost 

sluţeb s důrazem na dobrou praxi a standardy. 

Obnovení setkávání pracovní skupiny pro bydlení bylo iniciováno správní 

radou AKS, která za tímto účelem oslovila pracovnici BONA, o. p. s., aby 

setkávání zrealizovala a koordinovala. 

 

Právě BONA, o. p. s. je největší organizací poskytující sluţby v oblasti 

podpory bydlení. Během doby zde strávené jsem zaznamenala leckteré 

problémové okruhy spolupráce mezi poskytovatelem sluţby a některými 
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veřejnými orgány. Setkala jsem se s problémovou komunikací socioterapeutky 

s veřejnými opatrovníky. Zároveň jsem si uvědomila, ţe ani volba rodinného 

opatrovníka nemusí být vţdy tím nejlepším řešením. Také spolupráce 

s rodinnými příslušníky nebývá mnohdy jednoduchá, ať uţ se jedná 

o nadměrně pečující příbuzné či naopak nezájem rodiny. Dalším, a velmi 

častým, aktem je podávání ţádostí o přiznání příspěvku na péči, kdy se naráţí 

na skutečnost, ţe způsoby vyhodnocování situace jedince jsou určeny spíše pro 

jinou cílovou skupinu. Zajímavou zkušeností pro mne bylo poznání, ţe ne 

všichni jedinci v chráněném bydlení jsou s touto sluţbou spokojeni a zároveň, 

ţe si někteří jedinci na poskytovanou míru podpory zvyknou natolik, ţe ztrácí 

zájem o samostatnější formu bydlení. Pracovní poměr v BONA, o. p. s. mě 

obohacuje o mnoho informací, záţitků a setkání. 

Základní údaje o BONA, o. p. s., její poslání, cíle, cílovou skupinu, popis 

chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení a dále individuální 

plánování v BONA, o. p. s. uvádím v Příloze č. 4. 

 

8.1 Shrnutí 

Jedním z cílů mé práce bylo zjistit, jakou úlohu mají pracoviště v péči o lidi 

s duševní poruchou a jak fungují tyto komunitní sluţby v praxi. 

Na základě mého pozorování, získaných zkušeností, rozhovorů s pracovníky 

a lidmi s duševní poruchou uvedu základní pozitiva sluţeb v oblasti podpory 

bydlení. 

Pozitiva komunitní péče v oblasti podpory bydlení jsou nesporná a prolínají 

se celou mou prací. Dle mého názoru zde stačí zmínit velký význam PPCHB, 

jeţ umoţňuje větší přípravu a zmenšení rizika návratu do PLB. V CHB a PSB 

je stěţejní individuální plánování, které umoţňuje efektivní práci s uţivateli. 
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Ráda bych také zmínila dva stěţejní nedostatky komunitní péče v oblasti 

podpory bydlení. Jde především o skutečnost, ţe sluţby v oblasti podpory 

bydlení jsou v České republice nerovnoměrně rozmístěny.  

V dokumentu WHO z roku 1973, který shrnuje podmínky potřebné 

k existenci a rozvoji komunitní péče, je uvedeno, ţe sluţby mají být umístěny 

lokálně a měly by mít jasně vymezenou spádovou oblast. (Pfeiffer in Höschl, 

Libiger, Švestka, 2004) 

Přestoţe se jedná o komunitní sluţby, které by měly být poskytovány co 

nejblíţe přirozenému prostředí jedince, jsou nejvíce soustředěny ve velkých 

městech a v některých krajích ČR tyto sluţby i nadále chybí. Jelikoţ je častým 

kritériem pro moţnost vyuţívat sluţeb chráněného bydlení či podpory 

samostatného bydlení místo trvalého bydliště dle určité spádové oblasti, 

dochází tak k tomu, ţe někteří jedinci tuto sluţbu prakticky vyuţít nemohou. 

Případně se za touto sluţbou vydávají do měst, kde je poskytována a dochází 

k odtrţení od jejich původní komunity. Druhým výrazným problémem je 

nedostatečná kapacita zařízení poskytujících sluţby v oblasti podpory bydlení. 

Ještě v nedávné době byla u sluţby chráněné bydlení poptávka vyšší neţ 

nabídka, v některých organizacích tak vznikaly dlouhé pořadníky zájemců 

a jedincům nezbývalo neţ čekat. Čekací doby byly různé, většinou se jednalo 

o několik měsíců. V této skutečnosti je moţné vidět pozitiva i negativa. 

Pozitivně lze hodnotit moţnost větší a řádnější přípravy na následný přechod 

do některé sluţby v oblasti bydlení, čímţ se můţe zmenšit riziko selhání 

jedince. Ovšem i v Programu přípravy na chráněné bydlení v PLB je kapacita 

taktéţ omezená a i zde se mnohdy vyuţívá pořadník zájemců. Výrazným 

negativem čekací doby je skutečnost, ţe jedinci s duševní poruchou mnohdy 

čekají na nástup v nevyhovujících ţivotních podmínkách. Ať uţ je to prostředí 

psychiatrické léčebny, kde se zvyšuje riziko tzv. hospitalismu, nebo narušené 

domácí prostředí. Nicméně v současné době nejsou čekací lhůty na chráněné 
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bydlení tak dlouhé, jelikoţ počet zájemců je například oproti loňskému roku 

výrazně menší. Lze předpokládat, ţe hlavní příčinou je finanční situace lidí 

s duševním onemocněním, zvyšování nájemného v důsledku zvyšování cen 

elektřiny apod., coţ vede k tomu, ţe sluţby se stávají čím dál více nedostupné. 

Ve sluţbě podpora samostatného bydlení se situace příliš nemění, poptávka je 

zde stále vyšší neţ nabídka a čekací lhůty bývají většinou dlouhé. 

Dále se také hovoří o tom, ţe by od příštího roku mohlo dojít ke sníţení 

příspěvku na péči v prvním stupni. Z původních 2 000,- Kč by se mělo 

vyplácet pouhých 800,- Kč, coţ ovšem povede k dalšímu zhoršení finanční 

situace uţivatelů i samotných poskytovatelů sociálních sluţeb. Návrh na 

sníţení příspěvku na péči v prvním stupni je součástí balíčku úspor v sociální 

oblasti, který byl schválen poslaneckou sněmovnou a záleţí tedy pouze na tom, 

zda dojde ke schválení Senátem a k podpisu prezidentem.  
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Závěr 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Komunitní péče o osoby 

s duševní poruchou s důrazem na oblast bydlení“. Dle mého názoru se jedná 

o téma, které je v současné době aktuální. 

Hlavním cílem této práce bylo charakterizovat komunitní péči o osoby 

s duševní poruchou, především v oblasti bydlení, vymezit základní teoretické 

poznatky, následně popsat vývoj a současný stav poskytování sluţeb v oblasti 

podpory bydlení v ČR, zjistit, jakou mají tato pracoviště úlohu v péči o lidi 

s duševní poruchou, a uvést, jak fungují komunitní sluţby v praxi. Domnívám 

se, ţe cíle této práce se mi v odpovídajícím rozsahu podařilo splnit. 

Stručně jsem zmínila duševní poruchy schizofrenního okruhu, jejich 

příznaky a moţnosti léčby. Věnovala jsem pozornost sociálnímu postavení 

osob s duševní nemocí. Popsala jsem základní teoretické poznatky, především 

komunitní přístup, komunitní práci, komunitní psychiatrii a komunitní péči. 

Také jsem zmapovala současný systém péče o osoby s duševní poruchou v ČR. 

V kapitole o sluţbách v oblasti podpory bydlení jsem tyto sluţby vymezila dle 

Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách a poskytování těchto sluţeb jsem 

následně ilustrovala příklady několika organizací. Skrze kazuistiku a rozhovory 

s lidmi s duševní poruchou došlo k nastínění problémových situací, které 

odpovídají mému pojednání v první kapitole, kde se zmiňuji o sociálním 

postavení osob s duševní nemocí. Rozhovory s pracovnicemi mapují jejich 

názory, podtrhují pozitiva a negativa sluţeb v oblasti bydlení, uvádí překáţky 

při práci s uţivateli, principy poskytování péče a dokládají tak mé získané 

poznatky, které uvádím v osmé kapitole. Touto kapitolou splňuji cíl zaměřující 

se na fungování komunitních sluţeb v praxi.  

Přestoţe jsem si na začátku rozvrhla rozsah jednotlivých kapitol, nakonec 

jsem jej přesáhla. Jiţ během psaní prvních kapitol jsem cítila rozsáhlost tohoto 
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tématu. Nemohla jsem se naplno věnovat veškerým oblastem, přesto si myslím, 

ţe se mi vše podstatné a zásadní podařilo zahrnout. 

Skrze vlastní pozorování, nabyté zkušenosti z praxe, rozhovory 

s pracovnicemi a s lidmi s duševní poruchou a skrze studium odborné 

literatury, jsem zlepšila svoji orientaci v potřebách osob s duševní poruchou. 

Tvorba této práce mne bavila, největší problém mi činilo zkracování informací 

na minimum a také bych bývala uvítala více odborných zdrojů. 

Psaní této práce, díky němuţ jsem získala a prohloubila teoretické znalosti, 

a zároveň absolvování praxe v PPCHB PLB a zaměstnání v BONA, o. p. s., 

kde jsem získala obrovské mnoţství praktických zkušeností, bylo pro mne 

nevýslovně přínosné.  

Ráda bych se práci s lidmi s duševní nemocí věnovala i nadále. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

VÝVOJ PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍ PORUCHOU 

Současnému stavu komunitní péče o lidi s duševní poruchou předcházel 

dlouhý historický vývoj. Jiţ v dávnověku se lidé snaţili pochopit příčiny 

duševní nemoci. Od posedlosti zlými duchy se tak dostáváme k celostnímu 

pohledu na duševní nemoc, jejíţ příčina tkví v bio-psycho-sociálním kontextu 

osobnosti. (Svoboda in Svoboda, Češková, Kučerová, 2006)  

Ráda bych zde uvedla několik významných událostí z historie péče o osoby 

s duševní poruchou. 

Projevy duševních poruch byly tedy vnímány jako posedlost, která se léčila 

exorcismem. Později se posedlost začala spojovat s čarodějnictvím a mělo se 

za to, ţe vzniká sexuálním stykem čarodějnice s ďáblem. Záchrana duše byla 

důleţitější neţ záchrana těla, tudíţ docházelo k topení či pálení těla jedinců. 

Následovala léčba studenými koupelemi a poté elektrickými šoky, která 

přetrvávala aţ do 20. století. (Hartl, 1997) 

Ve středověku byli lidé s duševním onemocněním pojímáni jako děti boţí, 

konaly se slavnosti bláznů a vznikaly špitály či osady bláznů, které zřizovala 

církev. (Dörner, Plog, 1999) Zároveň však byli lidé s duševní poruchou uvrháni 

do klecí bláznů, odsouváni na lodě bláznů a upalováni na základě inkviziční 

příručky Kladivo na čarodějnice. (Svoboda in Svoboda, Češková, Kučerová, 

2006) 

V renesanci docházelo k odsunu lidí s duševní poruchou tak, ţe byli 

umísťováni do léčeben daleko mimo města, jak o tom dodnes svědčí lokalizace 

těchto zařízení. (Höschl in Höschl, Libiger, Švestka, 2004) 

V 18. století vzniká psychiatrie jako lékařský obor a za následnou 

humanizaci péče se zaslouţil především Philip Pinel a jeho ţák Jean Etien 

Dominique Esquirol. (Svoboda in Svoboda, Češková, Kučerová, 2006) „Snaha 

po novém přístupu k lidem s duševním onemocněním vrcholí v díle německého 
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psychiatra Emila Kraepelina (1856-1926), který poloţil základy klasifikace 

duševních chorob v zásadě platné dodnes.“ (Hartl, 1997, s. 154) 

Kolem roku 1900 byla psychiatrie uznána jako lékařská disciplína. 

V 19. století se uplatňovala snaha vytvářet humánní ţivotní podmínky pro lidi 

s duševní poruchou. „Objevily se dobové rehabilitační koncepty, které přinesly 

do ústavů reţim dne a činnosti obvyklé v běţném prostředí.“ (Hejzlar, 2004, 

s. 101) 

Human a Pulen (in Hezjlar, 2004, s. 101) uvádějí, ţe pro rodinné krizové 

týmy vznikající v 60. letech v Británii, byl prototypem „vznik sluţby domácí 

léčby a intervence pod vedením psychiatra Querida ve 30. letech 

v Amsterodamu.“ 

V první polovině 20. století učinila biologie objev v oblasti dědičných 

dispozicí k duševním poruchám, coţ bylo pouţito jako důvod k vyvraţďování 

v rámci nacistického plánu. I v této době však někteří lékaři rozvíjeli komunitní 

psychiatrický program. (Dörner, Plog, 1999) 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole o vývoji komunitní práce, významný rozvoj 

péče nastal v 60. letech 20. století, kdy se spojily vlivy politické, sociální 

a medicínské. Jednalo se například o hnutí za lidská práva, hnutí duševního 

zdraví, koncepci terapeutické komunity Maxwella Jonese či o nástup 

antipsychotik umoţňujících ambulantní léčbu. (Hartl, 1997) 

Psychiatrie 20. století se vyvíjí dvěma směry. Jde o biologickou psychiatrii, 

která léčí převáţně psychofarmaky, a o sociální psychiatrii, která se soustředí 

na sociální prostředí a psychické faktory. (Svoboda in Svoboda, Češková, 

Kučerová, 2006) 
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PŘÍLOHA Č. 2 

BLIŢŠÍ INFORMACE O ORGANIZACÍCH POSKYTUJÍCÍCH SLUŢBY V OBLASTI PODPORY 

BYDLENÍ 
(Interní materiál Asociace komunitních sluţeb v oblasti péče o duševní zdraví) 

 
 

 

 

  

Adresář sluţeb, které se účastní setkávání AKS                         

- pracovní skupina pro bydlení,                                                                     

aktuální ke dni 19. 11. 2010 
 

 

 

 

  

 
              

Název organizace Sídlo 
Kontaktní osoba, tel., e-

mail 
Sluţby v oblasti bydlení Kapacita Cílová skupina Kriteria k přijetí 

BONA, o. p. s.  

Pod Čimickým 

hájem 177/1, 

Praha 8 

Magdaléna Štochlová,                  

736 483 950, 283 852 380                          

stochlova@bona-ops.cz 

Podpora samostatného bydlení                       

Chráněné bydlení 

37             

55 
okruh psychóz 

věk 18 - 64 let, trvalé 

bydliště v Praze, 

okruh psychóz 

ESET-HELP, o.s. 

Vejvanovského 

1610, 149 00 

Praha 11 – Háje 

Radka Němcová,                                                                              

739 994 980, 272 937 712; 

chranenebydleni@esethelp.cz 

Chráněné bydlení 

6 – 3 

místa pro 

muţe, 3 

místa pro 

ţeny 

schizofrenie, bipolární 

afektivní porucha, 

poruchy osobnosti, 

neurózy těţšího stupně  

věk nad 18 let, 

duševní onemocnění 

 

 

AKS  

mailto:chranenebydleni@esethelp.cz
mailto:chranenebydleni@esethelp.cz
mailto:chranenebydleni@esethelp.cz
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Název organizace Sídlo Kontaktní osoba, tel., e-mail Sluţby v oblasti bydlení Kapacita Cílová skupina Kriteria k přijetí 

o.s. Baobab 
Pujmanové 1219/8, 

140 00 Praha 4 

Petra Šedivá,                                                                   

739 310 350, 241 734 050, 

osbaobab@osbaobab.cz 

Podpora nezávislého bydlení 16 

duševní onemocnění 

z okruhu 

schizofrenních a 

afektivních poruch 

věk 18-55 let, duševní 

onemocnění z okruhu 

schizofrenních a 

afektivních poruch, 

motivace 

FOKUS PRAHA, o.s. 

Komunitní tým Jih, 

Jaromírova 48,       

Praha 2 

Jana Indrová,                                                              

774 804 942,                                                       

indrova@fokus-praha.cz 

Chráněné bydlení v Bytech na 

půli cesty 
9 okruh psychóz 

věk 18 a více, trvalé 

bydliště v Praze, 

okruh psychóz 

FOKUS PRAHA, o.s. 

region Střední Čechy 

Jůnův statek č.9,       

250 65 Líbeznice 

Eva Rozporková,                             

773 073 938, 284 890 582, 

rozporkova@fokus-praha.cz 

Chráněné bydlení s 

komunitními prvky 
10 okruh psychóz 

věk 25 - 55 let, trvalé 

bydliště Stř.Č., okruh 

psychóz (ne duální 

diagnózy, ne střední a 

těţké mentální 

postiţení), aktuálně 

nazávislý na 

omamných látkách, 

spolupráce s 

psychiatrem, fyzicky 

soběstačný 

 

mailto:indrova@fokus-praha.cz
mailto:indrova@fokus-praha.cz
mailto:indrova@fokus-praha.cz
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Název organizace Sídlo Kontaktní osoba, tel., e-mail Sluţby v oblasti bydlení Kapacita Cílová skupina Kriteria k přijetí 

Fokus Ústí nad 

Labem 

Praţská 166/47,     

400 01 Ústí n/L 

Kateřina Rubešová,                 

731 495 421, 472 745 166                                    

rubesova@fokusul.cz 

Chráněné bydlení 11 okruh psychóz 

Věk starší 18ti let, 

trvalé bydliště v 

ústeckém kraji, 

okruh psychóz 

FOKUS Vysočina 
Humpolecká 736 

Pelhřimov 

Jana Baginová, 565 323 239, 

774094 151 , 

jana.baginova@fokusvysocina.cz 

Chráněné bydlení 2 

okruh psychóz 

především 

schizofrenie a 

afektivní poruchy 

věk 18 let a více, 

okruh psychóz 

Charita Opava 

chráněné a 

podporované 

bydlení pro duševně 

nemocné 

Kylešovská 10, 

746 01 Opava 

Dagmar Sliţová,                                         

553 770 124, 731 625 795, 

slizova@charitaopava.cz 

chráněné bydlení                           

sluţby následné péče 

10                 

45 
okruh psychóz 

věk 18-64let, trvalé 

bydliště 

Moravskoslezský 

kraj 

Ledovec, o.s. 

CHB Mozartova 1, 

Plzeň, Ledce 1, 

33014 firma 

Michaela Wanková,                   

775 725 336 

michaelawankova@seznam.cz 

Chráněné bydlení 12 okruh psychóz 

věk 18-64, Plzeňský 

kraj, okruh Dg, 

kontraindikace 
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Název organizace Sídlo Kontaktní osoba, tel., e-mail Sluţby v oblasti bydlení Kapacita Cílová skupina Kriteria k přijetí 

MENS SANA o. s. 

Ukrajinská 

1533/13, 708 00, 

Ostrava-Poruba 

Jana Vyplelová, DiS.             

609 944 500,                             

j.vyplelova@menssana.cz           

Martina Grucmanová, DiS.   

608 944 503                     

m.grucmanova@menssana.cz 

                                                                                                     

Podpora samostatného bydlení         
50 okruh psychóz 

Věk 18-64, okruh 

psychóz, trvalé 

bydliště na území 

města Ostravy. 

Městská charita ČB, 

Domino  

Boţeny Němcové 

53, České 

Budějovice 37361 

Pavla Šťastná,                                 

776 655 343 

pavla.stastna@mchcb.org 

podpora samostatného bydlení   

schizofrenie, deprese, 

manie, poruchy 

osobnosti, 

posstraumaticke stavy 

věk 18 - 64 let, cílová 

skupina 

Diakonie ČCE 

středisko v Brně 

Hrnčířská 27,                         

602 00 Brno 

Hana Stodůlková,                              

549 242 279,                                                  

chb.brno@diakoniecce.cz 

Chráněné bydlení 4 

různé typy 

schizofrenie, 

schizoafektivní, 

depresivní a úzkostné 

poruchy 

věk 19-64 let, trvalé 

bydliště JMK, 

příslušné duševní 

onemocnění 

Psychiatrická 

léčebna Bohnice 

Ústavní 91,           

181 00 Praha 8 

Lenka Havlíčková,                  

Eliška Hrbková                                               

284 016 241, 

lenka.kotabova@plbohnice.cz 

eliska.hrbkova@plbohnice.cz 

Poradna pro bydlení   

 cílové skupiny 

spolupracujících 

organizací 

Hospitalizovaný 

pacient, doporučení 

lékaře 
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Název organizace Sídlo Kontaktní osoba, tel., e-mail Sluţby v oblasti bydlení Kapacita Cílová skupina Kriteria k přijetí 

POCHODEŇ, 

občanské sdruţení 

pro pomoc zdravotně 

postiţeným 

Mařanova 650,                  

463 12 Liberec 25 

Jiřina Šilerová,                                          

739 081 830,                                   

485 354 546,                                  

pochoden.silerova@seznam.cz 

chráněné bydlení 16 

lidé s mentálním 

postiţením s 

kombinovanými 

vadami mentální 

handicap/psychóza 

nepřijímáme osoby na 

invalidním vozíku 

Sdruţení Práh 
Tuřanská 12,                  

620 00 Brno 

Martina Králová,                              

539051116, 606 586 440 

martina.kralova@prah-brno.cz 

nebo vedouci.bydleni@prah-

brno.cz 

Chráněné bydlení - skupinové                                                                                               

-    individuální                                

Podpora samostatného bydlení 

5                  

4                    

10 

psychotické a 

afektivní poruchy 

věk 18 - 63 let, 

bydliště Brno a okolí 

(tarif. zóny 100+101), 

stabilizovaný zdrav. 

stav, diagnóza cílové 

skupiny 
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PŘÍLOHA Č. 3 

PROGRAM PŘÍPRAVY NA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

V PLB 

 

Všechny informace o organizacích, které zpracovávám z interních 

materiálů, uvádím se souhlasem pracovníků. Zde uvedené informace jsou 

zpracovány z interních materiálů Programu přípravy na chráněné bydlení. 

 

Program přípravy na chráněné bydlení je realizován v Psychiatrické léčebně 

Bohnice. O PLB uvedu pouze článek v Příloze č. 6, který slouţí jen jako 

doplnění.  

PPCHB byl vytvořen v rámci bývalého primariátu rehabilitace 

a resocializace (dnes Centrum resocializace a terapie), slouţí především 

pro přípravu hospitalizovaných jedinců, kteří mají zájem o nějakou formu 

podpory v oblasti bydlení, ať uţ se jedná o chráněné bydlení nebo podporu 

samostatného bydlení. Program přípravy na chráněné bydlení probíhá 

především ve skupinách, výjimečně také v individuálních konzultacích.  

V současné době zde působí dvě socioterapeutky, které se pravidelně jednou 

týdně účastní porad a ranních komunit na pavilonu číslo 30 (koedukované, 

následné oddělení), kde mimo jiné vyhledávají zájemce o PPCHB. 

 

Cílem PPCHB je (interní materiál PPCHB): 

 „vyhledat, kontaktovat a motivovat vhodné zájemce o některou 

z nabízených sluţeb v oblasti podpory samostatného bydlení; 

 informovat zájemce o podpoře v oblasti bydlení, o alternativách sluţeb 

v oblasti bydlení a o dalších sluţbách podporujících proces psycho-

sociální rehabilitace; 

 pomoci zájemcům o sluţby v oblasti podpory bydlení s trénováním, 

udrţováním a ověřením dovedností potřebných ke zvládání bydlení; 
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 udrţovat kontakt s poskytovateli sluţeb, pro zajištění co nejefektivnější 

spolupráce.“ 

 

Postup při identifikaci jedince se zájmem o PPCHB 

Jedinec s duševní poruchou, který má zájem o podporu v oblasti bydlení, se 

v PLB zúčastní informační schůzky, která se koná dvakrát měsíčně na pavilonu 

číslo 4. Zde získá informace o sluţbách poskytovaných v oblasti podpory 

bydlení a alternativních sluţbách (case management apod.). Na základě dohody 

z informační schůzky jsou jedinci následně objednáni na motivační pohovor, 

na který přichází s doporučením ošetřujícího lékaře.  

Po vyhodnocení motivačního pohovoru a na základě doporučení 

ošetřujícího lékaře je jedincům poskytována pomoc při kontaktování 

organizací, které poskytují sluţby v oblasti podpory bydlení. Pomoc zahrnuje 

i podporu při zajištění náleţitostí, například vyplnění ţádostí o bydlení, 

formulování zakázky pro bydlení, doporučení při zajištění financí nebo dalších 

návazných sluţeb atd. V případě potřeby ověření, udrţení, nebo vybudování 

potřebných dovedností mohou být jedinci také zařazeni do aktivit PPCHB. 

 

Obsah Programu přípravy na chráněné bydlení 

 Exkurze 

Jde o organizaci návštěv a prohlídek především chráněného bydlení. 

Exkurze jsou umoţněny díky blízké spolupráci PLB PPCHB s organizací Bona 

o. p. s., mají informační a motivační význam pro potencionální zájemce 

o chráněné bydlení. 

 

 Informační a poradenská činnost 

Jedná se o informační pohovory, vstupní – motivační pohovory, sociálně 

anamnestické pohovory, individuální konzultace, tvorba rehabilitačních plánů, 

tvorba a úprava propagačních a informačních materiálů. 
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 Nácvik sociálních dovedností 

Cílem je zvýšit kompetence jedinců v základních sociálních interakcích se 

zaměřením na problémové situace na chráněném nebo podporovaném bydlení, 

posílit sebevědomí a adaptivní dovednosti v mezilidské komunikaci. Náplň 

setkání tvoří identifikace problémových situací, diskuze o zvoleném tématu, 

přehrávání modelových situací, poskytování zpětné vazby a edukace. 

Cílovou skupinu tvoří pacient-i/ky připravující se na chráněné bydlení či 

podporu samostatného bydlení, kteří mají stabilizovaný zdravotní stav, alespoň 

základní schopnost introspekce, motivaci k osobnímu rozvoji a skupinové 

práci, diagnózu z okruhu psychóz, nebo LMR (případně i jiné na základě 

individuální dohody) a mají k aktivitě doporučení ošetřujícího lékaře. Nácvik 

trvá 3 měsíce, poté dochází ke zhodnocení spolupráce, na základě kterého je 

moţné spolupráci prodlouţit, případně ukončit. Příklady jednotlivých témat: 

navázání kontaktu, podání ruky, asertivita, dotazování, aktivní naslouchání. 

 

 Nácvik praktických dovedností 

Cílem je snaha o zlepšení kompetencí jedinců při vyřizování záleţitostí na 

úřadech, zlepšení orientace v sociálních sluţbách, zařizování sociálních dávek, 

důchodů, upevnění postupů při získávání práce, udrţení bydlení a domácnosti. 

Náplň setkání tvoří předání základních informací, vzájemné sdělení zkušeností 

s daným tématem, praktický nácvik vyplňování formulářů.  

Cílová skupina je stejná jako u předchozího nácviku. Délka nácviku je doba 

nutná k probrání devíti témat, tedy minimálně 9 týdnů. Jednotlivá témata tvoří: 

průkazy, důchody, sociální sluţby, bydlení, práce, úřady práce, pošta, 

hospodaření s penězi, nakupování 

 

 Nácvik sociálních a praktických dovedností na cvičné kuchyňce 

Cílem je, aby si pacienti, kromě samotného vaření, mohli osvojovat, 

procvičovat nebo udrţovat některé dovednosti související s provozem společné 
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domácnosti. Jde například o úklid, nákup potravin s omezenou částkou, 

rozhodování ve skupině, spolupráci a rozdělení práce. Doba docházení jedince 

na nácvik není nijak omezena. Nácvik se koná vţdy jednou týdně a trvá hodinu 

a půl. Cílovou skupinu tvoří pacient-i/ky připravující se na chráněné bydlení či 

podporu samostatného bydlení, kteří mají stabilizovaný zdravotní stav, 

diagnózu z okruhu psychóz, nebo LMR (případně i jiné na základě individuální 

dohody), dále mají k aktivitě doporučení ošetřujícího lékaře a povolen pohyb 

mimo PL za účelem nákupu. 
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Statistické údaje za rok 2008 (interní materiál PPCHB): 

Měsíc Počet klientů 
Počet klientů v 

NSD 

Počet umístěných na 

CHB 
Noví klienti 

Počet ukončených 

spoluprací 

Leden 33 28 2 5 4 

Únor 30 26 3 4 7 

Březen 25 23 2 3 4 

Duben 43 24 2 13 7 

Květen 38 23 2 7 7 

Červen 43 21 1 13 15 

Červenec 42 23 3 11 13 

Srpen 43 21 0 14 8 

Září 44 24 1 10 10 

Říjen 45 24 5 9 11 

Listopad 46 23 3 11 9 

Prosinec 48 23 1 12 13 

Celkem 480 307 25 112 108 

 

Individuální práce: 

Měsíc Počet konzultací 

Leden 24 

Únor 15 

Březen 9 

Duben 30 

Květen 9 

Červen 27 

Červenec 21 

Srpen 23 

Září 28 

Říjen 45 

Listopad 42 

Prosinec 30 

Celkem 303 
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Propagační materiál PPCHB 
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PŘÍLOHA Č. 4 

INFORMACE O BONA, O. P. S 

 Tyto informace jsou zpracovány z interních materiálů BONA, o. p. s. 

 

BONA o. p. s. je nestátní nezisková organizace, kterou v roce 1999 zaloţila 

Nadace BONA a MUDr. Zdeněk Bašný. Bona o. p. s. poskytuje sociální sluţby 

pro osoby s duševní poruchou ve struktuře psychosociální sítě, kterou vytvořila 

Nadace BONA. 

Poslání BONA o. p. s. tvoří „úsilí o opětovné začlenění osob s duševní 

poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich ţivota při zachování důstojných 

ţivotních podmínek.“ (interní materiál BONA, o. p. s.) 

S tímto cílem poskytuje chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení 

a sociální rehabilitace. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševní poruchou, 

která významným způsobem ovlivnila způsob jejich ţivota a oddělila je od 

běţného místního společenství.  

 

Podpora samostatného bydlení 

Sociální sluţba podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je 

poskytována na území hlavního města Prahy lidem s duševní poruchou za 

účelem zvyšování nebo udrţení jejich schopností a dovedností potřebných 

k samostatnému bydlení v nechráněném prostředí. 

Cílem sluţby „je podpora uţivatelů při vyuţívání jejich vlastního 

přirozeného místního společenství, posilování osobních schopností uţivatele 

samostatně bydlet, opětovné napojení na místní instituce a komunitu 

a usnadnění přechodu uţivatele z chráněného prostředí (chráněný byt, léčebna 

apod.) do prostředí samostatného bydlení.“(interní materiál BONA, o. p. s.) 

 



 

15 

 

Chráněné bydlení 

Sociální sluţba chráněného bydlení (dále jen CHB) je poskytována taktéţ na 

území hlavního města Prahy lidem s duševní poruchou za účelem získání, 

obnovení nebo udrţení schopností a dovedností spojených s péčí o domácnost 

a vlastní osobu. BONA, o. p. s. poskytuje chráněné bydlení ve čtyřech 

objektech určených pro deset aţ patnáct osob. Sluţba je poskytována 24 hodin 

denně.  

Cílem sluţby CHB je poskytnutí ubytování, které umoţní začlenění do 

společnosti, dále jiţ zmíněný zisk, zlepšení, obnovení nebo udrţení návyků 

a dovedností souvisejících s péčí o vlastní osobu a svěřené prostory, 

tj. domácnost (medikace a spolupráce s ošetřujícím lékařem, úklid, hygiena, 

praní, ţehlení, hospodaření s penězi, spolupráce s dalšími osobami, denní reţim 

apod.). A dále aktivizace uţivatele, podpora při zisku a udrţování jeho 

kontaktů se společností a vyuţívání běţných zdrojů, včetně sociálních sluţeb. 

 

Postup se zájemci o CHB a PSB  

Tvoří jej vstupní informativní rozhovor v případě uvolněného místa, 

následuje motivační pohovor a aktualizuje se zakázka a v rámci CHB se 

domluví dva termíny docházení na CHB. Poté následuje rozhodnutí o přijetí či 

nepřijetí, sepsání podnájemní smlouvy s Nadací BONA a smlouva o poskytnutí 

sluţby sociální péče v BONA, o. p. s.. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. 

K ukončení poskytování sluţby dojde uplynutím doby, na kterou byla smlouva 

sepsána. Bývá sepisována většinou na rok (v případě CHB) nebo 15 měsíců 

(v případě PSB) s moţností prodlouţení. 
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Schéma procesu spolupráce v BONA, o. p. s. (interní materiál BONA, 

o. p. s.) 

 

 

Individuální plánování v BONA, o. p. s. 

K individuálnímu plánování dochází během prvního měsíce vyuţívání 

sluţby. Individuální plány jsou vypracovávány ve spolupráci uţivatele 

a terapeuta, a to na základě zakázky, která je předběţně formulována jiţ při 

vstupních pohovorech se zájemcem o sluţbu a dále dle aktuálních potřeb 

uţivatele během pobytu. Cíle uţivatele by měly být zaměřeny především na 

nácvik pracovních a sociálních návyků a dovedností.  

Samotný plán a jeho naplňování vede ke zmenšení, kompenzaci nebo 

překonání překáţek na cestě k realizaci celkového cíle. Je stanoven také 

dlouhodobý plán, který ukazuje směr, kterým se chce uţivatel vydat po 

„budování vztahu, 

orientace 

mapování potřeb, 

zájmů, schopností 

stanovení cílů 

 

individuální plán, dohoda 

o podpoře, definování 

moţností spolupráce  

Podpora uţivatele, 

nácviky dovedností 

Hodnocení, zpětná 

vazba“ 
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ukončení pracovní rehabilitace (přechod do jiné dílny, zaměstnání na běţném 

trhu práce apod.). Vzniku individuálního plánu uţivatele předchází orientace 

uţivatele a mapování základních potřeb. Plán je zpracováván takovým 

způsobem, aby byl pro uţivatele srozumitelný. Existuje ve dvou kopiích, 

z nichţ jednu obdrţí uţivatel a druhá je zaloţena ve spise uţivatele. Během 

doby, kdy uţivatel vyuţívá sluţbu, můţe být vypracováno více individuálních 

plánů nebo dohod o podpoře dle toho, jak se mění schopnosti, motivace 

uţivatele sluţby. Následuje zhodnocení naplňování individuálního plánu 

uţivatele. V rámci patronských schůzek pravidelně probíhá posouzení, zda je 

dosahováno osobních cílů. Dále probíhá pravidelné hodnocení uţivatele, ve 

kterém jsou posuzovány i jiné vlivy sluţby na uţivatele, neţ ty, na kterých 

spolupracuje uţivatel a pracovník v rámci individuálního plánu nebo dohody 

o podpoře.  

 

Statistické údaje za rok 2008 (interní materiály BONA, o. p. s.): 

 

Chráněná bydlení skupinová: 

Počet osob: 73 (32 ţen a 41 muţů) 

Průměrný věk: 41,4 let 

Způsobilost k právním úkonům:  způsobilých 35 osob, 

 omezených ve způsobilosti 9 osob,

 zbaveno způsobilosti 28 osob + 1 osobě 

 zbavené způsobilosti byla v březnu 

 způsobilost navrácena.  
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Příspěvek na péči: 1. stupeň závislosti přiznán 15 osobám,  

2. stupeň 8 osobám,  

3. stupeň 1 osobě.  

Přiznání příspěvku: zamítnuto 22 osobám+2 osobám byl příspěvek zamítnut 

a bylo podáno odvolání+1 osobě byl příspěvek zamítnut 

a osoba si o něj znovu zaţádala a znovu jí byl zamítnut.  

16 osob má příspěvek v řízení. 4 osoby si o příspěvek 

nezaţádaly+u 1 osoby o příspěvek nezaţádal opatrovník, 

u 3 osob se informaci nepodařilo zjistit. 

Příchod: 53 osob přišlo z psychiatrických léčeben,  

8 z domova,  

3 z jiných nestátních neziskových organizací,  

4 z psychiatrických ambulancí  

5 ze sluţby Podpora samostatného bydlení Bona, o.p.s.  

Odchod: 14 osobám byla smlouva ukončena dohodou, z toho 5 osob 

přešlo do sluţby Podpora samostatného bydlení BONA, o.p.s.,  

2 osoby odešly domů,  

2 osoby odešly k rodičům,  

1 osoba odešla k partnerovi,  

1 osoba odešla na ubytovnu 

3 osoby odešly do Psychiatrické léčebny Bohnice, 

3 osoby dostaly výpověď ze strany poskytovatele, z toho 

1 osoba odešla do vlastního bytu a 2 osoby odešly do 

Psychiatrické léčebny Bohnice,  

1 výpověď ze strany uţivatele, osoba chtěla zpět do 

Psychiatrické léčebny Bohnice,  

1 osoba zemřela. 

Počet hospitalizací: 28 

Celková délka hospitalizací: 1358 dnů 

Průměrná délka hospitalizace: 48,5 dní 
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Podpora samostatného bydlení:  

Počet osob: 61 (23 ţen a 38 muţů) 

Průměrný věk: 42,6 let 

Způsobilost k právním úkonům: 48 osob způsobilých,  

9 ve způsobilosti omezeno,  

4 zbaveny. 

 

Příspěvek na péči: 1. stupeň závislosti přiznán 9 osobám, 

2. stupeň 3 osobám,  

u 2 osob byl příspěvek přiznán, ale nepodařilo se zjistit 

v jaké výši. 17 osobám nebyl příspěvek přiznán,  

4 osobám byl příspěvek zamítnut a bylo podáno 

odvolání,  

1 osobě byl příspěvek zamítnut a osoba si o něj znovu 

zaţádala.  

12 osob má příspěvek v řízení.  

12 osob si o příspěvek nezaţádalo,  

u 1 osoby se informaci nepodařilo zjistit. 

 

Příchod: 25 osob přišlo z Psychiatrické léčebny Bohnice,  

18 z psychiatrických ambulancí,  

15 ze skupinových chráněných bydlení BONA, o.p.s.,  

1 z chráněného bydlení Eset-Help,  

1 z komunity Mýto 

1 z Azylového domu sv. Terezie,  

(tj. 3 osoby z jiných organizací poskytujících sociální sluţby.) 
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Odchod: 3 osobám byla ukončena smlouva uplynutím sjednané doby, 

z toho 2 osoby odešly do vlastních bytů a 1 osoba bydlí v bytě 

pronajatém Nadací BONA,  

12 osobám byla smlouva ukončena dohodou, z toho 5 osob bydlí 

v bytech pronajatých Nadací BONA, 2 osoby bydlí ve vlastních 

bytech, 1 osoba bydlí v samostatném bytě, 1 osoba bydlí 

v podnájmu, 1 osoba od začátku bydlela ve vlastním bytě, 

1 osoba přešla na chráněné bydlení Fokus - Praha,  

1 osoba odešla do Psychiatrické léčebny Bohnice,  

2 osobám byla smlouva ukončena dohodou v roce 2007, osoby 

bydlí v bytech pronajatých Nadací BONA,  

1 osoba přešla na skupinové chráněné bydlení BONA, o.p.s.,  

3 osoby dostaly výpověď ze strany poskytovatele, z toho 

1 osoba bydlí v bytě pronajatém Nadací BONA, 1 osoba přešla 

na skupinové chráněné bydlení BONA, o.p.s. a 1 osoba odešla 

do podnájmu,  

1 výpověď ze strany uţivatelky, osoba přešla na skupinové 

chráněné bydlení BONA, o.p.s.,  

1 osoba zemřela. 

Počet hospitalizací: 20 

Celková délka hospitalizací: 590 dnů 

Průměrná délka hospitalizace: 29,5 dní 



 

21 
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PŘÍLOHA Č. 5 

INDIVIDUÁLNÍ REHABILITAČNÍ PLÁNY 

Individuální rehabilitační plán PPCHB v PLB (interní 

materiál PPCHB) 
 

Jméno:  

Datum:  

Dlouhodobý cíl:  

Jméno provázející terapeutky:  

 

Co je jiţ hotovo (které kroky jsem jiţ učinil/a): 

 

 

 

 

Krátkodobé cíle (Co je potřeba k dosaţení dlouhodobých cílů): 

 

 

 

 

Jednotlivé kroky: 

 

 

 

 

Překáţky (vnitřní, vnější, věci, osoby): 

 

 

 

 

Zbraně/nástroje: 

 

 

 

Datum hodnocení: 

 

 

 

Podpis klienta:     Podpis terapeutky: 
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Individuální rehabilitační plán BONA, o. p. s. (interní 

materiál BONA, o.p.s.) 

 

Uţivatel: 

Terapeut:  

Datum:  

Dlouhodobé cíle: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Překáţky: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Krátkodobé cíle: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Termín rehabilitačního plánu: (po půl roce od vyhotovení) 

 

Hodnoty:  

 

Osoby:  

 

Motivace:  

 

Zvláštní přání:  

 

 

Podpis klienta:     Podpis terapeutky: 
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PŘÍLOHA Č. 6 
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