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Anotace 

Bakalářská práce „Péče o osoby s mentálním postižením v procesu deinstitucionalizace“ 

mapuje proces transformace ústavní péče o osoby s mentálním postižením na základě 

komparace dvou sociálně-politických systémů: švédského, kde je již podstatná část 

transformace dokončena,  a českého,  který stojí na začátku tohoto procesu. Zabývá se 

proměnami a srovnáním systémů na úrovni organizace služeb a jejich legislativního 

zakotvení. Přináší poznatky o úskalích procesu deinstitucionalizace ústavní péče vycházející 

ze zahraniční zkušenosti, které mohou být potenciálně využity při řízení procesu v České 

republice.  

 

Klíčová slova 

Osoba s mentálním postižením, deinstitucionalizace ústavní péče, komunitní služby, ústavní 

péče. 

 

Annotation 

The bachelor thesis "Care about People with Mental Disability in the Process of 

Deinstitutionalisation" maps the process of transformation of the institutional care about 

people with mental disability on the basis of comparison of two socio-political systems: the 

Swedish where the substantial part of the transformation has already been finished and the 

Czech that stands on the beginning of this process. It's dealing with transformations and 

comparison of the systems at the level of the organization of the services and their legislative 

anchoring. It brings in the findings about the difficulties of the process of 

deinstitutionalization of the institutional care based on the foreign experience that can be 

potentially used for running the process in the Czech Republic. 
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Úvod 

Bakalářská práce se tématicky zaměřuje na oblast péče o osoby s mentálním postižením, která 

v západních státech i České republice prochází procesem transformace směrem od ústavních 

forem péče ke službám v přirozeném prostředí klienta.  

 

V první kapitole práce jsou definovány základní pojmy používané v dalším textu, v druhé 

kapitole je shrnut proces úspěšné a vysoce pokročilé deinstitucionalizace ústavní péče o osoby 

s mentálním postižením ve Švédsku, který může posloužit jako dobrý modelový příklad pro 

Českou republiku, kde byl proces transformace zahájen o několik desetiletí později. Třetí 

kapitola se zaměřuje na situaci v České republice, konkrétně na kroky, které jsou podnikány 

směrem k deinstitucionalizaci ústavní péče o osoby s mentálním postižením na státní úrovni a 

na úrovni počinů jednotlivých ústavů. V této kapitole je provedena komparace vybraných 

aspektů transformace ve Švédsku a České republice. V poslední kapitole práce jsou nastíněna 

některá úskalí procesu deinstitucionalizace, která byla analyzována v zahraničí. Tyto 

zkušenosti jsou pro Českou republiku cenné v tom, že dávají možnost vyhnout se chybám, jež 

se při transformaci objevují. V poslední kapitole je při porovnávání přístupu 

k problematickým úskalím deinstitucionalizace ústavní péče využito poznatků, které autorka 

získala při Specifickém výzkumu katedry sociální práce realizovaném v roce 2009 „Sociální 

exkluze na místní úrovni a strategie jejího překonávání“, v jehož rámci byla zpracována 

případová studie v chráněném bydlení pro osoby s mentálním postižením Diakonie 

Českobratrské církve evangelické v obci Merklín. 
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1 Vybrané pojmy 

V této kapitole jsou definovány pojmy klíčové pro celou práci. Pro označení skupiny klientů 

sociálních služeb, na něž se práce tématicky zaměřuje, je použito termínu „osoby s mentálním 

postižením“, který nenese pejorativní nádech a vyjadřuje respekt k této skupině lidí.  

 

1.1 Osoba s mentálním postižením  

 
Podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí MKN-10 (Ústav zdravotnických informací a 

statistiky ČR, 2010) je mentální postižení stavem zastaveného nebo neúplného duševního 

vývoje‚ jenž je charakterizován zvláště porušením dovedností projevujícím se během 

vývojového období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ tedy poznávací‚ řečové‚ 

motorické a sociální schopnosti. Mentální retardace se může vyskytnout bez‚ nebo současně s 

jinými somatickými nebo duševními poruchami. 

 

Klasifikace rozlišuje následující typy mentální retardace:  

• lehká mentální retardace (F 70)  - IQ se zde pohybuje přibližně mezi 50 až 69 body 

(u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 až 12 let) 

• střední mentální retardace (F 71)  - IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (u dospělých 

odpovídá mentálnímu věku 6 až 9 let) 

• těžká mentální retardace (F 72) -  IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (u dospělých 

odpovídá mentálnímu věku 6 až 9 let) 

• hluboká mentální retardace (F 73)  - IQ dosahuje nejvýše 20 (u dospělých odpovídá 

mentálnímu věku pod 3 roky) 

• jiná mentální retardace (F 78) 

• neurčená mentální retardace (F 79) 

 

„Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež i dospělí), u 

nichž dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých 

psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Hloubka a míra postižení 

jednotlivých funkcí  je u nich individuálně odlišná.“ (Švarcová, 2000, str. 24)  
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Černá (2008) podotýká, že charakterizovat osoby s mentálním postižením jako celek je velice 

obtížné, přesto lze u těchto osob nalézt určité společné znaky, jejichž výčet předkládá 

Švarcová (2000, s. 33):  

• zpomalená chápavost, jednoduchost a konkrétnost myšlení 

• snížená schopnost až neschopnost komparace a vyvozování logických vztahů 

• snížená mechanická a zejména logická paměť 

• těkavost pozornosti 

• nedostatečná slovní zásoba a neobratnost ve vyjadřování 

• poruchy motoriky a pohybové koordinace 

• impulzivnost, hyperaktivita, nebo celková zpomalenost chování 

• citová vzrušivost 

• sugestibilita a rigidita chování 

• nedostatky v osobní identifikaci a vývoji „já“ 

• opožděný psycho-sexuální vývoj 

• nerovnováha aspirací a výkonů 

• zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí 

• poruchy v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci 

• snížená přizpůsobivost k sociálním požadavkům a některé další charakteristické  

znaky 

 

Tyto charakteristiky ztěžují lidem s mentálním postižením orientaci v běžném životě a jeho 

zvládání.  

 

Vyjádřením uznání mentálně retardovaných jako plnohodnotných členů společnosti je změna 

v jejich označování. Pojem „osoba s mentálním postižením“ (person with an intellectual 

disability) vyjadřuje, že jde v prvé řadě o osobu a postižení je její zvláštností, nikoli 

dominantní charakteristikou. Tento termín doporučila používat mezinárodní organizace 

Inclusion Internacional. Můžeme se setkat též s termíny „osoba s intelektuálním postižením“ 

nebo „osoba s potížemi v učení“, a to jak v české, tak zahraniční literatuře. (Švarcová, 2000) 
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1.2 Ústavní péče 

Ústav či ústavní zařízení (residential home, residential institution) jsou ve Slovníku sociální 

práce (Matoušek, 2008) definovány jako instituce poskytující svým klientům nepřetržitou 

péči, jež je spojena s ubytováním a se stravováním. Ústav je mimo jiné též charakterizován 

svou velikostí a lokalitou, v níž se nachází.  

 

“Ústav je do jisté míry světem pro sebe, ostrovem soběstačného řádu, v němž je život 

omezenější a předvídatelnější než v okolním sociálním prostředí.“ Matoušek (1999, str. 19) 

Takové zařízení není definováno pouze typem ubytování a počtem klientů, ale spíše 

způsobem, jakým v něm klienti žijí.  

Ústav je v podstatě totální institucí. Totální instituci definoval Goffman (1968) ve své práci 

Asylums jako místo celodenního pobytu skupiny individuí odstřižených dlouhodobě od širší 

společnosti. Tato skupina vede uzavřený a formálními autoritami řízený život. Totální 

charakter takové instituce je symbolizován bariérami  v sociální interakci s okolním světem, 

jimiž jsou zamčené dveře, vysoké zdi, mříže a podobně. V totální instituci se oproti běžnému 

životu všechny činnosti odehrávají na témže místě. Dalším specifikem je skutečnost, že 

obyvatelé totální instituce vykonávají všechny činnosti pospolu, bez soukromí a pod stálým 

dohledem. Činnosti jsou vykonávány ve stejnou dobu, denní režim je ve všech detailech 

naplánován personálem. Sled činností je často nepřirozený a stává se, že svěřenci ústavu 

nemají co na práci. 

V instituci žije velký počet svěřenců, který je řízen malou skupinou personálu, jež uvnitř 

instituce tráví pouze pracovní dobu. Mezi těmito dvěma skupinami panuje často nevraživost. 

Zatímco personál se cítí nadřazeně, svěřenci se často sami považují za bezmocné. Mezi 

personálem a  chovanci existuje velká distance, někdy bývají předepsaná témata hovoru a 

určen tón hlasu, jakým mezi sebou obě skupiny mohou mluvit. Svěřenci obvykle nemají 

informace, co s nimi personál zamýšlí. 

 

Podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. (2006) byly ústavy sociální péče 

přejmenovány na domovy pro osoby s mentálním postižením. Koncepce podpory pobytových 

sociálních služeb (MPSV, 2007) předpokládá, že formulace zákona, nový způsob financování 

a tvorba standardů kvality přispěje ke zlepšení situace v ústavní péči.  

„Ústavy sociální péče mají dosud v péči o lidi s mentálním postižením ničím nezastupitelné 

poslání a plní úkoly, na jejichž plnění není v současné době připravena žádná jiná instituce 

ani žádný jiný subjekt.“ Švarcová (2000, s. 138).  



 11 

Tato situace je platná pro Českou republiku, ve Švédsku, které je v práci uváděno jako příklad 

země prošlé úspěšnou transformací ústavní péče, již žádné ústavy nenajdeme.  

 

1.3 Komunitní služby 

Slovník sociální práce (Matoušek, 2008) definuje komunitu jako společenství lidí žijících a 

kooperujících v jedné instituci nebo v lokalitě. Komunita u svých členů uspokojuje potřebu 

blízkosti, intimity a rozšířeného domova, má svoji atmosféru, své způsoby komunikace a 

hranici více či méně prostupnou pro okolí. Komunitní péče (community care) je pak péče 

poskytovaná v rámci komunity, nebo je to péče poskytovaná členy komunity. Zatímco 

v případě péče poskytované v rámci komunity jsou poskytovateli státní či nestátní subjekty, 

ve druhém případě  mají takové aktivity spíše svépomocný charakter a péče je poskytována na 

neformální bázi.  

 

Černá (2008) rozlišuje dva typy pobytových komunitních služeb, jimiž jsou chráněné bydlení 

a podporované bydlení.  

Chráněné bydlení charakterizuje jako „dlouhodobou pobytovou službu poskytovanou osobám 

se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.“ (2008, str.182). Tato 

služba má formu individuálního nebo skupinového bydlení, obyvatelům je poskytována 

pomoc od osobního asistenta. Podporované bydlení se liší tím, že je určeno pro samostatnější 

klienty a poskytuje se přímo v jejich domácnostech. V poslední době se od tohoto třídění 

ustupuje.  

 

Chráněné bydlení (§51) je definováno jako pobytová služba sociální péče v zákoně o 

sociálních službách (108/2006 Sb.). Podpora samostatného bydlení je definována v §43. 

Dalšími službami vhodnými pro osoby s mentálním postižením, jež jsou popsány v tomto 

zákoně, jsou:  

Osobní asistence (§39) , terénní služba sociální péče, která je poskytována bez časového 

omezení v přirozeném sociálním prostředí osob. Náplní této služby je pomoci uživateli 

s činnostmi, které lidé bez postižení dělají sami. Důležitým rysem osobní asistence je její 

zaměřenost na jednotlivce, z čehož vyplývá, že musí být schopna reagovat na konkrétní 

potřeby a přizpůsobovat se v jejich změnách. (Matoušek et al., 2005) 

Centra denních služeb (§45) a denní stacionáře (§46) ambulantní služby, ve kterých může 

osoba s mentálním postižením trávit den.  
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Důležitými službami jsou též Odlehčovací  služby, které se zaměřují na pečující osobu a 

umožňují její odpočinek. 

Ze služeb sociální prevence se na osoby s mentálním postižením vztahuje zejména raná péče 

(§54) pro rodiny s dětmi do sedmi let a Sociálně aktivizační služby (§ 66,67).  

 

1.4 Deinstitucionalizace ústavní péče 

V slovníku sociální práce (Matoušek, 2005) je deinstitucionalizace (deinstitutionalisation) 

definována jako vlivný trend v soudobých sociálních službách, který prosazuje ve všech 

případech, kdy je to možné, neústavní formy péče místo ústavních.  

V materiálu Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb (MPSV, 2007) je 

deinstitucionalizace charakterizována jako proces, při němž dochází k proměně instituce jak 

ve smyslu formalizované struktury pravidel, řádu a filosofie služby, tak ve smyslu sídla 

(umístění v objektu a komunitě), aby výsledná struktura a provozování služby byly primárně 

orientovány na potřeby uživatelů a ne potřeby formalizované organizace. 

Mansell (1996) říká, že deinstitucionalizace ústavní péče je možná tím nejdůležitějším 

vývojovým krokem ve způsobu organizace služeb pro osoby s mentálním postižením 

v západní Evropě a Severní Americe za posledních 25 let. 

Deinstitucionalizace ústavní péče je  pojem dosti ambivalentní, neboť má mnoho rovin. 

Szivos (2001) popisuje, že pojmu instituce se dostalo negativní konotace skrze práci 

Goffmana. Pojem instituce se stal vyjádřením dehumanizačních praktik a segregace, což 

motivovalo reformátory ústavní péče k transformaci těchto služeb, ale ne vždy směrem 

k rozvoji adekvátních komunitních služeb.  Například v USA vláda prezidenta Nixona přijala 

termín deinstitucionalizace jako charakteristiku cíle zredukovat na třetinu počet lidí žijících 

ve státních institucích bez dalšího kroku směrem ke komunitní péči.  Ericsson (2000) též 

zdůrazňuje nejasnost pojmu. Deinstitucionalizace ústavní péče je však přesto konceptem často 

používaným v mezinárodní literatuře, jenž popisuje vývoj od ústavní péče ke komunitním 

službám. Na individuální úrovni dochází v tomto procesu k odchodu osob z ústavu do 

komunitních služeb. Na organizační úrovni jsou rušeny ústavy a jako alternativa jsou 

nabídnuty služby v komunitě, na kulturní úrovni se mění pohled na osobu s mentálním 

postižením, od perspektivy pacienta a žáka se přechází k perspektivě občana. 

Milan Cháb (2004) jako klíčový aspekt deinstitucionalizace ústavní péče v našich 

podmínkách spatřuje oddělení člověka od organizace, která je schopna službu poskytnout.  
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2 Transformace péče o osoby s mentální postižením ve Švédsku 
 
Švédsko je státem, kde začala probíhat diskuze o humanizaci a následné transformaci ústavní 

péče o osoby s mentálním postižením již na konci druhé světové války. Postupně došlo 

k úplné transformaci ústavní péče do komunitních služeb. V této kapitole je popsán 

myšlenkový základ tohoto procesu – princip normalizace, postup transformace, systém služeb 

a jeho legislativní zakotvení.  

 

2.1 Systém péče o osoby s mentálním postižením 

Základním kamenem švédského sociálního systému je princip stejné hodnoty a stejných práv 

pro každého občana. (The National Board of Health and Welfare, 2010) Centrální vláda je 

v oblasti sociálních záležitostí pověřena tvorbou legislativy, rámcovým plánováním a 

distribucí, sociálním pojištěním. Regionální autority na úrovni kraje (county, šved. län) nesou 

zodpovědnost za zdravotní péči, lokální autority na úrovni obcí (municipalities, šved. 

kommuner) zodpovídají za sociální služby. Sociální a zdravotní služby jsou upraveny 

rámcovou legislativou, která vytváří kostru a určuje cíle péče. Tento model dává prostor pro 

interpretaci zákona lokální výkonnou mocí a vytváření vlastních předpisů. (Swedish disability 

policy, 2009)  

 

V oblasti péče o osoby s postižením jsou jednotlivé vládní orgány koordinovány Švédskou 

agenturou pro koordinaci politiky postižení Handisam. Za účelem zlepšení práce o osoby 

s mentálním postižením  byl vypracován národní akční plán  „Od pacienta k občanu. Národní 

akční plán pro politiku postižení“, který prosazuje myšlenku, že záležitosti osob s postižením 

by měly být reflektovány a  řešeny ve všech sférách společnosti, neměly by se omezovat 

pouze na oblast zdravotní péče, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Politika zdravotního 

postižení klade důraz na identifikaci a odstranění překážek bránících lidem s postižením 

v plné participaci ve společnosti, dále zdůrazňuje prevenci a boj proti diskriminaci. Cílem 

politiky je poskytovat dětem, mládeži a dospělým nástroje umožňující co nejkvalitnější život, 

o jehož směřování sami rozhodují. (Handisam, 2006) 

 

Silné postavení mají ve Švédsku také organizace osob s postižením. Jejich účast na tvorbě 

politiky postižení je důležitou součástí demokratického procesu. Většina těchto organizací je 

členem Švédské federace postižených (HSO).  



 14 

Národní úřad zdraví a sociální péče (National Board of Health and Welfare) je hlavním 

orgánem v oblasti péče o osoby s mentálním postižením. Úkolem tohoto úřadu je podporovat 

a dohlížet na vykonavatele sociální a zdravotní péče. Sbírá a analyzuje informace z oblasti své 

působnosti, tvoří standardy služeb na základě legislativy a informací získaných z průzkumů, 

provádí supervizi nad výkonem služeb a dodržováním standardů. Krajské úřady (County 

Administrative Boards, länsstyrelse) jsou zodpovědné za kontrolu kvality sociálních služeb 

v jejich působišti.  

Služby pro lidi s  mentálním postižením byly dříve administrovány prostřednictvím Krajské 

rady (County Council, landsting), na jejíž úrovni existovaly speciální organizace oddělené od 

orgánů zdravotní péče. Na konci osmdesátých let začalo docházet k decentralizaci 

poskytování služeb a odpovědnosti za jejich kvalitu. Zodpovědnost převzaly jednotlivé obce 

(municipalities, communer). (Swedish disability policy, 2009) 

 

 

Povinnosti obce dle zákona  upravujícího služby pro osoby s mentálním postižením „Act 

concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (1993:387)“   

(Swedish Government Offices, 2006) jsou následující : 

1. pravidelně zjišťovat, koho v působnosti obce se zákon dotýká, jakou mají tyto osoby 

potřebu podpory a služeb 

2. v nejlepší možné míře uspokojovat potřeby osob, jichž se zákon dotýká 

3. opatřovat informace o cílech a prostředcích týkajících se aktivit zajišťovaných dle 

zákona 

4. pomáhat osobám, jichž se zákon dotýká, zajistit přístup k zaměstnání a školnímu 

vzdělání 

5. pomáhat osobám, jichž se zákon dotýká, se zajištěním právního poradenství a 

sháněním zástupců v těchto záležitostech 

6. spolupracovat s organizacemi, které zastupují lidi s postižením 

 

Co se týče ceny služeb, pro představu v roce 2006 činily celkové náklady, které okresy 

zaplatily za služby pro osoby s mentálním postižením, 3,9 bilionu euro. Osmdesát procent této 

částky činily náklady na speciální služby poskytované dle zákona „Act concerning Support 

and Service for Persons with Certain Functional Impairments (1993:389)“, kraje platily tu 

část, která byla určena pro dávky na osobní asistenci. Zbylých dvacet procent činily náklady 

na běžné sociální služby a zdravotní služby. Vedle toho zde byly ještě náklady na transportní 
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služby, které v daném roce činily 38 milionů euro. Služby pro osoby s mentálním postižením 

se rychle rozrůstají a využívají více a více prostředků. V roce 2000 náklady na služby tvořily 

8,9 procenta zdrojů, v roce 2006 vzrostly náklady na 11 procent. Z národní perspektivy tvoří 

náklady na služby pro osoby s postižením 1,6 procenta hrubého národního produktu (Swedish 

disability policy, 2009). 

 

2.2 Prevalence mentálního postižení ve Švédsku 

Pro plánování služeb je potřeba vědět, kolika osob se tato problematika dotýká. Ve Švédsku 

žilo v roce 2009 okolo 9,349 milionu lidí (Statistic Sweden, 2010). Podle výzkumu pracovní 

síly prováděném v roce 2007 ve Švédsku má 919 tisíc lidí ve věku od 16 do 64 let nějaký 

druh postižení. V době největšího rozkvětu ústavní péče žilo v ústavech okolo 14 000 dětí, 

dospívajících a dospělých osob s mentálním postižením. Dnes žije ve Švédsku asi 36 000 

osob s mentálním postižením, z toho asi 17 000 dětí a dospívajících a přes 40 procent z tohoto 

počtu jsou ženy. (Swedish disability policy, 2009) 

 

2.3 Vývoj a zánik ústavní péče 

V padesátých letech 19. století započala ve Švédsku výstavba ústavů pro osoby s mentálním 

postižením. Tento proces byl vyvolán celospolečenskými změnami způsobenými 

industrializací a urbanizací, jež vedly k rozpadu tradičních rodinných jednotek. Osoby 

s mentálním postižením se náhle ocitly v situaci, kdy o ně vlastní rodina nemohla pečovat. 

Ericsson (2002) ve své práci popisuje vývoj, postupnou transformaci a zánik jedné z těchto 

institucí, ústavu Carslund, který se nacházel v správním obvodu Stockholm. Toto typické 

ústavní zařízení mělo projít velkou přestavbou v padesátých letech, v době, kdy se ve 

společnosti začal prosazovat princip normalizace. Ústav měl podle plánů pojmout až 500 lidí. 

Ideou přestavby bylo vytvořit v ústavu vzdáleném od civilizace separátní komunitu, která by 

fungovala jako běžná společnost. To znamenalo vystavět školu, budovu pro denní aktivity, 

budovu pro volnočasové aktivity atd.. Měla být tedy narušena tradiční a nepřijatelná ústavní 

forma „vše v jednom“. Toto období bylo podle Černé (2008) předstádiem 

deinstitucionalizace, dobou decentralizace a zkvalitňování životních podmínek v ústavech. 

Výstavba nakonec kvůli omezeným finančním prostředkům nebyla dokončena. Ústav se 

přesto do šedesátých let rozrůstal. Skupiny klientů byly rozdělovány do menších, aby bylo 

možno poskytovat individuální péči. Carslund byl izolovaný a nacházel se daleko od 
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Stockholmu, proto byla pro rodiny klientů do místa zajišťována doprava a začaly se též 

podnikat výlety s klienty mimo areál ústavu.  

Počátkem sedmdesátých let se začal formovat společenský diskurz o situaci osob s mentálním 

postižením a ústavní péče začala být tvrdě kritizována. Velká část této kritiky vycházela z řad 

rodičů klientů, ale i z řad personálu, který si stěžoval na své pracovní podmínky, jež mu 

neumožňují vyvinout vlastní iniciativu v práci s klienty. Veřejná debata se přenesla i do 

mediální sféry. Bouřlivé reakce vyvolala báseň od lékařky Dahlinové (Poems from Carslund). 

Dahlinová pracovala v ústavu a popsala poměry tamějších klientů. Švarcová (2000) uvádí, že 

na počátku sedmdesátých let se ve Švédsku zformulovalo první hnutí sebeobhájců z řad 

mladých lidí s mentálním postižením.  

V roce 1971 provedlo ministerstvo zdravotnictví v Carlslundu inspekci a shledalo, že 

podmínky pro život klientů jsou v mnoha směrech nedostačující. Bylo provedeno šetření mezi 

osobami s mentálním postižením a na jeho základě začaly být plánovány komunitní služby. 

Klienti se začali z  Carlslundu stěhovat. V první fázi se do komunitních forem bydlení 

přestěhovalo pouze osmnáct procent klientů, neboť služby nebyly ještě dostatečně rozšířeny. 

Zbytek putoval do jiných ústavů. V roce 1975 byly vypracovány plány na modernizaci a 

podstatní snížení kapacity ústavu, nakonec se ale od nich ustoupilo a ústav byl definitivně 

uzavřen. V roce 1985 přestala být ústavní péče o osoby s mentálním postižením  v rámci 

legislativy rozlišována jako sociální služba. Tím skončila éra ústavní péče ve Švédsku.  

2.4 Transformace služeb 

Ericsson (2000) rozlišuje ve vývoji komunitních služeb tři generace: 

V první generaci služeb byly osoby s mentálním postižením ještě stále striktně děleny na 

„vzdělavatelné“ a „nevzdělavatelné“. První vzniklé komunitní služby byly nabízeny pouze 

osobám s lehkým stupněm mentálního postižení. Tyto služby bylo jednoduché vystavět a 

potřebovaly jen málo personálu.  

Druhá generace již nabízela péči uvnitř komunity pro všechny osoby s mentálním postižením. 

Velký vliv na formování těchto služeb měli sami klienti, kteří vyrůstali ve vlastní rodině a 

v dospělosti byl pro ně život v ústavu nepřijatelný. Nová struktura bydlení v malých bytech 

s vlastními ložnicemi zároveň vytvářela nátlak na kvalitu bydlení v ústavech, kde začala být 

snižována kapacita a klienti dostávali jednolůžkové pokoje. 

Třetí generace služeb je stále v procesu tvorby. Klienti se sami podílejí na podobě služeb.  

„ Pokud má osoba možnost kontrolovat svůj vlastní život, nebude žádat speciální služby, tedy 

speciální domy se specializovaným personálem. S novou formou podpory, osobní asistencí, 
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mohou tyto osoby dostat podporu na tolik hodin v měsíci, kolik potřebují. Když je taková 

podpora personálu osobní, osoba si jí může vzít sebou na místo, kde chce žít.“ Ericsson 

(2000, str.8)  

 

Ericsson (2002) uvádí jako příklad podoby komunitních služeb pro osoby s mentálním 

postižením tzv. Stockholmský model. V rámci tohoto modelu popisuje tři typy bydlení: 

Typ bydlení A: Tento typ byl lokalizován v několika bytech, obvykle čtyř až šesti, 

rozšířených po běžné obytné zóně. Jeden z bytů sloužil servisním účelům, ostatní poskytovaly 

přístřeší buď jednotlivcům, nebo malé skupině osob s mentálním postižením. Obyvatelé 

sdíleli kuchyň, obývací pokoj a koupelnu, ložnice měli samostatné. Tento typ bydlení byl 

určen pro takové klienty, u nichž se předpokládala vysoká míra soběstačnosti. Služby 

personálu se měly využívat  jen v případě potřeby. 

Typ bydlení B: V tomto typu bydlela skupina pěti lidí pospolu v rámci jednoho bytu. Každý 

měl svůj pokoj, koupelna, obývací pokoj a kuchyň byla sdílena všemi. V bytě byl přítomen 

personál sedm dní v týdnu. Tyto skupinové byty byly často dosti rozměrné, proto se 

nechávaly speciálně stavět, kdežto u předchozího typu se využívala už dostupná zástavba. 

Bydlení bylo určeno klientům, kteří potřebovali vyšší stupeň podpory personálu po celý den.  

Typ bydlení C: Co se týče personálního obsazení a prostorového uspořádání, podobalo se toto 

bydlení předchozímu typu, bylo však určeno pro osoby se speciálními potřebami, což 

vyžadovalo navíc  přítomnost speciálně vyškoleného personálu, například psychologa, 

psychiatra nebo sociálního pracovníka. Počet obyvatel byl menší než u předchozího typu, 

většinou okolo čtyř osob.  

Seskupení takových skupinových bytů či domů bylo většinou řízeno jedním manažerem 

služby, který měl zodpovědnost za provoz. Předpokládalo se, že personál nebude vázán na 

jeden konkrétní byt, ale bude se dle potřeby přemisťovat ve svém obvodu.  

V místech skupinových bytů se budovala centra denních aktivit s kapacitou až čtyřicet lidí. 

Dbalo se na to, aby tato centra fungovala v místě, kde i ostatní lidé trávili svůj pracovní den. 

V každém kraji  byl k dispozici tým konzultantů pro provoz služeb, kraj se rozdělil na 

šestnáct oblastí, z nichž každá měla vlastní tým, který se skládal z profesionálů jako je 

sociální pracovník, psycholog, rekrealog, fyzioterapeut, logoped, lékař a zdravotní sestry.  

Služby běžné denní potřeby, jako je například kadeřník, pošta nebo obchody, využívaly osoby 

s mentálním postižením stejně jako běžní občané přímo v komunitě.  
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Ve vrcholné době ústavní péče žilo v ústavech okolo 14 000 dětí, dospívajících a dospělých 

s mentálním postižením. Dnes se všichni tito lidé přesunuli do domů integrovaných 

v komunitě. Předškolní děti v současnosti navštěvují stejné typy zařízení jako jejich vrstevníci 

v komunitě, kde bydlí. Děti školního věku navštěvují speciální třídy integrované do 

základních škol. Pro rodiče těchto dětí existují odlehčovací služby ve formě hlídání v jejich 

vlastních bytech nebo formou krátkodobých pobytů dětí mimo domov. Děti, které nemohou 

žít v rodině, bydlí v malých rodinných jednotkách. Pro děti i dospělé se speciálními potřebami 

jsou v místě jejich bydliště dostupné profesionální služby (např. rehabilitace). V dnešní době 

žije okolo 19 000 dospělých lidí s mentálním postižením ve vlastních domovech s osobní 

asistencí nebo v skupinových domovech, které jsou situovány v činžovních, řadových nebo 

samostatných domech. Alternativou je skupina bytů v jednom činžovním domě, s jedním 

servisním bytem pro personál a jedním bytem pro společenská setkání. Denní aktivity pro 

klienty jsou lokalizovány v oblasti, kde jejich klienti bydlí. Dříve byly tyto aktivity 

provozovány ve speciálních denních centrech, objevuje se snaha integrovat osoby 

s mentálním postižením na běžné pracoviště za pomoci asistenta.  (Swedish Disability policy, 

2009) 

2.5 Proces normalizace  

Ve čtyřicátých letech vzrůstal ve švédské společnosti vliv organizací postižených občanů. 

V tomto období, které bylo poznamenáno ekonomickou krizí předchozích let, vyvstala otázka, 

jakým způsobem formovat sociální služby ve společnosti blahobytu. Jako reakce na toto 

uvažování byl v roce 1943 zřízen Výbor pro částečně tělesně schopné (termín je dobový a 

označuje osoby se středně závažnou formou postižení). Výbor vypracoval v roce 1946 

vyjádření, v němž se objevuje princip normalizace. Idea normalizace přináší na člověka 

s postižením pohled jako na občana a člena společnosti, využívat služby je demokratickým 

právem osob s postižením a společnost by měla toto právo garantovat. Samotná organizace 

služeb by měla klientům přinést normalizaci jejich životních podmínek. Dle raného švédského 

pojetí tohoto principu bylo úkolem sociálních služeb usilovat o maximalizaci kvality života 

jejich uživatelů a reprodukci běžných životních zkušeností nepostižených občanů.  (Emerson, 

2001) 

Nirje (in Emerson, 2001) popisuje klíčové charakteristiky takových životních zkušeností 

v osmi oblastech: 

1. Denní rytmus klienta by měl zahrnovat prvky a vzorce chování jako u běžného 

občana, tedy čas vstávání, oblékání, jídel, odpočinku na konci dne. 
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2. V týdenním rytmu nelze pouze rozlišovat pracovní a volné dny, ale je též třeba 

umožnit klientům užít si domova, práce, volnočasových aktivit a to v jiném 

nastavení než ve všední dny. 

3. Během roku by měla být umožněna účast na dovolené. 

4. Během svého životního cyklu by klienti měli být vystaveni normálním podmínkám 

dětství, dospělosti, dospělosti a stáří a očekáváními s těmito obdobími spojenými.  

5. Klienti by mají právo na sebeurčení. 

6. Měl by být umožněn vývoj heterosexuálních vztahů a právo na svatbu. 

7. Ekonomické standarty klientů zahrnují rovný přístup k sociálním dávkám a 

mzdám za odvedenou práci.  

8. Životní prostředí klientů se má podobat životnímu prostředí občana v běžné 

populaci, což znamená mít možnost navštěvovat školu, zaměstnání atd.. Tato 

zařízení mají být prostorově oddělena od budovy, kde klienti bydlí.  

 

První koncepce normalizace se zaměřují na záruku plného požívání občanských práv osobami 

s mentálním postižením, avšak o integraci do společnosti se ještě neuvažuje jako o nutné 

podmínce pro jejich naplnění. Ideou doby bylo, že plnohodnotného života a požívání všech 

práv lze dosáhnout i v podmínkách segregovaných institucionálních služeb, rovnost tedy 

neznamenala automaticky integraci.  

Hlavním motivem pro princip normalizace bylo samozřejmě zajištění plnohodnotného života 

a sociálního blaha pro lidi s postižením, byly zde však i motivy společenské, zejména pak 

ekonomické povahy vycházející z myšlenky, že pokud se prostřednictvím nové úpravy služeb 

zvýší schopnost klientů s mentálním postižením postarat se o sebe sama, sníží se požadavky 

na jejich podporu od státu.  

Garantovat občanská práva osobám s mentálním postižením a umožnit jim participaci ve 

společnosti v podmínkách segregované instituce se ukázalo jako nemožné. Jedinou cestou, jak 

zpřístupnit osobám s mentálním postižením plné využívání jejich práv, bylo otevřít pro ně 

veřejné sociální služby. (Ericsson, 2000) 

 

Zatímco ve Švédsku se princip normalizace vyvíjel již na konci čtyřicátých let, Švarcová 

(2000) o něm v českém kontextu hovoří jako o nově se prosazujícím trendu, jehož název je 

pro naše prostředí poněkud zavádějící .Szivos (2001) shrnuje pozitivní změny i negativa, 

které přinesl koncept normalizace: Přínosem je důraz na uspokojující životní standardy pro 

mentálně postižené a celkové zlepšení jejich životních podmínek, jako problematický se však 
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ukazuje předpoklad přizpůsobení života těchto lidí standardům většinové společnosti (jak je 

typické hlavně pro americké pojetí normalizace).  

 

2.6 Legislativa 

 Princip normalizace a transformace péče o osoby s mentálním postižením se odráží 

v proměnách švédské legislativy upravující tuto oblast. Do čtyřicátých let nebyla v zemi 

legislativa, která by upravovala typy služeb, jež mají být poskytovány osobám s mentálním 

postižením.  (Ericsson, 2002) 

Zákon z roku 1954 (Act on education and care of some mentally subnormal) nastavil 

povinnou školní docházku pro skupinu vzdělavatelných dětí s mentálním postižením. Též byl 

ustanoven státní dohled nad poskytovanými službami. Zákon upravoval již i podobu služeb 

pro osoby s těžším stupněm mentálního postižení, které byly řazeny do kategorie 

„nevzdělavatelní“, ustanovil centrální řízení služeb prostřednictvím krajských  rad (County 

Counsil). V období vydání tohoto zákona se začaly objevovat první komunitní služby. Děti 

s mentálním postižením, které vyrůstaly ve své rodině a navštěvovaly školu v místě bydliště, 

ve své dospělosti na základě zákonného doporučení mohly žít doma a přes den navštěvovat 

centra v komunitě, kde jim byla poskytována péče. Tyto služby byly doporučovány pouze pro 

osoby s lehčím stupněm mentálního postižení. Pro děti byly zřizovány speciální třídy nejdříve 

v budovách, které se běžně přes den nevyužívaly, později se přesunuly do normálních škol. 

Pro „nevzdělavatelné“ se postupně začaly zřizovat praktické třídy. Vzrůstající pozornost byla 

věnována osobám s těžkým postižením, které dosud většinou žily v zařízeních nemocničního 

typu, byly pro ně budovány nové ústavy.  

V roce 1967 vyšel další zákon týkající se osob s mentálním postižením – Act on specially 

services for some mentally retarded. Největším přispěním tohoto zákona bylo vzdělávání pro 

všechny děti s mentálním postižením, tedy i pro ty z předchozí kategorie „nevzdělavatelní“. 

Tímto zákonem přestala tato kategorie formálně existovat.  

V průběhu sedmdesátých let byla konečně prakticky implementována idea „open care“, tedy 

péče v komunitě, která se objevila již v zákoně z roku 1954. V roce 1977 byl ustanoven výbor 

pro speciální služby, jehož práce vedla k vydání zákona Act on special services for mentally 

retarded and others. Zákon v roce 1985 přestal ústavní péči rozpoznávat jako sociální službu. 

(Ericsson, 2002) 
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V roce 1993 vyšel Act Conerning Support and Service for Persons with Certain functional 

Impairment – LSS (1993:387). Tímto zákonem byla převedena zodpovědnost za chod služeb 

na lokální autority. Změnou bylo také to, že osoby v tomto zákoně přestaly být označovány 

podle typu postižení, ale podle stupně podpory, kterou potřebují. Tento zákon ustanovil deset 

kategorií služeb pro osoby s postižením: 

1. Poradenství  a jiné formy osobní podpory, služba poskytovaná odborníky, jimiž jsou 

sociální pracovník, psychoterapeut, psychiatr a pod.. 

2. Osobní asistence, která může být na základě klientovy volby poskytována jedním či 

více asistenty. Obce jsou zodpovědné za financování této služby osobám, které 

potřebují méně než dvacet hodin osobní asistence týdně. Osoby, které potřebují více 

než dvacet hodin asistence týdně jsou dostupné dávky na pokrytí této služby. Toto 

právo je ukotveno v  zákoně „The Assistent Benefit Act (1993:389)“. Obce jsou 

v tomto případě zodpovědné za platbu prvních dvaceti hodin asistence.  

3. Společnictví. Služba pro ty, pro něž není určená osobní asistence, společník pomáhá 

klientovi dosahovat participace v komunitě. 

4. Osobní kontakt. Tato služba je poskytována prostřednictvím společníka a pomáhá 

klientovi překonávat sociální izolaci a účastnit se volnočasových aktivit. Poskytuje 

rady v různých problematických situacích a osobních záležitostech právní povahy. 

Tato služba může být též poskytována podporující rodinou. 

5. Odlehčovací služby poskytované v domácnosti klienta .  

6. Krátkodobé pobyty mimo domov v odpočinkovém zařízení, v kempu, v jiné rodině. 

Tato služba slouží jak rodině klienta, které poskytuje odpočinek od péče, tak 

klientovi, kterému umožňuje rekreaci. 

7. Hlídání školních dětí do dvanácti let věku. Pro děti, kterým z nějakého důvodu 

nevyhovuje navštěvování běžných zařízení pro ně určených. Poskytuje se během dne 

i o prázdninách.  

8. Rodinné domy nebo domy se speciálními službami pro děti a mládež. Tato pobytová 

služba je určena pro děti a mládež, kteří z různých důvodů nemohou žít se svojí 

rodinou. Jde o malé rodinné jednotky, v nichž děti bydlí spolu s personálem.  

9. Pobytová zařízení se speciálními službami pro dospělé a jiná speciálně upravená 

zařízení. Tato služba zahrnuje všechny dlouhodobé pobytové neústavní formy péče o 

dospělé osoby s mentálním postižením. Typickým příkladem jsou skupinové domy 

(group houses) nebo podporované bydlení.  
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10.  Denní aktivity. Služba určená klientům, kteří nenavštěvují školu ani zaměstnání. 

V centrech denních aktivit tráví svoje dny. (Swedish disability policy, 2009) 

 

Co se týče ceny služeb, jsou ze zákona až na pár výjimek poskytovány zdarma. Osoby, které 

pobírají dávky na úhradu osobní asistence, platí za tuto službu příslušnému okresu, který 

asistenci zajišťuje. Lidé žijící v skupinových domech obvykle platí mírné poplatky za 

ubytování, stejně tak rodiče dětí, které s nimi nežijí.  

Zákon dává každému jedinci právo ovlivňovat jemu poskytované služby do co největší míry. 

Speciální služby nejsou poskytovány automaticky, ale pouze pokud je potenciální příjemce 

žádá. Pokud je příjemce mladší patnácti let, nebo není schopen činit rozhodnutí o podobě 

služeb, přebírá za něj zodpovědnost poručník, což může být osoba starší sedmnácti let včetně. 

Ze zákona též vyplývá povinnost vypracovat individuální plán, který má vznikat v součinnosti 

klienta a poskytovatele služby  (Swedish disability policy, 2009). 

 

V legislativním vývoji lze vysledovat proměnu přístupu k osobám s mentálním postižením. 

V zákonech ze čtyřicátých a padesátých let můžeme identifikovat přístup typický pro danou 

dobu – speciální organizace na regionální úrovni poskytují speciální služby, které se zdají být 

pro skupinu osob s mentálním postižením adekvátní. Tyto osoby dostávaly takovou péči, jaká 

pro ně byla dle mínění autorit vhodná. Ústavní péče byla považována v té době za vhodné 

řešení. Osoby s mentálním postižením podléhaly evidenci.  

Zákon z roku 1985 vyjadřuje již jinou tendenci. Jeho ideou bylo, aby osoby s mentálním 

postižením měly přístup ke službám dostupným běžné populaci. Od sociálních služeb se 

začalo vyžadovat, aby se přizpůsobily potřebám těchto nových klientů. Celkově bylo nutno 

přiznat osobám s mentálním postižením plná občanská práva.  

 

V roce 2001 byl ve Švédsku vydán zákon o sociálních službách ( Social Services Act, 

2001:453). V zákoně (Swedish Government Offices, 2005) jsou definovány tyto  cíle 

sociálních služeb :   

• zajištění ekonomické a sociální ochrany 

• dosažení  rovnosti životních podmínek klientů 

• aktivní participace v životě komunity 

 

Zákon ustanovuje zodpovědnost obcí za sociální služby na jejich území. Obce jsou povinny 

kontrolovat, zda osoby žijící v jejich oblasti mají zajištěny ty typy služeb, které potřebují.  
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Orgánem výkonu obecní působnosti v oblasti sociálních služeb jsou komise, (social welfare 

committee), které jsou zřizovány obecními radami (municipal counsils). Obec též může 

uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb s jiným subjektem -  agenturou poskytující 

služby.  

 Úkoly komise zahrnují povinnost se co nejblíže seznámit s životními podmínkami v obci, 

participovat na komunitním plánování a spolupracovat s dalšími zainteresovanými subjekty, 

dodávat informace týkající se sociálních služeb v obci, pomáhat zajišťovat dobré životní 

podmínky, mít zodpovědnost za poskytování péče a služeb.  

Komise pomáhá jedinci žít v přirozením prostředí prostřednictvím domácí péče a podobnými 

službami, dále provozuje poradenskou kancelář, centra sociální péče, pohotovostní sociální 

služby. Sjednává klientům kontaktní osoby, které pomáhají při vyřizování osobních 

záležitostí. Komise též zajišťuje pracovní aktivity pro klienty sociálních služeb a jejich 

ubytování  v rodinných domech a jiných domech zajišťujících bydlení a péči. Obec  

zodpovídá za jejich dostupnost ve své správní oblasti.  

Osoba se sníženou soběstačností má ze zákona nárok na osobní asistenci, kterou jí zajistí 

komise. 

Co se týče osob se zdravotním postižením, obec by se měla snažit zabezpečit, aby tito lidé 

měli možnost participovat v komunitě a žít jako ostatní. Má povinnost vystavět bydlení, které 

bude uspokojivé z hlediska speciálních potřeb jeho obyvatel. Komise by měla být dopodrobna 

obeznámena s životními podmínkami a omezeními lidí s mentálním postižením a měla by o 

svých zjištěních v této oblasti informovat dostupné sociální služby. Obec má pak 

v kompetenci s kraji a dalšími orgány veřejné správy plánovat sociální služby pro osoby 

s mentálním postižením  na svém území.  

Soukromé residenční sociální služby nelze poskytovat bez pověření a povolení krajské 

správní rady (county administrative board). U ostatních služeb stačí pověření a smlouva 

s obcí.  
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3 Transformace péče o osoby s mentálním postižením v České 

republice a komparace se Švédskem 

 
V této kapitole je nastíněn průběh procesu deinstitucionalizace ústavní péče v České republice 

a kroky, které jsou tímto směrem v současné době podnikány. Tyto kroky jsou dány do 

souvislosti s vývojem ve Švédsku. Systém sociálních služeb České republiky a Švédska je 

vzhledem k odlišnému historickému vývoji a typu sociálního státu v mnoha aspektech velmi 

těžko porovnatelný, srovnání se proto zaměřuje na univerzální principy umožňující osobám 

s mentálním postižením život mimo ústavní zařízení a na to, do jaké míry jsou v obou státech 

naplňovány. 

 

3.1 Systém péče o osoby s mentálním postižením 

Zastřešujícím orgánem sociální péče v České republice je ministerstvo práce a sociálních 

věcí. Hlavním úkolem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV)  je příprava 

dlouhodobých systémových opatření, právních předpisů a podpora rozvoje kvality 

poskytovaných služeb. (MPSV, 2010) 

Obce mají dle zákona 108/2006 Sb. za úkol zjišťovat potřeby sociálních služeb osob nebo 

jejich skupin na svém území, zjišťují dostupnost informací o poskytovaných službách na 

svém území, spolupracují s dalšími obcemi či kraji při zprostředkování pomoci, a mohou 

zpracovat střednědobý plán rozvoje služeb (§ 94). Kraj má povinnosti stejné jako obce, navíc 

ale povinně zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi ve 

svém správním území, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým 

jsou poskytovány sociální služby, dále sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních 

služeb a informuje o tom ministerstvo.  

 Sociální služby poskytují obce a kraje, které mapují potřeby lidí a zřizují organizace 

poskytující sociální služby, MPSV, které je přímým zřizovatelem pěti specializovaných 

ústavů sociálních služeb a síť nestátních neziskových organizací a fyzických osob. (MPSV, 

2009) 

 

Inspekci dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. provádí krajský úřad, nebo 

ministerstvo práce a sociálních věcí v případě, kdy kraj je zřizovatelem nebo zakladatelem 

služby.  
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Co se týče financování služeb, ministerstvo vyhlašuje každoročně dotační řízení, jehož cílem 

je přispívat na provoz nestátních neziskových organizací. (MPSV, 2009) Financování je 

v zákoně upraveno následovně: dotace ze státního rozpočtu se poskytují poskytovatelům 

služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Dotace je poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje. 

Kraj předává ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na příslušné období (§ 101).  

 

V České republice funguje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, který byl zřízen 

usnesením vlády české republiky  č 151 z 8. května 1991 jako stálý koordinační, iniciativní a 

poradní orgán pro řešení problematiky podpory osob se zdravotním postižením. Zabývá se 

meziresortními problémy, plní tedy podobnou funkci jako švédská agentura Handisam. Tento 

orgán spolupracoval na přípravě Národního plánu pomoci zdravotně postiženým občanům 

(NPP), Národního plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení 

(NPO), které vláda schválila v letech 1992 a 1993, a Národního plánu vyrovnávání příležitostí 

pro občany se zdravotním postižením (NPVP), přijatého v roce 1998, přičemž tento dokument 

byl každoročně aktualizován. V roce 2004 přijala vláda Střednědobou koncepci státní politiky 

vůči občanům se zdravotním postižením, z níž vycházel Národní plán podpory a integrace 

občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009. (Vláda ČR, 2009) 

 

3.2 Srovnání se systémem péče o osoby s mentálním postižením  ve Švédsku 
 

Stejně jako ve Švédsku je systém péče o osoby s mentálním postižením spravován na 

celostátní úrovni, na krajské a obecní úrovni, je zde však rozdíl v kompetenci jednotlivých 

orgánů. Ve Švédsku v procesu decentralizace sociální péče přešla povinnost plánování 

komunitních služeb na jednotlivé obce (komuny), které mají k jednotlivým klientům blíže než 

kraje. V České republice náleží tato iniciativa krajům a obce se mohou nepovinně účastnit.  

V plánování a řízení sociálních služeb pro občany s postižením se vyskytuje  v obou státech 

snaha o koordinaci. Ve Švédsku byla pro koordinační politiku postižení zřízena vládní 

agentura  HANDISAM, v České republice je koordinačním orgánem Vládní výbor pro 

zdravotně postižené občany. V obou státech byly sestaveny národní plány shrnující koncepci 

péče o osoby se zdravotním postižením.  

Zatímco v České republice stojí provoz většiny komunitních služeb na síti neziskových 

organizací  a rezidenční služby jsou poskytovány obcemi, kraji nebo ministerstvem, ve  

Švédsku jsou hlavními zřizovateli služeb obce, které mají zákonnou povinnost pokrýt 

nabídkou služeb potřeby klientů  dle zákona o sociálních službách z roku 2001 ((Swedish 
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Government Offices, 2005).  Zřizování služeb může obec přenechat specializované agentuře, 

se kterou uzavře smlouvu.  

Srovnávat způsob financování sociálních služeb v České republice a Švédsku a z toho 

plynoucí výhody a nevýhody by znamenalo srovnávat dva odlišné typy sociálního státu a dá 

se předpokládat, že v této oblasti se bude Česká republika ubírat odlišným směrem. Zatímco 

co v České republice je nabídka komunitních služeb závislá na funkci neziskových 

organizací, jež musí být úspěšné v soutěži o zdroje, ve Švédsku je zákonnou povinností obce 

zřídit ty služby, které klient potřebuje, bez ohledu na finanční situaci obce, existuje transfer 

financí mezi bohatšími a chudšími obcemi. 

.  

3.3 Prevalence mentálního postižení v České republice 

Podle Švarcové (2000) tvoří osoby s mentálním postižením jednu z nejpočetnějších skupin 

mezi hendikepovanými občany a to nejen u nás. Navíc počet osob s mentálním postižením  

v celosvětovém měřítku stoupá (může být zkresleno lepší evidencí těchto osob).  

Podle výsledků VŠPO 07 (výběrové šetření postižených osob v roce 2007) žilo v České 

republice 106 699 osob s mentálním postižením. Z tohoto celkového součtu bylo 58 675 

mužů a  48 024 žen. (Novák, Kalnická, 2007) 

K roku 2005 bylo v české republice 84 ústavů pro dospělé s mentálním postižením, 128 

ústavů pro mládež s mentálním postižením. Do tohoto čísla můžeme začlenit i 25 ústavů pro 

tělesně postižené občany s přidruženým mentálním postižením (z toho 18 pro mládež, 7 pro 

dospělé). V tomto roce bylo ve všech čtyřech jmenovaných typech celkem 17 524 lůžek, a 

celkově 1149 žadatelů o péči. (Statistická ročenka MPSV, 2005)  

Statistická data z ročenky MPSV 2008 poskytují souhrnné údaje o počtu domovů pro osoby 

se zdravotním postižením bez rozlišení typu postižení. V roce 2008 bylo těchto zařízení 

celkem 225 s celkovým počtem 15 113 lůžek a 1418 pokojů (z toho vyplývá, že na pokoj 

připadá přibližně 10, 56 lůžka). Klientů bylo 14 604 (k 31.12 2008) , v roce 2007 to bylo 

15 962 osob. (Krhutová a kol.,2005) 

Ve srovnání se Švédskem představuje mentální postižení z hlediska zastoupení v populaci 

srovnatelný problém. 

 

3.4  Ústavní péče v České republice v  minulosti a dnes 

Před rokem 1989 se služby pro lidi s mentálním postižením omezovaly na ústavy sociální 

péče a tato jediná služba byla doporučovaná rodičům dětí s postižením ihned po narození 
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dítěte. Situace se začala měnit na začátku devadesátých let, kdy vznikaly první neústavní 

služby. Od roku 1995 začaly některé organizace v České republice rozvíjet podporované 

zaměstnávání. Postupně vznikalo i chráněné bydlení.  (Matoušek, 2005) 

Cháb (2004) popisuje vznik ústavu v Horní Poustevně, o jehož transformaci se zasadil: Ústav 

byl založen v roce 1960 v poměrně odlehlé oblasti ve Šluknovském výběžku Severních Čech. 

Důvodem vzniku ústavu byla podle Chába potřeba někam „uklidit“ řeholnice v roli 

pečovatelek, což mělo vést  k jejich převýchově. V roce 2006, kdy zde byl Cháb ředitelem, 

obývali ústav klienti od 5 do 51 let věku, rozdělení na ústavy pro mládež a dospělé se v tomto 

případě nedodržovalo. V ústavu pracovalo 80 zaměstnanců, převážně z tamějších obcí, kteří 

tuto práci vykonávali pouze z toho důvodu, že jiná pro ně nebyla dostupná.  

K roku 2000 žilo v ústavu asi 105 lidí ve věku od 5 do 51 let. V průběhu působení Milana 

Chába v Horní Poustevně došlo k zásadní proměně ústavu. V letech 1981 – 2001, kdy byl 

ředitelem, proběhla transformace, která  spočívala ve vybudování chráněných bytů v Horní 

Poustevně a sousedních obcích. Dnes v obci působí Integrované centrum pro osoby se 

zdravotním postižením. Klienti žijí v domácnostech, které se sestávají z 3-10 klientů, o něž 

pečuje v každé domácnosti 3-7 zaměstnanců. Několik klientů žije v podporovaném bydlení. 

V obci jsou též v provozu chráněné dílny a internetová kavárna.  (Integrované centrum Horní 

Poustevna, 2010).  

 

V současné době je více než 85 procent pobytových zařízení sociální péče v ČR, kam spadají 

i domovy pro osoby s mentálním postižením, zřizováno kraji a obcemi. Tento systém je 

poměrně stabilní díky trvalé poptávce a způsobu financování, jež bylo až do roku 2006 

organizováno přídělem dotací na lůžko. S novým zákonem o sociálních službách došlo od 

1.1.2007 ke změně. Větší část nákladů na lůžko by měla být získána od klienta z jeho 

příspěvku na péči, zbytek nákladů je financován ze státního rozpočtu. O služby ústavů 

sociální péče je stále velký zájem, to ovšem neukazuje na kvalitu poskytovaných služeb, ale 

na chybějící alternativu umožňující život v přirozeném prostředí. O alternativních službách, 

pokud již existují, přetrvává též stále malá informovanost. ( Koncepce podpory transformace, 

2007).  

 

Ombudsman navštívil v roce 2009 v rámci auditu 25 domovů pro osoby se zdravotním 

postižením specializovaných na klienty  s mentálním postižením.  Z těchto zařízení měla 

téměř polovina kapacitu nad sto klientů a nacházela se v okrajových částech obcí či na 

samotě. Ve vybavení budov domovů byly shledány zásadní nedostatky. Pokoje jsou většinou 
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dvojlůžkové nebo třílůžkové, ale v některých zařízeních i osmilůžkové. Velkým problémem 

je homogenní složení klientů z hlediska pohlaví. Ombudsman konstatoval nezbytnost zvýšení 

počtu personálu v zařízeních, který by napomohl klientům získat dovednosti pro život mimo 

ústav. Právě absence těchto dovedností způsobuje, že v ústavu žijí i klienti, kteří by se za 

jiných okolností dokázali o sebe sami postarat.  Ombudsman dále doporučil více prohlubovat 

vzdělávání pracovníků v oblasti péče o klienty se specifickými projevy chování a v oblasti 

práv klientů, dále pak pravidelnou supervizi jako součást dobré praxe.  (www. ochránce.cz, 

2009)  

 

V analýze dodržování práv klientů v zařízeních (Motejl, 2009) se ombudsman zabýval 

především: 

• naplňováním práva volného pohybu klientů – zde byly jako hlavní překážky zjištěny 

kromě samotného postižení klientů materiální překážky (bariérovost atd..), nedostatek 

personálu, organizační nedostatky a omezující pravidla domovů 

• opatřeními omezujícími pohyb osob – bylo zjištěno přílišné užívání tlumící medikace 

a nadměrné omezování pohybu 

• autonomií vůle klientů – všechna navštívená zařízení měla ve svých vnitřních 

dokumentech deklarován přístup ke klientovi jako k aktivnímu partnerovi, v praxi 

však byla vypozorována přetrvávající přílišná rozhodovací pravomoc personálu, což 

se týkalo především osob s těžším stupněm postižení 

• soukromím – porušení práva na soukromí představují mnoholůžkové pokoje, které 

často nejsou uzamykatelné, byl zaznamenán i případ nevhodného věkového obsazení 

pokoje (třináctiletý chlapec se čtyřicetiletými muži), nevhodné oddělení soukromých a 

společných prostor, nedostatečné soukromí na toaletě a v koupelnách, nemožnost 

uzamknout si vlastní věci a mít u sebe doklady, nevhodné zacházení s osobními údaji, 

používání kamer v soukromých prostorech 

• péčí – byla shledána profesionální ošetřovatelská péče a dobré materiální vybavení, 

domovy hojně poskytují nejrůznější typy terapií, avšak téměř každá aktivita bývá 

označována jako terapie a aktivity málo posilují praktické dovednosti klientů, velmi 

málo činností se odehrává mimo domov, personál je  malo připraven na péči o osoby 

s problémovým chováním, autismem a Alzheimerovskou demencí, chybí péče o 

sexuální potřeby klientů, problémem je formálnost individuálních plánů a  nic 

neříkající osobní cíle klientů 
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• vzděláváním – neprobíhá spolupráce mezi školou (či školským poradenským 

zařízením) a domovem 

• sociálním začleňováním – areál opouštějí častěji jen zdatní jedinci, pohybují se ve 

skupinách, což brání komunikaci s okolím, poskytování služeb běžné potřeby přímo 

v domově a vyřizování nákupů atd.. bez účasti klientů nenapomáhá integraci, chybí 

úsilí o převedení klientů do komunitních služeb, byl zjištěn provoz „chráněného 

bydlení“ , který nenaplňuje cíle služby 

• další nedostatky byly shledány v oblasti uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby, 

disponování s finančními prostředky klientů, posuzování způsobilost k právním 

úkonům, opatrovnictví, právním  postavení dětí a vyřizování stížností 

Zpráva kromě nedostatků shledává mnoho příkladu dobré praxe, na něž nacházíme v textu 

odkazy.   

 

Podle Švarcové (2000) se někteří ředitelé ústavů stále domnívají že lidem s mentálním 

postižením stačí k životu lékařská péče analogická péči při pobytu v nemocnici.  

Na poli ústavní péče však probíhají v současné době významné transformační změny, jejichž 

aktéry jsou jak orgány státní správy, tak neziskové organizace, ředitelé jednotlivých ústavních 

zařízení nebo samotní klienti.  

 

3.5  Srovnání ústavní péče v České republice a ve Švédsku 
 

Ve Švédsku není od osmdesátých let minulého století ústavní forma péče o osoby 

s mentálním postižením definována jako sociální služba, přestala tedy existovat.. V těchto 

letech v České republice alternativy k ústavní péči téměř neexistovaly a i dnes je jich stále 

poměrně málo. Péče o osoby s mentálním postižením v období od konce druhé světové války 

neprocházela transformačními snahami o humanizaci a normalizaci při zachování  ústavní 

formy, jako tomu bylo ve Švédsku. Zatímco ve Švédsku probíhal kontinuální rozvoj 

transformace, Česká republika se v porevolučním období musela náhle začít potýkat 

s propastí mezi vyspělými západoevropskými službami a zastaralým systémem péče 

v postkomunistickém státě. Při realizaci postupu deinstitucionalizace ústavních služeb přejímá 

zahraniční vzory a myšlenkové základy celého procesu – například koncept normalizace, 

který stál na počátku švédské transformace. Výhodou České republiky je to, že může převzít 

osvědčené postupy z pokročilejších států a transformovat je do podoby uplatnitelné ve 
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vlastních podmínkách. Tyto postupy přejímá již v prověřené podobě, protože v zahraničí byly 

reflektovány jejich úskalí a nedostatky. 

 

3.6 Koncepce transformace ústavné péče v České republice 

V České republice byla pro období 2007 – 2013 vypracována Koncepce podpory 

transformace sociálních služeb (2007), jež se týká osob se zdravotním postižením a seniorů. 

Tato koncepce se hlásí k evropské politice deinstitucionalizace služeb a práva žít v 

přirozeném prostředí pro všechny občany. Je zpracována v souladu se strategickými materiály 

z oblasti sociálních služeb (Národním akčním plánem sociálního začleňování na léta 2006 – 

2008 a na léta 2008 - 2010, Bílou knihou v sociálních službách a zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách) a v souladu s právním řádem. (MPSV, 2009a) 

 

„Materiál koncepce podpory transformace deklaruje zájem státu na směřování vývoje 

sociálních služeb v České republice do podoby odpovídající vyspělým státům EU a definuje 

jednotlivé aktivity podpory transformačního procesu.“ (MPSV, 2007a, str. 4) 

Podpora transformace pobytových sociálních služeb v České republice vychází z Národního 

rozvojového plánu pro období 2007-2013 a Národního strategického referenčního rámce 

2007-2013. Na tyto dokumenty dále se opírající o Lisabonskou strategii navazuje Integrovaný 

operační program pro programovací období 2007-2013. (MPSV, 2009a)  

Umožnit osobám s mentálním postižením život v komunitě podle Koncepce (MPSV, 2007a)  

prakticky znamená změnu dotační politiky v oblasti investic ve směru přesunu financí 

z budování ústavní sociální péče do rozvoje terénních a ambulantních služeb, dále důraz na 

humanizaci péče v rámci ústavních zařízení a jejich postupné rozpouštění do podoby 

komunitních služeb. Samotná transformace zůstane však otázkou individuální volby a vývoje 

jednotlivých zařízení.  

Klíčovým nástrojem humanizace ústavní péče se mají stát Standardy kvality v sociálních 

službách. Dalším důležitým krokem v procesu transformace je přehodnocení životní situace 

klienta, které by mělo proběhnout formou individuálního plánu. Dále by mělo dojít 

k prověření diagnóz a medikace všech klientů a k revizi naplňování jejich lidských a 

občanských práv, zejména ve vztahu k způsobilosti k právním úkonům a ve vztahu 

k opatrovnictví. koncepce zdůrazňuje, že v České republice dochází ke zbytečnému 

omezování občanských práv osob s mentálním postižením.  
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Ústavní péči by měly nahradit především služby osobní asistence, chráněného bydlení a také 

služby podpory samostatného bydlení. Předpokladem úspěchu procesu transformace je podle 

koncepce osvěta  veřejnosti i samotných uživatelů, aktivní spolupráce účastníků procesu, 

uživatelů služeb, zařízení ústavní sociální péče, obcí, krajů a resortů, a v neposlední řadě 

vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Je potřeba dostatečná publicita tohoto problému. 

Tyto aktivity mají dostávat metodickou a finanční podporou státu a dalších institucí veřejné 

správy. 

„Vlastní transformace sociálních služeb má zejména tři zásadní překážky. Jsou 

to obavy z nedostatku finančních prostředků na provedení transformace, odpor proti změně a 

otázky využití stávajících ústavních zařízení.“ (MPSV, 2007a, str. 19)  

 

Cíle koncepce transformace( str. 21 – 26 Koncepce) : 

Cíl 1: Zvýšit informovanost o procesu transformace institucionální péče pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory. 

 

Cíl 2: Vytvořit systém vertikální a horizontální spolupráce mezi všemi dotčenými subjekty 

(relevantními aktéry) procesu transformace institucionální péče (jedná se zejména o 

následující subjekty: státní správa a samospráva, poskytovatelé sociální služeb, uživatelé 

sociálních služeb, sociální partneři). 

 

Cíl 3: Podpora poskytovatelů sociálních služeb, jejich zaměstnanců a dalších subjektů při 

transformaci institucionální péče zejména směrem k poskytování sociálních služeb v souladu 

s individuálními potřebami uživatelů služeb prostřednictvím dotačních programů. 

 

Cíl 4: Podporovat proces zkvalitňování životních podmínek uživatelů stávajících ústavních 

zařízení sociální péče. 

 

Cíl 5: Podpora naplňování lidských práv uživatelů pobytových sociálních služeb a jejich 

práva na plnohodnotný život, který by měl být kvalitou srovnatelný s vrstevníky žijícími v 

přirozeném prostředí. 

 

Co se týče finančního zajištění projektu transformace, neinvestiční složka deinstitucionalizace 

služeb a podpora pilotního ověření, na níž se zaměřuje individuální projekt odboru sociálních 

služeb a sociálního začleňování MPSV, je hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu. 



 32 

Investiční složka transformace u vybraných zařízení bude následně podpořena v rámci 

Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace. 

Integrovaný operační program je jedním z investičních programů, které byly zpracovány 

v rámci Cílů Konvergence a Konkurenceschopnosti pro programovací období 2007–2013. Je 

financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a státního rozpočtu ČR. 

Podpora bude směřována do vybraných pobytových zařízeních v rámci jednotlivých krajů 

kromě hlavního města Prahy. Tato vybraná zařízení jsou zahrnuta do informačně-

vzdělávacího programu MPSV, budou v nich probíhat vzdělávací programy ve třech 

úrovních: pro management, sociální pracovníky a  pro pracovníky v přímé péči. (MPSV, 

2009a) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo v roce 2009 dokumenty týkající se 

doporučeného postupu transformace ústavní péče. Patří sem doporučený postup č. 4/2009 – 

Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče, 

jehož cílem je pomocí formulace vybraných kritérií nastavit jasný rámec transformace 

zařízení sociální péče.  

 

Kritéria transformace (MPSV, 2010)  se dělí na: 

 

• technické charakteristiky, jež se dotýkají domácností uživatelů, zázemí pro ambulantní 

služby a denní programy, zázemí pro terénní služby, zázemí pro management, 

humanizace prostředí - investic do změny v původních velkokapacitních zařízeních 

 

• provozní charakteristiky – sleduje se obecná atraktivita prostředí pobytu klienta, 

kvalita prostředí klientova života, osobní charakter obytných prostor, vybavení 

 

• procedurální charakteristiky –  sleduje se naplňování těchto aspektů: kvalita sociálních 

služeb, individuální posouzení potřeby služeb, klíčový pracovník, volba bydlení, volba 

oslovování, prostor pro důvěrné vztahy, podpora kontaktu s rodinami a blízkými 

přáteli, kontrola uživatele nad vlastním teritoriem, volba oblečení, prostor pro 

soukromí, prostor pro individuální utváření denního programu, svoboda pohybu, 

práce, vzdělávání, podpora zapojení uživatele do místní komunity a využívání 

místních zdrojů, podpora uplatňování práv uživatelů, sjednání podmínek bydlení 

s uživateli, náležitý postup vyřizování stížností, správa finančních prostředků 

uživatelů, podpora respektu v jednání pracovníků s uživateli, ochrana před 
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zneužíváním či zanedbáváním, pocit bezpečí a jistoty, narození dítěte uživatelky/e/ů 

služby, umírání a smrt uživatele 

 

• personální charakteristiky – sledují se tyto aspekty: výběr a přijímání pracovníků v 

přímé péči o uživatele, zácvik nových pracovníků, pozornost vzdělávacím a 

výcvikovým potřebám pracovníků v přímé péči, nároky na zaměstnance 

 

• charakteristiky procesu transformace – procesní charakteristiky se týkají všech druhů 

služeb umístěných v bytových a rodinných domech, humanizace – investice do změny 

v původních velkokapacitních zařízení, terénních služeb, ambulantních služeb a 

denních programů; sleduje se proces transformace sociálních služby. 

 

Ministerstvo dále vypracovalo transformační plán (MPSV, 2009a). Na jeho stránkách jsou k 

dispozici mediální výstupy o procesu transformace a deinstitucionalizace v regionech.  

 

 „Samostatné byty a domky již fungují například ve Svitavách a Bystrém. Velké stěhování 

čeká obyvatele domova ve Slatiňanech, který je shodou okolností největším ústavem pro 

mentálně postižené v rámci ČR (kapacita 280 obyvatel). V nejbližších letech se 144 obyvatel 

přestěhuje do malých domků, které budou postaveny v Chrudimi, Slatiňanech, okolí Pardubic 

atd. Podmínkou je dostupnost MHD a potřebných služeb. Projekt je financován z prostředků 

Evropské unie a Pardubický kraj ho realizuje jako první v republice.“ (Macela, 2010) 

 

Mapovat a podporovat změny na poli transformace ústavní péče o osoby s mentálním 

postižením se snaží i neziskové organizace.  

Od roku 2006 uděluje občanské sdružení Rytmus spolu se sdružením QUIP – Společnost pro 

změnu Cenu Milana Chába. Cílem této soutěže je ocenit osobnosti, které přispívají 

k sociálnímu začleňování osob s mentálním postižením. (Quip, 2010)  

 

V Čechách stejně jako ve Švédsku začalo fungovat hnutí sebeobhájců. Příkladem může být 

pražská skupina sebeobhájců „SAMI A SPOLU“, která vydal svoji deklaraci: 

Skupina sebeobhájců Sami a spolu, která se snaží  mluvit za sebe a za ostatní lidi, kteří mají 

potíže s učením, porozuměním, orientací a komunikací, 20.6.2003  uspořádala s pomocí 

dobrovolníků v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konferenci „Můj život“. Záštitu nad  

touto konferencí převzal 1. místopředseda Poslanecké sněmovny ČR ing. Jan Kasal.  
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 „Při příležitosti konference Můj život jsme přijali tuto deklaraci:  chceme se vzdělávat , 

nechceme být nesvéprávní , chceme práci , chceme být samostatní nechceme být v životě sami. 

Tuto deklaraci adresujeme lidem z našeho okolí, lidem, kteří poskytují a vytvářejí služby pro 

nás, lidem z dalších skupin sebeobhájců.“ (Vondráčková, 2010) 

 

3.7 Koncepce transformace ústavní péče  ve srovnání se Švédskem 

V dokumentech Ministerstva práce a sociálních věcí týkajících se oblasti deinstitucionalizace 

ústavních služeb můžeme vysledovat odkazy na zahraniční zkušenosti. V Koncepci podpory 

transformace pobytových služeb (MPSV,2007a) je deklarován příklon k politice 

deinstitucionalizace, jež je podle ní dominantním proudem vývoje sociálních služeb 

v Evropské unii. 

Koncepce počítá s dlouhodobým průběhem transformace, stávající ústavní péče by se v prvé 

řadě měla humanizovat a vytvořit pro klienty takové prostředí, aby měli životní podmínky co 

možná nejvíce srovnatelné se svými vrstevníky žijícími běžným způsobem. Toto směřování 

koresponduje se švédským pojetím normalizace života klientů. Souvisí s vypracováním 

individuálního plánu klienta, přehodnocením jeho diagnózy, medikace a právní způsobilosti. 

Do budoucna je počítáno s náhradou ústavní péče typy komunitních služeb, jejichž obdoby 

nalezneme ve Švédsku a dalších evropských státech.  

Koncepce reflektuje i oblast medializace problému a poskytování dostatečných informací 

veřejnosti. Informovanost o této problematice sehrála důležitou roli ve švédském 

transformačním procesu, kde pomohla rozpoutat veřejný diskurz o životě lidí v ústavních 

zařízeních (např. Dahlinová – Poems from Carslund). Příkladem snahy o medializaci 

problému jsou například výše zmiňované stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde 

jsou shromažďovány informace o příkladech dobré praxe transformace.  

Podpora transformace péče o osoby s mentálním postižením neleží pouze na bedrech státu, ale 

jsou do ní zapojeny i různé neziskové organizace. Velmi přínosnou iniciativou, která se 

zrodila ve Švédsku a byla přejata Českou republikou, je hnutí sebeobhájců, které se pomalu 

rozrůstá. Jeho hlavní přínos tkví v tom, že umožňuje osobám s mentálním postižením jednat 

za sebe a ovlivňovat podobu služeb. 
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3.8 Legislativa v České republice 

Zatímco ve Švédsku se po druhé světové válce začala kontinuálně rozvíjet koncepce 

normalizace života lidí s mentální postižením, v našich podmínkách došlo k zcela jinému 

vývoji. Zákonodárství v oblasti sociálních služeb před revolucí stagnovalo. 

Zákon 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení prakticky převedl veškerou sociální péči na stát.  

Výjimka byla umožněna v oblasti ústavní péče, kterou mohly vykonávat jiné instituce: 

dobrovolné organizace, církve a náboženské společnosti, podniky a jednotná zemědělská 

družstva. Dozor nad nimi měl vykonávat státní úřad sociálního zabezpečení. Prakticky však 

docházelo k rušení takto provozovaných ústavů a péči přebíral stát.  

Další zákon 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení umožnil občanům se zdravotním 

postižením kromě ústavní péče také účast na společném stravování, poskytování pečovatelské 

služby a pomůcek k odstranění, zmírnění nebo překonání následků jejich poškození, 

popřípadě peněžitých příspěvků na jejich opatření (§76). Nebyli zde již uvedeni alternativní 

poskytovatelé ústavní péče.  

Zákon 121/1975 Sb. nepřinesl žádné výrazné změny. Pouze zavedl kategorii společensky 

nepřizpůsobivých osob a to spíše pro politické než sociální účely. (Koldinská, 2001) 

Poslední zákon z předrevoluční éry  100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení upravoval oblast 

péče o osoby se zdravotním postižením až do vydání nového zákona o sociálních službách 

(108/2006 Sb.). Období po revoluci, kdy byla vyvíjena snaha o reformu systému sociální 

péče, bylo velmi dlouho bez adekvátní právní úpravy sociálních služeb.  

Podle Matouška (2007) se dosavadní právní úprava sociálních služeb jevila jako nevyhovující 

již od začátku devadesátých let. Na legislativních změnách se začalo pracovat  v roce 1994 a 

v roce 1997 byl přijat věcný záměr zákona o sociální pomoci, k přijetí nových právních 

předpisů a nastavení nového systému sociální pomoci však došlo až v roce 2006.  

Zákon 100/1988 Sb. stále ukotvoval princip, podle nějž by sociální služby měly být 

poskytovány primárně státem, tedy ministerstvem práce a sociálních věcí nebo okresními 

úřady. Tato kompetence přešla na kraje a obce s rozšířenou působností. Definice sociální péče 

implikovala pasivní roli klienta, který je v jejím pojetí pouhým příjemcem služeb. Dalším 

nevyhovujícím bodem byla nevhodná kategorizace občanů na rodiny s dětmi, občany těžce 

zdravotně postižené, staré občany, občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, společensky 

nepřizpůsobivé občany. Také variabilita služeb, jež norma upravovala, byla velmi omezená, 

rozlišovaly se pouze následující typy: 

• poradenské služby 

• ústavní sociální péče 
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• pečovatelská služba 

• stravování 

• kulturní a rekreační péče (Matoušek, 2007) 

 

Dle vyhlášky 182/1991 Sb., (Portál veřejné správy České republiky, 2010) kterou se prováděl 

zákon o sociálním zabezpečení, se rozlišovaly v § 61 následující typy ústavů sociální péče: 

ústavy pro tělesně postiženou mládež, ústavy pro tělesně postiženou mládež s přidruženým 

mentálním postižením, ústavy pro tělesně postiženou mládež s více vadami, ústavy pro 

mentálně postiženou mládež, ústavy pro tělesně postižené dospělé občany, ústavy pro tělesně 

postižené občany s přidruženým mentálním postižením, ústavy pro tělesně postižené dospělé 

občany s více vadami, ústavy pro smyslově postižené dospělé občany, ústavy pro mentálně 

postižené dospělé občany, domovy důchodců, domovy-penziony pro důchodce. 

Paragraf 65 vyhlášky  upravuje podobu péče v ústavech pro mentálně postiženou mládež 

následovně: „Ústavy pro mentálně postiženou mládež jsou určeny pro děti a mládež ve věku 

od 3 do 26 let, výjimečné i déle. Přijímají se i občané, kteří jsou postiženi též tělesnou nebo 

smyslovou vadou. V těchto ústavech se též vykonává ústavní nebo ochranná výchova mentálně 

postižené mládeže.“ 

V § 66 pak byla upravena péče v těchto ústavech, vzdělávání mentálně postižené mládeže 

mělo být přiměřené schopnostem klientů. Klienti byli rozděleni do výchovných skupin 

maximálně po dvanácti dětech podle svých rozumových schopností a fyzické vyspělosti. Od 

šestnácti let se počet členů skupiny mohl zvýšit na patnáct.  

V § 71 byly upraveny podmínky pro ústavní péči pro dospělé osoby s mentálním postižením 

následovně:  „Ústavy pro dospělé občany mentálně postižené jsou určeny pro občany ve věku 

od 26 let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle 

mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují 

ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané postižení 

mentálním postižením lehčího stupně mohou být do ústavu přijati jen tehdy, jestliže potřebují 

nezbytně ústavní péči. 

 

Zásadní úpravy systému přinesl až zákon o sociálních službách 108/2006 Sb..  

Změnu měla přinést nová dávka, příspěvek na péči. Tato dávka  podle Koncepce podpory 

transformace (MPSV,2007a) umožňuje potenciálnímu klientovi  vybrat si službu podle 

vlastních preferencí, jež umožní jeho začlenění do přirozeného prostředí.  
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Příspěvek je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění 

potřebné pomoci a náklady na něj  se hradí ze státního rozpočtu. O jeho přiznání rozhoduje 

obecní úřad obce z rozšířenou působností.   

Zákon přinesl novou kategorizaci sociálních služeb, rozděluje je do třech kategorií: 

• sociální poradenství 

• služby sociální péče 

• služby sociální prevence 

Tyto služby mohou být poskytovány ambulantně, pobytově, nebo jsou terénní.  

Sociální služby dle zákona mohou být poskytovány pouze na základě registrace. Podmínky 

jejího vydání upravuje Hlava II zákona.Zákon dále vymezuje povinnosti poskytovatele 

služby. Důležitým bodem zákona je to, že služby jsou poskytovány na smluvním principu. 

(Portál veřejné správy České republiky, 2010) 

 

3.9 Srovnání české a švédské legislativy 
Zatímco ve Švédsku probíhal od konce druhé světové války kontinuální legislativní vývoj 

směrem k humanizaci a deinstitucionalizaci ústavní péče o osoby s mentálním postižením, u 

nás vzhledem k tehdejším politickým podmínkám vývoj po desetiletí stagnoval. Možnost 

srovnání přichází až se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb., který nově upravuje 

oblast sociálních služeb. Ve Švédsku  existuje kromě zákona o sociálních službách 

(2001:453) také  Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional 

Impairment (1993:387), který konkrétně vymezuje jednotlivé služby pro osoby s mentálním 

postižením. V tomto zákoně jsou definovány typy služeb, jejichž paralely nalezneme ve 

švédské legislativě, například osobní asistence.  

 Jak je patrné z registru poskytovatelů sociálních služeb (registr.mpsv.cz), v České republice 

je osobní asistence  poskytována v naprosté většině nestátními neziskovými organizacemi, 

jejichž fungování závisí na nejistých příjmech.  Osobní asistence patří mezi hrazené služby (§ 

75), k jejichž úhradě částečně slouží příspěvek na péči.  

Oproti tomu ve Švédsku je tato služba ze zákona garantována obcí, která přiděluje finance na 

její zajištění (viz výše). O zajištění osobního asistenta se postará klient sám, nebo mu jej 

sežene obec či komise (social welfare committee). Při níž působí též nezisková organizace 

JAG (Equality, Assistance, Community), která zajišťuje osobní asistenci a ve vedení jsou 

sami klienti. Co se týče financování, obce jsou zodpovědné za financování této služby 

osobám, které potřebují méně než dvacet hodin osobní asistence týdně. Osobám, které 

potřebují více než dvacet hodin asistence týdně, jsou dostupné dávky na pokrytí této služby. 
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Toto právo je ukotveno v zákoně „The Assistent Benefit Act (1993:389)“. V České republice 

slouží k úhradě částečně příspěvek na péči.  

Pečovatelská služba , která je podle Matouška (2007) nejrozšířenější neústavní službou 

poskytovanou v České republice, je ve Švédsku poskytována lidem s mentálním postižením 

až od 65 let věku místo osobní asistence. Osobní asistence je do dosažení tohoto věku 

garantována zákonem (viz výše).  

V zákoně o sociálních službách 108/2006 Sb. můžeme nalézt další terénní či ambulantní 

sociální služby, jež jsou paralelami švédských. Je to zejména sociální poradenství, ať již 

obecné nebo specializované, dále podpora samostatného bydlení a chráněné bydlení,centra 

denních služeb a denní stacionáře, odlehčovací služby, ranná péče a sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi nebo pro dospělé.  

Na rozdíl od Švédské právní úpravy zákon 108/2006 Sb.  stále definuje jako službu i 

pobytové ústavní zařízení pro osoby s mentálním postižením. Došlo ke změně názvu služby z 

„Ústavu sociální péče“ na „Domov pro osoby se zdravotním postižením“. Podstatným 

rozdílem je, že proces deinstitucionalizace  ústavní péče není pro Českou republiku právním 

závazkem.  

Co se týče příspěvku na péči, ve Švédsku ve většině případů nenalezneme jeho ekvivalent, 

neboť služby jsou poskytovány bezplatně. Na osobní asistenci jsou dle zákona „The Assistent 

Benefit Act (1993:389)“ poskytovány dávky, z nichž si klient službu platí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

4 Vybraná úskalí procesu deinstitucionalizace ústavní péče  

 

Deinstitucionalizace ústavní péče o osoby s mentálním postižením přináší velký pokrok 

v systému péče a otevírá klientům cestu k lepšímu životnímu standartu, avšak transformací 

ústavní péče proces zkvalitňování služeb nekončí. V této kapitole jsou  analyzovány vybrané 

problémy a úskalí transformace, jak je popisují zahraniční autoři, a následně dány do 

souvislosti se situací v České republice. Pro srovnání je mimo jiné využita případová studie, 

kterou autorka zpracovala v   chráněném bydlení pro osoby s mentálním postižením Střediska 

Radost v Merklíně (viz příloha).  

 

4.1 Kritika konceptu normalizace 

Koncepce normalizace (viz kapitola 2.5). 

Kritický přístup je třeba zaujmout už k samotnému konceptu normalizace, čemuž se věnuje 

Szivos (2001). Autorka popisuje trend postnormalizace, jež nepředstavuje návrat k životu 

v sociální izolaci, ale vytváření podmínek, v nichž jsou potřeby osob s mentálním postižením 

plně saturovány bez nutnosti vést „normální“ život v běžné společnosti. Kritizuje zejména 

americké pojetí principu normalizace, jehož autorem je Wolfensberger. Jeho koncept je 

problematický zejména v tom, že klade přílišný důraz na asimilaci lidí s mentálním 

postižením do většinové společnosti, jejich rozptýlení v rámci této společnosti, na normalizaci 

jejich sociálních rolí a hodnotové orientace, zatímco Nirje ve švédském pojetí klade důraz 

spíše na dostupnost a možnost žít běžný život než na přizpůsobení se majoritě. Podle Szivos 

je normalizace ve Wolfesbergerově pojetí nástrojem utužení konformity.  

 

Zatímco ve Švédsku stála myšlenka normalizace v počátku projektu deinstitucionalizace 

služeb pro osoby s mentálním postižením, a je třeba zmínit, že v prvotní verzi vůbec 

neoperovala s možností zrušit ústavní péči, ale pouze chtěla vytvořit v rámci ústavů normální 

životní podmínky, Česká republika vstupuje do procesu transformace v období, kdy už se 

uvažování o tomto konceptu změnilo a objevují se jeho kritiky. Dostává se tak do situace, kdy 

mohou služby pro osoby s mentálním postižením nastoupit  různé alternativní cesty vývoje a 

namísto dominantního proudu začleňování lidí s mentálním postižením do běžné komunity 

mohou přijít jiná řešení. Česká koncepce deinstitucionalizace ústavní péče klade důraz na 

možnost normálního života osob s mentálním postižením, nikoliv asimilaci, to odpovídá 

švédskému pojetí.  
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Z rozhovorů s klienty chráněného bydlení v Merklíně vyplynulo, že  se cítí bezpečně a 

spokojeně ve svém prostředí a neprojevují přílišný zájem o práci mimo Diakonii nebo o bližší 

kontakty  s občany obce. Jen jedna z respondentek projevila zájem o zapojení se do běžného 

pracovního procesu. Z vyjádření klientů není patrný zájem o větší kontakt s většinovou 

společností. To může být dáno souhrou různých faktorů a individuálních preferencí, jasně 

z toho však vyplývá, že normalizace ve smyslu asimilace do většinové společnosti není 

podmínkou ani zárukou kvalitního života osob s mentální postižením.  

 

4.2 Limity integrace a segregace v rámci komunity 

„Integrace – bohužel – nepředstavuje negaci mentálního postižení, takže nelze počítat s tím, 

že všichni lidé s mentálním postižením se plně zapojí do světa nepostižených. Jinak vyjádřeno 

,jen určité nevelké množství lidí mentálně postižených je schopno plně se integrovat do 

společnosti.“ (Švarcová, s.139) 

Lidé s mentálním postižením jsou podle Švarcové mnohem více než jiné skupiny osob 

s postižením svým handicapem omezeni v možnostech účastnit se života ve společnosti na 

stejné úrovni jako ostatní. Integraci je třeba chápat jako opak institucionálního přístupu, 

umožnění lidem s mentálním postižením žít uvnitř společnosti, nikoli na jejím okraji. 

Ericsson (2000) reflektuje zapojení klientů do života komunity ve Švédsku: Participace 

v životě komunity je limitovaná. Idea běžného života v komunitě spolu s ostatními 

nepostiženými občany se nenaplnila. Autor dává za příklad komentář jednoho muže 

s mentálním postižením, který šel vybrat poštovní schránku: „… je dobré mít vlastní poštovní 

schránku, ale není na ní žádné jméno…“. Tento citát vyjadřuje skutečnost, že osoby 

s mentálním postižením nejsou viditelné a veřejností vnímané jako plnoprávní spoluobčané. 

Ericsson to připisuje faktu, že tito lidé žili dlouho ve skrytu.  

 
Clarke (in Szivos, 2001) řeší problém pojetí komunity. Komunita má na jedné straně rozměr 

geografický, sociální a politický, na druhé straně ji můžeme vnímat jako sociální síť osob. 

Přístupnost různých zdrojů pro jedince, ať již jde o informace, o zaměstnání nebo poskytnutí 

emocionální podpory, může být závislá na struktuře a velikosti jeho  sociální sítě, která je 

v případě osob s mentálním postižením stále limitována. Pečovatelé věnující se osobám 

s mentální postižením se dostávají často pod tlak, protože je od nich očekávána jak role 

ošetřovatele, tak přátelství s klientem.  
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Mnoho osob s mentálním postižením nemá mimo domov blízkého člověka, na něhož by se 

mohlo obrátit v případě osobní krize nebo by se s ním obyčejně přátelilo. Pokud nemají být 

v komunitní péči opakovány vzorce segregace osob s mentálním postižením, pak je integrace 

těchto osob zásadním úkolem. Sociální integrace zahrnuje dva rozhodující faktory: vztahy 

s ostatními členy komunity a využívání vnitřních zdrojů v komunitě. Avšak nemůžeme 

automaticky očekávat, že se mezi lidmi s postižením a nepostiženými vyvinou vřelé vztahy. 

Integraci též brání samotné vědomí odlišnosti a stigmatizace  u osob s postižením. To vytváří 

efekt distance mezi osobami s postižením, které se navzájem vnímají jako stigmatizované. 

Přitom mají v rámci své skupiny větší šanci najít si přátele nebo partnera. Je přirozené, že lidé 

si volí své přátele tak, aby jim byly podobní ve schopnostech a názorech. (Szivos, 2001) 

 

Rozhovory s klienty chráněného bydlení a s obyvateli obce ukázali, že na úrovni sociálních 

vztahů je interakce mezi oběma skupinami značně omezena. Často chybí zájem takové vztahy 

navazovat. Samozřejmě záleží na individuálním charakteru aktérů případné interakce. 

Zatímco na jedné straně lze z rozhovorů vyčíst převládající stereotypy „klient je takové velké 

dítě“, na druhé straně existují mezi skupinami bariéry, které se těžko překonávají. Jedna 

z respondentek z řad občanů zmiňovala omezenost témat k hovoru a žádné srovnatelné 

životní zkušenosti. Další z respondentů studie upozornil na to, že klienti často chodí po obci 

při rozličných aktivitách ve větších skupinách, což brání možnosti navázat s nimi hovor. 

Skupina klientů vedená asistentem působí anonymně a soběstačně.  

 

V oblasti participace osob s mentálním postižením na životě komunity čelí obdobným 

problémům jak zavedené švédské služby, tak nově se rodící služby české.  

Tento problém úzce souvisí s předchozím  problémem konceptu normalizace. Ve Švédsku byl 

tento problém již probírán mezi odborníky: Ericsson (2000) ho připisuje tomu, že lidé 

s mentálním postižením žili dlouho v ústraní, ale skeptičtější kritici konceptu normalizace 

pochybují o plnohodnotné participaci těchto lidí v běžné komunitě. Existují cesty, jimiž 

participaci osob s mentálním postižením v komunitě zvýšit, ale  nemělo by se zacházet do 

extrémů.   

4.3 Rodina osoby s mentálním postižením 

„Umístění dítěte do ústavu sociální péče s celoročním pobytem znamená velmi vážné 

rozhodnutí, které rodičům často přináší výčitky svědomí a traumata z pocitu selhání. Péče o 

některé děti (i dospělé) s mentálním postižením je však natolik náročná, že někdy není v silách 
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rodičů, zejména matky, na níž zpravidla leží největší část tohoto těžkého úkolu, potřeby 

postiženého člena dlouhodobě uspokojovat.“ (Švarcová, s. 137) 

Ericsson (2000) popisuje, že rodiče osob s mentálním postižením reagovali zpočátku na 

chystanou transformaci péče ve Švédsku negativně, jejich postoj se však ve většině případů 

změnil, když se přesvědčili, že nové služby fungují a prospívají jejich dětem mnohem lépe 

než předchozí ústavní péče. Tento vývoj byl výzkumně pozorován v celé Skandinávii. Rodiny 

klientů se stavěly v počátcích deinstitucionalizace proti stěhování svých dětí z ústavů, avšak 

proces se i přes jejich námitky uskutečňoval. Rodiče očekávali, že deinstitucionalizace 

povede k zhoršení služeb pro jejich děti, po dokončení transformace se však jejich postoj 

změnil a s komunitními službami jsou ve většině případů spokojeni. Jen malá část zůstává 

nespokojena. Za důvody této nespokojenosti jsou považovány: vnímaná neadekvátnost 

komunitních služeb, nespokojenost s fungováním agentur poskytujících služby a malý vliv 

rodin na proces relokace služeb do komunity.  (TØssebro, Lundeby, 2006) 

 

Těmto aspektům je potřeba v procesu deinstitucionalizace v České republice věnovat 

pozornost. Rodiče se musejí na změnu připravit a je nutné jim vysvětlit důležitost a přínosy 

procesu. Problém se zabývá i Koncepce podpory transformace pobytových služeb (2007, 

str.14): „Z jednání zasedání European Coalition for Community Living s názvem „Právo žít v 

komunitě“, konaného dne 17. 5. 2006 v Bruselu, kde se sešli přední evropští odborníci na 

proces transformace a zástupci zemí, kde je proces transformace již realizován, vyplynulo, že 

největší obavy a odpor ke změně jsou zaznamenávány ze strany rodin uživatelů a zaměstnanců 

zařízení. Dále je vnímán častý odpor ze strany zaměstnaneckých odborů a spolupracujících 

ekonomických subjektů, zejména pak dodavatelů, kteří jsou soustředěni v okolí ústavu“.  

Je nutné rodinu a další zmíněné aktéry o průběhu transformace důkladně informovat.   

 

4.4 Kvalita komunitních služeb 

 
Černá (2008, str. 96): „Ani v civilizovaných zemích neprobíhal deinstitucionalizační proces 

snadno a bez problémů. Lidé z uzavřených ústavů se již nevraceli do takových rodin, které 

opustili (Itálie, Kanada). Již to nebyly tradičně početné rodiny a žena v nich neposkytovala 

„nonstop“ služby. Cesta z ústavů tak nevedla do domova naplněného jiskrou života, ale spíše 

do penzionů ve středu měst. Vedla ale také k bezdomovectví těchto lidí potulujících se 

s plastovými taškami středem velkoměst a následně u některých do jiného typu ústavu – 

vězení.“ 
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Mansell (2006) poukazuje na problémy kvality nových komunitních služeb. Byli porovnáváni 

odlišní poskytovatelé služeb stejného typu, přičemž kvalita u jednotlivých poskytovatelů 

variovala. Výsledky studií ukázaly, jak velká institucionální zařízení mohou poskytovat lepší 

péči než špatné komunitní služby. To podrylo představu komunitní péče jakožto jednoznačně 

nejlepší pro každého jedince s mentálním postižením. Ve  Velké Británii toto zjištění oslabilo 

chuť investovat do komunitních služeb. Zejména pro osoby s těžkým mentálním postižením a 

poruchami chování měla evaluace komunitní péče horší výsledky, protože je pro ně mnohem 

těžší zapojit se do smysluplných aktivit. Ukázalo se však také, že je možno u těchto lidí 

dosáhnout velkého zlepšení, pokud je péče kvalitní. Ve studiích vystupoval jako klíčový 

přístup personálu ke klientům a způsoby, jakými poskytuje služby. Z toho vyplývá, že by měl 

být kladen velký důraz na profesní přípravu personálu, jenž je v přímé práci s klienty. 

Výsledky ukázaly, že chyba na straně manažera služby, který nezajistí kvalitní školení pro 

personál, se promítá do špatných výsledků klientů.  

 

Ve Švédsku stejně jako v České republice existují vůči tomuto negativnímu fenoménu 

obranné prostředky. V obou státech jsou vyvíjeny systémy inspekce kvality sociálních služeb 

a jejich kvalita je garantována zákonem. Jako ochrana před nedostatečnou kvalitou sociálních 

služeb jsou formulovány standardy kvality sociálních služeb a vypracován systém inspekce, 

který je upraven v zákoně 108/2006 Sb.. V tomto zákoně jsou zároveň ustanoveny 

kvalifikační požadavky na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, též je zde 

rozpracován systém dalšího vzdělávání.  

 

V chráněném bydlení v Merklíně byli dotazovaní klienti s kvalitou služeb většinou spokojeni. 

Důvěřují  osobám, které jim poskytují služby, pro mnohé z nich představují pracovníci 

Diakonie rádce a přátele. Zařízení při tvorbě filozofie služby využívá poznatků ze zahraničí, 

kde byla na stáži ředitelka Střediska Radost. Při dotazování respondentů se objevilo i několik 

nedostatků – například jedna z respondentek si stěžovala, že její pokoj není uzamykatelný, 

celkově se však dá říci, že toto zařízení se snaží svým klientům poskytovat co nejkvalitnější 

péči, v jeho dalším rozvoji však brání hlavně finanční překážky. Středisko například 

realizovalo projet podporovaného zaměstnání pro klienty, který však kvůli omezeným 

finančním zdrojům skončil.  
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Závěr 

Deinstitucionalizace péče o osoby s mentálním postižením představuje v současnosti jeden 

z hlavních vývojových trendů  ve státech západní Evropy a Severní Ameriky. Česká republika 

v této oblasti vývojově zaostala vzhledem k mnoha letům odlišného sociálně-politického 

vývoje, v jehož rámci se sociální péče centralizovala do velkých ústavních  zařízení.  Proces 

deinstitucionalizace je zde proto zatím v počátcích a jeho završení leží ve velmi vzdáleném 

horizontu. 

 

Výhodou procesu deinstitucionalizace ústavní péče v České republice je to, že může využívat 

bohatou škálu poznatků získaných ze zahraničí. Tato práce se snažila nastínit vývoj 

deinstitucionalizačního procesu ve Švédsku, kde v současné době již ústavní péče není 

rozeznávána jako sociální služba., postihnout jeho dva hlavní směry – prvotní snahu o 

humanizaci a normalizaci života v ústavech a následně snahu poskytovat služby osobám 

s mentálním postižením v komunitě.  

Švédský systém byl srovnán s rodícím se systémem v České republice s vědomím, že jde o 

dva odlišné státy s odlišným sociálně- politickým systémem. Přesto se dají některá opatření 

(např. kontrola kvality poskytovaných služeb) považovat za univerzální a jejich zavedení je 

klíčovým pro všechny státy.  

 

Práce se v poslední kapitole snažila ukázat některé problémy procesu deinstitucionalizace. 

V oblasti přípravy rodičů klientů s mentálním postižením na přechod jejich dětí do 

komunitních služeb  a přípravy pracovníků na změnu působiště může Česká republika využít 

švédské poučení a lépe tyto skupiny připravit. Otázka participace osob s mentálním 

postižením v komunitě a problém koncepce normalizace jejich životů se však jeví jako 

mnohem složitější. Na tuto problematiku neexistují ve Švédsku ani České republice 

jednoznačné odpovědi a její řešení je výzvou pro poskytovatele sociálních služeb, klienty 

samotné i běžné občany, kteří s nimi žijí. 
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Resumé  

 

Bakalářská práce se zabývá procesem deinstitucionalizace ústavní  péče o osoby s mentálním 

postižením, tedy snahou rušit velká ústavní zařízení a jako jejich alternativu vytvářet 

komunitní služby.  

Jako modelový příklad myšlenkového základu tohoto procesu, jeho průběhu a završení bylo 

vybráno Švédsko, stát, kde již byly všechny formy velkokapacitní ústavní péče zrušeny a 

nahrazeny jinými formami. Je zde nastíněn myšlenkový základ transformace ústavní péče – 

proces normalizace života osob  s mentálním postižením, legislativní vývoj a podoba nových 

služeb. 

Vývoj ve Švédsku je následně dáván do kontextu s počínající snahou o deinstitucionalizaci 

ústavní péče v České republice. Popisuje se zde stručně vývoj ústavní péče, koncepce 

transformace a legislativní vývoj vytvářející nové pojetí sociálních  služeb. Jsou zde 

komparovány ty  aspekty, které jsou pro proces deinstitucionalizace klíčové a tudíž se s nimi 

v nějaké podobě setkáváme v obou státech.   

V práci jsou zdůrazněny vybrané problematické oblasti procesu deinstitucionalizace, které již 

byly reflektovány v zahraniční literatuře a dostávají se do povědomí českých aktérů tohoto 

procesu. Cílem je poukázat na to, že i snaha o zkvalitnění života osob s mentálním postižením 

a o jejich návrat mezi nepostižené lidi sebou nese určitá rizika a úskalí. 
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Summary 

The bachelor thesis deals with the process of deinstitutionalization of the institutional care 

about people with mental disability and consequently with the tendency to cancel big 

institutional facilities and create community services as the alternative. Sweden was chosen as 

the model example of the intellectual basis of this process, its course and finalization as it's 

the state where all the forms of the high-capacity institutional care were already cancelled and 

replaced. The intellectual core of the transformation of the institutional care is outlined here - 

the process of normalization of the life of people with a mental illness, the legislative 

development and the form of the new services. The development in Sweden is consequently 

put into context of the incipient effort towards deinstitutionalization of the institutional care in 

the Czech Republic. The development of the institutional care, the conception of the 

transformation and the legislative development creating new approach to the social services 

are briefly described here. The key aspects of the deinstitutialization process that can in some 

form be identified in the both states are being compared here. In this thesis the chosen 

problematical areas of the deinstitualization process that have already been reflected in the 

foreign literature and that are getting into the awareness of the Czech participants of this 

process are being emphasized. The aim is to show that even the effort to improve the quality 

of life of the mentally disabled people and to enable them to return among the unaffected 

people entails certain hazards and difficulties. 
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Vstupní realistická momentka 
 
„Pan K. je tady v Merklíně známou osůbkou, takovou místní figurkou“, popisuje obyvatelka 
Merklína jednoho z klientů Diakonie. „Zpočátku se mu tady všichni posmívali, ale on všude 
chodil. Lidi ho potkávali pravidelně v hospodě, objevoval se i na mnohých merklínských 
akcích a nakonec začal jezdit s merklínskými fotbalisty na utkání.“ 
Pan K., jak se z popisu patrné, se do života obce úspěšně začlenil i přesto, že má velké 
komunikační obtíže. Dle pracovnice Diakonie je to jeden z mála takových případů.  
 
Merklín je malá obec, která má zhruba tisíc stálých obyvatel (i s přilehlými obcemi). 
Středisko Radost v Merklíně, které leží spolu s dvěma nebo třemi dalšími domky asi dva 
kilometry za obcí, bylo založeno v roce 1992. Pro obyvatele Merklína tedy není soužití 
s klienty s mentálním postižením žádnou novinkou. V budově střediska se nachází centrum 
organizace a domov pro osoby s mentálním postižením. Další klienti žijí přímo v obci 
v chráněném bydlení. Ve stejném domě jako chráněné bydlení se nachází i denní centrum. 
Dům byl nově zrekonstruován a v přízemí byl otevřen krámek, kde se prodávají výrobky 
klientů. Diakonie pravidelně pořádá dny otevřených dveří, při nichž mohou obyvatelé 
Merklína nahlédnout do tohoto domku a vyzkoušet si práci v chráněné dílně, která se nachází 
ve velmi příjemně působících podkrovních prostorech. 
 
Mými respondenty ve výzkumném šetření byli lidé žijící v chráněném bydlení, kteří pracují 
převážně v chráněných dílnách a v Merklíně žijí už delší dobu. Jejich komunikační schopnosti 
jsou velmi dobré a  byli mi schopni bez problému odpovídat na výzkumné otázky. Chodí 
nakupovat do místních obchodů, zajdou do hospody a mají přehled o merklínském dění. 
Otázkou bylo, do jaké míry jsou s životem v Merklíně spokojení, jak se jim tu žije a jak 
vychází s tamějšími obyvateli. 
 
 

 Úvod 
 
1. Oblast výzkumu 
 
Případová studie se zaměřuje na mapování faktorů sociálního vyloučení na úrovni materiální, 
sociální, psychické a politické u osob s mentální postižením žijících v obci Merklín. Tohoto 
cíle se snaží dosáhnout vedením rozhovorů s aktéry místní komunity, tedy se zástupci z řad 
osob s mentálním postižením, se zástupci organizace poskytující služby osobám s mentálním 
postižením, se zástupci místní správy a místními občany. Cílem případové studie je 
analyzovat situaci osob s mentálním postižením v obci a přinést návrhy a podněty pro praxi. 
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7. Definice pojmů 

Sociální vyloučení (exkluze) – komplexně podmíněná nedostatečná účast na jednotlivce, 
skupiny nebo místního společenství na životě celé společnosti, resp. Nedostatečný přístup ke 
společenským institucím, zajišťujícím vzdělání, zdraví, ochranu a základní blahobyt. 

Mentální postižení – vrozené a trvalé postižení osobnosti projevující se nízkou úrovní 
rozumových schopností nízkou kontrolou emocionality, vysokou potřebou akceptace, nízkou 
schopností odhadovat vlastní možnosti, vysokou sugestibilitou, omezenou schopností rozumět 
řeči a řeč používat, tendencí ke stereotypnímu chování, konkrétním myšlením bez schopnosti 
zobecňovat a dalšími příznaky. Příčinami jsou dědičné a organické postižení centrální 
nervové soustavy. 

(Ze Slovníku sociální práce, OLDŘICH, M. Slovník sociální práce. 1st ed. 2003) 

 

8. Paradigmata a předpoklady 

 

Sociální exkluze a marginalizace se staly předmětem praxe sociální politiky, sociologie a 
sociální práce. Poslední  jmenovaný obor má rovněž za úkol mapovat tento sociální jev 
v místním terénu (komunitách) a zároveň navrhovat praktická, konkrétní  řešení vedoucí 
k začlenění osob a skupin do společnosti a na trhy práce.  

Jde přitom o odborné posouzení východisek a možností tří různých faktorů: 1. nástrojů 
sociální politiky státu; 2. podmínek a kapacit místní komunity začleňovat marginalizované 
členy; 3. schopností, možností  a motivace marginalizovaných osob k (znovu)začlenění.  

Výzkumným předpokladem je, že osoby s mentálním postižením, jež jsou předmětem této 
výzkumné zprávy, mohou být znevýhodněné na úrovni materiální, na úrovni sociální, na 
úrovni psychického/osobnostního růstu a na úrovni politické reprezentace této skupiny.  
 
Faktory, které se podílejí na jejich znevýhodnění, jsou srovnávány ve čtyřech různých 
pohledech čtyř různých komunitních aktérů, jimiž jsou samotné osoby s mentálním 
postižením, zástupci veřejné správy, pracovníci neziskové organizace, která poskytuje 
osobám s mentálním postižením služby a zástupci místní komunity. 
 
 
 
 
II. Přehled literatury 
 
SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných 
skupin. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství 
Georgetown, 2004. 237 s. první vyd. 
 
Kniha kolektivu autorů z FSS v Brně se zabývá procesy, příčinami a důsledky sociální 
exkluze a sociální inkluze v české společnosti. Vedle všeobecných otázek, zabývajících se 
příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze, patří ke klíčovým tématům knihy 
marginalizace na trhu práce, nezaměstnanost, chudoba, materiální deprivace, utváření identity 
národnostních menšin a možnosti veřejných politik podpořit procesy sociální inkluze v České 
republice.  
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MAREŠ, Petr. Faktory sociální exkluze. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
Praha, 2006. 41 s. neuveden. 

SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno : VÚPS, 2006. 
176 s. 

Soubor příspěvků, které byly předneseny na konferenci "Sociální vyloučení a sociální 
politika". Jsou v ní shrnuty zkušenosti v oblasti sociálního vyloučení a sociálního začleňování 
z České republiky i ze Slovenska a je v ní také poskytnuta řada mezinárodních srovnání v této 
oblasti.  

CHÁB, Milan. Svět bez ústavů. 1. vyd. Praha : QUIP - Společnost pro změnu, 2004. 83 s. 
 
Kniha je souborem textů Milana Chába, bývalého řiditele ÚSP v Horní Poustevně. Autor se 
zabývá problematikou deinstitucionalizace ústavů sociální péče, právy lidí s mentálním a 
možnostmi jejich integrace do společnosti.  
 
 
 
III. Účel výzkumu a počáteční otázky.  
 
Účelem výzkumu je získání porozumění situaci osob s mentálním postižením v komunitním 
kontextu a  identifikace základního zkoumaného fenoménu – tj. projevy sociální exkluze na 
místní úrovni a strategie jejich překonávání  tak, jak je tento fenomén prožíván a hodnocen 
základními komunitními aktéry.   
 
 
 
IV. Hlavní výzkumné cíle pilotáže:  
 
1. Pokusit se na základě teoretického rámce a místních pilotáží zjistit hlavní projevy sociální 
exkluze a její vnímání vybranými cílovými skupinami.  
Projevy sociální exkluze : materiální /finanční, sociální, psychická/subjektivní a politická.  
2. Návazným cílem je zjistit, jaké strategie volí cílové skupiny exkludovaných osob 
k překonání vyloučení. 
4. Zjistit, jakou asistenci potřebují aktéři k naplnění strategických kroků k překonání 
sociálního vyloučení. Od koho tuto asistenci očekávají. 
4. Srovnat tyto strategie se strategiemi dalších zvolených aktérů komunity (veřejné správy, 
komunitně zaměřených organizací –občanské společnosti).  
5. Zjistit kroky, které synergicky posilují úsilí o překonání exkluze různými aktéry, a zjistit 
kroky, které naopak vedou k mimoběžným a neefektivním intervencím a krokům.    
6. Zaměřit se na identifikaci  pozitivních možností a potenciálu, které proces snah o sociální 
inkluzi obsahuje jak zjevně, tak latentně.   
7. Na základě zjištěných dat se pokusit navrhnout kroky či opatření, které by mohly 
současnou situaci a sociální problémy zmírňovat či jim v některých případech předcházet.  
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V. Metoda výzkumu a metodologie:  
 
Kvalitativní výzkum, technika individuálních strukturovaných rozhovorů.  
 
Struktura rozhovoru je připravena pro každou skupinu respondentů  (vyloučené osoby, 
zástupce veřejné správy a zástupce komunity)a v každé z místních zkoumaných komunit  
zvlášť.  
 
Lokalita: 
 
Merklín  
 
Obec, v níž žije zhruba tisíc obyvatel, nacházející se v Plzeňském kraji. Obec se nenachází 
v lokalitě s výraznými sociálními problémy. Nezaměstnanost není výrazná, v současné době 
se ale  kvůli ekonomické krizi zvýšila. Pracovních příležitostí je málo, lidé musejí dojíždět do 
okolních měst, kde příležitosti jsou. Okolní města z pracovními příležitostmi jsou vzdálená 
okolo deseti kilometrů. Obec se nepotýká s výraznými sociálními problémy. Zástupci 
etnických menšin, osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené jsou 
zastoupeny v poměru jako v běžné populaci. V Merklíně například žije jedna romská rodina, 
jedna vietnamská rodina, asi dva bezdomovci... Výraznou skupinu tvoří pouze klienti 
Střediska Radost.  
 
Středisko Radost se nachází na Radosti, což je samota vzdálená asi 2 km od Merklína, další 
pracoviště jsou: Centrum denních služeb v Merklíně (kapacita: 22 klientů), Chráněný 
byt Merklín (počet lůžek: 5), Odlehčovací péče Radost v Merklíně (kapacita: 20 klientů, počet 
lůžek 3),  Denní stacionáře v Soběkurech (kapacita: 18 klientů). 
Středisko Radost v Merklíně patří do velké rodiny středisek Diakonie ČCE. Je to nestátní 
nezisková organizace, církevní právnická osoba. Středisko Radost v Merklíně bylo založeno 
1. května roku 1992. Poskytuje potřebnou pomoc a asistenci lidem s handicapem, zejména 
dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a s autismem. 

Institucionální profil obce:  

Diakonie je jedinou neziskovou organizací poskytující sociální služby, která působí přímo 
v Merklíně a okolních obcích. Kromě služeb pro klienty s mentálním postižením poskytuje 
též pečovatelskou službu pro obyvatele Merklína. V Merklíně je pouze obecní úřad. 
Komunikace mezi úřadem a Diakonií probíhá podle výpovědí dotazovaných dobře.Existují 
komunitní plány přilehlých větších obcí a měst, kde je zmíněna Diakonie (Horšovotýnsko a 
Holýšovsko, Stod a Dobřany). 

Občanská společnost a její organizace: 

Sokol Merklín, Český svaz žen, Dobrovolní hasiči,Softbalové oddíly a další sportovní spolky. 

Pro klienty Diakonie je významné působení Sboru ČCE v Merklíně. Členové Sboru se 
setkávají  na pravidelných bohoslužbách, večerních biblických hodinách a dalších akcích. Do 
svých činností se snaží zapojit i klienty Diakonie (někteří chodí na bohoslužby nebo jezdí na 
výlety). O životě klientů a jejich zájmech se ve Sboru často mluví. Přístup ke klientům je (dle 
výpovědí členů Sboru) různý, většinou se k nim přistupuje jako k !velkým dětem“.  
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V poslední době začali též do Diakonie docházet děti z družiny ZŠ Merklín. Chodí především 
vyrábět do chráněných dílen. 

Obec jsem si zvolila proto, že zastoupení skupiny osob s mentálním postižením je v ní 
výrazné a může dobře ilustrovat problém a také proto, že sem v ní sama žila a v Diakonii 
pracovala rok jako dobrovolník. 

 
Hlavní výzkumné otázky.  
 
a) Jaké jsou hlavní aspekty( projevy, vnímání, atd.) sociálního vyloučení jednotlivých 
zástupců cílových skupin 

aa) na úrovni materiální, finanční, ekonomické .  
ab) na úrovni sociální.  
ac) na úrovni psychického/osobnostního růstu.  
ad) na úrovni politické reprezentace této skupiny.  

b) Jaké jsou hlavní potřeby osob, co by jim pomohlo překonat sociální vyloučení 
c) Jaké jsou strategie překonávání sociální exkluze:  
d) Jaké jsou potenciály k řešení situace (náměty výzkumníka) 
 

Metodologie:  
1. Plán výzkumu, o který se výzkum opírá: celkový plán (únor – březen), rešerše a 

kontaktování respondentů (duben),  příprava dotazníků pro strukturované rozhovory 
v rámci výzkumného týmu a jejich konzultace, (květen),  vedení strukturovaného 
rozhovoru s aktéry komunity (červen – srpen 2009), transkripce, interpretace (září, 
říjen), závěrečné zpráva a podklady pro publikování výstup (říjen, listopad)  

2. Metoda výběru respondentů hloubkových rozhovorů – komunitní stakeholders 
(reprezentanti zainteresovaných skupin). Práce na přípravě postupů a dotazníků 
v rámci skupinové diskuse výzkumného týmu. Zohlednění etické problematiky sběru 
citlivých dat. 

3.  Metody získávání dat – informací. Výzkumník popíše sebe sama a charakterizuje 
svůj vztah k oblasti výzkumu, své hodnoty apod. Ve zvláštním odstavci popíše svoji 
přijatou roli v terénu, proces získání přístupu k účastníkům a k místu výzkumu. Také 
zmiňuje své zkušenosti v navazování interpersonálních vztahů. 

4. Procedury sběru dat. Výzkumník popíše plán sběru dat včetně jasného popisu metod, 
které použije. Uvádí se stupeň participace v terénu a pomocné prostředky jako video, 
magnetofon, typy poznámek, deník atd.  

5. Pilotní studie – nebyla prováděná. 
6. Analýza dat. Popis strategie analýzy dat.    
7. Omezení studie. Je nutné objasnit omezení studie, která ovlivnila její kvalitu.  Také se 

popíší strategie, jež pomohou minimalizovat důsledky těchto omezení (jde spíše o 
sondáž, volba respondentů omezení vzhledem k danému časovému rámci a malému 
rozsahu studiem kapacit výzkumného týmu, studentská práce ). Diskutují se důsledky 
pro přenositelnost výsledků.  

8. Časový plán. Výzkumní popíše přibližný časový rozpis jednotlivých akcí (viz. IV/1).  
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VI. Výstupy studie.  
 
Projevy a vnímání sociální exkluze na úrovni: 
 
1.  materiální úroveň  
 
Možnost pracovního uplatnění klientů: 
Z dotazovaných klientů by většina měnit zaměstnání v chráněné dílně nebo v Diakonie 
(kuchyně, úklid) měnit nechtěla. Jen jedna z dotazovaných klientek by si chtěla udělat kurz na 
kosmetičku a pracovat mimo Diakonii. Klienti se vyjadřovali, že se jim současná práce líbí, 
mají zde známé a je to pro ně bezpečné prostředí. Jedna z klientek uvedla, že se bojí a práci 
mimo Diakonii by nezvládla. Klienti si také myslí, že by práci v Merklíně stejně nesehnali.  
Starostka obce mluvila o tom, že v Merklíně reálné šance jak zaměstnat klienty mimo 
Diakonii nejsou. V obci je nejsou firmy, samotní obyvatelé musí za prací dojíždět a žije zde 
asi třicet nezaměstnaných.Dle řiditelky Diakonie reálná šance získat zaměstnání v Merklíně 
není, protože je tam nedostatek pracovních příležitostí i pro samotné tamější obyvatele. 
V minulosti měla Diakonie projekt podporovaného zaměstnání, ale ten už momentálně 
neběží, protože skončil a chybí pro něj další finanční prostředky. V rámci tohoto projektu byli 
zaměstnáni čtyři klienti rok v podporovaných pracovních místech v Přešticích, což je menší 
město vzdálené asi deset kilometrů od Merklína.Další ze zaměstnanců by viděl možnost při 
údržbových pracích, ale bylo by třeba asistentů.Jedna obyvatelka navrhla zřízení nějaké dílny 
mimo Diakonii.  
 
Závěr:  

• Chybí dostatek pracovních příležitostí, bylo by nutné, aby v obci začal podnikat 
někdo, kdo by se stal zaměstnavatelem 

• Návrh využít klienty při údržbových pracích – tato místa ale zastávají jiní, pro klienty 
možná nedůstojné, potřeba asistenta 

• Byl zde projekt podporového zaměstnání, ale finančně omezen 
• Klienti jsou se svým pracovním uplatněním ve většině spokojeni, jsou v bezpečném 

chráněném prostředí 
• Diakonie vytváří pracovní příležitosti pro obyvatele Merklína, pomáhá obci se 

zviditelnit 
 
Bydlení: 
Klienti jsou se svým bydlením spokojeni, jen jedna s klientek si stěžovala, že si svůj pokoj 
nemůže zamykat. Řiditelka je s kapacitou a stavem budov Diakonie spokojená. Jedna 
z pracovnic poukázala na to, že chybí bezbariérový přístup do CDS a že je zde malá kapacita 
a není možno přibírat klienty. Jeden z občanů (bývalý zaměstnanec poukázal na to, že chybí 
podporované bydlení). 
 
Závěr: 

• Klienti jsou spokojeni 
• Chybí bezbariérový přístup v CDS 
• Možnost podporovaného bydlení 
• Kapacita? 

 
Finanční situace: 
Většina klientů se cítí zajištěná a s penězi vystačí, jen jedna klientka projevila zájem si 
přivydělat. 
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Úroveň sociální 
 
Oblast služeb: 
Klienti hodnotí přístup provozovatelů služeb kladně. Popisovali, že se  k nim všude chovají 
vlídně. Klienti chodí hodně do obchodů, do místního pohostinství, dále využívají služeb 
kadeřníka, někteří i lékaře. Jezdí veřejnou dopravou. I podle starostky je přístup ke službám 
bez problémů. Pracovnice Diakonie mluvila o tom, že provozovatelé služeb se ke klientům 
chovají vlídně. Ze začátku je odmítali, ale časem si zvykli a klienty už znají jménem. 
Pracovníci Diakonie se snaží, aby klienti žili co nejpodobnějším způsobem jako jejich 
vrstevníci a chodili za službami (služby nemají chodit za nimi jako je tomu v ústavech). Jedna 
z občanek zmínila, že by ke klientům měli přistupovat více jako k zákazníkům, ne jako k 
„dětem“. 
 
Závěr: 

• Dobrá přístup provozovatelů služeb ke klientům, především na základě zvyku 
• Klienti jsou vedeni k tomu, aby žili samostatně a za službou docházeli 

 
Akce Diakonie pro veřejnost, akce pro klienty: 
Dotazovaní klienti se sami všech akcí Diakonie pro veřejnost vždy neúčastnili, ale ti co chodí 
říkali, že mezi lidmi jsou tyto akce celkem oblíbené a že na ně chodí rádi. Velký úspěch 
sklidilo divadelní představení Diakonie na merklínské pouti. Klienti se akcí pořádaných obcí 
nebo jinými subjekty v Merklíně ve všech dotazovaných případech neúčastní. Mají sem tam 
přehled, co se v obci děje, ale nikam nechodí. Starostka hodnotí snahu Diakonie pořádat akce 
pozitivně a akcí se sama účastní. Říká, že lidí by mohlo chodit i více. Obec pro Diakonii 
žádné akce nepořádá. Obecně nejsou na akce peníze, ale např. vánoční besídky se účastní 
všichni – klienti i obyvatelé.  Dle řiditelky jsou akce vyhledávány, chybí však větší zájem o 
život klientů. Obec pořádá jednou do roka sportovní den pro klienty. 
 
Závěr: 

• Diakonie pořádá pro veřejnost mnoho akcí, o které je celkem zájem 
• Návštěvníci se ale většinou příliš nezajímají o život klientů 
• Klienti sami mají přehled co se v obci děje, ale nikam moc nechodí 
• Obec pořádá pro klienty Diakonie sportovní den – zapůjčí hřiště 

 
Vztahy mezi obyvateli a klienty: 
Klienti mimo Diakonii nemají v obci žádné známé, nebo jen několik málo. Zdraví se 
s pracovníky Diakonie, se starostkou (má v Diakonii dceru), občas s někým koho znají od 
vidění. Hodně záleží na komunikativnosti klientů – jeden z respondentů byl velmi otevřený a 
na ulici se baví se spoustou lidí. Klienti se též zdraví s lidmi z kostela, kam chodí na mše. 
Starostka si myslí, že klienti jsou s obyvateli obce za léta soužití sžití a komunikují spolu bez 
problémů, klienty vnímá jako součást obce, nejsou dle jejích názoru vyčlenění.  
Řiditelka Diakonie tvrdí, že se nesetkává s vyloženě negativním, ani s vyloženě pozitivními 
reakcemi na klienty, lidé spíše reagují neutrálně, bez zájmu. Klienti ani s obyvateli 
nepřicházejí do užšího kontaktu, vyjma členů sboru. Situace je lepší v Klatovech, kde jsou 
více začleněni. K bližším kontaktům dochází tedy se členy sboru a v poslední době též se 
školní družinou ZŠ Merklín, která chodí do chráněné dílny.  
Ojedinělý případ integrace klienta z jeho vlastní iniciativy. 
Neúspěšný pokus o integraci klientky do ZŠ Merklín – dle pracovnice Diakonie selhání na 
straně učitelky. 
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Občan (bývalí pracovník) – klienti jsou vnímáni různě, záleží na jejich osobní iniciativě. Je 
lepší když chodí klienti sami, s pracovníkem Diakonie ve skupině působí anonymně. Klienti 
jsou nejdřív vnímáni jako cizí, ale postupně si na ně lidi zvykají a znají je i jmény. Občanka: 
komunikační bariéra – nelze navázat vztah, vidí klienty jako děti.  
 
Závěr: 

• Málo vztahů mezi klienty a obyvateli 
• Žijí spíše vedle sebe  
• Neutrální postoj obyvatel ke klientům, často nezájem o jejich život 
• Vazby na pracovníky Diakonie a jejich rodiny, starostku 
• Vztahy se členy sboru kolem evangelického kostela 
• Nově se tvoří vztahy se školní družinou – dochází vyrábět do chráněné dílny 
• Hodně záleží na osobnosti klientů a občanů – hodně rozdílné přístupy 
• Ojedinělý případ integrace klienta – z jeho vlastní iniciativy a i přes to, že má velké 

komunikační potíže 
• Přístup ke klientům různý – někdy vnímáni jako děti, problém v komunikaci, jindy 

snaha o navázání přátelských kontaktů 
• Často chybí na obou stranách zájem o vzájemné sblížení 
• Vývoj vztahů – klienti postupně zdomácní a zapadnou do života obce 
• Problém skupiny: když chodí po obci skupina klientů s pracovníkem, působí na lidi 

anonymně, pracovník někdy omezuje pokusy klientů o komunikaci, protože nechce 
lidi obtěžovat – jak ale pozná, kdy jde o obtěžování a kdy o pokus o seznámení? 

• Hodně klientů do Merklína dojíždí, nemají tedy ani dostatek času na vzájemný kontakt 
 
 
Úroveň psychická: 
 
Oblast vztahů, jak se cítí jedna skupina v přítomnosti jiné skupiny, jak si myslí, že se 
druhá skupina cítí sama: 
Klienti nemají negativní zkušenosti z hrubým chováním nebo odmítáním ze strany obyvatel. 
Jedna klientka si stěžovala na nadávky od dětí, problém vidí ve výchově. Většina klientů se 
cítí doma v obci, odkud pochází, ale ti, kteří již žijí v Merklíně dlouho a tráví tu většinu času, 
se zde cítí jako doma. To souvisí s tím, jak se cítí mezi obyvateli Merklína – ti, co zde žijí 
dlouho se cítí být obyvateli přijímáni, ostatní se mezi nimi cítí jako cizí. Dle starostky se cítí 
klienti v obci spokojeni a nejsou vyčleněni, přiznává ale, že je to její subjektivní názor a 
samotných klientů se neptala. 
Řiditelka tvrdí, že osvěta mezi obyvatelstvem o mentálním postižení může vést ke 
škatulkování a pracovníci chtějí, aby byli klienti vnímáni lidmi jako jedinečné osobnosti. Na 
druhou stranu se snaží jednotlivě upozorňovat lidi, že není vhodné se o klientech vyjadřovat 
zastaralou medicínskou terminologií  (debil). Řiditelka se nebrání v budoucnu přednáškám 
nebo jiným akcím pro veřejnost. Jiná pracovnice se vyjadřuje o možnosti přednášek pro 
veřejnost, uvítala by je. 
Občané: problém může být s neznámými klienty – pocit ohrožení. Sklon chovat se ke 
klientům jako k malým dětem. Problém v komunikaci, klienti mají omezená témata hovoru – 
proto nelze navazovat přátelství. Obava z epileptických záchvatů (klienti jsou vybaveni 
papírem s instrukcemi co dělat v případě záchvatu.) 
Obyvatelé nemají moc představu jak se klienti cítí. 
Co se týče vzájemné komunikace a získávání nových přátel, někteří klienti by nové známé a 
přátelé získat chtěli, ale nevědí, jak na to a nejsou moc iniciativní, jiní zájem vůbec nemají, 
někteří jsou hodně komunikativní a nevidí v této oblasti problém. Stejně je to s vnímáním 
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toho, jestli obyvatelů na klientech záleží . pozitivně ladění respondenti si myslí, že 
obyvatelům na nich záleží, ti, kteří nemají sami zájem navazovat kontakty, myslí, že 
obyvatelům na nich nezáleží – co je příčina a co důsledek? 
 

• Nejsou žádné agresivní útoky na klienty 
• Většina klientů se cítí doma v obci odkud pochází, nikoli v Merklíně 
• Klienti zvyklí na pobyt v Merklíně se zde začali cítit jako doma 
• Klienti, kteří žijí v Merklíně již dlouho se častěji cítí být přijímáni místními 
• Ze strany pracovníků myšlenka osvěty mezi obyvatelstvem – nepovede ke 

škatulkování? Je lepší individuální, nebo hromadné přednášky? 
• Občané: problém může být s neznámými klienty – pocit ohrožení. Sklon chovat se ke 

klientům jako k malým dětem. Problém v komunikaci, klienti mají omezená témata 
hovoru – proto nelze navazovat přátelství. Obava z epileptických záchvatů (klienti 
jsou vybaveni papírem s instrukcemi co dělat v případě záchvatu.) 

• Občané nemají moc představu, jak se klienti v Merklíně cítí 
• Snaha o získání nových přátel a známých ze strany klientů – záleží hodně na povaze 

klienta, jeho komunikativnosti a zájmu, u některých je snaha, ale neví jak nato 
• Klienti, kteří nemají zájem se seznamovat si myslí, že jsou obyvatelům Merklína též 

lhostejní – kde je příčina? 
 
Úroveň politické reprezentace: 
Dotazovaní klienti tvrdí, že v případě potřeby by se obrátily s potížemi na někoho 
z pracovníků Diakonie či řiditelku. O jejich zájmy se v obci dle jejich názoru stará řiditelka, 
pracovníci a paní starostka, která má dceru v Diakonii. Řiditelka  tvrdí, že Diakonii se snaží 
obec vycházet vstříc, byly jim například zapůjčeny prostory na zámku pro výstavu. OÚ se 
chystá Diakonii prodat objekt pro speciální školu. I řiditelka a pracovnice Diakonii popisuje 
spolupráci s OÚ jako velmi dobrou, zejména paní starostka má k nim blízko. Dalšími 
sympatizanty Diakonie v obci jsou členové sboru ČCE, správní rada Diakonie, nově se 
navazují vztahy se školní družinou.Dle jedné dotazované občanky, členky zastupitelstva, jsou 
zastupitelstvu tři názorové skupiny – první skupina s Diakonií sympatizuje, druhá zastává 
neutrální postoj a třetí je organizaci nevychází vstříc – to se projevilo zejména v hlasování o 
prodeji školy Diakonii. 
 
Závěr: 

• Klienti vnímají zastání zejména v pracovnících Diakonie 
• Klienti vnímají zastání ve starostce, ta má na Diakonii úzkou vazbu – má tam dceru 
• Diakonie i OÚ popisují svoji spolupráci jako dobře fungující 
• V zastupitelstvu jsou tři skupiny – sympatizanti, neutrální, odpůrci 
• Další sympatizanti Diakonie jsou sbor CČE, správní rada Diakonie, navazují se styky 

se školní družinou 
 
 
 
Hlavní potřeby osob, co by jim pomohlo překonat sociální vyloučení: 
Klienti většinou neví a nebo říkají, že jsou se svým stavem spokojeni.Jedna z klientek se 
vyjádřila, že by jí pomohlo se uzdravit z postižení a chtěla by si najít přátele. Možná by 
pomohlo více informovat obyvatele o specifikách klientů Diakonie. 
Starostka mluvila o problémech s dopravní obslužností a problému bariérovost. 
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Závěr: 
• Klienti ani občané  nejčastěji odpovídali, že neví, nebo je nic nenapadá 
• Ti co odpověděli, se často soustředili na technické záležitosti – doprava, 

bezbariérovost 
 
Strategie překonávání sociální exkluze:  
 
Od klientů zazněli odpovědi o nezájmu se zapojit, jedna z klientech mluvila o tom, že by se 
klienti sami měli snažit více chodit mezi lidi, záleží na jednotlivých klientech a jejich 
přístupu. 
Pracovníci: snaží se podporovat co nejsamostatnější a nejběžnější život 
Občané: komunikační bariéra se dá těžko překonat, lidi kolem kostela se snaží o integraci, 
v obci chybí komunitní život. 
 
Závěr: 

• Záleží na osobě klienta, někteří nemají chuť se zapojit 
• Diakonie podporuje klienty, aby žili jako jejich vrstevníci bez postižení 
• Chybí KOMUNITNÍ ŽIVOT V OBCI 
• Komunikační bariéra 

 
 
 
4.   Zobecnění autora a tvrzení autora, včetně jeho doporučení. 
 
Klienti Střediska Radost nejsou skupinou jednoznačně sociálně vyloučenou a žijící 
v uzavřeném prostředí odděleném od společnosti, jako je tomu u klientů některých domovů 
pro osoby s mentálním postižením. V domově na okraji obce žijí pouze klienti s těžkými 
formami mentálního postižení, všichni ostatní se ale normálně pohybují a žijí v obci.  
 
Diakonie v Merklíně působí už od počátku devadesátých let, není to tedy v obci nový 
fenomén a obyvatelé měli hodně času se s klienti Střediska sžít. Z těchto důvodů mně přišla 
studie právě na tomto místě zajímavá, protože zde není přítomno žádné extrémní sociální 
vyloučení a je možno dobře sledovat limity a možnosti začlenění klientů do komunity. 
 
V rovině finanční a materiální je především problém s možností pracovního uplatnění klientů 
mimo chráněnou dílnu či Středisko. V obci chybí pracovní příležitosti i pro samotné 
obyvatele. Klienti samotní jsou většinou se svojí prací spokojeni, mají dobré zázemí, 
bezpečné prostředí, většinou by se mimo Diakonii pracovat báli.  
Jako pozitivní krok hodnotím program podporovaného zaměstnání, který byl ale finančně 
limitován. Jako další možnost vidím zřízení sociálního podniku v obci. 
 
S bydlením jsou klienti převážně spokojeni. Co se týče možnosti rozšíření kapacity služby (o 
níž se zmiňovala jedna pracovnice), nemělo by k němu dojít, protože Středisko není ústav 
sociálních služeb a komunita může pojmout jen určité množství klientů. Zajímavý je návrh 
jednoho z bývalých zaměstnanců na zřízení podporovaného bydlení pro velmi samostatné 
klienty, to by dle mého názoru výrazně přispělo k integraci samostatnějších klientů.  
 
Po finanční stránce jsou klienti spokojeni. Možná je to dáno tím, že mají jiné nároky než 
jejich vrstevníci a nejsou zvyklí přijímat prostřednictvím reklamy umělé potřeby. 
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V rovině sociální mají klienti obecně málo vazeb na obyvatele. S některými z nich se zdraví. 
Bližší vazby mají se členy sboru českobratrské církve. Několik klientů dochází pravidelně na 
bohoslužby. Pozitivní je i snaha školní družiny navštěvovat chráněnou dílnu. Se službami jsou 
klienti spokojení. Faktorem přispívajícím k začlenění klientů do komunity je především snaha 
Diakonie, aby klienti sami docházeli za službou, nikoli naopak. Velmi dobrým krokem dle 
mého názoru jsou akce pro veřejnost, které Diakonie nadále pořádá. 
 
Interakcí mezi obyvateli a klienty je obecně málo, z rozhovorů ale vyplývá, že hodně záleží 
na osobnosti klienta i obyvatele. Někteří klienti jsou hodně komunikativní a k obyvatelům 
přistupují s důvěrou. Takovým komunikace a navazování vztahů nedělá takové obtíže. Jiní 
klienti naopak myslí, že o ně obyvatele nemají zájem a chovají se spíše nedůvěřivě, což se 
promítá do jejich vztahů. Osobnost a postoj klienta je tedy klíčový. 
 
Přístup obyvatel je též různý. Často chybí na obou stranách zájem o vzájemné navazování 
vztahů. Někteří lidé berou klienty jako děti, jiní naopak mluvili o tom, že by se klientům mělo 
přistupovat více jako k dospělým lidem. Problém vidí obyvatele hlavně v komunikační 
bariéře. Lidé s mentálním postižením mají podle nich omezená témata hovoru, jejich chování 
je stereotypní a vyžaduje od partnera hodně aktivity. Proto se s klienti jen těžko dá navázat 
přátelství. (To ovšem neplatí o všech klientech). 
 
Sporný je případ integrace jednoho klienta, který začal jezdit s místním fotbalovým mužstvem 
na zápasy. Je těžko odlišitelné, je-li skutečně přijímán, nebo je-li pro místní obyvatele jen 
zajímavou atrakcí a šaškem. 
 
Zajímavá byla poznámka jednoho obyvatele:“ Když chodí klienti nakupovat s klienty ve 
skupině, působí tato skupina na obyvatele hodně anonymně a pracovník někdy brání interakci 
klientů s obyvateli, aby je neotravovali.“ 
 
V oblasti překonávání bariéry mezi obyvateli a klienty často chybí chuť se do něčeho 
takového vůbec pouštět. Obyvatelé Merklína a klienti Střediska žijí už dlouho vedle sebe a 
tento systém už funguje hodně dlouho. 
 
Mým návrhem je uspořádat společné setkání klientů, zástupců Diakonie, zastupitelstva obce a 
občanů, kde by mohli jednotlivé skupiny artikulovat své zájmy a dohodnout se na možném 
způsobu jejich realizace.  
 
 Klienti dle mého názoru dosáhli vysokého stupně integrace. Bylo velmi zajímavé sledovat, 
jaké meze jejich začlenění do komunity má, kde jsou meze jejich začlenění. Obyvatelé obce 
Merklín a klienti Střediska Radost stále žijí jako dvě oddělené skupiny a vazby mezi nimi 
nejsou příliš silné. Otázkou je, zda lze tento stav ještě nějakým způsobem měnit a zda o to obě 
strany vůbec stojí. Obě skupiny mají svoje vlastní zkušenosti, zvyky a zájmy, které jsou 
rozdílné a často se míjí. Existují zde komunikační bariéry mezi aktéry obou skupin. Přesto lze 
pozorovat snahu o vzájemnou komunikaci a i o společné aktivity (tato snaha je patrná u lidí ze 
sboru ČCE). Tato snaha vychází z individuálního zájmu a ochoty jednotlivců a myslím si, že 
je dobré tyto snahy podporovat, zároveň však respektovat i nezájem o sbližování. 
 
 
 
 
 
 


