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Anotace   

   Tato bakalářská má práce má název,, Transformace sociálních sluţeb pro mentálně 

postiţené po roce 1989“. Jejím cílem je popsat vývoj, moţnosti, legislativu a důleţitý 

projekt Ministerstva práce a sociálních věcí. Práce tedy pojednává o tom, jak se sociální 

sluţby vyvíjejí, co jim v tomto vývoji pomáhá a proč je důleţité se transformaci 

věnovat. V práci se věnuji vymezení základních pojmů, jako je například popsání toho, 

co je to vlastně mentální postiţení a proč je nezbytné, aby se k transformaci sociálních 

sluţeb přistupovalo. Ve své práci se také věnuji i období před rokem 1989, které je 

velice důleţitá proto, aby byla změna, která přišla po tomto roce lépe znatelná. Velká 

část práce je věnována současnosti, kde je popsána současná legislativa, která přináší 

změny v poskytování sluţeb. Tato část je zajímavá, protoţe poukazuje na to, ţe je 

transformace velice dlouhodobým procesem. V poslední, praktické části je práce 

zaměřena na projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který se transformaci 

sociálních sluţeb pro mentálně postiţené věnuje a snaţí se o zlepšení situace, která je 

ještě často velice problémová. Tato práce přináší shrnutí toho, jak se péče o mentálně 

postiţené postupem času měnila a to zejména jak se měnila po roce 1989. Práce ukazuje 

na to, ţe i kdyţ uţ se v poskytování sluţeb pro mentálně postiţené mnohé změnilo, 

zbývá ještě mnoho věcí, které se musí změnit. A proto je transformace důleţitá. 
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Abstract 

   This bachelor thesis is called the 'transformation of social services for mentally 

disabled after 1989. The main goal is to describe the development, opportunities, 

legislation and important project of the Ministry of Labour and Social Affairs. The 

thesis discusses how the social services are developted, what supports the changes and 

why is important to take the transformation. The work deals with the definition of basic 

words, such as describing what is actually a mental disability and why it is needed the 

transformation of social services. In my work I also deal with the period before 1989, 

which is very important, to be able notice the change after the Velvet revolution. Much 

of the work is devoted to the present- describe recent legislation that makes changes in 

social service. This part is interesting, it shows that the transformation is a very long 

process. The last part of the practical work describes the project of the Ministry of 

Labour and Social Affairs, which is focused on the transformation of social services for 

mentally handicapped to improve the situation, which is often very problematic. This 

work gives a summary of how the care for the mentally disabled have changed over 

time, especially after the year 1989. The paperwork also shows that a lot of changes 

happend in social services for mentally handicapped, however much remains to be 

changed. And that is why the transformation is so important.  
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Úvod 

 

                                              Motto:           

Pokuste si představit ne svět neschopnosti a  vyřazení, ale svět začlenění a příležitostí. 

                              Kupodivu vám to nedá moc práce, budete-li chtít.  

                                                                                                        Milan Cháb, 1999 

 

     Transformace sociálních sluţeb pro mentálně postiţené po roce 89 je tématem, které 

zatím nemělo dostatečnou pozornost. Toto téma je však velice zajímavé, protoţe 

ukazuje to, jak se přístup k těmto lidem v průběhu let postupně mění, jaké pro ně 

vznikají nové moţnosti a jaké problémy dále přetrvávají. 

     Cílem této práce je v teoretické části popsat vývoj, moţnosti a legislativu sluţeb pro 

mentálně postiţené v České republice a v části praktické popsat nově vzniklý projekt, 

který se podpoře transformace věnuje. Od roku 89 se toho v tomto tématu hodně 

změnilo. Je však důleţité popsat i to, jak se práce s mentálně postiţenými vyvíjela 

v letech daleko dřívějších.  Do té doby se mentálně postiţeným, ale samozřejmě nejen 

jim, stejně na tom byli i ostatní lidé s nějakým postiţením, nevěnovala pozornost. Stát 

se jim nesnaţil jejich ţivot v ničem ulehčovat a sluţby nepřizpůsoboval jim. To, ţe by 

se měla brát v potaz individualita klienta a také to, ţe pokud člověk ţije v pobytovém 

zařízení, mělo by být co nejvíce přizpůsobeno domácímu prostředí, v této době 

neexistovalo. Existovali však lidé, kterým osud mentálně postiţených lidí nebyl 

lhostejný. A těmi byli zejména rodiče takto postiţených lidí. Ti to měli za dob 

komunistů těţké. Uţ kdyţ se zjistilo, ţe dítě bude nejspíše postiţené, bylo jim 

doporučeno, aby ho umístili do ústavu a dále se o něj nestarali. Mnoho rodičů to pod 

nátlakem opravdu udělalo. Ti rodiče, kteří se odmítli svého dítěte vzdát, to pak 

v tehdejší společnosti měli těţké. Společnost, která nebyla zvyklá na to, ţe se v ní 

mentálně postiţení mohou normálně pohybovat, je odsuzovala a nechápala. Tito rodiče 

se samozřejmě báli, co se v tomto státě bude dít s jejich dětmi, aţ oni sami se o ně 
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nebudou moci postarat. Proto začali zakládat organizace, které sdruţovaly rodiče 

podobně postiţených dětí a začali poskytovat různé sluţby. Dalším subjektem, který se 

péči o mentálně postiţené věnoval, byla církev. Pro církev je samozřejmá péče o 

potřebné, a proto se vlastně od svého počátku o tyto lidi starala.  

     Otázce transformace se v České republice dlouho nevěnovala pozornost. Od roku 89 

jiţ uteklo dvacet dva let, ale aţ v posledních letech se tomuto tématu začíná připisovat 

důleţitost a pomalu dochází ke změnám v přístupu k mentálně postiţeným a ke 

sluţbám, které jsou jim poskytovány. Zákon 108/2006 Sb., kterému je věnována 

podstatná část práce je v podstatě prvním zákonem, který začal upravovat podmínky pro 

poskytování sociálních sluţeb, to jak by měly být poskytovány atd. s ohledem na 

klienty, kteří tyto sluţby budou vyuţívat. To, ţe jsou sluţby transformovány, pomáhá 

nejen mentálně postiţeným, ţít kvalitnější ţivot, ale také celé společnosti. Pořád ještě 

zdraví lidé často nevědí, jak k mentálně postiţeným přistupovat. Člověku je přirozené, 

ţe se bojí toho, co nezná. A běţní lidé opravdu nemají moc moţností, jak mentálně 

postiţené poznat jiným způsobem. K transformaci sociálních sluţeb patří i informování 

veřejnosti. Informování o tom, co je to mentální postiţení, ukázání společnosti mentálně 

postiţené z jiného úhlu neţ jak je znají a integrace mentálně postiţených do společnosti 

pomůţe v tom, aby tyto osoby společnost lépe poznala a začala je vnímat jako naprosto 

běţnou část populace.  

     Protoţe se otázce transformace nikdo nevěnoval velice dlouhou dobu, jsou stále 

dnešní sluţby často nedostatečné. Problémy přetrvávají zejména u pobytových sluţeb. 

Problémem je to, ţe je malé procento zařízení, které opravdu poskytují velmi kvalitní 

sluţby a tak lidé, kteří chtějí tyto sluţby vyuţívat nemají moc moţností tuto kvalitní 

sluţbu vyuţít a musí se spokojit s nekvalitní. Nekvalitní sluţbou je myšlena sluţba, kde 

se jí klienti musí přizpůsobovat. Mělo by to však být naopak.  

     V dnešní době uţ se v transformaci pokročilo a je řada lidí, která se tomuto tématu 

věnuje. Nejvýznamnější je projekt ministerstva zahraničí, který zapojil jiţ několik 

zařízení, které v jejich práci kontroluje a ukazuje jim jak správně sluţby poskytovat tak, 

aby byly vhodné pro jejich uţivatele. V této práci je důleţité pokračovat a informovat 

stále nové zařízení, aby se jich do projektu zapojilo co nejvíce a začaly poskytovat 

kvalitní sluţby. 
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     Transformace je dlouhodobý proces. Bude trvat ještě spoustu let, neţ se sluţby 

zkvalitní na dostatečnou úroveň. Jak je však uvedeno jiţ v mottu této práce, budeme-li 

chtít, můţe se to podařit. 

 

1 Vymezení základních pojmů 

 
1.1 Co je to mentální postižení? 

     ,,Disabilita je sníţení funkčních schopností na úrovní těla, jedince nebo společnosti, 

které vzniká, kdyţ se občan se svým zdravotním stavem(zdravotní kondicí)setkává 

s bariérami prostředí“
1
 Tuto definici nám přináší Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví.
2
  Mentální postiţení samozřejmě ţivot člověka ovlivňuje 

a setkává se s bariérami. Společnost v České republice je netolerantní a proto se můţe 

stát, ţe bude člověk díky svému postiţení diskriminován. V tomto případě to bývá 

z toho důvodu, ţe zdraví lidé k mentálně postiţeným často přistupují jako k dětem. 

Mělo by však k nim být přistupováno jako k dospělým, ovšem s tím rozdílem, ţe kaţdý 

mentálně postiţený potřebuje individuální přístup v komunikaci. U střední a starší 

generace lidí bývá jejich vztah k mentálně postiţeným způsoben tím, ţe po celý nebo 

část ţivota ţila v reţimu, který se otázce mentálně postiţených nevěnoval, neinformoval 

o nich společnost a tak tedy o nich nikdo moc nevěděl a často s nikým takovým ani 

nesetkal. Kdyţ se pro roce 89 začali mentálně postiţení objevovat na veřejnosti jako její 

právoplatní členové, bylo to pro řadu lidí velice nezvyklé a ještě stále si musejí na 

novou situaci zvykat. U mladší generace je zase problémem, ţe kdyţ se někdo liší od 

většiny, je často ostatními odstrčen. To se netýká jen mentálního postiţení, ale můţe to 

způsobit i jiný styl oblékání nebo jiná barva pleti. Pro mentálně postiţené, kteří by i se 

svým postiţením mohli vykonávat běţnou práci je často problémem si takovou práci 

najít. Ještě stále není dost pracovišť, které by měli zájem tyto lidi zaměstnávat. Tento 

přístup je zřejmě způsoben tím, ţe se zaměstnavatelé obávají, ţe by mentálně postiţení 

danou práci nedokázali vykonat podle jejich představ a také se bojí případné 

komunikace s nimi.  

                                                             
1  Mezinárodní klasifikace funkčních schopností,disability a zdraví. Praha : Grada Publishing a.s., 2001. 

280 s Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf>.ISBN 

9241545429. 
2 Klasifikace MKF je součástí souboru klasifikací Světové zdravotnické organizace a je určena pro 

měření zdravotního postiţení na individuální i populační úrovni. (www.mzcr.cz) 
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     Mentální postiţení samozřejmě ovlivňuje ţivot i ostatním členům rodiny. Pokud se 

rodičům narodí mentálně postiţené dítě, musí si začít zvykat na úplně jiný ţivot. Rodiče 

budou řešit úplně jiné problémy neţ rodiče se zdravými dětmi a tak u nich často 

nenajdou pochopení. Proto je dobré, ţe jiţ dnes existuje mnoho organizací, které 

takovéto rodiče sdruţují a oni mají moţnost najít někoho, kdo je pochopí. 

1.2 Jak mentální postižení vzniká? 

     Vznik mentálního postiţení můţe zapříčinit nějaká nepředvídaná okolnost. Tato 

okolnost se můţe stát v různých obdobích ţivota dítěte. Můţe vzniknout v prenatálním 

období, během porodu a také během prvních let ţivota dítěte. Postiţení, které se vyvine 

v tomto období, nazýváme oligofrenie. Postiţení, které vzniká po druhém roce ţivota, 

se nazývá demence. 

1.2.1 Oligofrenie 

Prenatální období 

     Podle Kvapalíka a Černé(Cit.1)můţe mít mentální postiţení, které vznikne během 

prenatálního období několik důvodů. Prvním z důvodů můţe být choroba matky během 

těhotenství, která negativně ovlivní plod. Dalším důvodem, kvůli kterému vzniká 

mentální postiţení, můţe být genetická vada. Jiţ při vývoji dítěte můţe dojít k nečekané 

změně genů a to ovlivní jeho pozdější vývoj. A v neposlední řadě, můţe mentální 

postiţení zavinit matka svým nezodpovědným chováním během těhotenství. Pokud 

matka během těhotenství uţívá drogy a alkohol, velmi váţně narušuje plod. 

Porod 

     Během porodu můţe vzniknout také řada okolností, které mohou dítě negativně 

ovlivnit. Mezi tyto okolnosti patří například omotání krku dítěte pupeční šňůrou, kdy 

můţe dojít během chvíle k poškození mozku. Pokud se dítě narodí předčasně, tak také 

hrozí, ţe se mu mozek ještě úplně nevyvinul. 

První roky ţivota 

     V prvních letech dítěte je několik vlivů, které mohou způsobit mentální postiţení. Za 

prvé můţe dojít k úrazu, při kterém si můţe dítě poškodit mozek. Dalším vlivem, který 

můţe dítě poškodit je fyzické nebo psychické týrání. Týrání dítě velmi ovlivňuje a můţe 

u něj vést k trvalému poškození. 
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1.2.2 Demence 

     K demenci podle Kvapalíka a Černé(Cit.2)dochází při určitých změnách na mozku. 

Tyto změny způsobují, ţe se člověk začíná měnit-jeho osobnost často bývá změněna. 

Dále můţe docházet ke ztrátě paměti či dochází ke změně rozumových schopností u 

daného člověka. Mezi choroby, které demenci způsobují patří např.Alzheimerova 

choroba
3
. 

1.3 Klasifikace mentálního postižení(retardace) 
4
 

                                                             
3 Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku.(www.wikipedia.cz) 
4 KVAPILÍK,.Josef; ČERNÁ,.Marie. Zdravý způsob života mentálně postižených. Vyd.1. Praha : 

Avicenum, 1990. 134 s. ISBN 8020100199. 

  

Hluboká  

IQ niţší neţ 20 

Těţká 

IQ 20-34 

Střední 

IQ 35-49 

Mírná 

IQ 50-69 

  celkově omezen značně omezen Omezen částečně omezen 

        případně zpoţděn 

Neuropsy- minimální částečná kapa- částečný rozvoj 

projeví   

se zvláště 

chický vývoj kapacita  cita v oblasti v oblasti  v náročných ţiv. 

  v oblasti senzoricko- senzoricko- situacích, rozvoj 

  senzoricko- motorické Motorické v oblasti  

  motorické     senzoricko- 

        motorické 

  časté s Časté méně časté ojedinělé 

Somatické neurologickými       

vady příznaky       

  časté,nápadné časté, méně časté, ojedinělé, 

  stereotypní méně nápadné, omezení moto- opoţdění  

Poruchy  automatické  značná  rického vývoje motorického 

motoriky pohyby pohybová  nápadná  vývoje,poruchy 

    neobratnost nekoordinova- jemné motoriky 
    a výrazné  nost pohybů a pohybové 

    omezení moto-   koordinace 

    rického vývoje     

  totální poruchy značné omezení omezeni psy- celkově sníţená 

    psychických Chických aktivita psych. 

  psychických  procesů, procesů,slabá procesů, nerovnoměrný 

  procesů nápadnosti v schopnost   rozvoj 

Poruchy    koncentraci Kombinace psychických  

psychiky   pozornosti a usuzování funkcí,oslabení 

        funkční reaktibility 

        

         

         

         

   komunikace  minimální  omezený vývoj opoţděný vývoj 

  nonverbální rozvoj komuni- řeči,rozvoj ko- řeči,rozvoj 

  neartikulované  kativních munikativních komunikativních 

Komunikace výkřiky,grimaso- dovedností a  dovedností, dovedností,obsa- 

A vání příp.echo- řeči,izolovaná Jednoduchá hová chudost, 

řeč lalické opaková- slova,značné slovní spojení jednoduchá, 
  ní jednotlivých poruchy formál- nebo jednodu- někdy agrama- 

  slov ní stránky řeči ché věty,nápad- tická stavba vět 

      né poruchy for- časté poruchy 

      mální stránky  formální stránky 

      Řeči řeči 

 Poruchy psychiky totální porušení značné porušení porušení  afektivní labilita, 

  afektivní sféry, afektivní sféry, afektivní sféry, popudlivost, 

Poruchy citů téţ sebepoško- nestálost nálad, značná afektivní impulsivnost, 

a vůle zování Impulzivita labilita,zkratko- pasivita,úzko- 

      vé jednání stnost,zvýšená 

        sugestibilita 

  u jednotlivců návyky sebe- zapojení do omezené zákla- 

  jednoduché  obsluhy,jedno- jednoduché pracovní dní vzdělání za 

Moţnosti návyky sebe- duché pracovní  Činnosti předpokladu 

výchovy a  obsluhy činnosti pod po dohledem  vytvoření speci- 

socializace   stálým dohle- 

 

fických podmí- 

    dem 

 

nek 
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1.4 Proč je potřeba transformace? 

    Transformace sociálních sluţeb pro mentálně postiţené, je důleţitá, protoţe by měla 

pomáhat lidem, kteří tyto sluţby vyuţívají, aby s nimi bylo zacházeno tak, aby je sluţba 

neomezovala v jejich běţném ţivotě. 

     V České republice, je však s transformací docela velký problém a to hlavně 

v pobytových sociálních sluţbách pro mentálně postiţené. Prvním projektem, který se 

této otázce začal věnovat, byl aţ Česko-Britský projekt v roce 2000. Do té doby se 

transformaci sociálních sluţeb pro mentálně postiţené nikdo nevěnoval, a proto se 

dlouhou doby neměnily. Poté jiţ začaly vznikat nové zákony či projekty, které se 

tomuto tématu začaly věnovat. Například zákon 108/2006 Sb. byl prvním zákonem, 

který se začal věnovat sluţbám pro mentálně postiţené, podmínkám jak mají být 

poskytovány. V roce 2006 však také vznikaly názory, ţe by tito lidé měli být 

začleňovány do společnosti. Avšak jak uvádí Mgr. Martin Jeţek ve svém článku, 

častokrát k tomu nedošlo. Při kontrolách ombudsmanem v zařízeních bylo zjištěno, ţe 

:,,byl-li pracovník zařízení dotázán na sociální začleňování, odpověděl, ţe se snaţí 

vytvářet příleţitosti pro opouštění areálu domova, zejména v podobě mimořádných 

kulturních aktivit. Mimořádnost v sobě sice zahrnovala určitý stupeň pravidelnosti 

(klienti jezdili na rekreační pobyty či navštěvovali cukrárnu v okolí), nicméně 

společným rysem nebyla kaţdodennost(byla to aktivita,,sváteční“) a tyto příleţitosti se 

týkaly víceméně jen soběstačnějších klientů. Respektive většina klientů převáţně 

s těţším postiţením trávila čas uvnitř zařízení, bez moţnosti jej s určitou pravidelností 

dle individuálních potřeb opustit.“
5
  

     Díky tomu, ţe změny přišly aţ v pozdější době, tak se v ještě dnes v mnoha ústavech 

ke svým klientům nechovají vhodně. Nevhodným chováním, je například 

nerespektování individuality klienta. Problémem je, ţe většina těchto zařízení, nechce 

měnit svá zaběhnutá pravidla, které v mnoha z těchto zařízení fungují jiţ mnohdy 

desítky let.  To jak jejich zařízení funguje, berou jako přijatelné a nesnaţí se o změnu. 

Chod zařízení je nadřazen klientovi a klient je tlačen do toho, aby se choval tak, aby 

tento chod nenarušoval. Dále je také problémem tzv. totální instituce. Tento pojem 

zavedl Erving Goffman.
6
. Totální instituce je zajímavým tématem. Jedná se o instituci, 

ze které klient v podstatě celý svůj ţivot nemusí odejít. Veškeré aspekty ţivota proţívá 

                                                             
5 JEŢEK, Martin. Začleňování lidí s mentálním postiţením. Sociální služby. 2010, roč.12, č.11, s. 32. 
6  Erving Goffman(11.6.1922-19.11.1982)byl americký sociolog kanadského původu. 
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v jedné budově. Mezi tyto aspekty patří spánek, aktivity volného času, pracovní aktivity 

a další aspekty, které do běţného ţivota spadají. Je patrné, ţe pokud se člověk vyskytuje 

po delší dobu v neměnném prostředí, bude to na něj mít negativní vliv. ,,V mnoha 

zařízeních bývá pevně stanovená doba podávání jídla, konání hygienických úkonů, doba 

vstávání i uléhání, doba volnočasových i pracovních aktivit, které probíhají,,pod 

střechou“pobytového zařízení. Většina popisovaných aktivit, které vyplňují průběh dne, 

se odehrává za přítomnosti druhých osob.“
7
 V normálním ţivotě tomu tak není. Máme 

rozděleno, v jakém prostředí pracujeme, v jakém relaxujeme a kde trávíme svůj volný 

čas. Můţeme se sami rozhodnout, kdy se půjdeme najíst nebo kdy půjdeme spát. Tím, 

ţe tyto aktivity oddělujeme, si vytváříme různá prostředí, v kterých odţíváme různé 

části svého ţivota. To všechno bohuţel lidé, kteří jsou umístěni v totálních institucích, 

nemohou. Sám Goffman totální instituci popisuje takto: „Člověku je zabráněno, aby 

své tělo, jednání, a dokonce i myšlení mohl drţet stranou kontaktu s cizími osobami a 

věcmi. Nikdy není zcela sám, vţdy je buď přímo vystaven pohledům druhých, anebo 

nemůţe tuto moţnost alespoň vyloučit."
8
Těchto zařízení je stále v České republice více 

neţ dost. 

    Pokud ţije člověk dlouho dobu v ústavu, vznikají u něj různá rizika.,, Nejzávaţnějším 

rizikem dlouhodobého pobytu v ústavu je tzv. hospitalismus, tedy stav dobré adaptace 

na umělé ústavní podmínky doprovázený sniţující se schopností adaptace na 

neústavní,“civilní“ţivot.“
9
 Problémem také bývá, ţe ústavy jsou často rozděleni na 

ţenskou a muţskou část a ţe tedy nemůţe docházet k normálním interakcím-v běţném 

ţivotě také nejsou tyto skupiny rozděleni. Problémem také je, ţe:,, pokud chce být 

člověk ţijící v pobytovém zařízení chvilku sám ve svém rozjímání, má ztíţené 

podmínky najít vhodný prostor a čas, neboť je zde permanentní přítomnost 

druhých.“
10

Lidé zde ţijící tedy nemají moţnost jak být sami. Často se stává například i 

to, ţe lidé se pomočí do křesla, neţ aby ho opustily. Křeslo je jejich jediným místem, 

kde mají soukromí a protoţe jich není dostatek, raději z něj neodcházejí. 

                                                             
7 VÁVROVÁ, Soňa. Institucionalizace jako překáţka sociální inkluze osob se zdravotním 

postiţením. Sociální práce : časopis pro teorii,praxi a vzdělávání v sociální práci. 2010, roč.10, č.4, s. 

67-75. 
8 Totální instituce; typologie totálních institucí; role totálních institucí ve společnosti; vězení jako příklad 

totální instituce - Goffmann, Keller, Foucault 
9 MATOUŠEK, Oldřich . Ústavní péče. Vyd.1. Praha : Az servis Praha, 1995. 138 s. ISBN 80-85850-08-

7. 
10 VÁVROVÁ, Soňa. Institucionalizace jako překáţka sociální inkluze osob se zdravotním 

postiţením. Sociální práce : časopis pro teorii,praxi a vzdělávání v sociální práci. 2010, roč.10, č.4, s. 

67-75. 
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     Proto je potřeba přistoupit k deinstitucionalizaci, která je jedním z bodů 

transformace.   Tento projev je pro transformaci velice důleţitý. Týká se to samozřejmě 

pobytových zařízení pro mentálně postiţené. Podle Terezy Kloučkové(cit.3) je 

k deinstitucionalizaci nutné přistoupit proto, aby bylo s mentálně postiţenými 

zacházeno tak, aby mohli ţít běţný ţivot. Je proto zapotřebí změnit instituce, v kterých 

mentálně postiţení často tráví velkou, ne-li celou část svého ţivota. Tyto instituce jim 

často takovýto běţný ţivot neumoţňují. Je v nich omezován jejich pohyb, často jsou 

nuceni své problémy, které normálně ţijící člověk můţe řešit v soukromí, řešit veřejně, 

před ostatními obyvateli stejného zařízení. Toto omezení vzniká tím, ţe většina zařízení 

má malou kapacitu na to, aby kaţdý klient mohl mít svůj vlastní pokoj a mohl mít tedy 

soukromí. Proto by bylo vhodné, aby pobytová zařízení pro mentálně postiţené byla z 

velkokapacitních  zařízení, změněna v zařízení rodinného typu. Zařízení rodinného typu 

mají výhodu v tom, ţe je v nich ubytováno malé mnoţství osob a k nim je zde 

zaměstnán vhodný počet zaměstnanců.  

     Další záleţitostí, kvůli které je deinstitucionalizace zapotřebí je problém, ţe často 

není uznávána individualita člověka. Kaţdý člověk má jiné potřeby, jiné moţnosti a 

proto je zapotřebí ke kaţdému přistupovat individuálně. To je ovšem ve velkých 

zařízeních takřka nemoţné. Je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a mají na 

starosti více klientů, neţ je v jejich moţnostech. Nejsou schopni si na kaţdého ze svých 

klientů vytvořit dostatek času tak, aby byli schopni dostatečně poznat, jaké jsou jeho 

potřeby a ty pak nemohou dostatečně vyplňovat. V tomto případě by bylo také řešením 

zvětšení počtu zaměstnanců nebo zmenšení počtu klientů. Dobrým příkladem jak by to 

mělo fungovat je chráněné bydlení. Zde je na počet zaměstnanců přiřazen vyhovující 

počet klientů. Asistenti i klienti se společně plně zúčastní chodu zařízení a spolupracují 

spolu. Asistenti mají v chráněném bydlení 24 hodinové směny a dokáţou si tedy 

s klienty vytvořit významně hlubší vztah. Nebála bych se ho nazvat přátelským. 

V chráněných bydleních je také dobrý přístup v tom, ţe klienti jsou motivováni k tomu, 

aby rozvíjeli své schopnosti. Vţdy se snaţí pro klienta najít optimální činnost, kterou 

můţe vykonávat. Tím, ţe vykonává nějakou činnost, se klient nejenom rozvíjí, ale cítí 

se potřebný.  
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     Dalším důleţitým prvkem deinstitucionalizace je vznik spolupráce mezi 

pracovníkem a klientem. Milan Cháb
11

 se k tomuto tématu vyjadřuje takto: Co je to 

deinstitucionalizace? Instituce to problém moci. Jsme-li částí nějaké instituce, máme 

moc nad těmí, kteří jsou v její hierarchii pod námi. Myslím si, ţe to je vůbec hlavní 

problém. Problém moci.“
12

 A opravdu, lidem, kteří pracují v těchto zařízeních, se můţe 

časem stát, ţe se budou cítit nad klienty nadřazení a budou se snaţit rozhodovat o jejich 

ţivotě. Je také potřeba, aby klientům byla umoţněna co největší míra samostatnosti a 

rozhodování se o svém vlastním ţivotě. Ve velkých pobytových zařízeních je 

problémem, ţe si často tomuto tématu dostatečně nevěnují. Pracovníci raději za klienty 

dělají veškeré činnosti, coţ je pro ně jednodušší a ušetří jim to čas, který poté mohou 

věnovat ostatním klientům, neţ kdyby je pracně museli učit nové věci. Mnoho klientů 

by však řadu činností zvládlo samo, kdyby se jim věnoval dostatek času, po který by 

byly jejich schopnosti rozvíjeny. Bohuţel v tomto je opět problémem počet 

zaměstnanců, kteří nejsou schopni zajistit, aby se klienti rozvíjet mohli. Problémem je 

ovšem i zaţitá schémata, která často nikdo nechce měnit. Deinstitucionalizace  pomáhá 

přizpůsobit ústavy klientovy. Měl by být tvořen pro něho, a proto by měl být brán ohled 

na veškeré jeho potřeby.  

     Z problémů, které byly naznačeny, je jasně patrné, ţe transformace sociálních sluţeb 

pro mentálně postiţené v České republice je nezbytná.  Můţe přinést nové moţnosti, 

které by mohli pobytové sociální sluţby změnit. 

2 Historie 

 
2.1 Historie sociální práce na našem území    

      Podle Matouška(Cit.4)pocházejí první zmínky o sociální práci na území budoucí 

České republiky od církve. Církev byla první institucí, která se začala o potřebné 

zajímat. Ve své podstatě to není nic zvláštního a pro církev je to velice přirozené. 

Náboţenství mají jistou solidaritu a soucítění s ostatními ve svých základech. Církev 

tedy začala zakládat různá zařízení, kam byli umisťování lidé, o které se nikdo jiný 

nechtěl nebo nemohl starat. Byly to například děti, které přišly o své rodiče, nemocní 

lidé, lidé, kteří jsou nějakým způsobem postiţení, ať uţ zdravotně nebo mentálně. ,, 

Nemocnice a chudobince byly nazývány špitály( z lat. Hospitale)Nejčastěji byly 

                                                             
11 Milan Cháb(12.5.1952-2001)-měl snahu o zrušení ústavů, sám ředitelem. Spoluzakladatel o.s. Babkova 

společnost(www.kvalitavpraxi.cz) 
12 CHÁB, Milan . Svět bez ústavů. Praha : QUIP-Společnost pro změnu, 2004. 83 s. 

http://www.kvalitavpraxi.cz/
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spravovány jednotlivými řeholními řády. Síť špitálů zakládaných ,,křesťanskými 

almuţním“ a spravovaných převáţně církví byla budována podél nejznámějších 

středověkých poutních tras, neboť jejich původní funkcí bylo poskytovat střechu nad 

hlavou zboţným poutníkům(lat.hopes-host). Zejména městské špitály se později 

zaměřily na péči o chudé a nemocné."
13

 Zajímavé je, ţe v těchto špitálech, i kdyţ měly 

být pro všechny potřebné, byla větší pozornost věnována těm, kteří církvi dávali větší 

obnosy ze svého jmění. Tím měly tyto osoby zajištěno, ţe o ně bude dostatečně 

postaráno. Zajímavým momentem je také vznik tzv. bekyň. Bekyně, které začali vznikat 

na konci středověku, byly věřící ţeny, jejichţ náplní ţivota se stala péče o potřebné. 

Rozdíl mezi nimi a jeptiškami byl takový, ţe bekyně neţili v klášterech, ale ošetřovali 

nemocné v budovách, které si pro to určily a nebo také navštěvovali nemocné u nich 

doma, tam s nimi hovořily a ošetřovaly je tak v domácím prostředí. 

     Dále Matoušek(Cit.5) popisuje jak vývoj pokračoval v dalším období a tím byla 

renesance a osvícenství. V renesanci došlo ke změně, kdy se v péči o potřebné začalo 

angaţovat i měšťanstvo. To začalo zakládat sirotčince, špitály a nalezince. Měšťanstvo 

se začalo věnovat i problémům s ţebráky.  Ţebráci byli rozděleni na domácí ţebráky a 

na ţebráky přespolní. Domácí, měli ve svém městě jistá privilegia. Byl jim vyčleněn 

prostor, kde měli ţebrání povoleno. Přespolní ţebráci, byli z města vyhnáni. Zajímavé 

také bylo, ţe:,,ošacení a stravu dostávali chudí také prostřednictvím nově vzniklého 

institutu,,nadání“-spravující dědické odkazy.“
14

 Důleţitými osobnostmi pro rozvoj 

pomoci o potřebné byli Habsburkové a to zejména Marie Terezie. Vybudovala síť škol a 

zavedla povinnou školní docházku. Vymyslela i speciální školy pro sirotky, kam byli 

posíláni, mohli se zde učit tkát a byli za to placeni. Tyto školy byly zaměřeny převáţně 

na práci, nikoliv na výuku. Na konci toho období, přichází církev o svou pozici na 

prvním místě, v péči o potřebné a tu začíná přebírat stát.  Začíná zřizovat více svých 

zařízení, v kterých se hodlá věnovat pomoci lidem, kteří jí potřebují. A také v roce 1781 

vzniká kniha Pravidla direktivná, kterou napsal Josef II., která má zařízení podporovat 

zařízení v tom, aby své sluţby provozovaly formou ústavní péče. 

     Dalším obdobím ve vývoji sociální práce je období Rakousko-uherské monarchie. 

Matoušek(Cit.6) zmiňuje, ţe v roce 1868 vznikl zákon, který se zabýval chudinou. Bylo 

v něm například zmíněno, ţe obec je o svého občana, který je nějakým způsobem 

                                                             
13 MATOUŠEK A KOL., Oldřich . Základy sociální práce. Vyd.1. Praha : Portál s.r.o., 2001. 309 s. 
14 MATOUŠEK A KOL., Oldřich . Základy sociální práce. Vyd.1. Praha : Portál s.r.o., 2001. 309 s. 



18 
 

handicapovaný, povinována se postarat. A měla na výběr ze dvou moţností. První 

moţností bylo zařídit mu vše potřebné, co potřebuje pro ţivot a druhou moţností bylo 

umístit ho na své náklady do ústavu. Vývoj v 19. století byl převáţně zaměřen na 

pomoc mladistvým a dětem. Vznikají nové zákony na jejich ochranu, jako 

například,,občanský zákon z roku 1811 jako první zákonná norma zabezpečuje právní 

postavení dítěte v rodině, jeho nárok na výţivu a výchovu, ochranu soudem, kterému se 

ukládá povinnost dozoru a zákroku v případech potřeby zvláštních výchovných 

opatřeních.“
15

Začínala však také vznikat nová pojetí sociální práce a to v tom smyslu, 

ţe se lidem začalo naslouchat. 

     Vznik samostatného Českého státu doprovázela samozřejmě řada změn. Podle 

Matouška(Cit.7) byly tyto změny zapříčiněny první světovou válkou. Samozřejmě, ţe 

lidé byli válkou postiţeni, ať uţ tím, ţe při ní neměli dostatek potravin nebo i tím, ţe 

přišli o své blízké. Další problémy zavinila celosvětová krize třicátých let. Tato krize 

zapříčinila, ţe lidé často ţili ve špatných podmínkách k ţivotu. Pro Československou 

republiku se tedy stal stěţejním prvkem sociální politiky tyto podmínky zlepšit. Stát 

chtěl hlavně zajistit, aby rozdíly mezi společenskými vrstvami, které po válce vznikly, 

nebyly tak znatelné. Je samozřejmostí, ţe hlavním tématem se staly osoby, které se 

války zúčastnily, které byly přímo v boji a pak také pozůstalí. Důleţitým bodem této éry 

byl vznik Ministerstvo sociální péče. Začaly vznikat nové zákony a neexistovali uţ jen 

státní instituce, ale i soukromé a začaly se vytvářet i dobrovolnické skupiny, které 

chtěly nezištně pomáhat potřebným. Novinkou také byla profesionalizace sociálních 

pracovníků. Do této doby se o osoby, které potřebují pomoc, starali pracovníci, kteří 

nebyli pro tuto pozici nijak kvalifikováni a neměli dostatečné vzdělání, protoţe ani 

nebylo, kde se vzdělávat. Tito pracovníci, tedy při své práci jednali tak, jak jim to 

osobně přišlo vhodné a ne podle nějakých obecně daných pravidel. Prvním momentem, 

kdy pracovníci začali být vyškolováni, byla akce České zemské komise pro péči o 

mládeţ, který měl formu desetidenního kurzu. Poté začaly vznikat první školy pro 

sociální pracovníky. Společnost ovšem nebyla na tuto novou profesy připravena a 

myslela si, ţe tato profese není potřebná a ţe má zůstat na takové úrovni jaké je a 

nepotřebuje ţádné změny. Proto nově vystudovaní sociální pracovníci nebyli veřejností 

moc dobře přijati a trvalo delší dobu, neţ společnost přesvědčili, ţe je jejich práce 

velice potřebná. Vznikali také nové zařízení. Jedním z nově vzniklých zařízení byl 
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například ústav s názvem Masarykovo domovy-Sociální ústavy hlavního města Prahy. 

Tento ústav byl rozdělen do několika oddělení, podle toho jakou pomoc daný člověk 

potřeboval a sluţby na kaţdém oddělení mu byli uzpůsobeny.,, Pro děti v sociální nouzi 

bez domova zaloţil Ústřední sociální ústav  Ústřední dětskou ochranovnu. Ta během 

diagnostického pobytu dítěte rozhodovala ve spolupráci s pedagogy o jejich umístění 

v dětském domově,  v ,,rodinné kolonii“nebo v odborových ústavech.
16

 

     Po druhé světové válce došlo podle Matouška(Cit.8) ke změnám v sociální politice. 

Jednou takovou změnou bylo zmenšení rozdílů, mezi jednotlivými společenskými 

vrstvami. K změnám došlo, protoţe stát začal vyvlastňovat majetek lidem, kterým byla 

prokázána spolupráce s fašistickým reţimem. Tito lidé byli novým komunistickým 

reţimem potrestáni. Nový reţim sice z počátku vypadal, jako velmi dobrá změna pro 

Československou republiku, po roce 1948 však došlo v jeho pojetí k obměně a 

komunismus se proměnil v diktaturu. Podle komunismu byl lék na veškeré sociální 

rozdíly jednoduchý. Bylo jím znárodnění soukromého majetku ve prospěch státu. 

Znárodnění majetku mělo vymazat jednotlivé rozdíly mezi lidmi a tím zabránit vzniku 

sociálních problémů. A ty podle komunismu vznikaly tím, ţe všichni lidé nebyli na 

stejné majetkové úrovni. 

     Matoušek(Cit.9) uvádí, ţe nastaly opět problémy se sociální prací jako profesí, 

protoţe znovu přestala být uznávána a zaměstnanci v tomto oboru se stávali 

méněcennými. Bylo to také z toho důvodu, ţe komunismus chtěl sociální problémy 

vymítit a proto se toto zaměstnání stávalo nepotřebným. Zařízení začala být přebírána 

do rukou státu, aby nad nimi měl plný dohled a protoţe komunismus byl zaměřený i 

proti církvi, veškeré jejich aktivity spojené s pomáháním potřebným, převzal stát také 

na svá bedra. Řádovým sestrám, které se o potřebné převáţně staraly, nebylo 

umoţněno, aby ve své práci pokračovaly. Ty se pak často stávaly běţnými sociálními 

pracovnicemi a mohly tak nadále pomáhat.  Negativní postoj k sociální práci taktéţ 

zapříčinil, ţe většina škol, kde se ţáci připravovali na své budoucí zaměstnání, byla 

uzavřena. O něco později, na konci padesátých let, se situace o něco zlepšila, ale tento 

pohyb směrem k lepšímu, byl zapříčiněn tím, ţe stát zjistil, ţe nebyl schopen veškerou 

péči sám a tak potřeboval někoho, kdo by mu s péčí pomohl. Začaly tedy vznikat 

profesionální pečovatelky, které stát vybíral z řad starších ţen. Starší ţeny však nebyly 
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vybírány pro svoje zkušenosti. Stát tyto ţeny vybral z toho důvodu, protoţe:,,pro 

nedostatek odborné kvalifikace nebo pro svůj věk se neúčastní společensky produktivní 

práce, zatímco nedostatek pečovatelské sluţby zdrţuje od výkonu společenské práce 

ţeny někdy kvalifikované i věkově vhodné pro produktivní zaměstnání.“
17

 Z důvodu 

proč byly tyto ţeny pro práci vybírány je patrné, ţe nešlo o jejich znalosti či něco 

jiného, ale pouze o to jak vyuţít ţeny, které by jinak vyuţité nebyly. Stát potřeboval 

osoby, které se o potřebné staraly, vyuţít na dostatečně produktivní práci a tou sociální 

práce nebyla. Proto si vymyslel tuto strategii, která mu umoţnila, aby tyto osoby byly 

podle jeho úsudku vyuţité daleko lépe, neţ tomu bylo doteď.  

     Šedesátá léta přinesla ve vývoji pouze několik změn. Matoušek(Cit.10) upozorňuje, 

ţe hlavním problémem té doby bylo, ţe veškeré sociální problémy byly brány jako 

choroby a jako choroby byly také léčeny. Osoby, které byly postiţené, tělesně nebo 

mentálně byly od společnosti odtrhovány, aby nenarušovaly její chod. Byly umisťováni 

do ústavů, kde trávily celý svůj ţivot. Ke změně došlo v přístupu k některým skupinám, 

kdy se začalo více hledět na jejich potřeby. Důleţitou částí šedesátých let byl rok 68, 

v kterém došlo, alespoň na čas k několika změnám. Mezi ně patřilo především to, ţe se 

začalo hovořit o sociální politice, začaly se hledat problémy, které současnou sociální 

politiku provázely. Vznikl také Akční program KSČ, který se o tuto problematiku 

zajímal. Kvůli politickým změnám, ke kterým došlo na konci roku 68, byl tento 

program zapomenut a nevyuţil se. Během krátké doby uvolnění, také došlo k tomu, ţe 

řada osobností sociální práce se nakrátko vrátila do Československé republiky a přivezla 

sebou spoustu materiálů, které pak mohly být dál vyuţívány k zlepšení sociální práce. 

Začaly však jiţ přicházet i pochybnosti ze strany vlády, protoţe,,i v řadách členů 

komunistické strany a jejím vedení se objevovala kritika dosavadního přístupu 

k sociální péči a diskutovalo se o tom, ţe ekonomiku nemůţe suplovat sociální 

politiku“
18

 

     V sedmdesátých a osmdesátých letech, tedy na konci komunismu, docházelo 

k pochopení ze strany komunistických představitelů v otázce sociálních problémů. 

Matoušek(Cit.11) popisuje, ţe si začali uvědomovat, ţe je potřeba je řešit, protoţe 

nadále přetrvávají. Začaly se opět otevírat školy, které ještě před několika lety byly 

zavírány.  Také jsou do pracovního procesu vpuštěni i osoby, kterým to dříve umoţněno 
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nebylo, jako jsou například Romové.  O této problematice se začíná objevovat více 

informací, například články v časopisech.,, V těchto letech se také konají různé odborné 

konference na sociální psychologii, gerontologii, geriatrii, thanalogii, výchovu mládeţe, 

problémy alkoholismu, psychotrpii, práci kurátorskou s maladaptovanými jedinci a 

velmi často i na práci s ,,občany cikánského původu“.“
19

  Tím ovšem opět začaly 

problémy s vládou, protoţe té se nelíbilo, ţe lidé se dozvídají nové nepříznivé 

informace o stavu sociální politiky a začínají být se současnou vládou nespokojeni. 

Proto tyto aktivity byly opět zakázány. 

     Období po roce 89 přineslo nejvíce změn za celé období.,, Protoţe určité základy 

k reformě vzdělávání v sociální práci byly neformálně, ba tajně poloţeny jiţ za 

minulého reţimu, podařilo se v popřevratové době obnovit poměrně rychle 

vysokoškolskou výuku sociální práce paralelně na Karlově univerzitě v Praze a na 

Masarykově univerzitě v Brně.
20

 Jak uvádí Matoušek(Cit.12), za komunistického 

reţimu nebylo umoţněno sociálním pracovníkům studovat a proto nebyli dostatečně 

vzděláni pro práci v sociálním odvětví. Vysoké školy byly docela rychle zaloţeny a 

začaly vyučovat nové sociální pracovníky. Školy spolu poměrně spolupracovaly a to 

bylo díky tomu, ţe mnoho nynějších profesorů spolu za komunismu tajně 

spolupracovalo a velice dobře se tedy znali. Poté co se otevřely hranice, byla 

Československu umoţněna spolupráce se zahraničními státy, které chtěly pomoci se 

správným formováním dostatečné sociální politiky. Československo mohlo zjistit, jak to 

funguje v ostatních státech a jakým směrem by se mělo vydat. Ministerstvem práce a 

sociálních věcí byly také vytvořeny standardy vzdělávání v sociální práci, které 

poskytovaly informace o tom, jaký by měl být správný přístup k vyučování sociálních 

pracovníků. Po převratu samozřejmě také vznikla spousta problémů, které zde předtím 

nebyly. Začali se zde objevovat bezdomovci, nezaměstnaní a také si stát nevěděl rady 

co dělat s vězni propuštěnými na svobodu. Otevřené hranice také přinesly problém 

s migranty, kteří k nám přes ně přecházeli. Bylo potřeba jim pomoci. I proto začaly 

vznikat nestátní organizace. Tyto organizace nebyly spokojené s tím, jak sociální práce 

vypadá a tak začaly tvořit alternativy k jiţ existujícím státním organizacím. Sociální 

práce se začala formovat svobodně a proces jejího vývoje pokračoval a bude pokračovat 

stále dál. 
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2.2 Ernestinum   

     Ernestinum neboli Ústav idiotů byl prvním zařízením tohoto typu u nás. V této době 

se mentální postiţení a samotní mentálně postiţení nazývali jinak a proto budu pouţívat 

názvosloví, které je pouţito v knize. Podle Amerlinga(Cit.13), ústav vznikl v roce 1871 

v Praze a byl určen pro mentálně postiţené, tehdy nazývané slabomyslné děti. 

Z počátku v něm ţilo pouze málo klientů(chovanců), ale poté co se stal jeho ředitelem 

Karel Amerling začali noví klienti přibývat. Bylo to způsobeno tím, ţe Karel Amerling 

začal do ústavu přijímat i děti s jiným druhem postiţení a tak jich na konci roku 1983 

bylo šedesát.  Amerling měl na tu dobu nezvyklé a nové nápady a tak byl ústav pod jeho 

vedením v té době převratným zařízením. Za dobu činnosti ústavu zde bylo 166 

chovanců a padesát z nich v ústavu zemřelo a o dalších 50 se dá hovořit jako o 

vyléčených, kteří mohli z ústavu odejít.  

     Podle Amerlinga(Cit.14) idiocie, kretenismus a epilepsie( lidé s epilepsií nebyli však 

do ústavu idiotů přijímáni, protoţe epilepsie nebyla povaţována za jiný druh 

onemocnění a člověk s ní, byl povaţován za rušivý element během vyučování) existuje 

pro vznik pět bodů. Tyto choroby vznikají následkem:  

1. ,,Revolučních a válečných nepokojů, kdy velmi trpí matky při své zvětšující se 

senzibilitě v těhotenství, dále  

2. Zanedbaného vzdělávání země, obzvláště ve vztahu k řekám, baţinám a lesům 

apod., dále 

3. Epidemií, při nichţ trpí samotné děloţní procesy(při neštovicích, choleře, 

záškrtu), přičemţ nelze opomenout(ze zkušeností)ţloutenku a břišní tyfus, dále 

4. Vleklých rodinných nemocí, které se dědí nejrůznějším způsobem, dokonce i 

skokem přes jednu a více generací, z muţské i ţenské strany, při nichţ jsou celé 

generace vystaveny nebezpečí, ţe nešťastně, předčasně a konečně bez pomoci 

vyhynou. Stále rychleji ubývá lepších rodin, dokonce i mladších šlechtických 

rodin, a to pro neznalost řádného regulativu( o němţ je nutno blíţe hovořit), jímţ 

by se pravidelně dosahovalo stále šťastnějších a somaticky a duševně stále 

prográdnějších
21

 generací. Darwinismus, malthusiasmus apod, toho nikdy a 

nikde nedosáhnou: chybí jim hlubší, veskrze moudrá, všestranná znalost zákonů 

přírody a ducha, které nemají být nikdy k dispozici oddělené od vyššího vodítka. 
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5. Velké procento idiotů pochází i z nynějších uvolněných poměrů manţelských. 

Uţ neexistuje ţádné regulované plození dětí, existuje pouze ono starým Ţidům 

dobře známé, ale zároveň velmi zakazované a opovrhované sichet- nep, onanie 

všeho druhu u mládeţe obého pohlaví a ona strašná, dobře známá manţelská 

povinnost. Podle dobře prozkoumaných zkušeností s idioty existuje v rodinách 

stále častější zlozvyk, ţe poté, co jsou na světě dvě nebo tři děti(systém dvou 

dětí různých většinou oronomních národů), stávají se další neţádoucími, tj. 

všemoţně potlačovanými. Přitom stále existující tzv. manţelské povinnosti(nep 

u ţidů) a tu a tam u různých národů přeţívající ius primae noctis
22

 ještě 

zhoršující zlo. V ústavu byla dokonce správným příčinným výzkumem zjištěna 

doba, kdy se u embrya vyvíjejí první dispozice k idiotismu. Dochází k tomu 

v prvních čtyřech týdnech po početí:jestliţe je matka strávila v klidu, štěstí a 

naději, nevyskytují se ceteris bonis
23

 ţádné znaky idiocie, kromě případů, kdy 

byl uţ dříve, přírodními podmínkami, přivozen kretenismus. Jestliţe je však 

vynechání menstruace po pohlavním styku přijímána s nevolí, kdy nechybí 

zejména u matky hrůza a strach z budoucnosti, křeče, nespavost, kdy stranou 

nezůstanou nikdy ani prostředky vyvolávající potrat, pak je to fyziologicky 

vzato doba, kdy je embryo zasaţeno, kdy dochází k prvnímu pohybu srdce- 

primus sapiens, kdy srdce začíná být a kdy začínají pracovat všechny tepenné a 

ţilní cévy.“
24

   

     Karel Amerling uvádí(Cit.15), ţe v  ústavu se chovanci rozlišovali podle pudů a 

typů. Podle tohoto k nim vychovatelé přistupovali a určovali jim léčbu. Je jich celkem 

dvanáct- první skupinu tvoří typ vědychtivý, udrţovatel rodu a vlastenecký. Druhou 

skupinu tvoří osoby ovlivněné pudy-mimet, který má pud napodobovací, člověk 

s pudem výdělečným a homilet s pudem společenským. Další skupinu opět tvoří trojice 

pudů. Sem patří učitelský pud, pud cti a pud vládychtivý. Do poslední trojice patří pud 

sebezáchovy, pud smířlivosti a pud náboţenství. U kaţdého pudu či typu je popsáno, 

jak se zrovna tento typ projevuje, jak ho poznáme a co je pro něj typické.  
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trvání(1871-1883)/Karel Amerling. Praha : Pedagogická fakulta univerzity Karlovy, 1998. 131 s. ISBN 
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     Pro Amerlinga(Cit.16)  je typické jeho pojetí ţivotních fází. Jako nejvyšší věk 

určoval osmdesát čtyři let. Podle něj ţivotní řád obnášel dvanáctkrát sedm let.  Ţivot je 

rozdělen na čtyři kvartály. V prvním kvartálu je období dětství, dospívání a mládí, vţdy 

po sedmi letech. V druhém kvartálu se člověk dostává do období dospělosti, kdy 

přichází na řadu plození dětí. Třetí kvartál se nazývá kvartálem řídícím. V tomto 

kvartálu se opět jedná o děti. Starání se o vnoučata v jejich dětství, dospívání i 

dospělosti. Poté následuje poslední kvartál, kde se člověk stává jakýmsi poradcem celé 

rodiny. Tyto fáze je podle Amerlinga nutné projít všechny proto, aby mohl člověk 

správně fungovat.  

2.2.1 Domácí řád ústavu 

     Podle Amerlinga(Cit.17) bylo problémem, ţe všechny dny i měsíce byly jeden jako 

druhý, nedělaly se v nich rozdíly a proto tedy bylo pro chovance těţké naučit se 

v ústavu ţít. ,,Zde tedy, ve zdejším ústavu, vládne vlastní duch nápravy a zlepšení 

současného stavu, jenţ je čistě křesťanský, ba usiluje o to, být vědecky křesťanským, a 

to s tím cílem, aby nebyli ţádní idioti, neboť je vědecky zjištěno, ţe právě tyto bez 

vlastní viny nešťastné děti jsou jen následkem lidských hříchů a pochybení, páchaných 

dokonce i mládeţí.
25

 Tento ústav byl veden křesťany a tak tedy byl i jeho řád veden 

podle křesťanských tradic. Dny v ústavu byly rozděleny na dny, kdy převládá mateřská 

linie a do kterých spadalo zaměstnání, učení a potěšení. A pak na dny muţské linie, 

které byly přísnější. Pak se také řád ústavu rozděloval podle toho, jaký byl zrovna 

měsíc. Některé měsíce byly určené k tomu, aby se v nich bádalo, v jiných se zase 

věnoval čas pozorování.  V ústavu se učila hudební výchova, náboţenství, které zde 

bylo velice důleţité. Dále se zde vyučovala muţská řemesla, například pletení košíků, 

výroba lepenky, vázání kartáčů a ústav dostal také jeden stůl na broušení drahých 

kamenů.  Dalšími činnostmi byla příprava barev na leštění podlah a natírání různých 

druhů nábytku a vybavení ústavu. Ústav měl také svého vlastního lékaře, knihovnu pro 

chovance a knihovnu pro vychovatele. Dále měl pak ústavní zahradu. Jednota paní sv. 

Anny zakoupila pozemek, kde se chovanci mohli věnovat zemědělské činnosti.  

     Amerling zmiňuje(Cit.18), ţe  ústav měl také daná určitá pravidla(příloha 1), podle 

kterých se jeho zaměstnanci řídili a přistupovali k chovancům. Tato pravidla byla nejen 
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ohledně tělesných trestů, ale o tom, jak se má vychovatel v dané chvíli zachovat. 

Pravidla se mohou v dnešní době zdát směšná a mentálně postiţení, kteří v ústavu 

přebývali nejspíše často přístupem vychovatelů k nim trpěli, ovšem v té době, pro 

vychovatele a lidi, kteří se mentálně postiţením věnovali, kteří neměli o mentálních 

postiţeních znalosti, jako máme v dnešní době, byla správnou volbou v péči o mentálně 

postiţené. Karel Amerling uvádí, ţe všechna pravidla, která uvedl jsou napsány 

negativně. Uvádí, ţe pro chovance je z počátku takovýto přístup nezbytný. On sám uţ 

však v této době věděl, ţe poté je nutné chovance motivovat pozitivním přístupem, 

protoţe se naučí svým denním povinnostem. 

     Vyučování chovanců v ústavu bylo podle Amerlinga(Cit.19)velice náročné. 

Z počátku se zde snaţili vyučovat předměty běţně, na úrovni prvních tříd lidové školy. 

V této výuce však byl problém, ţe ji mnoho chovanců nezvládalo.,,Zde pak bylo nutno 

nolens volens pomyslet na jiné prostředky a cesty a naštěstí jsme je našli v přímém 

kreslení předmětů s přiměřenými gesty a symboly. Tato gesta se ovšem velice, vlastně 

úplně liší od znaků pro hluchoněmé, jelikoţ jsme museli zvolit za základ kalendářní 

znamení, která jsou známa téměř celému lidstvu a jsou nezbytně nutná-neboť kdo z lidí, 

ať mladý či starý, nepotřebuje znát Slunce a Měsíc, hvězdy, Jitřenku i planety  naší 

sluneční soustavy, kdo konec otců nezná dvanáct znamení zvěrokruhu, z nichţ uţ podle 

nejstarších názorů i kaţdý hlupák můţe vyčíst, jak je Slunce den co den, měsíc co měsíc 

připraveno k různé činnosti a jak ovlivňuje dění na Zemi?“
26

 Výuka byla rozdělena do 

tzv. memorand. Tyto memoranda byla rozdělena na denní školu, kde se chovanci učili 

základní věci, jako například co vše je kolem nich. V týdenní škole(příloha 2) se 

chovanci učili například dny v týdnu. V roční škole, se učili měsíce a roční období a 

v sekundární škole měli za úkol se něco dozvědět o ţivotě člověka, o jeho fázích.   

2.2.2 Gesta a posunky 

     Protoţe často není mentálně postiţeným rozumět uvádí Amerling(Cit.20), ţe si 

v ústavu vymyslel gesta a posunky, aby spolu mohli komunikovat. Bylo důleţité, aby 

vychovatel naučení těchto gest a posunků podporoval a ne je zakazoval. Gesta a 

posunky, které chovanci pouţívali, byly rozšiřovány tím, v jakém memorandu se 

nacházeli. V memorandu denní školy bývalo pouţito maximálně osm posunků. Byly to 
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například pap-chci jíst, bebe-bolest, čič-utřít. Z gest uměli chovanci například ukazovat. 

V memorandu týdenní školy,bylo vyuţíváno sedm gest, vţdy kaţdý den v týdnu se učili 

jedno gesto. Například gesto, které bylo pro středu bylo gesto placení-,,levá ruka slouţí 

jako výplatní stůl a pravou naznačujeme pomocí palce apod. placení.“
27

V roční škola 

bylo hlavně 12 gest, podle měsíců. Například pro duben-,,pro duben platí gesto škubání 

hus a stříhání vlny-dvěma prsty pravé ruky jakoby nůţkami stříháme hřbet levé ruky“
28

 

2.3 Organizace SPMP 

     ,,Narodilo-li se dříve mentálně postiţené dítě, dostalo se rodičům prakticky jediné 

informace, ţe řešením je umístění dítěte do ústavu. Relativně velké státní ústavy ovšem 

nemohly plně nahradit péči vlastní rodiny. Ústavní péče se soustředila především na 

zlepšení jeho omezeného duševního a společenského vývoje. Pokud, se pak rodiče 

snaţili vyhnout ústavní péči, zůstali odkázáni prakticky sami na sebe. Oficiální místa se 

chovala tak, jakoby problém mentálně postiţených vůbec neexistoval.
29

  Tyto okolnosti 

vedly několik rodičů v roce 1969 k zaloţení zájmové organizace, jejíţ zkratka znamená 

Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným a byla první organizací takového typu u nás.  

Jejímu zaloţení však, protoţe vznikala v takové době, v které vznikala, předcházelo 

mnoho problémů, které museli jeho zakladatelé překonat. 

2.3.1 SPMP během komunismu 

     Wagnerová uvádí(Cit.21), ţe uţ samotnému zaloţení předcházela řada problémů, 

kterou zakladatelům do cesty stavěl převáţně stát. Ten se od samého začátku stavěl  

k projektu nevšímavě a tak trvalo dlouhých deset let, neţ se začalo skutečně něco dít. Po 

celou tuto dobu se zakladatelé usilovně snaţili dát dohromady co nejvíce rodičů, kteří 

mají doma postiţené dítě. Touto snahou se podařilo svolat v Praze schůzi rodičů, ale nic 

moc nového nepřinesla. Dále se pak snaţili kontaktovat ministerstva a sociální 

pracovníky, ale nikde se nesetkali s pochopením.  

     Podle Wagnerové(Cit.22) přišel zlom aţ v roce 1967, kdy jedna ze zakladatelek 

svolala několik dalších členů a společně poslali stovky dopisů do různých ústavů, škol 

atd. Tehdy se počet členů významně zvětšil a začaly vznikat pobočky organizace i 
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mimo hlavní město a vzniklo tedy v roce 1969 Národní sdruţení pro pomoc mentálně 

postiţeným, tehdy ovšem ještě s jménem: Národní sdruţení pro pomoc mentálně 

postiţeným. Avšak ani potom, problémy nepřestávaly. Jak je popsáno v knize Několik 

vět o SPMP: ,,Ač ustanovení organizace proběhlo v souladu s tehdejšími právními 

předpisy, kontakty a spolupráce s různými úřady a orgány byly přesto nadále obtíţné. 

Minulý reţim takovým iniciativám nepřál, bál se jich a povaţoval sdruţení za 

,,nátlakovou organizaci“.“
30

 I kdyţ jim to stát nedělal jednoduché, dokázali postupovat 

ve své snaze dál. Začali vymýšlet nové projekty, které by byly pro jejich děti potřebné. 

Mezi ně patřilo například zařízení denních a týdenních stacionářů. Dále pak také různé 

krouţky, které pomáhaly dětem v jejich rozvoji a umoţnily se setkávat i rodičům. 

     K další změně došlo podle Wagnerové(Cit.23) v roce 1975, kdy se o sdruţení začalo 

zajímat Ministerstvo práce a sociálních věcí a zaručilo mu podporu jeho činnosti. 

Zároveň přikázalo národním výborům, aby sdruţení pomáhaly.,, Tyto skutečnosti 

otevřely podstatně větší prostor pro jeho další rozvoj.“
31

 To sdruţení opět pomohlo 

v jeho rozvoji. Významným mezníkem je také spolupráce, která vznikla se zahraničními 

sdruţeními s podobným zájmem, konkrétně s Německem a Rakouskem. V 80. letech 

pak sdruţení začalo organizovat informativní projekty a také rozšiřovalo moţnosti, 

kterým se mohli mentálně postiţení věnovat.  

2.3.2 SPMP po roce 1989 

     Revoluce samozřejmě velice pomohla v tom, jak mohlo sdruţení nadále fungovat. 

Wagnerová zmiňuje(Cit.24), ţe v první řadě to byly peníze. V době komunismu, 

sdruţení nedostávalo ţádné dotace a muselo se spokojit pouze s příspěvky, které 

odevzdávali členové, řádově v desítkách tisíc Kčs. Po revoluci se začaly objevovat 

sponzorské dary a peníze, s kterými sdruţení najednou hospodařilo, se pohybovaly 

v řádech milionů. Nejvýznamnějšími porevolučními úspěchy jsou stavby budov 

organizace, kde jsou týdenní a denní stacionáře,  i  různé krouţky pro děti.   

     Podle Wagnerové(Cit.25) začala organizace také začala spolupracovat s řadou jiných 

organizací, státních nestátních i církevních. Probíhá také dále spolupráce se 

zahraničními organizacemi. Důleţitým bodem byla v roce 1993 akreditace MŠMT pro 

proškolování osobních asistentů. Takto začala organizace pomáhat i mentálně 

postiţeným lidem, které mají v péči jejich rodiče. A v neposlední řadě v roce 1997 
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vznikla spoluprácí SPMP, Psychopedické společnosti a Pedagogickou fakultou 

Univerzity Karlovy konference jménem K97, kde se odborníci věnovali právům, které 

mají a měli by mít mentálně postiţení. ,,V současné době tvoří členskou základnu 

SPMP ČR více jak 8500 členů. Sdruţení disponuje pevnou organizační strukturou a má 

své organizační články ve všech okresech a krajích české republiky. Hospodaří s cca 40 

miliony dotací ročně a více neţ 10 miliony Kč získanými ročně ve formě sponzorských 

darů.
32

  Organizace se od roku 89 opravdu rozrostla, začínala na pár přátelích, které 

spojovala stejná věc, kdy jim reţim nepřál a nechtěl jim pomoci. Nyní je uznávanou 

organizací o tisících členů a má mnoho prostředků na to, aby mohla dále vykonávat to o 

co uţ se několik desítek let snaţí. 

     Tato organizace však začala pomáhat i v něčem jiném. A to v tom, ţe i rodiče 

mentálně postiţených dětí se začali scházet a mohli si vyměňovat své poznatky, 

zkušenosti a problémy. Mohli se konečně svěřit někomu, kdo jim moc dobře rozuměl a 

kdo proţíval to samé co oni. Tato organizace byla v té době taky velice důleţitá proto, 

ţe se o mentálně postiţených začalo vůbec mluvit a začali se objevovat na veřejnosti. 

Za komunismu byli mentálně postiţené osoby na okraji společnosti a existovali lidé, 

kteří nevěděli, ţe někdo takový můţe ţít mezi námi, protoţe se s nimi nikdy za svůj 

ţivot nesetkali. Proto bylo Sdruţení pro pomoc mentálně postiţených důleţité. Protoţe 

je přivedlo do společnosti a ukázalo, ţe je normální se o takto postiţené dítě postarat a 

ne ho umístit do ústavu. A také pomáhalo lidem si zvykat na to, ţe mentálně postiţení 

lidé i kdyţ jsou poněkud odlišní mají právo na stejný ţivot jako máme my a proto by 

neměli být odstrčeni.  

3 Situace v současnosti 

 
     Jak uţ bylo zmíněno, situace kolem mentálně postiţených byla za komunismu 

zvláštní. Nikdo o nich neměl vědět, byli uzavíráni do ústavů, kde péče o ně nebyla na 

moc dobré úrovni. Samozřejmostí by bylo, kdyby se to po roce 89 změnilo. Jistě, něco 

se změnilo. Vznikaly nové organizace, které do té doby nemohly existovat. Lidé také uţ 

začínali být více informovaní o ţivotě mentálně postiţených. Ale v ústavech nadále 

pracovali lidé, kteří tam byli jiţ před rokem 89 a ústavy vedli stále stejným způsobem. 

První projekty, které se začaly daným tématem zaobírat, začaly vznikat aţ v roce 2000. 

Tedy celých jedenáct let od převratu.  

                                                             
32 WAGNEROVÁ,.Petra. Několik vět o SPMP ČR. Vyd.1. Praha : SPMP ČR, 2002. 135 s. 



29 
 

3.1 Česko-britský projekt 

     Tento projekt vznikl v roce 2000 a byl určen jako podpora transformace v sociálních 

sluţbách.  Název projektu je Podpora MPSV při reformě sociálních sluţeb. Projekt byl 

tvořen společně s velkou Británií. Podle Terezy Kloučkové(Cit.26)byl rozdělen do tří 

modulů, který se kaţdý věnoval jiné otázce. Tento projekt trval aţ do roku 2003.  

Modul 1  

     Tento modul se věnoval komunitnímu plánování. Ve spolupráci s Velkou Británií se 

Česká republika pokusila zjistit, jestli by zde mohl fungovat stejný systém komunitního 

plánování, jako je ve Velké Británii. Komunitní plánování bylo nejdříve ověřováno 

pouze na jednom území a to na Písecku. ,, Zkušenosti z procesu plánování na Písecku 

byly MPSV zúročeny jak při práci na metodických a koncepčních materiálech (např. 

Bílá kniha sociálních sluţeb, Operační program rozvoje lidských zdrojů), tak i při 

vytváření vzdělávacího programu k podpoře komunitního plánování sociálních sluţeb 

nebo při přípravě programového financování či dotačního řízení.“
33

 

Modul 2 

     ,,Konkrétním poţadavkem projektu bylo, podpořit MPSV při tvorbě systému standardů, 

inspekcí a udělování licencí k výkonu veškerých sociálních sluţeb, bez ohledu na jejich 

příjemce, na typ sluţby nebo sektor, který je poskytuje.“34 Modul 2 se věnoval rozvoji 

kvality v sociálních sluţbách. Tento modul byl mezníkem v tom, ţe začal zjišťovat jaká 

je kvalita v sociálních sluţbách, jak by se dala zlepšovat a jak by se tato kvalita měla 

kontrolovat. Začal také školit lidi, kteří pak v zařízeních prováděli inspekce. Pro Českou 

republiku byl důleţitý z toho důvodu, ţe aţ pomocí tohoto projektu byly sestaveny 

standardy kvality sociálních sluţeb, které jsou důleţité pro správné poskytování 

sociálních sluţeb.  

Modul 3 

      Modul 3 analyzuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a snaţí se vytvářet plány 

sociální politiky, které jsou prioritní, a také by měl zlepšit informovanost. 
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3.2 Novela zákona o sociálním zabezpečení č. 218/2005 Sb. 

     Touto novelou(Cit.27) byl upraven zákon č. 100/1988 Sb. Novele předcházela snaha 

Ministerstva práce a sociálních věcí o změnu v tom, jaký je umoţňován pohyb lidem 

s mentálním postiţením. Pohyb byl zabraňován především pouţitím klecových lůţek. 

Klecová lůţka jsou dost kontroverzním tématem a díky jejich pouţívání byla Česká 

republika několikrát napadána různými osobnostmi ze zahraničí. V roce 2002 na 

základě Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či poniţujícímu zacházení 

nebo týrání, kterou vydala Rada Evropy, vyšlo najevo, ţe v České republice dochází 

k přespřílišnému vyuţívání klecových lůţek a ţe pro jejich vyuţití nejsou daná jasná 

pravidla. V roce 2004 neţ byla novela vydána, vydalo MPSV dokument, který 

poukazoval na to, ţe jsou klecová lůţka nevhodná a ţádal o to, aby v kaţdém zařízení, 

kde tyto lůţka pouţívají, bylo zapsáno, jak často je do něj který klient umisťován. 

Tímto dokumentem však nebyl nikdo povinen se řídit. Novela, která vznikla v roce 

2005(příloha 3) měla tedy mimo jiné, za úkol změnit přístup ke klecovým lůţkům a 

vymezit jasná pravidla k jejich pouţívání.   

     V současnosti je jiţ pouţívání klecových lůţek zakázáno, avšak i přesto se podle 

zjištění kontrol MPSV v některých pobytových zařízení stále pouţívají. 

3.3 Kvalita standardů v sociálních službách 

     Dokument, který se těchto standardů(Cit.28) týká je velice důleţitým dokumentem 

v oblasti sociálních sluţeb. Tento dokument upravuje to jak by měly sluţby probíhat, 

aby byly dostatečně kvalitní. Standardy,, jsou souborem měřitelných a ověřitelných 

kritérií, nikoli návrhem zákona či vyhlášky. Jejich smyslem je umoţnit průkazným 

způsobem posoudit kvalitu poskytované sluţby, nikoli stanovit, jaká práva a povinnosti 

mají zařízení a uţivatelé sociálních sluţeb.“ 
35

 Standardy kvality v sociálních sluţbách 

mají například za úkol, aby byla správně a kvalitně zajištěna péče o práva klientů, 

jednání a správné uzavření smlouvy s případným klientem, aby bylo správně nakládáno 

s osobními údaji klienta atd. Dále se pak týkají i oblasti personálního zabezpečení 

sluţby. Sem patří například zajištění průběţného vzdělávání zaměstnanců, zadání 

určitých pravidel, kterými se musí zaměstnanci řídit. V neposlední řádě sem patří 

zajištění kvality, jak je sluţba provozována. Tím se myslí například, jaká je její 

dostupnost, jak a zda jsou lidé o sluţbě informováni nebo jaké je v dané sluţbě prostředí 
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3.4 Zákon 108/2006  Sb. 

      Zákon 108/2006 Sb. je nesmírně důleţitým zákonem pro lidi se zdravotním 

postiţením. Vešel v platnost 1. ledna 2007 a byl v podstatě prvním zákonem, který se 

této otázce věnoval. Jak uvádí Mgr. Soňa Vávrová ve svém článku Institucionalizace 

jako překáţka sociální inkluze osob se zdravotním postiţením, důleţitý byl proto, ţe,, 

například jenom fakt, ţe o umístění občana do pobytového zařízení sociálních sluţeb 

není rozhodováno ve správním řízení a následně vydáváno rozhodnutí, které můţeme 

povaţovat za jednosměrný akt úřední moci, ale je uzavírána smlouva, jako partnerský 

dvoustranný úkon, nasvědčuje změně v přístupu a smýšlení.“
36

  

     Zákon 108/2006 Sb.(Cit.29) je zákonem o sociálních sluţbách a upravuje tedy to jak 

by mělo být osobám, které jsou ve špatných ţivotních podmínkách pomoţeno. Jedná se 

jak o pomoc ve formě sluţeb, tak ve formě peněţité pomoci. Zákon upravuje to, za 

jakých okolností mohou lidé dostat peněţitou pomoc, podle čeho je vyplácena. Dále pak 

uvádí, jaké povinnosti mají poskytovatelé sluţeb, ať uţ se svojí registrací či přímo 

v přístupu ke klientovi. Zákon upravuje to, jak by měla vypadat smlouva, která je 

uzavírána mezi poskytovatelem a klientem a také to kdo má jakou působnost v oblasti 

sociálních sluţeb. Dále se věnuje inspekcím, které mohou být u poskytovatelů 

sociálních sluţeb ze strany státu prováděna. Tento zákon také upravuje činnost 

pracovníků v sociální práci. Základní zásadou tohoto zákona je:,, Rozsah a forma 

pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních sluţeb musí zachovávat 

lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, 

musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k 

takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 

nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální sluţby musí 

být poskytovány v zájmu osob a v náleţité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vţdy 

důsledně zajištěno dodrţování lidských práv a základních svobod osob.“
37

  

     Tento zákon je pro mentálně postiţené osoby velice důleţitý, protoţe upravuje to 

jaké sluţby mohou vyuţívat a jak by tyto sluţby měly probíhat. Zákon upravuje nejen 

sluţby pro ně, ale i pro jejich blízké jako jsou například odlehčovací sluţby. 

                                                             
36 VÁVROVÁ, Soňa. Institucionalizace jako překáţka sociální inkluze osob se zdravotním 

postiţením. Sociální práce : časopis pro teorii,praxi a vzdělávání v sociální práci. 2010, roč.10, č.4, s. 

67-75. 
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3.4.1 Příspěvek na péči 

     ,,Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci 

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

ze státního rozpočtu.“
38

 a dále pak ,, Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 

1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné 

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

stanoveném stupněm závislosti podle § 8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká 

nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83 nebo poskytovatel sociálních sluţeb, který je 

zapsán v registru poskytovatelů sociálních sluţeb podle § 85 odst. 1, anebo speciální 

lůţkové zdravotnické zařízení hospicového typu 7a); nárok na příspěvek má tato osoba i 

po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu 7b) poskytována zdravotní 

péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.“
39

 Tato část 

zákona 108/2006 Sb.(Cit.30) tedy upravuje za jakých okolností má člověk moţnost 

poţádat o příspěvek na péči a kolik peněz budu získávat. K tomu, aby člověk dostal 

peněţitý příspěvek na péči, je nutné zařadit ho do určité skupiny. Tyto skupiny se dělí 

podle stupně závislosti na jiné osobě. Lidé zařazení do různých skupin také získávají 

rozdílné peněţité příspěvky. To, do které skupiny má být daný člověk zařazen, se 

samozřejmě musí nějakým způsobem zjistit. Při zařazování člověka se zkoumají dvě 

odlišné části. První je schopnost péče o vlastní osobu. V této části se zkoumá například 

schopnost přijímání potravy, správná hygiena, schopnost správně volit oblečení, nebo 

jestli je člověk schopen správně brát léky předepsané mu lékařem. V druhé části se 

zkoumá stupeň soběstačnosti. V této fázi se zkoumá například to, jak je daný člověk 

schopen si zorganizovat svůj čas, jaká je jeho komunikace, zda umí dostatečně nakládat 

s penězi.  

3.4.2 Sociální služby 

     Sociální sluţby se dělí na sluţby sociální prevence, sluţby sociální péče a sociální 

poradenství. Sociální poradenství je rozděleno na základní poradenství a poradenství 

odborné.. ,,Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace 

přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství, je základní 

činností při poskytování všech druhů sociálních sluţeb; poskytovatelé sociálních sluţeb 

jsou vţdy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se 

zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských 
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poradnách, manţelských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro 

osoby se zdravotním postiţením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; 

zahrnuje téţ sociální práci s osobami, jejichţ způsob ţivota můţe vést ke konfliktu se 

společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 

“
40

Poradny dokáţou pomoci mentálně postiţeným i jejich příbuzným s tím, jaká sluţba 

by pro ně byla nejvhodnější, jakou peněţitou podporu mohou přijímat. Mohou jim 

proradit například i s tím, jaká mají práva a na jaké organizace se mohou obrátit.  

     Další částí sociálních sluţeb jsou sluţby sociální prevence. ,, Sluţby sociální 

prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroţeny pro 

krizovou sociální situaci, ţivotní návyky a způsob ţivota vedoucí ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohroţení práv a oprávněných zájmů 

trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem sluţeb sociální prevence je napomáhat 

osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem 

a šířením neţádoucích společenských jevů.“
41

  Do sluţeb sociální prevence spadá větší 

mnoţství sluţeb, pro tuto práci jsou však zajímavé jen některé. Mezi ně patří například 

raná péče. Tato sluţba je určena pro děti se zdravotním postiţením a jejich rodičům. 

Raná péče pomáhá rodičům s tím, aby dokázali přijmout novou situaci, a snaţí se je 

podporovat. Zprostředkovává rodičům informace o tom jak zdravotně postiţené dítě 

vychovávat, dále pak o tom jaké mají moţnosti vyuţití sluţeb a jaká mají tito lidé práva.  

     Další sluţbou zákona 108/2006 Sb.(Cit.31)jsou aktivizační sluţby pro seniory a 

osoby se zdravotním postiţením. Ta pomáhá osobám se zdravotním postiţením zapojit 

se do společnosti, coţ je pro mentálně postiţené velice důleţitá činnost, protoţe jsou 

stále ještě od společnosti z velké části distancováni. Dále pak opět pomáhá se 

zajišťováním práv a terapeutickou činností, které pomáhá rozvíjet schopnosti těchto 

osob. 

     Sociálně terapeutické dílny jsou další sluţbou, kterou zákon 108/2006 Sb.(Cit.32) 

nabízí. Tyto dílny jsou určeny pro osoby, které v důsledku svého postiţení, nejsou 

schopny zajistit si práci v běţném pracovním procesu, ani v chráněných dílnách. Do této 

sluţby spadá pomoc při hygieně, stravování, rozvíjení schopností daného člověka a to 

                                                             
40 Zákon 108/2006 Sb. 
41 Zákon 108/2006 Sb. 



34 
 

nejen schopností spojených s prací, ale i schopností v souvislosti s jeho osobou-tedy 

například základní hygienické návyky atd.  

     Poslední sluţbou, která je určena také pro osoby se zdravotním postiţením je 

sociální rehabilitace.,, Sociální rehabilitace je soubor specifických  činností směřujících 

k dosaţení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu 

běţných, pro samostatný ţivot  nezbytných činností alternativním způsobem 

vyuţívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se 

poskytuje formou terénních a ambulantních sluţeb, nebo formou pobytových sluţeb 

poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních sluţeb.“
42

 Tato sluţba je značně 

významná, protoţe pomáhá se začleňováním osob s mentálním postiţením do 

společnosti. Rozvíjení schopností mentálně postiţených a zaručení jim co největší 

mnoţství samostatnosti je bodem, kterým by se mělo řídit kaţdé zařízení a mělo by ho 

podporovat.  

     Zákon 108/2006 Sb.(Cit.33) taktéţ upravuje za jakých podmínek mohou být tyto 

sluţby poskytovány a činnost pracovníků v sociálních sluţbách. V první řadě upravuje 

to, jak vlastně probíhá registrace sociálních sluţeb. Tyto sluţby, registruje krajský úřad, 

který je v oblasti trvalého bydliště osoby, která danou sluţbu chce poskytovat. 

Podmínky registrace uvádím v příloze.(příloha 4) Tyto podmínky kontroluje krajský 

úřad, u kterého je daná sluţba zaregistrována a pokud shledá, ţe sluţba není 

poskytována dostatečně a podmínky pro její existenci nejsou plněny, určí postup jak 

problém změnit a sluţba je povinna nevhodné podmínky do určité doby změnit. Pokud 

podmínky nedodrţuje, můţe být krajským úřadem registrace odebrána. 

     Poskytovatel sluţeb musí také plnit určité povinnosti.,,Základní povinností 

poskytovatel je zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, 

jimţ poskytují sociální sluţby, o kapacitě poskytovaných sociálních sluţeb a o způsobu 

poskytování sociálních sluţeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby.
43

 

Musí z nich být jasně patrné, o co danému poskytovateli ve sluţbě jde a také jak jí chce 

uskutečňovat. Klienti dané sluţby(Cit.34) musí být také dostatečně informování, co pro 

ně podepsání smlouvy znamená a jaké z podepsání smlouvy vyplývají práva a 
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povinnosti vůči zařízení. Další povinností je vytváření takových podmínek k ţivotu, 

které dodrţují lidská práva a lidskou důstojnost a určit pravidla, kterými se dané 

zařízení bude řídit, ve prospěch klientů. Důleţitou povinností poskytovatele je 

povinnost přistupovat ke kaţdému klientovi na základě jeho osobních potřeb a 

individuálně rozvíjet kaţdého z nich. K tomu patří i povinnost vést o kaţdém klientovi 

dostatečné záznamy, kde budou uváděny informace o průběhu jeho vyuţívání sluţby. Je 

samozřejmostí, ţe do povinností patří také dodrţování standardů kvality sociálních 

sluţeb. 

3.4.3 Smlouva o poskytnutí sociální služby 

     Smlouva je uzavírána mezi poskytovatelem sluţby a klientem. Smlouva podle 

zákona 108/2006 Sb.(Cit.35)musí obsahovat určitá data, bez kterých by byla neplatná. 

Musí obsahovat především jména obou stran, která do smluvního vztahu vstupují. Dále 

pak jaká sluţba bude poskytována, po jakou dobu a za jaký obnos. Dále pak musí 

obsahovat to, jaká jsou pravidla zařízení a za jakých okolností bude klientovi smlouva 

vypovězena. Smlouva musí samozřejmě obsahovat i dobu, po kterou bude tato smlouva 

platná. Poskytovatel má moţnost odmítnout uzavření smlouvy. Odmítnout můţe 

z těchto důvodů: 

,, a) neposkytuje sociální sluţbu, o kterou osoba ţádá, a to i s ohledem na vymezení 

okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních sluţeb,  

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální sluţby, o kterou osoba ţádá,  

c) zdravotní stav osoby, která ţádá o poskytnutí pobytové sociální sluţby, vylučuje 

poskytnutí takové sociální sluţby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, 

nebo  

d) osobě, která ţádá o poskytnutí sociální sluţby, vypověděl v době kratší neţ 6 měsíců 

před touto ţádostí smlouvu o poskytnutí téţe sociální sluţby z důvodu porušování 

povinností vyplývajících ze smlouvy. “
44

 

3.4.4 Působnost při zajišťování sociálních služeb 

     Je několik institucí, které mají co dočinění se zajišťováním sociálních sluţeb. Zákon 

108/2006 Sb. uvádí(Cit.36), ţe sem patří obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

krajský úřad, obec, kraj a ministerstvo. Kaţdý z nich má jiné pravomoci a měli by spolu 
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spolupracovat. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen osobě, která se 

znenadání ocitne v nepříznivé situaci a není uţivatelem nějaké sluţby, ji tuto sluţbu 

poskytnut či poskytnout nějaký jiný druh pomoci, který bude dostačující. Dále pak 

poskytuje informace osobám, které potřebují příspěvek od státu. Při své práci 

spolupracuje například s Vězeňskou sluţbou České republiky. 

     Krajský úřad pomáhá osobám, které byly nucené kvůli zaniknutí dané sluţby sluţbu 

ukončit, najít novou dostatečně vyhovující sluţbu.,, Koordinuje poskytování sociálních 

sluţeb osobám, jejichţ práva a zájmy jsou ohroţeny trestnou činností jiné osoby; přitom 

spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností.“
45

 

     Obec má podle zákona 108/2006 Sb.(Cit.37) za úkol spolupracovat s jinými obcemi 

z důvodu, ţe pak můţe osobě, která poţádá o jeho pomoc, doporučit zařízení, která se 

třeba v daném kraji nenacházejí nebo nemají dostatečnou kapacitu. Toto zařízení se pak 

můţe vyskytovat v jiné obci. Její povinností je také dostatečně informovat osoby, ţijící 

v této obci a sluţbách, které se na jeho území vyskytují a zjišťovat jak vyhovuje jejich 

počet a jejich zaměření občanům a případně chybějící sluţby doplnit. 

     Kraj má zákonem 108/2006 Sb.(Cit.38) za úkol to samé jako obec s tím rozdílem, ţe 

,,zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb ve spolupráci s obcemi na 

území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních sluţeb a se zástupci osob, kterým jsou 

poskytovány sociální sluţby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v 

procesu plánování“ 
46

Tyto plány pak samozřejmě kontroluje-to jak byla zadání splněna 

a jestli uskutečnění plánu přineslo nějakou změnu. Jeho úkolem je také informovat 

Ministerstvo práce a sociálních věcí o tom, co se na jeho území děje v souvislosti se 

sociálními sluţbami. 

     Ministerstvo práce a sociálních věcí se podle zákona 108/2006 Sb.(Cit.39)sociálním 

sluţbám věnuje na celostátní úrovni. Vytváří plány, do kterých se zapojují kraje, 

poskytovatelé sluţeb a osoby, které se stávají klienty těchto sluţeb nebo s jejich zákonní 

zástupci. Jeho úkolem je také zprostředkovávat inspekce v zařízeních na území České 

republiky, jejichţ zřizovatelem je kraj. 
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3.4.5 Zařízení sociálních služeb 

     Zákon 108/2006 Sb. upravuje druhy sociálních sluţeb, které je moţno osobám které 

se ocitly v těţké ţivotní situaci poskytovat. Zákon 108/2006 Sb. formuluje sociální 

sluţby takto:,, Sluţby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a 

psychickou soběstačnost, s cílem umoţnit jim v nejvyšší moţné míře zapojení do 

běţného ţivota společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim 

důstojné prostředí a zacházení.“
47

 Pro tuto práci jsou zajímavé pouze sluţby, které jsou 

poskytovány osobám s mentálním nebo kombinovaným postiţením. Cílem těchto 

sluţeb by mělo být poskytování pomoci těmto osobám, s přihlédnutím k jejich 

individuálním potřebám a měly by se snaţit vyuţívat v co největší moţné míře jejich 

schopnosti a podporovat je v jejich dalším rozvoji. Důleţitou částí by také mělo být 

zajištění takového prostředí, které by mělo na osoby působit aktivizačně a mělo by také 

být tvořeno tak, aby jím nebyla porušována lidská důstojnost. 

     Mezi tyto sluţby patří osobní asistence.,,Osobní asistence je terénní sluţba 

poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Sluţba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí 

osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“
48

Podle zákona 108/2006 Sb.(Cit.40) 

pomoc druhé osoby můţe být vyuţívána při péči o hygienu, při běţných denních 

aktivitách jako je například vaření nebo nákupy. Asistent můţe také pomáhat se 

zajišťováním právních úkonů klienta. Asistent by měl vţdy mít s klientem důvěrný 

vztah, měl by ho respektovat a svou pomocí zároveň i schopnosti klienta dále rozvíjet. 

Pokud mezi nimi důvěry nebude, klient nebude schopen se ve vytvořeném prostředí cítit 

dobře a s asistentem nebude dostatečně spolupracovat.  

     ,,Pečovatelská sluţba je terénní nebo ambulantní sluţba poskytovaná osobám, které 

mají  sníţenou soběstačnost, z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postiţení, a rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby.“
49

 

Sluţba je podle zákona 108/2006 Sb.(Cit.41)poskytována buď přímo v domácnosti, kam 

pracovník dochází pomáhat klientovi s chodem jeho domova, s hygienou atd. nebo 

probíhá přímo v pobytovém zařízení, kde je klient ubytován. Tato sluţba, stejně jako 

jiné, můţe být spojena s tzv. průvodcovskou a předčitatelskou sluţbou. Ta pomáhá 
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osobám, které díky svému postiţení nejsou schopné dostatečně komunikovat se svým 

okolím a nejsou tak schopné zařizovat běţné záleţitosti. 

     ,,Podpora samostatného bydlení je terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost z důvodu zdravotního postiţení nebo chronického onemocnění, 

včetně duševního onemocnění, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby.“
50

 

Zákon 108/2006 Sb.(Cit.42)uvádí, ţe za klientem do jeho obydlí přichází sociální 

pracovník a pomáhá mu se získáním dovedností, které pro to, aby mohl samostatně 

bydlet, potřebuje. Učí ho například, jak se o domácnost pečuje, naučí ho vařit nebo 

s ním chodí nakupovat. Pracovník za klientem dochází po časově omezenou dobu a 

během této doby by měly být dovednosti klienta natolik rozvinuty, ţe by měl být 

schopen zvládnout samostatné pečování o domácnost a měl by být schopen ţít sám bez 

cizí pomoci. 

     Další sluţbou je odlehčovací sluţba.,, Odlehčovací sluţby jsou terénní, ambulantní 

nebo pobytové sluţby poskytované osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, o které je jinak pečováno v 

jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem sluţby je umoţnit pečující fyzické osobě 

nezbytný odpočinek.“
51

Terénní sluţby znamenají, ţe do domova člověka dochází 

pracovník a naplňuje povinnosti, místo obvykle pečujícího člověka, který potřebuje 

odpočinek.  Pokud je sluţba vyuţívána ambulantně, znamená to, ţe klient dochází po 

čas, který je potřebný pro to, aby se člen rodiny zregeneroval do určitého zařízení, kde 

tráví den a na noc odchází domů. Po dobu jeho přítomnosti v zařízení je o něj 

postaráno-je mu zajištěna strava, péče o hygienu a jeho běţné aktivity.  Pobytové 

vyuţití této sluţby zajistí, ţe o klienta bude postaráno po 24 hodin. Tato sluţba se dá 

vyuţívat pouze po časově omezenou dobu, kterou jeho pečovatel nutně potřebuje 

k tomu, aby mohl ve svojí péči pokračovat. Při pobytovém vyuţití odlehčovací sluţby je 

opět klientovi poskytnuta veškerá péče.   

     Tato sluţba je velice důleţitá, protoţe pomáhá lidem, kteří se rozhodli pečovat o své 

příbuzné sami, aby to nevzdávali, kdyţ uţ se cítí vyčerpaní a myslí si, ţe je toho na ně 

moc. Mohou si po určitý čas odpočinout, mohou si udělat také čas sami na sebe. 
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Odpočinek, který je nezbytně nutný jim pomůţe načerpat nové síly a umoţní jim 

pokračovat v péči. 

     Centra denních sluţeb a denní stacionáře nabízejí pro své klienty prostředí, kde 

mohou trávit svůj den.,, V centrech denních sluţeb se poskytují ambulantní sluţby 

osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby.“
52

 

Denní stacionáře fungují na stejném principu, jen s tím rozdílem, ţe jsou určeny i pro 

duševně nemocné osoby. Zákon 108/2006 Sb.(Cit.43)uvádí, ţe klienti zde mohou 

vyuţívat různých programů, které jsou pro ně určeny. Pro mentálně postiţené to mohou 

být například programy, které rozvíjejí jejich schopnosti. Mohou se zde učit 

komunikace, rozvíjet své schopnosti při tvoření různých výrobků(keramika, šití atd.) 

Klientům je zde samozřejmě také zajištěna běţná péče, jako je zajištění stravy, hygieny 

atd.  

   Týdenní stacionáře jsou postaveny na stejném principu jako centra denních sluţeb.,, V 

týdenních stacionářích se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postiţení, a osobám s chronickým 

duševním nemocněním, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby.“
53

 Je zde pouze ten rozdíl, ţe tyto sluţby jsou poskytovány jako týdenní a klienti 

jezdí domů pouze na víkend. Je zde o ně pečováno a jejich schopnosti jsou zde 

rozvíjeny. 

     Domovy pro osoby se zdravotním postiţením jsou určeny pro osoby, které díky 

svému postiţení nejsou schopny o sebe pečovat sami a potřebují pomoc druhé osoby.  

V těchto domovech klienti dlouhodobě ţijí. Je jim zde zajištěna péče o hygienu, 

zajištění stravy. Také zde mohou vyuţívat různých aktivit, které jsou pro ně připraveny.  

V této části, je zvláštní část věnována dětem, které se v takovém ústavu 

vyskytují.„Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postiţením 

poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běţné osobní potřeby a některé sluţby s 

přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; 

některými sluţbami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se 

pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře 22) .“
54

 Podle 
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zákona 108/2006 Sb.(Cit.44) můţe být v těchto domovech také uplatňována předběţné 

opatření nebo ústavní výchova, musí však být vţdy přihlédnuto na zvláštní potřeby, 

které osoby ţijící v těchto domovech vyţadují. Pokud zde ţije dítě, má ředitel zařízení 

jisté pravomoci, ale také i povinnosti vůči nezletilému. Mezi pravomoci ředitele patří :,, 

právo ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo 

přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být 

přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, převzít od dítěte do 

dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost nebo předměty ohroţující výchovu, 

zdraví nebo bezpečnost dítěte, povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu bez 

dozoru a zastoupit dítě v běţných záleţitostech“ Jeho povinnosti jsou: seznámit dítě s 

jeho právy a povinnostmi, dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, 

pominuly-li důvody pro její nařízení, podat soudu podnět na prodlouţení ústavní 

výchovy, vyţaduje-li to zájem dítěte, podávat informace o dítěti zákonným zástupcům a 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí na jejich ţádost, projednat předem opatření zásadní 

důleţitosti se zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, informovat o 

nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, propustit dítě mladší 15 let pouze v doprovodu osob odpovědných za 

výchovu.“
55

 

     Domovy se zvláštním reţimem jsou z pohledu této práce důleţité hlavně pro osoby 

s Alzheimerovou chorobou a s různými typy demencí. Podle zákonu 108/2006 

Sb.(Cit.45) musí tyto domovy být uzpůsobeny pro účely pouţívání těchto lidí. Jejich 

potřeby jsou speciální a proto, musí mít odlišné prostředí neţ osoby s jiným postiţením. 

V těchto zařízeních ţijí osoby s Alzheimerovou chorobou či demencí dlouhodobě a je 

jim tedy poskytován celková péče.  

   Chráněné bydlení je velmi dobrou volbou pro mentálně postiţené. ,,Chráněné bydlení 

má formu skupinového, případně individuálního bydlení.“
56

 Skupinové chráněné 

bydlení funguje tak, ţe bydlí větší skupina lidí, s různým druhem mentálního postiţení. 

Ţijí spolu v jedné budově, kaţdý má však svůj pokoj a své soukromí. Pracovníci zde 

fungují pouze jako asistenti, z větší části se o domácnost starají osoby zde ţijící. 

Asistenti jim pouze pomáhají například s podáváním léků a dohlíţí na ně. Je zde 

preferována podpora samostatnosti klienta. 
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     Sociální sluţby se poskytují také ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  „Ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují  pobytové sociální  sluţby osobám, 

které jiţ nevyţadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto 

propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, neţ jim je zabezpečena 

pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování  

terénních nebo ambulantních  sociálních sluţeb anebo pobytových sociálních sluţeb v 

zařízeních sociálních sluţeb.“
57

 V tomto zařízení se téţ zajišťuje péče o klientovo běţné 

potřeby- pomoc s hygienou, příprava stravy atd. 

3.4.6 Předpoklady pracovníků v sociálních službách 

     Zákon 108/2006 Sb.(Cit.46) také upravuje to, jaké předpoklady by měl pracovník 

v sociálních sluţbách mít. Nejprve je zde uvedeno, kdo jsou vlastně pracovníci 

v sociálních sluţbách. Jsou to tedy: 

   ,, a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,  

    b) pracovníci v sociálních sluţbách,  

    c) zdravotničtí pracovníci,  

    d) pedagogičtí pracovníci,   

    e) manţelští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují 

sociální sluţby.  

  (2) Při poskytování sociálních sluţeb působí rovněţ dobrovolníci za podmínek      

stanovených zvláštním právním předpisem 44a).“
58

  

     Dále zákon 108/2006 Sb.(Cit.47) upravuje kdo tedy vlastně sociálním pracovníkem 

je a jaké jsou jeho činnosti. Mezi tyto činnosti patří například péče o hygienu, rozvoj 

schopností, nácvik běţných úkonů, při domácí péči péče o domácnost klienta-např. 

nákup potravin, úklid. V této části je také popsána co musí člověk splňovat, aby se mohl 

stát sociální pracovníkem(např. bezúhonnost) a také to jaké má mít sociální pracovník 

vzdělání. 
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3.5 Neziskové organizace 

     Neziskové organizace byly vţdy důleţitou součástí v poskytování sociálních sluţeb 

v České republice. Během své dlouhé historie prošly řadou změn a také řadou 

problémů. Zejména za komunismu proti nim stát zbrojil a nesnaţil se jim jejich situaci 

ulehčit. V této době vznikaly tyto organizace zejména z řad rodičů, kteří nebyli 

spokojeni se situací, které zde byla a chtěli pro své děti něco lepšího. Proto začaly tyto 

organizace vznikat, aby přinesli změnu v poskytování sluţeb. Po roce 1989, kdy se 

situace zlepšila, samozřejmě začaly vznikat nové organizace. Jak uvádí ve své knize 

Neziskový sektor v České republice Pavel Frič a Rochdi Goulli:,, Za posledních deset 

let, tak jako i v jiných postkomunistických zemích, došlo v ČR k rapidnímu nárůstu 

počtu neziskových organizací. Např. počet občanských sdruţení se za toto období více 

neţ ztřicetinásobil.“
59

 Z toho vyplývá, ţe se i mnohokrát znásobily moţnosti, jaké 

mohou nyní mentálně postiţení lidé vyuţívat.  

     V této knize se Pavel Frič a Rochdi Goulli(Cit.48)však zabývají i tím, ţe stále 

přetrvává spoustu problémů, které neziskový sektor doprovází. Uvádějí, ţe po Sametové 

revoluci, přišla spoustu změn, které byly pro nové obnovení neziskového sektoru 

důleţité. Vznikaly nové koncepce, které nahrazovaly nevhodné komunistické. Poté však 

v roce 1992, kdy se premiérem stal Václav Klaus, nastal odklon od těchto snah. Dalším 

problém vidí autoři v tom, ţe neziskové organizace nemají postačující podporu ze 

strany státu. Neziskové organizace získali špatnou pověst, protoţe je častokrát zakládali 

podvodníci, kteří nechtěli nikomu pomoci, ale chtěli pouze zbohatnout. Autoři uvádí, ţe 

v tomto měl stát vyjádřit jasnou podporu organizacím. Tato nevšímavost státu 

samozřejmě častokrát přinesla zakladatelům neziskových organizací pochyby o tom, 

zdali mají ve své práci vůbec pokračovat. 

     Frič a Goulli(Cit.49)zde uvádějí však i to, ţe některé problémy si tvoří neziskové 

organizace. Třeba například to, ţe,,neziskové organizace doposud nevytvořily 

akceschopný vrcholový orgán, který by měl mandát tyto problémy řešit a byl by 

schopen stát se rovnocenným partnerem pro zainteresované aktéry(hlavně vládu a státní 
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správu).“ 
60

Pokud by tento orgán vytvořily, bylo by pro ně jistě jednodušší prosazovat 

své zájmy a byly by brány váţněji.  

Praktická část 

4 Podpora transformace sociálních služeb 

 
     Podpora transformace sociálních sluţeb, je významným projektem Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Projekt čerpá peníze z Evropské unie.,,Podpora transformace 

pobytových sociálních sluţeb v České republice vychází z hlavních priorit Národního 

rozvojového plánu pro období 2007-2013 a Národního strategického referenčního 

rámce 2007-2013. Na výše uvedené strategické dokumenty a Lisabonskou strategii, 

která je označována za program zásadních reforem úzce navazuje Integrovaný operační 

program pro programovací období 2007-2013.“
61

 Tento projekt, je podle Terezy 

Kloučkové(Cit.50)dlouhodobý proces a  má přispět k transformaci sluţeb, které jsou 

v dnešní době poskytovány stále nedostatečně a má tedy přinést změnu v jejich 

poskytování.  Není zaměřen jen na osoby s mentálním postiţením, ale také na seniory, 

kteří v pobytových zařízeních také ţijí. Hlavním cílem projektu je, aby lidé, kteří 

vyuţívají tyto sluţby mohli ţít co nejvíce běţným ţivotem, aby byla uznávána jejich 

lidská práva a individualita a také je zaměřen na to, aby byli lidé s mentálním 

postiţením více vyuţíváni na trhu práce. ,, Všeobecným cílem procesu je na základě 

podrobných analýz a zmapování současné situace v oblasti sluţeb sociální péče zajistit 

komplexní systém podpory transformace sluţeb sociální péče, zajistit rozvojové plány 

vycházející z problematiky transformačního procesu, zvýšit informovanost o procesu 

transformace institucionální péče pro osoby se zdravotním postiţením, vytvořit systém 

vertikální a horizontální spolupráce mezi všemi dotčenými subjekty procesu 

transformace institucionální péče, podpořit proces zkvalitňování ţivotních podmínek 

uţivatelů stávajících pobytových zařízení sociální péče a podpořit naplňování lidských 

práv uţivatelů pobytových sociálních sluţeb a jejich práva na plnohodnotný ţivot 

srovnatelný s vrstevníky, ţijícími v přirozeném prostředí.“
62

Základním bodem tohoto 

projektu je, aby v České republice došlo k deinstitucionlizaci. Je stále problémem, ţe 
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existují velká zařízení, kde klienti nemají soukromí, nejsou dostatečně motivováni a 

spíše jsou oni přizpůsobováni sluţbě, neţ aby se sluţba přizpůsobovala jim. Tento 

problém bohuţel stále přetrvává a  je potřebné, aby byl vyřešen. 

4.1 Plány transformace 

     Tento projekt také vytváří tzv. Plány transformace(Cit.51). Součástí projektu je 

zmapování regionů a zjistit, zdali je v daném prostředí dostatek sluţeb, jak jsou 

vyuţívány a jestli jsou poskytovány dostatečně. Pro tyto sluţby bude vytvořen plán 

transformace, podle kterého se zařízení bude řídit. Tento plán, musí v první části 

obsahovat základní údaje o zařízení-tedy název zařízení, je zde uvedeno jakou sluţbu 

provozuje, kdo je jeho zřizovatelem nebo například jaká osoba je v daném zařízení za 

proces transformace zodpovědná.  

     V další části plánu transformace(Cit.52) musí být uvedeno jaké jsou poslání a cíle 

zařízení a jaká je jeho kapacita. Dále se uvádí tzv. vize transformace zařízení, kde musí 

být uvedeno, jak si poskytovatel sluţeb představuje, ţe budou sluţby, aţ projdou 

transformací vypadat a musí si zde zadat, na jakých principech budou dané sluţby 

fungovat. Také se zde uvádí doba, po kterou by transformace měla probíhat a kdy by 

měla být ukončena.  Dále se v plánu uvádí hlavní a vedlejší cíle, kterých chce zařízení 

dosáhnout. Také je zde uvedeno, jak a zdali dané zařízení spolupracuje s jinými 

zařízeními.  

     Druhá část plánu transformace(Cit.53) se týká komunikace. Zde se uvádí, jak 

v tomto zařízení funguje komunikace. A to jak vnitřní tak i vnější. Vnitřní komunikací 

je myšlena komunikace se zaměstnanci a s klienty. Vnější komunikací je myšlena 

komunikace s rodinnými příslušníky, orgány veřejné správy nebo i veřejnosti. Další 

částí plánu je řízení procesu. V této části se uvádí, kdo bude členem transformačního 

týmu, v regiony a například názvy zařízení se kterými zařízení spolupracuje. Také se 

zde popisuje, jakým způsobem chce sluţba oslovit a zapojit klienty do sluţby. Plán se 

v této části věnuje i tomu, jak do procesu transformace zapojí i členy rodiny a i jiné 

osoby, které by mohly být transformaci prospěšné. Čtvrtá část plánu je nazvána analýza 

řízení. Sem spadá SWOT analýza
63

, dále se analyzují rizika, která mohou nastat. Také je 

zde například analýza zařízení, která je vytvořena na základě názorů klientů, kteří tuto 

                                                             
63 SWOT analýza je metoda, jejíţ pomocí je moţno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé 

(ang: Weaknesses) stránky, příleţitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s 

určitým projektem, typem í podnikání, podnikatelským záměrem, politikou  (ve smyslu opatření) 

apod.(www.wikipedia.cz) 
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sluţbu vyuţívají. Dalším bodem je návrh alternativních sluţeb. Zde poskytovatel uvádí, 

jaké sluţby do teď poskytoval a jakou alternativou by je chtěl nahradit a čím chce tuto 

změnu uskutečnit. Uvádí se zde nejen změny v poskytování sluţeb, ale také 

například změny v managementu a humanizaci. Vţdy se popíše, jak sluţby vypadaly, 

předtím, neţ se zařízení přidalo do projektu transformace a poté jak si poskytovatel 

představuje, ţe budou sluţby vypadat po dokončení procesu transformace. Další část 

plánu se jmenuje Příprava uţivatelů na přestěhování, přestěhování uţivatelů a přesunu 

zdrojů, kde se plánuje, jak bude probíhat stěhování klientů do případných nových 

objektů, jak budou tyto objekty stavěny. Také se uvádí personální zajištění. V této části 

se musí uvést, kolik zaměstnanců v zařízení pracuje a na jaké pozici. Po té se v plánu 

uvede, jaké by mělo být toto zajištění po transformaci, v nově poskytovaných sluţbách 

a uvede se srovnání, jakou kdo měl pozici v původně poskytovaných sluţbách a jak se 

jeho pozice změnila transformací. V posledním bodu plánu transformace je uvedeno, 

jak bude projekt monitorován. Musí zde být napsáno, jakou formou bude monitoring 

probíhat, kdy se bude tým transformace setkávat a musí zde být uvedeny zápisy z těchto 

setkání. Kaţdá část zařízení se monitoruje zvlášť a do plánu se uvedou výsledky 

monitoringu.  

4.2 Koncepce podpory transformace  

     Tento dokument je hlavním dokument Podpory transformace sociálních sluţeb. Jeho 

celý název zní: Koncepce podpory transformace pobytových sociálních sluţeb v jiné 

typy sociálních sluţeb, poskytovaných v přirozené komunitě uţivatele a podporující 

sociální začlenění uţivatele do společnosti. Byl přijat vládou 21.2.2007. ,,Koncepce je 

vypracována v souladu se strategickými materiály z oblasti sociálních sluţeb v České 

republice, tj. Národním akčním plánem sociálního začleňování na léta 2006 – 2008 a na 

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

o sociálních sluţbách. Je vytvořena v souladu s českým právním řádem, a to zejména 

s Listinou základních práv a svobod.“
64

Tento dokument(Cit.54) přináší koncepci, kterou 

by měla slouţit k tomu, aby se ţivotní podmínky lidí ţijících v pobytových zařízeních 

zlepšily, aby byla podporována jejich lidská práva a uznávána jejich individualita, 

přináší však také cíle a opatření pro správné fungování projektu transformace. Bylo by 

dobré, kdyby se do tohoto projektu zařadilo co nejvíce zařízení a snaţilo se tak změnit a 

zkvalitnit sluţby, které poskytují. Bohuţel se mnoho zařízení do projektu nezařazuje, 

                                                             
64 MPSV.CZ [online]. 2010, poslední aktualizace 27.5.2010 [cit. 2011-06-07]. Podpora transformace 

sociálních sluţeb. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/7058>. 
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protoţe netouţí po změně a chce fungovat tak jako doposavad. V koncepci transformace 

je popsán současný stav poskytování sociálních sluţeb, je zde uveden, proto, aby bylo 

jasně patrné, proč je takováto koncepce zapotřebí.   

     V samotné Koncepci(Cit.55) je uvedeno, ţe i kdyţ projekt Podpora transformace 

bude probíhat v rozmezí let 2007-2013, je transformace dlouhodobým procesem  a bude 

probíhat několik desítek let, neţ budu poskytování sociálních sluţeb na dostatečně velké 

úrovni. Podle dokumentu, je Česká republika teď na takové úrovni, protoţe,, se díky 

totalitní éře přikročilo k řešení otázek lidských práv oproti ostatním zemím se 

zpoţděním několika desetiletí.“
65

 Proto jsou v České republice ještě zařízení 

poskytovány formou totální instituce a stále ještě jsou velkokapacitní zařízení 

nejrozšířenější formou pobytových zařízení. Česká republika je prostě několik desítek 

let pozadu na rozdíl od zemí, které byly svobodné a mohly tedy začít otázku přístupu ke 

zdravotně postiţeným řešit daleko dříve. Tyto země jsi jiţ procesem transformace 

prošly a poskytují svým občanům, kteří pobytové sluţby vyuţívají daleko větší 

spektrum nabídky sluţeb a také je poskytují daleko kvalitněji. Česká republika se můţe 

těmito zeměmi inspirovat a transformovat své sluţby s ohledem k tomu, co uţ jinde ve 

světě  úspěšně probíhá. 

     ,,Cílem transformace ústavní sociální péče pro osoby se zdravotním postiţením, 

především mentálním a duševním, je vytvořit koordinovanou síť sluţeb pro uţivatele 

umoţňujících ţivot v přirozené komunitě a minimalizovat dosud preferovaný způsob 

poskytování sociální sluţby  prostřednictvím  ústavní sociální péče. V souladu s právem 

kaţdého člověka na kvalitní ţivot  a také s vývojem v ostatních zemích EU  je  nutné  

umoţnit lidem se zdravotním postiţením ţít v přirozené komunitě s podporou 

vycházející podle individuální míry a rozsahu jejich potřeb.“
66

 Transformace chce 

přinést změnu v poskytování sluţeb jako takových. Jejím cílem je ustupování od 

velkokapacitních zařízení a tyto zařízení chce nahradit sluţbami, které podporují 

člověka, motivují ho k ţivotu, coţ bohuţel velkokapacitní zařízení spíše negují. 

     Důleţitým cílem, který chce tento projekt přinést je také podpora humanizace a 

deinstitucionalizace. Slovem humanizace je zde míněna podpora změny sluţeb tak, aby 

                                                             
65  Koncepce podpory transformace pobytových sociálních sluţeb v jiné typy sociálních sluţeb, 

poskytovaných v přirozené komunitě uţivatele a podporující sociální začlenění uţivatele do společnosti 
66 Koncepce podpory transformace pobytových sociálních sluţeb v jiné typy sociálních sluţeb, 

poskytovaných v přirozené komunitě uţivatele a podporující sociální začlenění uţivatele do společnosti 
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byly přizpůsobeny klientům, ne klient sluţbě. Je bohuţel problémem, ţe v zařízeních je 

často klient brán jako ten, co sluţbu vyuţívá a měl by se tedy podle ní řídit. Mělo by to 

být ovšem tak, ţe klient by byl tím, kdo sluţbu tvoří a ta by měla být uzpůsobena jeho 

individuálním potřebám. Dále přístup ke klientům, jako k sobě rovným lidem, lidem, 

kteří si mohou a musí rozhodovat o svém ţivotě, tak jak to je co nejvíce moţné. 

V naplňování těchto potřeb jsou velice důleţité Standardy kvality sociálních sluţeb, 

které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

     Deinsitucionalizace, která je také jedním z bodů Koncepce(Cit.56), má přinést 

radikální změnu ve vyuţívání ústavní péče. Ta by měla být vyuţívána co nejméně a 

měla by být nahrazena jinými, vhodnějšími sluţbami. Osoby, které jsou schopné vést 

samostatný ţivot, by měly mít k dispozici moţnost, ţít v samostatném či chráněném 

bydlení. Mnoho osob, které dnes ţijí ve velkokapacitním zařízení, by byly schopné ţít 

samostatně. Ale tím, ţe jsou zvyklé na ţivot v zařízení, kde nejsou motivováni k tomu, 

aby co nejvíce činností dělaly sami, postupem času rezignují a raději nedělají nic a 

vyčkají na to, aţ to za ně udělá někdo jiný. Proto si pak o nich mnoho pracovníků 

zařízení myslí, ţe nejsou vhodnými kandidáty na to, aby mohli samostatně ţít a oni 

nadále, často po celý svůj ţivot, zůstávají v ústavní péči.  Lidé, kteří samostatného 

bydlení nejsou schopni, samozřejmě budou muset ústavní péči vyuţívat i nadále. Je 

však potřeba, aby i tato péče byla transformována. Koncepce uvádí, jak by takové péče 

mohla být poskytována:,, Základní ideou pobytové sociální sluţby pro osoby se 

zdravotním postiţením je poskytování sociálních sluţeb v  malých  bytových 

jednotkách, jejichţ management a technické zázemí (např. vedení organizace či zajištění 

stravování) je moţné centralizovat v rámci aktivit jednoho poskytovatele umístěných v 

běţné zástavbě.“
67

 Pokud by tato pobytová sluţba byla poskytována rodinnou formou, 

byl by pro lidi zde ţijící ţivot na daleko lepší úrovni a přibliţoval by se běţnému ţivotu, 

který by měli mít moţnost v co největší moţné míře ţít.  

4.3 Národní centrum podpory transformace sociálních služeb 

     Tento bod je klíčovým pro projekt Podpora transformace sociálních sluţeb. Svojí 

činnost zahájilo 1. 11.2010 a přebírá některé činnosti Ministerstva práce a sociálních 

věcí.,, ,,Podle záměru projektu bude Národní centrum subjektem, který vytvoří jasnou 

strukturu napomáhající procesům transformace a deinstitucionalizace sluţeb sociální 

                                                             
67 Koncepce podpory transformace pobytových sociálních sluţeb v jiné typy sociálních sluţeb, 

poskytovaných v přirozené komunitě uţivatele a podporující sociální začlenění uţivatele do společnosti 
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péče pro osoby se zdravotním postiţením, a to na úrovni krajů a poskytovatelů 

sociálních sluţeb a to za velmi úzké spolupráce s nimi. Zároveň bude shromaţďovat 

informace o průběhu těchto procesů a jejich rizicích, o účinnosti pouţitých metod a 

jejich dopadu na jednotlivce i na systém.“
68

  Tyto informace bude Národní centrum 

(Cit.57)průběţně hodnotit a to co v nich zjistí bude nadále podporovat vytvářením 

nových programů, které budou se zjištěnými informacemi nakládat dále.  Aktivity 

centra jsou vztaţené na 13 krajů, nepatří sem Praha. Také sem spadá 33 poskytovatelů 

sociálních sluţeb zapojených do projektu. V těchto krajích a u těchto poskytovatelů má 

Národní centrum zajistit tyto body:  

1. ,,Personální zajištění 

2. Organizačně technické zajištění procesu transformace sociálních sluţeb 

3. Zajištění vzdělávacích programů průběţného vzdělávání zainteresovaných 

aktérů procesu transformace a další podpory pracovníků 

4. Pilotní ověření realizace transformace na úrovni vybraných zařízení 

5. Tvorba systémových nástrojů transformace 

6. Zajištění Public Relation“
69

 

Ad 1. Zajištění personálu ve všech aspektech(Národní centrum, Kraje, poskytovatelé 

sluţeb) 

Ad 2. Důleţitá podpora projektu ve formě kontroly, monitorování projektu, shrnutí 

výsledků 

Ad 3. Průběţné vzdělávání personálu, které je nutné pro stále zkvalitňování sluţeb 

Ad 4. Vytvoření týmů, které proces transformace kontrolují, sběr materiálů pro 

vyhodnocení výsledků transformace 

Ad 5.Tvorba analýz, tvorba manuálů a metodik týkající se procesu transformace 

Ad 6. Důleţitý bod, který má za úkol dostat informace o projektu do povědomí, jak 

odborníků tak i laiků 

                                                             
68 KULICHOVÁ,  Romana. Transformace a deisntitucionalizace pobytových sociálních sluţeb z pohledu 

MPSV .Odborný časopis Sociální služby . Prosinec 2010, roč.12, s. 26-28. 
69 KULICHOVÁ,  Romana. Transformace a deisntitucionalizace pobytových sociálních sluţeb z pohledu 

MPSV .Odborný časopis Sociální služby . Prosinec 2010, roč.12, , s. 26-28. 
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4.4 Zařízení zapojené do projektu 

4.4.1 Vyšší Hrádek  

    Vyšší Hrádek(Cit.58) poskytuje sluţby pro dospělé mentálně postiţené nebo pro 

dospělé s kombinovaným postiţením. Tato sluţba je převáţně pro osoby, které se 

vyskytují v okolí Brandýsu nad Labem a Staré Boleslavi. Ve Vyšším Hrádku se snaţí 

své klienty co nejvíce osamostatnit. Při vyuţívání sluţby mají klienti moţnost se 

rozhodovat sami za sebe, ať uţ špatně nebo dobře. Vyšší Hrádek také podporuje 

transformaci sluţeb, proto se snaţí měnit zaţité zvyklosti a přinášet nové postup v péči 

o své klienty. Hlavními principy zařízení jsou : 

 ,, týmovost a otevřená komunikace 

 profesionální přístup 

 otevřenost a flexibilita 

 neustálý rozvoj a zkvalitňování“
70

 

     Vyšší Hrádek(Cit.59) zprostředkovává pobytovou sluţbu, která je dlouhodobá a je 

zde o klienty pečováno po 24 hodin. Výhodou tohoto zařízení je, ţe klienti zde bydlí na 

pokoji maximálně po čtyřech a tak mají moţnost většího soukromí neţ v ústavech, kde 

se v dnešní době stále ţije například po osmi lidech na pokoji. Vyšší Hrádek se malým 

počtem klientů na pokoji snaţí zajistit nejen jejich soukromí, ale také se jim snaţí 

umoţnit, aby i kdyţ ţijí v pobytovém zařízení, které jim pomáhá s aspekty ţivota, které 

samy nezvládají, mohli ţít co nejvíce běţným ţivotem. Protoţe zařízení přistoupilo 

k transformování sociálních sluţeb, které je jiţ zapotřebí, snaţí se v tomto pobytovém 

zařízení o sníţení klientů. Zajímavostí je, ţe toto pobytové zařízení má Radu uţivatelů. 

,,Jejími členy jsou uţivatelé sluţby, kteří byli řádně zvoleni. Úkolem rady, je zastupovat 

zájmy ostatních uţivatelů vůči poskytovateli.“
71

 Toto je pro samotné klienty velmi 

důleţité, protoţe cítí, ţe mohou o svém ţivotě rozhodovat a pokud se jim něco nebude 

líbit, mohou o tom dát vědět. Vidí také, ţe mají ze strany poskytovatele určitý respekt a 

ţe mu na jejich názoru záleţí.  

     Další sociální suţbou, kterou Vyšší Hrádek(Cit.60) poskytuje je chráněné bydlení. 

Organizace má zatím osm bytových jednotek, kde mohou klienti ţít. Toto bydlení 

                                                             
70 O nás- Vyšší Hrádek [online]. 2010 [cit. 2011-06-07]. O nás. Dostupné z WWW: 

<http://www.vyssihradek.cz/index.php>. 
71 O nás- Vyšší Hrádek [online]. 2010 [cit. 2011-06-07]. Poskytované sluţby. Dostupné z WWW: 

<http://www.vyssihradek.cz/prehled-sluzeb.php>. 
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podporuje osamostatnění klienta jen za občasného dohledu a pomoci asistenta. Do 

budoucna chce organizace počet bytů zvětšit, aby sem mohli být přesouváni klienti 

z pobytového zařízení a mohli tak ţít ještě samostatněji.  

     Poslední sluţbou, která je ve Vyšším Hrádku(Cit.61) poskytována je denní stacionář. 

Zde je klientům umoţněno trávit den ve společnosti pracovníků a mohu zde vykonávat 

různé činnosti. Mezi ně patří například různé výtvarné aktivity, rozvíjení schopností 

starání se o sebe sama nebo také rozvíjení schopností důleţitých pro uplatnění na trhu 

práce. Součástí této sluţby je i čajovna, kde klienti tohoto zařízení pracují.  

4.4.2 Domov sociálních služeb Slatiňany 

     ,,Posláním Domova sociálních sluţeb Slatiňany je v souladu s platným zákonem o 

sociálních sluţbách a standardy kvality sociálních sluţeb vytvářet podmínky pro 

důstojnou existenci, pocit zázemí, jistoty, bezpečí a důvěry svým uţivatelům tím, ţe jim 

poskytuje v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních dostatečnou míru 

podpory s cílem, aby ţili v nejvyšší moţné míře běţným způsobem ţivota.“
72 Tento 

domov (Cit.62) vznikl jiţ v roce 1926, kdy zde ţilo 50 dětí. Jiţ v roce 1990 zde začali 

stavět rodinné buňky, aby mohli klienti ţít více rodinným ţivotem.  V roce 1996 pak 

bylo postaveno chráněné bydlení, kde je i moţnost pracovního uplatnění pro klienty. 

V současnosti má zařízení další byty pro klienty a vyhřívaný bazén, který slouţí pro 

rehabilitace. Toto zařízení poskytuje dlouhodobý pobyt klientů, kdy je o ně postaráno 

po 24 hodin. Dále pak chráněné bydlení, odlehčovací sluţby, pro příbuzné klientů a 

denní stacionář.  Ve všech těchto zařízeních je uplatňován respekt ke klientovi, rozvoj 

jeho schopností a v co nejvyšší míře uplatňování jeho samostatnosti.  

     Domov sociálních sluţeb Slatiňany se přidal k transformačnímu projektu 

ministerstva práce a sociálních věcí- Podpora transformace sociálních sluţeb. ,,Hlavním 

cílem transformace DDS Slatiňany v letech 2009 - 2014 je přechod z institucionálního 

na komunitní způsob poskytování sluţeb, zvýšení úrovně kvality ţivota uţivatelů DSS 

Slatiňany. Jde o to, aby uţivatelé sociálních sluţeb proţili svůj ţivot plnohodnotně 

v běţných ţivotních podmínkách. Během několika příštích let dojde k přestěhování 

celkem 144 uţivatelů, kteří jsou v současné době ubytováni v hlavním areálu domova, 

                                                             
72 Domov sociálních služeb Slatiňany [online]. 2009 [cit. 2011-06-07]. Domovy pro osoby se zdravotním 

postiţením – Základní veřejné prohlášení Domova sociálních sluţeb Slatiňany. Dostupné z WWW: 

<http://www.dss.cz/30-domovy-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim--zakladni-verejne-prohlaseni--/>. 
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do nových objektů, odpovídajících kritériím transformace.“
73

 Tento projekt je rozdělen 

do šesti fází. Transformací, chce tedy zařízení dojít k tomu, aby klienti mohli ţít 

běţným způsobem ţivota pouze s ohledem na jejich postiţení. K tomuto přístupu by 

mělo dojít daleko více zařízení.  

4.4.3  Bellevue, poskytovatel sociálních služeb 

     Toto zařízení je provozováno v středočeském kraji. Mezi sluţby, které provozuje 

patří podpora samostatného bydlení, pobytová sluţba pro osoby se zdravotním 

postiţením a chráněné bydlení. ,, Bellevue je jedním ze 4 zařízení v ČR, které byly 

zařazeny do předpilotní (nulté) fáze projektu transformace pobytových zařízení 

sociálních sluţeb. Jedná se o proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a 

formy poskytování sociálních sluţeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běţných 

ţivotních podmínkách (sluţby typu chráněného bydlení).“
74

 V tomto zařízení se snaţí 

od ustoupení od klasického ústavního poskytovaní sluţeb. Snaţí se spíše vytvořit menší 

rodinnou atmosféru, vnímat kaţdého jedince zvlášť a svým klientům umoţnit, aby se na 

běhu zařízení podíleli.  

Podpora samostatného bydlení 

     Tuto sluţbu poskytuje poskytovatel sociálních sluţeb Bellevue(Cit.63) proto, aby 

pomáhal  lidem se zdravotním postiţením, aby získali takové schopnosti, které by jim 

umoţnili ţít běţným ţivotem v samostatném bytě. Tato sluţba by se měla vyuţívat čím 

dál tím častěji, místo velmi vyuţívaných velkokapacitních ústavů.  

Domov pro osoby se zdravotním postiţením 

     V tomto případě poskytuje Bellevue(Cit.64)pobytovou sluţbu, kde je o klienty 

postaráno po dobu 24 hodin. Tato sluţba je dlouhodobého charakteru. Klienti ubytovaní 

v domově jsou ubytováni ve dvou budovách, které tvoří lázeňská vila a zámeček. Samo 

zařízené není s těmito budovami moc spokojeno a to z toho důvodu, ţe ,,budovy nebyly 

postaveny k účelu, kterému desítky let slouţí a to velice determinuje ţivot klientů i 

personálu“
75

  I tak se Bellevue podařilo sníţit počet klientů na jednom pokoji, kde ţijí 

                                                             
73 Domov sociálních služeb Slatiňany [online]. 2010 [cit. 2011-06-07]. Transformace DSS Slatiňany. 

Dostupné z WWW: <http://www.dss.cz/31-transformace-dss-slatinany/>. 
74 Bellevue poskytovatel sociálních služeb [online].[cit. 2011-06-07]. Transformace. Dostupné z WWW: 

<http://www.bellevue-domov.cz/transformace/transformace.html>. 
75 Bellevue poskytovatel sociálních služeb [online]. [cit. 2011-06-07]. Domov pro osoby se zdravotním 

postiţením. Dostupné z WWW: <http://www.bellevue-domov.cz/dozp/dozp.html>. 
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maximálně po třech. Kvůli tomu byl sníţen počet klientů tak, aby jich zde nebylo příliš 

mnoho, coţ by způsobovalo větší mnoţství klientů na jednom pokoji a tedy ztrátu 

soukromí.  

Chráněné bydlení 

     V současnosti má Bellevue(Cit.65) 9 chráněných bytů. Tyto byty jsou umístěny po 

středočeském kraji a nejsou tedy umístěny v jednom prostředí. To z toho důvodu, aby se 

klienti mohli lépe integrovat do běţného prostředí.  Tato sluţba je pro klienty vhodnější 

neţ velkokapacitní zařízení, protoţe zde ţijí v běţné domácnosti, o kterou se oni sami 

starají jen za pomoci asistenta.  

     Bellevue pořádá také plesy a tzv. Bellefesty. Plesy jsou tvořeny benefiční formou a 

proto také veškeré peníze, které se na něm vyberou, putují na rozmach chráněného 

bydlení. Bellefest je pořádán ze stejného důvodu, je tvořen také benefiční formou a 

jedná se o festival kapel.  

4.4.4 Marianum, příspěvková organizace  

     ,,Budovu Mariana vybudovala v letech 1907 – 1909 Kongregace Dcer Boţské 

Lásky. Od padesátých let minulého století jsou zde poskytovány sociální sluţby osobám 

s mentálním postiţením. Zatímco na začátku 20. století odpovídala budova Mariana 

poţadavkům tehdejší doby, v dnešních poměrech a podle dnešních poţadavků na 

sociální sluţby nesplňuje základní kriteria pro integraci osob s mentálním postiţením do 

běţné společnosti. Naopak. V obrovské budově bydlí desítky uţivatelů s mentálním 

handicapem izolovaně od běţného ţivota.“
76

 Jak jiţ bylo řečeno, do projektu vybíralo 

ministerstvo i rizikové projekty, u kterých byla transformace velmi nutná. 

Marianum(Cit.66) bylo právě jedním z nich. Protoţe zde ţijí klienti izolovaně, tedy 

v tzv. totální instituci, je nutné tuto organizaci přeměnit k tomu, aby klienti mohli ţít 

běţným ţivotem. Je však velmi nutné klienty, kteří doposud ţili izolováni od světa, na 

nový způsob ţivota připravit. 

   Domov pro osoby se zdravotním postiţením 

     V domově Marianum(Cit.67) v dnešní době ţije přes 150 dospělých klientů. Mají 

k dispozici vlastní byty, zahradu, kapli atd. Tato sluţba je poskytována pobytovou 

                                                             
76 Marianum Opava [online]. 2009 [cit. 2011-06-07]. Marianum, příspěvková organizace. 

Dostupné z WWW: <http://www.marianum-opava.cz/>. 
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formou po 24 hodina a dlouhodobě s pomocí klíčového pracovníka, kterého má kaţdý 

klient přiřazen. ,,Sociální sluţby provádí Marianum p. o. s přihlédnutím k individuálním 

schopnostem a míře postiţení uţivatele. S ohledem na osobní přání uţivatele 

spolupracuje Marianum p. o. také s organizacemi, které zabezpečují takové aktivity, 

jenţ organizace není schopna zajistit samostatně, odborně a kvalitně.“
77

 Marianum p.o. 

se také snaţí, aby toto velkokapacitní zařízení, které je nevhodné pro ţivot, bylo 

nahrazeno chráněnými byty. Několik takovýchto bytů jiţ má, ale cílem je neustálé 

sniţování počtu osob, které jsou v domově a jejich přesun do chráněných bytů.  

Chráněné bydlení 

     Marianum p.o.(Cit.68) má k dispozici dvě chráněné bydlení dohromady kapacitou 28 

míst. Tyto domy jsou rozděleny na byty, kde klienti ţijí. Do chráněného bydlení 

dochází asistent, který s chodem domova pomáhá. Klienti zde ţijí co nejvíce běţným 

ţivotem. Marianum p.o. má i k dispozici byt, kde poskytuje sluţbu podpora 

samostatného bydlení. 

Centrum denních sluţeb 

     Tato sluţba je poskytována denní formou. Její budova je umístěna v areálu Domova 

pro osoby se zdravotním postiţením. ,,Filozofií Centra denních sluţeb Marianum, p.o. v 

Opavě je poskytovat přátelské a aktivní prostředí pro dospělé osoby s mentálním 

postiţením. Respektovat jejich osobnost a zájmy, rozvíjet jejich sociální a praktické 

dovednosti. Zároveň udrţovat jejich vazby na přirozené prostředí a rodinu.“
78

 Zde 

klienti mohou provozovat různé činnosti, které napomáhají jejich rozvoji. Mohou se zde 

také vzájemně setkávat a komunikovat spolu. 

Aktivizační sluţby 

     Mariannum p.o. (Cit.69)provozuje řadu dílen, kam mohou klienti docházet a tvořit 

různé věci. Patří sem například keramická dílna, dílna ručních prací, pletení košíků nebo 

tkaní. Patří sem ovšem i muzikoterapie. Tyto dílny umoţňují setkávání lidé, kteří zde 

ţijí a kteří tak mohou naplnit svůj čas.  

                                                             
77 Marianum Opava [online]. 2009 [cit. 2011-06-07]. Poskytované sluţby. Dostupné z WWW: 

<http://www.marianum-opava.cz/poskytovane-sluzby/domov-pro-osoby-se-zp.aspx>. 
78 Marianum Opava [online]. 2009 [cit. 2011-06-07]. Poskytované sluţby. Dostupné z WWW: 

<http://www.marianum-opava.cz/poskytovane-sluzby/domov-pro-osoby-se-zp.aspx>. 
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4.5 Rozhovor s vedoucí projektu Podpora transformace sociálních služeb 

     Tato část je věnována rozhovoru s Mgr. Terezou Kloučkovou, která je vedoucí 

projektu Podpora transformace sociálních sluţeb. V rozhovoru se ptám nejen na otázky 

týkající se projektu, ale i na osobní názory tázané, k otázkám, které se v sociálních 

sluţbách pro mentálně postiţené objevují. 

Váš projekt se věnuje transformaci. Proč si myslíte, že je transformace sociálních 

služeb důležitá? 

     ,,V České republice ţije zhruba deset tisíc lidí se zdravotním postiţením ve 

velkokapacitních ústavech sociální péče. Musíme říct, ţe většinu sluţeb není moţné 

poskytovat podle individuálních potřeb uţivatele.  Lidé si nemohou vybrat, jak budou 

trávit volný čas, jak budou ţít, ani si nemůţou vybrat, co budou mít ráno k snídani. 

Zároveň nemohou ţít a zůstávat v přirozené komunitě.  Většinou, kdyţ vlastně dospějí a 

ukáţe se, ţe potřebují nějakou pobytovou sluţbu, tak se musí stěhovat někam 

k hranicím kraje, někam daleko do lesů do nevhodných odpovídajících podmínek a 

víme, ţe  ústavní péče není schopna zajistit běţný ţivot člověka, tak jak běţně ţije 

kdokoliv a myslím si, ţe hlavním cílem sociálních sluţeb je poskytovat a podpořit lidi 

ţít tak, aby ţili tak jak ţije kdokoliv jiný z nás. 

     Takţe fakticky mechanismus sociální péče podporuje sociální vyloučení. Základním 

důvodem je také to, ţe ústavní péče ve velkokapacitních zařízeních tak probíhá formou 

totálních institucí. To znamená, ţe se  lidem stírá intimita,  nemohou si vybírat trávení 

času, vybírat si svůj způsob ţivota čili naprosto tu chybí moţnost volby a oni sami se 

přizpůsobí mechanismu té ústavní péče a nikoliv tomu, ţe jim není poskytována 

podpora v tom rozsahu,  kterou skutečně potřebují. Takţe u lidí se nám často stává, ţe 

při přestěhování do velkokapacitního pobytového zařízení se výrazně sníţí jejich 

schopnosti, oni se adaptují na ten mechanismus poskytované péče. Moţná je zajímavé, 

ţe kdyţ si přečtete například knihy Viktora Frankla, jak se přizpůsobovali lidé ţivotu 

v koncentračních táborech, tak ten mechanismus přizpůsobování je prostě podobný.“ 

Proč si myslíte, že se otázce transformace nevěnoval nikdo již dříve? 

    ,,Ono vlastně první vlaštovkou byl v roce 82 uţ vlastně případ z Dolní Poustevny, 

kde se tomu věnoval Milan Cháb.  Po 89 roku pak tady první téma otevřel Česko-

britský projekt, který tedy spíše z oblasti kvality a dostupnosti, začal řešit, ţe ústavní 

péče není úplně ideální. Musím přiznat, ţe v České republice v dané oblasti dochází ke 
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kompletní změně paradigmatu, ke změně myšlení o tom jak péče má vypadat, jak k ní 

dochází a ta společnost k tomu postupně dorůstá. Začaly se objevovat různé vlaštovky, 

kde se začala lámat realita, kdy si lidé začali uvědomovat, nebo spíš odborníci, ţe praxe 

můţe být ještě úplně jiná, neţ historicky to probíhalo. Takţe je to postupný proces na 

čtyřicet let a dozrává to časem.“ 

Co Vás inspirovalo k vytvoření tohoto projektu? 

     ,,Určitě jsme vycházeli ze zahraničních zkušeností, příkladu dobré praxe v České 

republice. Zároveň ty zkušenosti byli čerpané z Evropských fondů v rámci 

individuálních projektů Ministerstva a to zejména projektu týkající se kvality inspekcí 

sociálních sluţeb a komunitního plánování. Samozřejmě jsme vycházeli z konzultací 

se specializovanými odborníky i odborné literatury.“ 

Co je hlavním cílem tohoto projektu? 

     ,,Cílem projektu je pilotně ověřit transformační projekt 27 krajských zařízení 

sociálních sluţeb, kdy  na základě zjištění reálné situace vlastně zajištěním analýz, 

bráním potřebných dat, vyhodnocením potřeb uţivatelů daných zařízení, bude mít  

zařízení vlastní metodologii, vyškolení lidí ve vybraných zařízení tak vlastně pilotně 

ověříme to, jak transformační proces funguje. Klienty se nám vlastně díky tomuto 

projektu podaří postupně přestěhovat do nových typů zařízení a domácností. Součástí 

projektu je také monitoring, takţe průběţné vyhodnocování co funguje, jak funguje, kde 

jsou rizika a metodologické ošetření rizik. A jedním z cílů je také zvýšení povědomí 

veřejnost a to jak té odborné tak běţné, o tom ţe vlastně kaţdý člověk s postiţením 

můţe ţít jako kdokoliv z nás.“ 

Setkala jste se při tvoření tohoto projektu, ať už v začátcích či v průběhu, 

s nějakými překážkami? 

     ,,Ano to velmi. Ten projekt byl vlastně předloţen na začátku roku 2007 a prakticky 

tři roky trvalo jeho schvalování. Takţe některé aktivity jsme začali realizovat i mimo 

transformační projekt. Samozřejmě větší obtíţe byly spíše na začátku, kdyţ se přijímala 

Koncepce podpory transformace pobytových zařízení sociálních sluţeb, kdy nám velice 

tuto strategii rozporovaly odbory. Samozřejmě můţeme říct, ţe v ústavní péči se 

výrazně hůř prokazuje, kdyţ pracovník nepracuje nebo péči nezajišťuje kvalitně, coţ je 

v malých domácnostech nebo denních programech hodně vidět. A připomínám ţe, ještě 
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v rámci připomínkového řízení k té Koncepci, tak se v Česku projevovala neznalost 

dané problematiky a ústavní péče. Takţe ty připomínky ze strany veřejnosti byly, na 

druhou stranu toto je pilot a předpokládáme, ţe se nám v rámci těch třech let podaří 

získat dostatečně silnou argumentační platformu,  proč je transformace dobrá.“ 

Jak si představujete, že se váš projekt bude rozvíjet do budoucnosti? 

   ,,My uţ vlastně poţadujeme nebo spíš jsme podali ţádost a podnět panu ministrovi, 

aby se pro další programovací období evropských fondů připravil návazný projekt nebo 

třísloţkový návazný projekt, kdy v rámci ERDF a integrovaného operačního programu, 

kdy se nám podaří získat další investiční prostředky na deinstitucionalizaci v rámci 

evropského sociálního fondu operačního programu lidské zdroje, zaměstnanost, přijme 

dva mechanismy čerpání na neinvestiční aktivity věnující se právě získání analýzy dat, 

školení, vzdělávání, metodologii a vůbec podpoře těch transformačních procesů druhou 

část, která se bude věnovat úhradě provozních nákladů, ke kterým dochází při 

transformačním procesu. Během těch dvou let, kdy se zařízení ruší. Další věcí je, ţe 

průběţně aktualizujeme správu o plnění Koncepce na podporu transformace, teď bude 

předloţena sněmovně novela paragrafu 38, kde sociální sluţby mají být poskytovány 

v co nejméně omezujícím prostředí. Jednáme s dalšími resorty v rámci vybraných 

aspektů, takţe předpokládáme, ţe ten proces poběţí nebo ţe tohle je první vlaštovka a 

postupně zlepšíme systém.“  

Je spolupráce ze strany zřizovatelů dostatečná? 

      ,,Kdyţ se kraj, který zřizuje dané zařízení rozhodne, ţe své ústavy bude rušit, tak to 

má výrazně silnější hlas neţ kdyţ samotné zařízení, pokud není dostatečně silné a 

schopné se rozhodne, ţe se zruší samo. Samozřejmě uţ se nám ozývají další ředitelé, ze 

zařízení, kteří by měli zájem projít stejným procesem, stále je však spousta zastánců 

ústavní péče. Velký ústav se hodně snadno řídí, většinou je to hodně dobrá mocenská 

struktura na nějaké vybrané obci a dost lidem se nechce měnit zaţité zvyky. Takţe je to 

postupný proces, předpokládáme, ţe za dvacet, třicet let, by jsme to mohli zvládnout.“  

Co je pro Vás osobně největším úspěchem tohoto projektu? 

     ,,Pro nás bude největším úspěchem, aţ uvidíme ty lidi z našich zařízení, jak ţijí 

normálně. Jak chodí do práce a můţou jít večer kafe a sednout si k televizi a kdyţ 

vyjdou tak nebudou klienti z ústavu, ale budou ţít normálně. Coţ myslím, ţe uţ takhle 
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pár bytů máme pronajatých, ale aţ se to podaří celé a budou opravdu stát ty malé 

domečky a zázemí pro ambulantní sluţby tak si myslím, ţe bude lépe. A určitě tedy 

myšlení lidí. Posun v myšlení lidí. Veřejnosti, zřizovatelů, krajů a všech lidí, kterých se 

to nějakým způsobem týká. Tak to si myslím, ţe kdyby se tohle podařilo tak je to velký 

úspěch.“  

Probíhají v těchto zařízeních inspekce?  

    ,,Teď v těch zařízeních zapojených do projektu probíhají audity hodnocení kvality. 

Samozřejmě jsou nadále pod reţimem inspekcí jako všechny organizace zřizované kraji. 

Vím, ţe v jednom uţ klasická inspekce byla. Je to trošku jiný reţim neţ ten projekt. Ten 

projekt hodnotí kvalitu, teď na začátku bude asi některé aktivity projektu věnovat i 

standardizaci a oblasti kvality jako takové, nakonec bude závěrečný audit, ale inspekce 

jako taková tam můţe jet, ale zároveň ten projekt je zaměřen trošku jinak.“ 

Můžete mi říct nejhorší zkušenost, kterou máte s poskytováním služeb? 

     ,,Kdyţ v jednom zařízení přestěhovali klienta do chráněného bydlení, tak ten klient 

tam přišel a na hlavě nosil bagristiciké sluchátka.  Oni si ty pracovníci mysleli, ţe to je 

projev mentálního postiţení, ţe ty sluchátka nosí, ale pak začali pátrat proč je vlastně 

nosí. A zjistilo se, ţe je nosil proto, ţe v tom bývalém zařízení, ve společné 

desetilůţkové loţnici, tak některý klienti znásilňovali jiného klienta a jednou, kdyţ 

tenhle člověk se ho pokoušel bránit tak ho zmlátili a ublíţili mu taky tak začal nosit 

sluchátka, aby mohl spát a neobtěţovalo ho to. Těch případů, které se dějí je spoustu, 

problém je v tom, ţe zařízení nejsou příliš zvyklá ohlašovat zjištěné problémy. Takţe 

kdyţ je zjištěné sexuální obtěţování, týrání a to jak klientů mezi sebou tak i jinak tak to 

většinou nehlásí. Oni totiţ ústavy jsou jednotky uzavřené do sebe, tam to neuhlídáte. 

Kdyţ ţijí doma nebo v komunitě tak tam mnohem snáz zjistíte, kde dochází k chybě a 

jsou mnohem více v kontaktu s veřejností. Nevznikají vám neznámé jednotky, kde 

nevíte co se děje uvnitř.“ 

To opravdu ještě takhle funguje, že jsou pokoje po deseti lidech? 

   ,,Ano. Mě teď zrovna říkal kolega, ţe někdy v osmdesátých, devadesátých letech 

udělali rekonstrukci zařízení a tam jsou stále dvanácti, patnácti lůţkové pokoje. 

Představte si, ţe takhle ţijete celý ţivot, ty lidi nemají ţivotní příběhy. Oni nemůţou 

budovat vlastní identitu, oni jsou prostě uzavření v nějakém časoprostoru, ze kterého 
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není cesta ven. Kaţdý den je stejný, nemají pro co ţít. A to lidem nedochází. Většinou 

personál si na to zvykne a přestane to vnímat. Kdyţ tam přijde někdo nový, kdo by měl 

snahu o změnu, tak ho to semele pokud není hodně silný.“  

Myslíte si, že by jsme se mohli nějakou zemí v poskytování služeb inspirovat?Proč 

a kterou? 

      ,,Já se často inspiruji Velkou Británií. Ale vzhledem k tomu, ţe tam třeba kraj 

Oxfordshire má v největším pobytovém zařízení pět klientů, tam je opravdu klient 

pořádně posouzen, fungují multidisciplinární týmy, funguje navázání sluţeb, tak 

rozhodně Velká Británie, Skandinávie. Skandinávie, Holandsko, kdyţ pojedete 

kamkoliv na západ od nás tak tam je to úplně o něčem jiném.“  

Jaký je váš názor na používání klecových lůžek? 

    ,,Klecová lůţka jsou nelegální. Je moţné, ţe to má někdo na tajno a neprosáklo se to. 

Teď se prosáklo jedno a ono se to hrozně špatně zjišťuje, protoţe kdyţ přijede inspekce 

tak oni ho schovají. Představte si, ţe ţijete s někým na pěti, šesti lůţkovém pokoji celý 

ţivot, bez jakékoliv budoucnosti . Třeba středočeský kraj zjistil, ţe kdyţ začal sniţovat 

meditaci a kaţdému klientovi přiřadil osobního asistenta a začali dělat to, co mají tak se 

jim agresivita výrazně sníţila takţe  důleţitá je individuální práce s klientem.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



59 
 

Závěr 

 

 
     Cílem mé práce bylo v části teoretické popsat vývoj, legislativu a moţnosti sluţeb 

pro mentálně postiţené v České republice po roce 89. První část práce musela být 

zákonitě věnována popisu mentálního postiţení. Pro čtenáře, kteří o tomto tématu 

nemají jasnou představu, je důleţité, aby se hned zpočátku práce dozvěděli co to vlastně 

mentální postiţení je, jak ho klasifikujeme a další důleţité věci. Důleţitým bodem této 

kapitoly bylo také popsání toho, co je pro tuto práci stěţejní. A to, proč je transformace 

důleţitá a potřebná.  

     Pro popis vývoje po roce 89 bylo však také důleţité, určitou část práce věnovat i 

létům předchozím. Tato část je tedy věnována jak samotnému popisu historie aţ po 

popis dvou určitých subjektů, Tyto dva popisy zde byly umístěny proto, aby bylo lépe 

poznáno, jak v jakých organizacích probíhal jejich běh v rozdílných časových obdobích, 

Ernestinum, které je zde uvedeno, popisuje péči o mentálně postiţené v 16. století. 

Naopak část o SPMP ukazuje organizaci, která vznikla jiţ za komunismu a představuje 

například problémy, kterou tuto organizaci díky reţimu, který zde byl, doprovázely. 

     Pro transformaci sociálních sluţeb pro mentálně postiţené je samozřejmě důleţitá 

také legislativa. Proto bylo nezbytné legislativu, která provází sluţby pro mentálně 

postiţené do této práce uvést. Je zde zmíněn Česko-britský projekt, který byl pro 

podporu transformace velice důleţitý, a který ve své podstatě započal transformaci 

České republiky v péči o mentálně postiţené. Důleţitým bodem je také zmínka o 

zákonu, který poprvé určil to, jak a kdy mají být pouţívána klecová lůţka a také vznik 

standardů kvality sociálních sluţeb, které také přinesly zlom v poskytování sociálních 

sluţeb. Největší prostor zde byl věnován zákonu 108/2006 Sb., který je 

nejpodstatnějším zákone pro toto téma. V části o zákonu 108/2006 Sb. bylo uvedeno 

nejen to jak mají být sluţby poskytovány, ale i to jak se rozděluje působnost, upravuje 

činnost sociálních pracovníků atd. V neposlední řadě je důleţitý, protoţe upravuje to, 

jaké jsou zařízení sociálních sluţeb a ukazuje tedy na moţnosti, které mohou mentálně 

postiţení vyuţívat.  

     Praktická část této práce byla věnována popsání nově vzniklému projektu, který se 

podpoře transformace věnuje. Tento projekt je v dané kapitole popsán z hlediska jeho  
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vývoje od jeho vzniku. Také je zde uvedeno jaké dokumenty tento projekt´vyuţívá a co 

je v nich uvedeno. Nezbytnou částí bylo i uvedení a popsání centra, které díky tomuto 

projektu mohlo vzniknout a popisu několika zařízení, které se do tohoto projektu přidali 

a které se o svojí transformaci velice pokouší. V této kapitole je také uveden rozhovor 

s vedoucí projektu. Rozhovor je věnován nejen otázkám ohledně projektu, ale několik 

otázek je věnováno i soukromému názoru tázané na situaci v České republice. 

     Tato práce pomohla shrnout to, jak se péče o mentálně postiţené vyvíjela a to 

zejména po roce 1989. Pomohla shrnout legislativu, která po roce 1989 vznikala a která 

pomáhala transformaci sociálních sluţeb. V neposlední řadě také krátce popsala nově 

vzniklý projekt, který se přímo podpoře transformace věnuje. Práce je určena jak pro 

odborníky, kteří chtějí zjistit informace o průběhu vývoje sociálních sluţeb pro 

mentálně postiţené, tak i pro laiky, které toto téma z nějakého důvodu zajímá. 

     Vypracováváním této práce jsem získala spoustu nových informací. Při jejím psaním 

jsem zjistila spoustu informací z historie, které jsou velice zajímavé. V části o historii 

jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí nejen  o sociální práci, jak probíhala a jak se 

měnila v průběhu let. Také v části, kde se věnuji prvnímu ústavu pro mentálně postiţené 

na území České republiky-Ernestina, jsem získala spoustu nových znalostí o tom, jak 

vlastně k historii k těmto lidem bylo přistupováno a jak probíhaly sluţby jim 

poskytované. V části věnované SPMP jsem se zase dozvěděla něco o tom, jaké 

problémy měli organizace, které vznikaly v České republice za komunismu a jak se 

snaţily zlepšovat situaci ohledně péče o mentálně postiţené.  

     V kapitole, která se věnuje situaci v současnosti, jsem v části o zákonu 108/2006 Sb. 

prohloubila své znalosti o tomto zákonu a to zejména v těch částech, které se věnují 

péči o zdravotně postiţené. Zjistila jsem ovšem i spoustu zajímavých informací o 

poskytovatelích těchto sluţeb, o tom jak by měl sociální pracovník vystupovat a působit 

na klienta nebo také o tom, jaké náleţitosti má mít smlouva o poskytnutí sluţby. V této 

kapitole jsem se dozvěděla zajímavé informace o Česko-britském projektu, který jsem 

do této doby neznala. Tento projekt byl významnou součástí transformace sociálních 

sluţeb, a proto bylo zajímavé tento projekt podrobněji prozkoumat. Nedílnou součástí 

transformace byl i vznik Kvality standardů sociální péče, proto jsem mu v této práci 

také věnovala prostor. Důleţitou je i zmínka o Novele z roku 2005, která přinesla 
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změnu v pouţívání klecových lůţek. I přes velké protesty, které pouţívání těchto lůţek 

přinesly, byly nadále pouţívány. A tato novela byla prvním bodem, který se tomu jak 

mají být lůţka pouţívána a jistě přispěla i k tomu, ţe jsou v dnešní době jiţ zakázána.  

     Tato práce my ovšem pomohla získat rozhled v tomto tématu. Neměla jsem ponětí o 

tom, ţe ještě po tolika letech od revoluce můţou existovat ústavy, kteří neuznávají 

individualitu klienty, nesnaţí se mu vytvářet přirozené podmínky a lidé v těchto 

ústavech neţijí, ale přeţívají. O tom, ţe existují ústavy, které jsou ve své podstatě 

vězením, jsem neměla ani představu. Asi to bylo způsobeno tím, ţe během své praxe, 

jsem byla pouze v chráněném bydlení, které je od těchto ústavů diametrálně odlišné. Je 

vidět, ţe zde lidé opravdu svůj ţivot proţívají a ţe jsou zde spokojení. Mohou ţít, pouze 

s ohledem na své zdravotní omezení, vcelku normální ţivot. Kdyţ mi byl ovšem později 

vyprávěn příběh o tom, jak mentálně zdravému chlapci, který  však mohl pohybovat 

pouze ústy a svou nelibost dával najevo tak, ţe ošetřovatele kousnul, byli vytrhané 

všechny zuby, aby to nedělal, otevřelo mi to oči v tom, ţe lidé co ţijí v chráněných 

bydleních, či nějakých menších komunitách, mají v podstatě štěstí. Protoţe to, ţe 

mohou ţít tak jak se jim chce, mohou si rozhodnout, co budou dělat a kam půjdou, není 

zase tak samozřejmé jak by se mohlo zdát. Nemohla jsem pochopit, jak je moţné, ţe to 

takto probíhají sluţby ještě nyní. Proč s tímto problémem doteď nikdo nic nedělal? 

Tímto vším jsem došla k názoru, ţe transformace sociálních sluţeb a nemyslím jen těch 

pro mentálně postiţené, je nesmírně důleţitá a lidé, kteří se jí věnují, zaslouţí obdiv. 

Ale pokud jsem si myslela, ţe kdyţ nyní se tomuto problému uţ někdo věnuje, začnou 

se dít okamţitě změny a lidé budou ţít lépe, spletla jsem se. Jistě, jiţ se spoustu zařízení 

pokouší měnit a přizpůsobovat se klientům, ale spoustu jich je ještě takových co o 

změnu nestojí. A takové bude ještě velice těţké přesvědčit o to, co je správné.  Proto je 

transformace procesem, který bude trvat ještě mnoho let, neţ dojde ke svému cílu. 

     Navázat na tuto práci by se dalo několika způsoby. Někdo další by se mohl po delší 

době například věnovat tomu, jak se projekt Podpora transformace sluţeb rozvíjí a jaké 

přináší změny i nadále. Jiná práce by se také mohla zaměřit na pohled veřejnosti na 

mentálně postiţené a na to jak se v průběhu let mění. Zajímavá by byla také práce, která 

by se věnovala sociálním sluţbám pro mentálně postiţené za komunismu. Tato práce 

přináší i několik otázek, na které nebude mnohdy lehké odpovědět. Otázkou je třeba, 

proč se transformaci nikdo nevěnoval jiţ dávno? Kdy se změní pohled veřejnosti na 

mentálně postiţené? A kdy se veřejnost začne zajímat o to, jak ţijí? Nejdůleţitější 
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otázkou je však podle mého názoru tato: Kdy budou mentálně postiţení lidé ţít takový 

ţivot, jaký si zaslouţí? 
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Přílohy 
      

Seznam příloh 

Příloha 1 

Pravidla zaměstnanců Ústavu Idiotů 

Příloha 2 

Memoranda týdenní školy Ústavu Idiotů 

Příloha 3 

 Novela zákona o sociálním zabezpečení č. 218/2005 Sb. 

Příloha 4 

Podmínky registrace sociálních sluţeb 

 

  Příloha 1 

 

Pravidla zaměstnanců Ústavu Idiotů 

 

1. Nikdy je nesmíme povaţovat za úmyslně zlá stvoření, tudíţ také nikdy za hodné 

potrestání jako jiné normální děti. Nikdy se na ně nesmíme zlobit a svůj hněv od 

případu k případu natolik zvětšovat, aby nakonec přešel ve vztek.  

2. Nikdy je nesmíme tělesně trestat, výsledkem je škoda na lékárně a zdlouhavý 

pobyt v pokoji pro nemocné.  

3. Musíme-li si přece vynutit poslušnost trestem, pak musíme mít stále před očima 

řadu trestů a zvolit podle stupně aţ po dlouhém vyptávání, vyhroţování, 

vyšetřování, předkládání doličných předmětů apod. Nikdy nesmíme být buď ve 

všem ústupní, nebo hned trestat:měli bychom vytvořit 10-20-30 mezistupňů
79

 a 

pouţívat je dle doby a okolností.  

4. Veškeré tajné postrky, tzv. dloubání pod ţebra, způsobují dlouhotrvající, 

modročervené, černé, pomalu do ţluta přecházející skvrny, pohmoţděny apod. 

5. Ve dne v noci musíme dávat pozor na dětské nezpůsoby, cucání oděvů, knoflíků, 

kousání prostěradel, punčoch, strkání těchto předmětů do úst, polykání listů, 

dokonce i dřeva, skleněných střepů hřebíků, kamínků, peckovitého ovoce, nití, 

                                                             
79 Takové mezistupně jsou: půst apod., kazajka apod., samotka apod. 
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provázků, prouţků z látek: to vše teprve později a těţko vyjde konečníkem, 

často jen za mechanického nebo chirurgického přispění. Na to vše musí být 

ošetřovatelé připraveni. 

6. Dělají-li či sbírají-li děti tzv. sklady, např. z dřívek, slámy, peří, semínek, které 

vidí všude z dálky jako sokoli, vrhají se na ně a drţí je v ruce, v kapse nebo jim 

je musíme bez jejich vědomí vzít, odlákat jejich pozornost na jiné věci a 

náhradou jim dát přiměřené stavební hrací kostky ze dřeva. 

7. Pakliţe jim poskytneme hračky, pak je naučme je šetřit, ukaţme kazisvětům, 

napáchanou škodu, veďme je opravám hraček v ústavní dílně, ukaţme jim dosah 

dodatečného vylepšení, její kupní hodnotu a nutnost vděku vůči těm, kdoţ věc 

vytvořili. 

8. Prutem (z rozmarýny) lze tu a tam pohrozit, rovněţ tak připravenou svěrací 

kazajkou, ale kdyţ uţ jí pouţijeme,  musíme ji buď svázat s oběma rukama 

dozadu, abychom netísnili vpředu hruď, nebo jednu ruku(podle potřeby)dopředu 

a druhou dozadu. Koţené rukavice(bez prstů,palčáky) často pomáhají proti 

cupování, proti neustálému okusování nehtů, i proti častému kousání rukou aţ 

do vytvoření mozolů nebo kousání do krve. To působí některým idiotům svým 

způsobem ne-li rozkoš, pak alespoň potěšení.  

9. Jestliţe se vyskytuje hojné slinění(salivace), upevníme kolem krku bryndáček, 

aby se neumokřilo a nepáchlo oblečení:hlavně však se snaţíme zabránit 

nepozorovanému, dříve navyklému, syfiloidnímu, kongenitálnímu dráţdění 

patra prsty a jinými tvrdými předměty.Některé chemické prostředky, jsou zčásti 

neúčinné, zčásti dokonce nebezpečné. Syfilidu musí sledovat ústavní lékař. 

Musíme přísně dbát o chození na nočník, musíme je na něj posazovat atd., a to 

v určitém denním a nočním čase, jinak se nevyhneme velmi obtíţným, vše 

infikujícím zatuchlým výparům, sţírajícím amoniakem a hydrofonem, octovou 

kyselinou, a připravujeme tím půdu pro tyfus, sněť, neštovice a 

furunkly,epidemické choroby, které hrozí o to více, ţe idioti nemají zdravou 

krev a , všeobecně řečeno, správný, tedy správně asimilující histon. Ohledně 

dodrţování správných časů a udrţování čistoty musí lékař a ředitel své 

podřízené ošetřovatele a ošetřovatelky v noci neočekávaně kontrolovat. Spoléhá-

li se inspekce buď příliš mnoho nebo zas příliš málo, pak je téţ nespolehlivá. 

10. Také tzv. malá a velká černá komora čas od času dobře poslouţí, a je-li správně 

vyuţita, často na dlouho dobu. Záleţí ovšem na jedincích kteří tak mají být 
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korigováni podle pudu a fáze, podle nezpůsobu. Psychiatr umí tyto prostředky i 

delší procedury zvolit pokaţdé s ohledem na cíl a čas.  

11. Strašení čerty a duchy je nutno úplně zakázat a u sv. Mikuláše a Prokopa 

postačí, kdyţ je uvidí na přiměřených svatých obrázcích a jako sochy v kostelích 

a kaplích. Strašení čerty večer na Mikuláše postrádá veškerou estetiku a jen 

profanuje opravdovou, lidskou poezii, která bohuţel umí transcendentno 

znázornit pouze pomocí symbolů. 

AMERLING, Karel. Ernestinum : Ústav idiotů Jednoty paní Sv.Anny v Praze:stav 

po 12 letech trvání(1871-1883)/Karel Amerling. Praha : Pedagogická fakulta 

univerzity Karlovy, 1998. 131 s. ISBN 80-86039-44-7. 

Příloha 2 

 
Memoranda v týdenní škole: denně po přípravné hře od 6-7 hod.večer 

(Ţáci sedí před oficiozní Siebnerovou kolonádou) 

Učitel: Moji milí!V jaképak škole se nacházíme? 

Ţáci: Nacházíme se v týdenní škole. 

Učitel: Čemu se učíme v této škole? 

Ţáci:Poznáváme sedm dnů v týdnu a co se v kaţdém jednotlivém dni děje. Dny v týdnu 

jsou: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a neděle.  

     V pondělí se v domácím hospodářství obstarávají zásoby do spíţe. Přitom nemáme 

být ţraví jako ţraloci, poněvadţ ţravost je hlavním hříchem: máme být střídmí, protoţe 

střídmost je hlavní ctností. Kdyţ budeme střídmí, můţeme konat milosrdné skutky pro 

tělo i duši, to:lačné nakrmiti a neumělé poučiti. V pondělí si připomeneme svátost křtu a 

boţí přikázání:,,Nepoţádáš statku bliţního svého“ a prosbu v Otčenáši: ,,Budíţ 

pochváleno jméno tvé“. Při mši, modlitbě kněze za celou obec, nám připomíná úvod 

neboli introitus svátost křtu. Pondělí a vše, co se v tento den děje, lze srovnat a 

rozmnoţit s měsícem únorem, kdy si hledíme úspor. 

     V úterý hledíme být v domácím hospodářství na stráţi. Na stráţi nemáme být 

závistiví jako hadi, poněvadţ závist je hřích:máme být laskaví, protoţe láska je hlavní 
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ctnost. Kdyţ budeme laskaví, můţeme konat milosrdné skutky pro tělo i duši, a to 

napájet ţíznivé a odpouštět ubliţujícím. V úterý si připomeneme svátost biřmování a 

přikázání boţí:,,Nezabiješ“ a prosbu z Otčenáše:,,Přijď království tvé“. Při mši, 

modlitbě kněze namísto celé obce, nám připomene evangelium svátost biřmování. Úterý 

a vše, co se ten den děje, lze srovnat a rozmnoţit s měsícem listopadem, kdy si hledíme 

obrany země. 

     Ve středu si v domácím hospodářství hledíme obchodu a trhu.Při obchodování 

nemáme být lakomí jako krkavci, poněvadţ lakota je hlavní hřích, nýbrţ máme být 

štědří, protoţe štědrost je hlavní ctnost. Kdyţ budeme štědří, můţeme konat milosrdné 

skutky pro tělo i duši a to: pocestné pohostiti a pochybujícím raditi. Ve středu si 

připomeneme svátost pokání a boţí přikázání:,,Nepokradeš“, jakoţ i prosbu 

v Otčenáši:,,Staň se vůle tvá v nebi jakoţ i na zemi. Při mši, obecní modlitbě, připomíná 

obětování neboli ofertorium svátost pokání.  Středu je moţno srovnat a rozmnoţit 

s měsícem září, kdy si hledíme peněţitého vyrovnání.  

     Ve čtvrtek si v domácím hospodářství hledíme úředních záleţitostí. V úředních 

záleţitostech nemáme být hněviví, poněvadţ hněv je hlavní hřích, nýbrţ máme být 

trpěliví, protoţe trpělivost je hlavní ctností.Kdyţ budeme trpěliví, můţeme kont 

milosrdné skutky pro tělo i duši a to: můţeme vězně vysvobozovati a hřešící trestati. Ve 

čtvrtek si připomeneme svátost oltářní a boţí přikázání:,,Nevydáš křivého svědectví 

proti bliţnímu svému“ a prosbu z Otčenáše,,Odpusť nám naše viny, jakoţ i my 

odpouštíme našim hříšníkům“.Při mši, obecném obětování pod vedením kněze, nám 

Kánon připomíná svátost oltářní, kde je pozvedána hostie a kalich. Čtvrtek leze srovnat 

s měsícem červencem a jím rozmnoţit, neboť v červenci je v přírodě postaráno o 

ovládání.  

     V pátek si hledíme řemesla a rodiny. V řemesle nemáme být líní jako ţelvy, 

poněvadţ lenost je hlavní hřích. Máme být pracovití, protoţe pracovitost je hlavní 

ctnost. Kdyţ budeme pracovití můţeme konat milosrdné skutky pro tělo i duši, a to: 

nahé odívati a zarmoucené těšiti. V pátek si připomeneme svátost rodiny a boţí 

přikázání:,, Cti otce svého i matku svou, abys dlouho ţiv byl a aby se to dobře na zemi 

vedlo.“a prosbu z Otčenáše:,,Chléb vezdejší dej nám dnes“.Při mši, společné modlitbě 

pod vedením kněze, nám svaté přijímání připomene svátost rodiny(manţelství), a kněz 
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přijímá večeři Páně. Pátek lze srovnat s měsícem dubnem a jím rozšířit, jelikoţ v dubnu 

se také staráme o rodinu(30krát více neţ ve všech ostatních měsících). 

     V sobotu si domácím hospodářství hledíme očisty. Při očistě nemáme být necudní 

Jako kozli, protoţe necudnost je hlavní hřích:máme být čistí, protoţe čistota je hlavní 

ctnost:kdyţ budeme čistí, můţeme konat milosrdné skutky pro tělo i duši, a to: nemocné 

navštěvovati a křivdy trpělivě snášeti. V sobotu si připomeneme svátost posledního 

pomazání a boţí přikázání:,,Nesesmilníš“a prosbu z Otčenáše:,,Neuveď nás v pokušení, 

chraň nás ode všeho zlého. Amen“.Při mši nám připomínají slova Ite,missa est svátost 

posledního pomazání. Sobotu lze srovnat s měsícem červnem, protoţe v červnu je 

v přírodě postaráno o očistu.        

     V neděli si hledíme bohosluţby. Při bohosluţbě nemáme být pyšní jako pávi, protoţe 

pýcha je hlavní hřích.:naopak máme být pokorní, protoţe pokora je hlavní ctnost. Kdyţ 

budeme pokorní, můţeme kont milosrdné skutky pro tělo i duši a to:mrtvé pochovávati 

a za ţivé i mrtvé se k Bohu modliti. V neděli si připomeneme svátost kněţského 

vysvěcení a boţí přikázání:,, Sveť den sváteční“ a prosbu z Otčenáše:,,Otče náš, jenţ si 

na nebesích“.Při mši nám kněz u oltáře připomene svátost vysvěcení, neboť on sám byl 

obětován ke sluţbě Bohu za celou obec. Neděli je moţno přirovnat k měsíci prosinci, 

protoţe v něm se spojuje modlitba za celý rok. 

 

AMERLING, Karel. Ernestinum : Ústav idiotů Jednoty paní Sv.Anny v Praze:stav po 

12 letech trvání(1871-1883)/Karel Amerling. Praha : Pedagogická fakulta univerzity 

Karlovy, 1998. 131 s. ISBN 80-86039-44-7. 

 

Příloha 3 

Novela zákona o sociálním zabezpečení č. 218/2005 Sb. 

 

(1) Při poskytování ústavní sociální péče podle § 87 a 89 nelze pouţívat opatření 

omezující pohyb osob, jimţ je ústavní sociální péče poskytována, s výjimkou případů 

přímého ohroţení jejich zdraví a ţivota nebo zdraví a ţivota jiných osob, a to pouze po 

dobu nezbytně nutnou. 

(2) Ústav sociální péče je povinen o pouţití opatření omezujícího pohyb osob 

informovat bez zbytečného odkladu 
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a)   zákonného zástupce osoby, které je ústavní sociální péče poskytována, 

b)   zřizovatele zařízení. 

(3) Ústav sociální péče je povinen vést evidenci případů pouţití opatření omezujících 

pohyb osob v rozsahu 

a)   jméno, příjmení a datum narození osoby, které je ústavní sociální péče poskytována, 

b)   datum a čas počátku pouţití opatření omezujícího pohyb osob, 

c)   důvod pouţití opatření omezujícího pohyb osob, 

d)   jméno a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob pouţila, 

e)   informace, zda bylo opatření omezující pohyb osob pouţito na základě předchozí 

indikace lékařem, 

f)   vyjádření lékaře v případech, kdy k pouţití opatření omezujícího pohyb osob došlo 

bez předchozí indikace lékařem, 

g)   datum a čas ukončení pouţití opatření omezujícího pohyb osob, 

h)   záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 2. 

MPSV.CZ [online]. 2010 [cit. 2011-06-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7335/109_2006_Sb.pdf>. 

Příloha 4 

Podmínky registrace sociálních sluţeb  

a) podání písemné ţádosti o registraci, která obsahuje náleţitosti uvedené v odstavci 5,  

b) bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo 

poskytovat sociální sluţby, 

 c) zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální sluţby poskytovány v zařízení 

sociálních sluţeb,  

d) vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichţ budou poskytovány 

sociální sluţby,  

e) zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných 

sociálních sluţeb,  
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  f) skutečnost, ţe na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je ţadatelem o 

registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno konkursní nebo 

vyrovnací řízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek 

majetku. 

Zákon 108/2006 Sb. 

MPSV.CZ [online]. 2010 [cit. 2011-06-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf>. 
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