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1 ÚVOD 

1.1 Záměr a cíle 

Mým cílem v disertační práci je přinést nové vědecké poznatky, které přímo 

nebo nepřímo souvisejí s otázkou kvality života dospělých lidí s mentálním 

postižením v ústavech sociální péče. Při naplňování tohoto cíle vycházím ze shrnutí 

a zkoumání vývoje dosavadních vědeckých poznatků v oblasti ústavní péče o lidi s 

mentálním postižením, především v souvislostech s otázkami, které se vyskytují 

v posledních letech v kontextu sociální reformy v České republice. 

V disertační práci rozhodně nechci přinášet procedurální návody a postupy, 

jak se máme к dospělým lidem s mentálním postižením „chovat", nebo jak má ta či 

ona služba pro dospělé lidi s mentálním postižením vypadat. Opírám se o odborné 

publikace, pojednání a úvahy autorů, kteří se problematice kvality života lidí 

s mentálním postižením v České republice a zahraničí věnují, o znalosti a zkušenosti 

řady poskytovatelů sociálních služeb. Vše je doplněno vlastním výzkumem, mými 

osobními zkušenostmi a vlastními závěry z různých úhlů pohledu - ředitele ústavu 

pro dospělé lidi s mentálním postižením, hodnotitele kvality sociálních služeb, 

pedagoga a krajského metodika rozvoje sociálních služeb. 

V rámci řady vědních oborů je přinášeno mnoho nových vědeckých poznatků, 

které se kvality života ze všech možných hledisek dotýkají. Zkoumání kvality života 

lidí s mentálním postižením, kteří jsou závislí na podpoře a pomoci druhých, je 

v České republice oblastí poměrně novou. Dosavadní výzkum v oblasti služeb lidem 

s mentálním postižením se převážně zabýval tvorbou systematických poznatků, tzn. 

identifikuje nebo vysvětluje pravidelnosti, charakteristiky univerzálně pozorovatelné a 

vyjadřuje určité definované fenomény péče o lidi s mentálním postižením v ústavech 

sociální péče. Vzniká tak sice společný odborný jazyk, který významnou měrou 

rozšiřuje vědecké základy péče o lidi s mentálním postižením, ale především je 

východiskem pro nové směry výzkumu a přinášení nových vědeckých poznatků. 

Výzkum péče o lidi s mentálním postižením z pohledu kvality života člověka1 

navrhuje a ověřuje nové modely v oblasti sociálních služeb. Zcela nepochybně lze 

' Počáteční impuls к vypracování měřítek s „ohledem na lidi" dali lidé s postižením v programu CILA (Podmínky 
pro integrovaný život v komunitě) ve státě Illinois (čerpáno z dokumentu Outcome based performance measures. 
The Accreditation council, Landover, Maryland). 
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spatřovat význam výzkumu a aplikace jeho výsledků jako hybné síly dalšího 

rozvoje praxe a poskytování sociálních služeb na zcela odlišných základech než 

tomu mnohdy bývalo doposud. 

V každém klíčovém aspektu, který z mého pohledu významným způsobem kvalitu 

života lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče ovlivňuje - cíle a způsoby 

poskytování služeb, ochrana práv uživatelů sociálních služeb, individuální plánování 

poskytovaných služeb, návaznost na další zdroje, personální zajištění služeb, 

prostředí a podmínky pro poskytování služeb, přináším identifikaci problematických 

míst a možnosti využívání poznatků výzkumu v oblasti vzdělávání. Přinesené 

poznatky vyplývající z výzkumu klíčových aspektů mohou dle mého názoru přispět 

к další, tolik potřebné odborné diskusi nad tématy kvality života, objektivizace či 

efektivity poskytovaných služeb lidem s mentálním postižením. V tom by také mohl 

být určitý přínos této práce pro řadu těch, kteří se setkávají s podobnými problémy a 

odpovědi na některé „své" otázky teprve pracně hledají. Vždy je však důležité mít na 

paměti, že tato práce neposkytuje „zavedená" schémata pro situace, které v životě 

lidí s mentálním postižením nastávají. 

Mým cílem bylo také upozornit na některá úskalí vymezování „kvality života" 

samotnými ústavy sociální péče, ve kterých lidé s mentálním postižením žijí. 

Potvrdilo se, že zcela nepochybně potřebujeme pochopení všech širších souvislostí, 

ve kterých se lidé s mentálním postižením v České republice nacházejí a nemůžeme 

se tak vyhnout zkoumání úrovně poznání pracovníků ústavů v oblasti kvality služeb, 

fungování těchto ústavů a podmínek, ve kterých jsou služby poskytovány. Filozofie 

organizace, její postupy a organizační procesy - to jsou nepochybně klíčové aspekty, 

které život lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče předurčují a 

ovlivňují. Nejsou však jediné a samy o sobě nejdůležitější, což na několika místech 

této práce dokládám. V disertační práci přináším více možných pohledů na kvalitu 

v sociálních službách. Kromě zaměření na tradiční a nepochybně velmi významné 

aspekty, jako je prostředí a životní podmínky nebo personální zabezpečení služby 

v ústavech, se soustředím především na to, jak tyto aspekty působí na život 

dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče, co jim přináší a jak 

oni sami vnímají poskytovanou péči a podporu. Propojení těchto hledisek a hledání 

vzájemných souvislostí se jeví jako velmi užitečné pro pracovníky, rodinné 

příslušníky a zejména pro samotné lidi s mentálním postižením žijící v ústavech. 

Právě oni musí být více slyšet v tom, co považují za důležité, bez ohledu na to, co je 
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dobré a důležité pro organizaci. Ústavy sociální péče, které budou formovat svá 

očekávání a budou realizovat nutné transformační změny z hlediska člověka, se tak 

ušetří velkého zklamání a někdy i zmaru svého dlouholetého snažení a práce. 

„Kvalita fungování organizace, tzn. jakou nabídkou služeb se může organizace 

vykázat, případně jakou kvalitu mají řídící procesy probíhající v této organizaci, je 

odlišná od kvality života příjemce služeb. Nabídka péče se stává hodnotou teprve 

tehdy, když pomáhá zlepšit život jednotlivého člověka. Proto dáváme větší váhu 

hodnotě, jakou má péče pro jednotlivé uživatele, aniž bychom však ztráceli zájem o 

kvalitu nabídky péče."2 

Pokud disertační práce přinesla nové otázky a pohledy související s kvalitou 

života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče, pokud 

alespoň částečně přispěje svými poznatky ve snazší orientaci všem, kteří hledají 

v péči o dospělé lidi s mentálním postižením nové cesty, pak byl, dle mého názoru, 

vytyčený úkol splněn. 

1.2 Souvislosti, východiska 

Proces změn, kterým naše společnost prochází, může vyvolávat pocity 

nejistoty, obav, nedorozumění nebo dokonce odpor nejen u pracovníků, kteří sociální 

služby poskytují, ale také u samotných uživatelů těchto služeb, jejich rodinných 

příslušníků a blízkých. V současné době se již jednoznačně potvrzuje, že otázky 

zvyšování kvality služeb nejsou spojeny pouze se změnami v některých postupech a 

ve stavebním zlepšení provozních podmínek ústavů. Zahrnuje základní přeměny ve 

vztazích mezi různými stranami, účastnícími se na procesu poskytování služeb, 

zejména ve vztazích mezi uživateli služeb a jejich provozovateli. Čím vším procházejí 

ti, kteří poskytují služby lidem s mentálním postižením a čím vším procházejí právě 

všichni ti, kteří jsou na jejich služby odkázáni? Co všechno ovlivňuje kvalitu života lidí 

s mentálním postižením, kteří jsou v současné době v ústavech sociální péče? Proč 

jsou tak zásadní rozdíly v poskytovaných službách a kvalitě života dospělých lidí 

s mentálním postižením v rámci České republiky, ale třeba i v rámci jednoho kraje 

nebo dokonce města či obce? S čím vším je spojena spokojenost jednotlivých 

uživatelů sociálních služeb? Jak citlivě zvládnout změny tak, aby samotní lidé 

2 
Jedna ze základních myšlenek týmu, který připravoval v roce 2002 metodiku hodnocení kvality sociálních služeb 

„Kvalita sociálních služeb v domovech pro občany se zdravotním postižením". 
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s mentálním postižením neztráceli v zájmu „zvyšování kvality služeb" své jistoty a 

známé? 

Pokus vytvořit konzistentní práci o základních klíčových aspektech, které 

ovlivňují kvalitu života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální 

péče - cíle a způsoby poskytování služeb, ochrana práv uživatelů sociálních služeb, 

individuální plánování poskytovaných služeb, návaznost na další zdroje, personální 

zajištění služeb, prostředí a podmínky pro poskytování služeb, je logickým vyústěním 

nespočtu situací, kdy se opakovaně v odborných diskusích a v praxi vracíme 

к otázkám, které byly jinde již vyřešeny, kdy se opakovaně setkáváme 

s nepochopením souvislostí, které život dospělých lidí s mentálním postižením 

výrazně předurčují.3 Je pokusem pojmenovat a propojit souvislosti kvality života lidí 

s mentálním postižením v ústavech sociální péče. 

1.3 Struktura 

Postihnout vše, co zasahuje a ovlivňuje významným způsobem kvalitu života 

dospělých lidí s mentálním postižením, je prakticky nemožné a nebylo to ani mým 

cílem. Už samotná představa, že se někomu podaří postihnout to, co je ryze 

individuální záležitostí každého člověka, je naprosto nemyslitelná. Co však 

poskytnout lze, je shrnutí těch aspektů a prostředků, kterými se lze na vnímání a 

posuzování kvality života zaměřit z různých perspektiv, především z pohledu 

samotných uživatelů, jejich rodin a blízkých, ale také z pohledu personálu, ředitelů 

zařízení nebo inspektorů sociálních služeb. 

Disertační práce je rozdělena do tří základních částí. V první části jsem 

provedl zamyšlení nad filozofií odlišného, vnímání „problému" lidí s mentálním 

postižením, postoji к jedincům či skupinám s postižením, vnímání vnějšího světa a 

poznání „své" filozofie. Toto pojednání má zdůraznit filozofickou dimenzi tématu 

kvality života lidí s mentálním postižením, která bývá velmi často v dosavadních 

odborných publikacích opomíjena nebo není zmiňována vůbec. V druhé části práce 

se věnuji významu vymezení pojmu kvality sociálních služeb a profesními přístupy 

к zajišťování kvality v České republice v komparaci se zemí Evropské unie, kde jsou 

s těmito procesy již dlouholeté zkušenosti. V třetí části práce se zabývám vymezením 

3 Např. oblast ochrany práv lidí s mentálním postižením je i v současnosti opředena různými mýty a nesprávnými 
výklady ze strany pracovníků ústavů, ale i rodičů uživatelů služeb (zejména v otázkách způsobilosti к právním 
úkonům, náležitého dohledu, výkonu funkce opatrovnictví apod.). 
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základních klíčových aspektů a vzájemných souvislostí, které ovlivňují kvalitu života 

dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče. Každá oblast 

klíčového aspektu je rozdělena do několika podkapitol, v kterých jsou uvedeny 

získané poznatky a souvislosti uvedeného aspektu. Moji snahou bylo vždy 

pojmenovat souvislosti klíčového aspektu ve vztahu к procedurálním, personálním a 

provozním standardům kvality sociálních služeb. Aby bylo možné je zvažovat a 

přemýšlet o nich, jsou spolu s jejich pojmenováním přinášeny v každé kapitole 

příklady a očekávání dobré praxe, potřeby vzdělávání v dané oblasti. 

1.4 Použité metody, metodologické postupy 

V disertační práci jsem využil zkušenosti ze své dlouholeté speciálně-

pedagogické praxe a zejména zkušenosti s poskytováním služeb dospělým lidem 

s mentálním postižením v ústavu sociální péče a zkušeností s procesem řízení jeho 

transformace. Pro účely získávání nových poznatků jsem zvolil kombinaci 

kvalitativních a kvantitavních metod výzkumu. Vše bylo doplněno o komparaci ústavů 

pro dospělé lidi s mentálním postižením po a před transformací, dopady na život 

konkrétního člověka s mentálním postižením skrze kasuistiky. V disertační práci 

využívám mé systematické tříleté metodické spolupráce (2003-2006) s vedením 

ústavů sociální péče pro dospělé lidi s mentálním postižením, v rámci které byly 

mimo jiné získávány zkušenosti, poznatky a postoje těchto vedoucích pracovníků 

к problematice zajišťování kvality poskytovaných služeb.4 К alternativnímu ověření 

informací získaných výše uvedenými technikami byly využity rozvojové plány ústavů 

sociální péče, které obsahují mnoho cenných analytických údajů včetně zachycení 

vývoje dané služby.5 

Hodnocení kvality sociálních služeb 
jako explorativní a behaviorální metoda výzkumu 

Po zvážení všech výhod a omezení různých metodologických postupů jsem 

pro účely této práce zvolil jako základ výzkumu vícedenní týmová hodnocení kvality 

4 Metodické skupiny vznikly v Libereckém kraji v roce 2003 a pracují dodnes. Členy skupiny pro lidi s mentálním 
postižením jsou zástupci jedenácti ústavů sociální péče. Jednání skupin se účastní podle zvolených témat různí 
pracovníci (např. ředitel, vedoucí bydlení, práce, zdravotní sestra apod.). 

5 Rozvojové plány byly ve všech ústavech sociální péče v Libereckém kraji vytvořeny v letech 2004 - 2005 dle 
jednotné metodiky. 
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V šesti ústavech pro dospělé lidi s mentálním postižením v Libereckém kraji v letech 

2002-2004. Mé rozhodnutí pro volbu tohoto metodologického postupu bylo 

akcentováno osobním vkladem a zkušeností s přípravou metodiky hodnocení kvality 

péče v ústavech v letech 1999 - 2001.6 Ve všech ústavech jsem byl vedoucím týmu 

nebo členem, který hodnocení kvality prováděl.7 Domnívám se, že vícedenní týmová 

hodnocení kvality mohou být dobrým základem, nebo alespoň seriózním pokusem o 

zkoumání poskytované péče a služeb v ústavech sociální péče. Co je však 

podstatné, více než jiné tato metoda umožňuje zkoumání vlivu klíčových aspektů na 

kvalitu života konkrétních dospělých lidí s mentálním postižením žijících v ústavech 

sociální péče.8 Podstatnou částí hodnocení byly řízené rozhovory s lidmi s mentálním 

postižením, kteří v ústavech žijí. Ti byli к rozhovorům vybráni nahodile losem. 

Z celkového počtu 246 uživatelů služeb v ústavech sociální péče bylo realizováno 34 

rozhovorů. Kromě toho byly provedeny v každém ústavu dva rozhovory s vedením a 

individuální a skupinové rozhovory s pracovníky. Proběhla řada neformálních 

kontaktů s dalšími uživateli služeb a pracovníky. Významnou součástí hodnocení 

bylo řízené pozorování všech členů týmu v různých denních a večerních časových 

intervalech. V některých ústavech se uskutečnily rozhovory s rodiči nebo blízkými lidí 

s mentálním postižením žijících v ústavech. Získané informace byly doplněny o 

obsahovou analýzu osobní, pedagogické, zdravotní a sociální dokumentace.9 

Z hodnocení kvality bylo vypracováno celkem šest závěrečných zpráv, ve kterých 

jsou zaznamenány významné charakteristiky hodnocených služeb. Závěrečné zprávy 

obsahují velmi cenné informace o současné úrovni kvality poskytovaných služeb, o 

postojích jejich pracovníků i materiálně technickém zabezpečení ústavů. Zmapování 

6 Vytvoření metodiky hodnocení kvality „Kvalita sociálních služeb v domovech pro občany se zdravotním 
postižením" MPSV: Praha 2000, bylo průlomovým počinem v oblasti kvality života uživatelů sociálních služeb v 
České republice v polistopadové éře. V době, kdy ještě nebyl schválený zákon o sociálních službách, byl zejména 
ze strany pracovníků ústavů sociální péče intenzívně diskutovaným dokumentem. 

7 Při hodnocení kvality byly využity explorativní výzkumné techniky - rozhovory s vedením zařízení, hloubkové 
rozhovory s náhodně vybranými uživateli služeb, skupinové rozhovory s pracovníky, kteří se přímo uživatelům 
věnují, prohlídka jednotlivých částí zařízení, neformální rozhovory s dalšími pracovníky a uživateli, práce s 
kazuistikami, v kombinaci s řízeným pozorováním jako základu behaviorálního přístupu к výzkumu. 

8 J. Hrdá8 v oponentuře к metodice hodnocení kvality poskytovaných služeb: "Opakuji, že považuji za výborné a 
zároveň nezbytné, aby příjemce služeb byl hlavním měřítkem, poněvadž bez příjemce by služby neměly smysl. 
Bylo by to jako dosud, kdy člověk, pro něhož celý systém vznikl a má pracovat, je ti jen alibi, zdůvodňující proč se 
tolik investuje, zatímco jeho samého se nikdo na nic neptá. Člověk je předmětem péče, nepřiznává se mu nárok 
na individualitu a sebeurčení, bez důstojnosti a bez naplnění lidského smyslu života. Je téměř podezření, že 

• kdyby v takovém systému byl člověk nahrazen předmětem, třeba loutkou, fungoval by dál". 

9 Podrobně byla studována veškerá dokumentace, která se týká chodu organizace, způsobu poskytování služeb 
a samotných uživatelů. 
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míry naplňování národních standardů kvality10 se ukázalo jako zásadní pro 

identifikaci klíčových aspektů, které kvalitu života lidí s mentálním postižením 

ovlivňují. Každá analyzovaná oblast obsahuje stručný popis požadavků, které by 

měla kvalitní služba naplňovat, sumář údajů ze všech analyzovaných ústavů sociální 

péče, příklady dobré praxe a zjištěná vzdělávací témata pro vzdělávání pracovníků 

ústavů. 

Sebehodnocení, dotazníkové šetření 

Pro zvýšení validity výzkumu byly tyto postupy použity v kombinaci se 

sebehodnocením11 ústavu, které zcela jistě umožňovalo bližší kontakt s pracovníky 

ústavu a důkladnější pochopení reality.12 

Pro vyšší míru zobecnitelnosti získaných poznatků jsem dále zjišťoval ve vybraných 

ústavech u 246 dospělých lidí s mentálním postižením jejich situaci v oblasti ústavní 

kariéry, právního postavení, bydlení a práce. U 96 pracovníků v přímé péči jsem ve 

vybraných ústavech sociální péče zjišťoval taktéž formou dotazníkového šetření 

jejich postoje v oblastech, které s kvalitou života uživatelů souvisejí. Musím však 

připomenout, že tyto kvantitativní postupy však byly spíše doplněním hlubšího 

kvalitativního vhledu do života lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče 

v Libereckém kraji. Domnívám se, že i při početnějším souboru není žádná 

kvantitativní metoda schopna řadu procesů týkající se kvality života lidí s mentálním 

postižením zachytit, alespoň ne do té míry, jak se to povedlo v této práci 

kvalitativními metodami. 

10 Standardy kvality sociálních služeb. Praha: MPSV, 2002. 

Ve Velké Británii vytvořil v roce 1994 Chris Payne společně s řediteli ústavů příručku pro sebeposouzení. 
»Evaluating the Duality of Care", která se využívala při přípravě metodiky hodnocení kvality sociálních služeb a je 
inspirací pro sebehodnotící proces v ČR. 

12 
Před hodnocením provedl každý ústav sebehodnocení v nejdůležitějších oblastech kvality poskytovaných 

služeb dle standardizovaného sebehodnotícího dotazníku (Sýkorová J., Miler, J.: Sebehodnotící dotazník к úrovni 
naplňování standardů kvality, 2004). 
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2 FILOZOFIE VZTAHU К LIDEM S POSTIŽENÍM 

2.1 Postoj společnosti к jedincům či skupinám s postižením 

Při hledání odpovědí na otázky související s kvalitou života lidí s mentálním 

postižením se nabízí příležitost к uvažování nad současnými paradigmaty současné 

filozofie výchovy a pedagogiky, nad filozoficko-antropologicko-pedagogickým 

pohledem na člověka a přemýšlením nad souvislostmi, které fenomén člověka s 

postižením ve společnosti provázejí. V této části práce není možné hledat odpovědi 

nebo dokonce formulovat „nepochybné pravdy", jasná východiska či postoje 

к problematice kvality života lidí s mentálním postižením. Je v ní však možné najít 

uvažování o člověku jako takovém, z hlediska jeho jedinečnosti a jinakosti, v širším 

kontextu a prostřednictvím myšlenek a názorů autorů z různým přístupem a 

zkušenostmi.13 

Každá společnost se odjakživa vyrovnává s problémem postoje к jedincům či 

skupinám s postižením (Novosad, 2001). Šiška (2005) si klade otázku, jak bychom 

tedy definovali „problém" lidí s mentálním postižením. Uvádí, že mezi hlavní posuny 

ve vnímání problému je chápání mentálního postižení jako otázky jedinečného světa 

člověka a jeho blízkých. S tímto tvrzením lze nepochybně souhlasit, neboť bez 

potřebné individuální podpory každého jedince, s mentálním postižením nevyjímaje, 

bez pochopení osobní filozofie každého člověka, může dojít k paušalizaci a 

odosobnění jeho problému. Podle Novosada (2001) to je také mimo jiné i příčinou 

toho, že obdobná řešení nepřinášejí u obdobných klientů přiměřeně pozitivní efekt. 

Cháb14 (2004) zdůrazňuje, že uvědomění si spoluobčanství, to je cesta, jak „z toho 

pomaličku ven". 

Úvahy a diskuse nad různými přístupy společnosti к postiženým jedincům nás 

nepochybně znovu a znovu nutí к přemýšlení, co je vlastně pro volbu postoje 

к postiženým jedincům rozhodující pro každého z nás. Je to soucit, nevědomé či 

vědomé sledování vlastních zájmů, očekávání, že „mé dobro" mi bude oplaceno, 

sebezapření či sebeobětování, láska k druhému...? Podle Novosada (2002) se 

13 
Pešková (2002) zdůrazňuje význam respektu к jinakosti druhých „být sami sebou můžeme jen na základě 

vztahu к druhým jako druhým, jiným. Edukace nás na to má připravit. Nerozumíme-Ч situaci a naší roli v ní, 
nemáme jako učitelé jednotlivých generací šanci uspět". 

14 Milan Cháb byl ředitel ÚSP Horní Poustevna, kde se výrazně zasazoval o deinstitucionalizaci (hlavními tématy 
jeho zájmu byly občanská habilitace a sociální začlenění lidí s mentálním postižením). 
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filozofie odlišného integruje do společenského vědomí a může tak zpětnovazebně 

ovlivňovat filozofii přístupu majoritní společnosti к minoritě lidí postižených a také 

filozofii podpory, kterou majorita ve prospěch minority realizuje. Je tedy zřejmé, že 

bez pochopení filozofie každého postiženého člověka nelze dospět к nějakému 

obecně přijatelnému konsensu, jenž by byl aktivně přítomen, rozvíjen a aplikován ve 

filozofickém vědomí společnosti i v jejich postojích a praktických krocích, opatřeních 

a činech. Podpora lidí s postižením, pomoc, ruka podaná potřebnému člověku, 

nespočívá ve vytváření asymetrických vztahů závislosti, ani v posilování soucitu jako 

jednoho z nejkrutějších a nejdestruktivnějších lidských citů, spíše spočívá 

v partnerské snaze o hledání cest к porozumění, vzájemné akceptaci a hledání 

reálně přijatelných východisek. 15 Novosad (2000) dále uvádí, že život s jakýmkoli 

znevýhodněním je opravdový nikdy nekončící proces hledání a zápasu, nikoli o 

přežití, ale o nalezení smyslu lidského usilování, o pochopení hodnot lidského života, 

o důstojné soužití a uplatnění svého podílu na běhu světa, je formou transcendence, 

neboť v úsilí postiženého člověka se překonává danost jeho těla a jeho individualita 

přerůstá až do „globálního" společenského vědomí. 

2.1.1 Motivace vztahu jednotlivce a společnosti к postiženým 

Je všeobecně známé, jak se Evropa na počátku industrializace postavila 

к vytváření systémů péče o chudé. V tomto případě lze hovořit o existenci dvojí 

motivace, která vedla společnost к úsilí odstranit chudobu: její altruismus a její 

egoismus. Na jedné straně opravdový humánní zájem o nouzi a neutěšený stav 

života našich bližních. Pocit solidarity a soucitu s těmi, kdo nestačí při procesu 

vytváření bohatství společnosti držet krok s ostatními, neboť jsou z různých důvodů 

handicapováni. Na druhé straně snaha udržet sociální smír a stabilitu existujícího 

sociálního řádu, legitimovat a posilovat pracovní a konzumní disciplínu, které jsou 

nezbytnými podmínkami ekonomického růstu. Zájem o stabilitu, kterou neohrožují 

nepokoje, dezorganizace a kriminalita spojovaná s chudobou. 

Změnila se výrazně motivace současné společnosti? Vždyť i v současné době 

se často setkáváme s tím, jak se naplňování myšlenek humanismu a úcty к člověku 

střetává s agresivitou, intolerancí a nesnášenlivostí. A napětí ve společnosti se 

5 Pešková (2002) dále upozorňuje, že každé vědomé výchovné působení se zakládá na nějakém filozofickém 
pojetí člověka a jeho vztahu ke světu, na pojetí předpokladů lidského zakoušení světa a jednání. 
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zvyšuje i prohlubováním rozdílů v hmotné dimenzi lidského života. Při sledování 

vývoje událostí v různých částech světa si čím tím častěji a více uvědomujeme 

rozvírání pomyslných nůžek mezi kultem spotřeby a blahobytu a problémy nejhlubší 

chudoby spojené s degradací lidské důstojnosti a hodnoty lidského života. Stále 

obtížněji hledáme cesty od jednoho člověka к druhému, cesty vedoucí к vzájemnému 

porozumění, toleranci a respektu. 

Specifickým problémem motivace vztahu к lidem s postižením může být ale 

také „způsobování dobra" jiným. To se totiž může dít v rozporu s postoji těch, kdož 

jsou jeho předmětem - ti mohou být totiž oním dobrem i postiženi.16 Nechci tímto 

vyjádřením nabádat k apatičnosti či nezájmu pomáhajících o osudy těch, kteří jejich 

podporu a pomoc potřebují. A je samozřejmé, že není na tomto místě řeč o těch 

pomáhajících, kteří jsou bez zájmu o druhého člověka. Řeč je o těch, kteří chtějí, 

kteří jsou odhodláni nezištně obětovat vlastní zájem ve prospěch zájmu druhého 

člověka... jsou altruističtí. Kopřiva (2000) uvádí, že problém má dvě podoby: jednou 

je tendence přebírat kontrolu nad klientem a druhou je tendence obětovat se pro 

klienta na svůj vlastní úkor. Mohou se však vyskytnout u téhož pracovníka současně 

a velmi dobře se vzájemně doplňovat.17 Asi lze souhlasit s názorem, že egoismus i 

altruismus si činí nárok na normativnost, už jen proto, že etika a morálka je 

normativní součást filozofie. Odpovídá na otázku, co by měl člověk dělat, co je dobro 

a zlo, jaké chování je správné a jaké nesprávné. Kopřiva (2000) upozorňuje na první 

paradox profesionálního pomáhání: pochopení pro každého. Uvádí, že jakkoliv je 

závazným ideálem akceptovat jako klienta kohokoliv, je zároveň zcela nepochybné, 

že je to požadavek neuskutečnitelný. Ten, kdo by jej dokázal třeba i s malými 

výjimkami realizovat, by byl mimořádná osobnost, světec. A toto tvrzení zřejmě 

dvojnásob platí pro „ostatní" společnost. Asi je lépe přijmout fakt, že ne v každém 

člověku budí lidé s postižením pozitivní emoce a kladný vztah. Takovou nesobeckou, 

obětavou „lásku" к bližnímu, tj. vůči jakémukoli člověku bez ohledu na jeho chování a 

charakter, přikazuje náboženské desatero. Otázkou ale zůstává, zda to je ještě láska 

nebo spíše vrchol sebeobětování - altruismu. 

16 Během své praxe v ústavu pro lidi s mentálním postižením a také v současné době se často setkávám se 
situacemi, kdy mnoho životů lidí s postižením je pod vlivem „páchání" dobra pomáhajícími. A bohužel často se 
nejedná o zásadní momenty, ale o naprosté banality - účesem postiženého počínaje a vybavením jeho vlastního 
pokoje konče. 

17 Dle Kopřivy (1997) lze předpokládat, že zásadní pro vztah obou zúčastněných je respektování křehké hranice 
autonomie mezi postiženým a pomáhajícím. 
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Měli bychom umět dekódovat určité „morální poselství", jež nám přináší 

celoživotní chtěné i bezděčné behaviorální působení a které v různých podobách 

obsahují naše přímé i zprostředkované zkušenosti a podněty ze sociálního prostředí, 

tak, abychom při našem rozhodování co, proč a jak dokázali uvažovat a následně 

jednat v souladu s morálkou a nezasahovali do práv jiných lidí. Zcela 

fundamentálním úkolem výchovy je právě nalezení a kultivace morálního kreditu 

v každém člověku a jeho příprava na to, aby se dokázal s morálkou ztotožnit a uměl 

se vypořádat s morálními dilematy, jež život přináší. Aby si dovedl zdůvodnit, proč 

žije v souladu s nepsaným morálním kodexem a co mu to dává, odpovědět na to 

proč koná tak, jak koná, a třeba i proč respektuje druhé a eticky pracuje v jejich 

prospěch, i když někteří tak nečiní. 

2.2 Vědomí a jeho význam pro porozumění individuálním 
potřebám lidí s mentálním postižením 

Problém vědomí je velmi specifický a odlišný od ostatních filosofických 

problémů. Jeho zvláštnost spočívá především v tom, že se zde setkáváme se 

subjektivními fenomény, což způsobuje velké obtíže nejen při snaze o jejich 

zkoumání, ale i při samotných pokusech o jejich definici. „Bez fenoménu vědomí není 

totiž prakticky žádného světa, poněvadž ten existuje, jen pokud ho psýché vědomě 

reflektuje a vyslovuje. Vědomí je podmínkou bytí" (Jung, 2001). Slovo vědomí 

používáme v běžném životě v často poměrně odlišných kontextech. O vědomí 

hovoříme ve významu celkového fyziologického stavu a mysli - tzn. být při vědomí. 

V tomto případě pak slovo vědomí běžně používáme, když mluvíme o druhých lidech 

a dokážeme z jejich vnějšího chování usoudit, zda jsou či nejsou při vědomí.18 

V dalším kontextu používáme slovo vědomí jakožto fenomenální aspekt konkrétního 

kognitivního stavu, uvědomování si něčeho (pocitu, stavu, vjemu, prožitku apod.). V 

tomto případě je již problematické přisuzovat takto pojaté vědomí druhým lidem.19 

Nejobecnějším druhem vědomí je vědomí jako takové, tzn. mít vědomí ve 

smyslu podmínky pro existenci vědomí ve smyslu předchozích významů - být při 

18 To poznáme například podle toho, zda a jak reagují na vnější podněty svého okolí. Člověk má např. schopnost 
pociťovat a prožívat bolest a reagovat na ni. 

19 Určitě se dá v konkrétních situacích rozpoznat, že si daná osoba něco uvědomuje, zvláště pak pokud to dává 
svým chováním najevo (např. když je jí zima, poskakuje, aby se zahřála), nebo to explicitně sdělí. Jestliže se však 
obsah uvědomování neprojevuje u sledované osoby navenek, můžeme vědomí u této osoby předpokládat, 
nemáme však žádné prostředky, jak tento předpoklad ověřit. 
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vědomí a uvědomování si něčeho. V tomto smyslu chápání je vědomí schopnost 

bytosti prožívat svůj vnitřní život, úzce souvisí se samotnou její podstatou, je to 

vědomí sebe sama - umožňuje člověku mluvit o „Já" a cítit se jako „Já", 

sebeidentifikovat se a odlišit se od vnějšího světa. Takto můžeme hovořit o vědomí 

jednak jako o stavu (vědomí sebe sama), jednak jako o procesu či jevu 

(uvědomování si). Všechny vymezující vlastnosti vědomí jsou pak založeny na 

obtížně definovatelných pojmech „vnitřní život", „Já".20 Zásluha, že člověk začíná 

vystupovat jako bytost, která si je vědoma sama sebe, je přičítána Descartovi.21 

Vědomí je ve všech významných životních situacích nesporně závislé na nevědomí. 

Děti začínají svůj život v nevědomém stavu a vyrůstají do stavu vědomého.22 

Zatímco tzv. osobní nevědomí zahrnuje obsahy pocházející z životní historie jedince, 

tj. potlačené, vytěsněné, zapomenuté, podprahově vnímané, skládá se kolektivní 

nevědomí z obsahů, které představují vzorce nejstarších typických způsobů lidských 

reakcí - bez ohledu na historickou, etnickou nebo jinou diferenciaci - v situacích 

obecně lidské povahy, jako je např. úzkost, nebezpečí, boj proti přesile. 

Obecně lze tedy říci, že veškeré věci a události, které se dějí ve vnějším 

světě, prožívá každý člověk subjektivně a po svém.23 Subjektivní procesy a stavy 

jsou všechny ty, které jsou neoddělitelně poutány к "Já" každého člověka, které jsou 

tímto subjektem vnímány, prožívány a uvědomovány si. Za objektivní lze potom 

považovat ty stavy a procesy, které nejsou závislé na konkrétním pozorovateli, tedy 

takové, na jejichž existenci se shodne více nezávislých pozorovatelů. 

Lze předpokládat, že obdařeni vědomím jsou všichni lidé. Tento předpoklad je 

významným východiskem pro další úvahy o úloze vědomí pro člověka, jeho myšlení, 

vnímání a interpretaci okolního světa. Mnoho lidí si jistě v životě již mnohokrát 

20 Jung (volně podle Jacobiho,1992) uvádí, že se lidská psychika skládá ze dvou navzájem se doplňujících, svými 
vlastnostmi však protikladných sfér - z vědomí a tzv. nevědomí, v obou těchto oblastech je účastno naše „Já". 
Všechny naše zážitky vnějšího i vnitřního světa musí procházet přes naše „Já", aby vůbec mohly být vnímány, 
neboť vztahy к „Já", pokud jím nejsou pociťovány, jsou nevědomé. Nevědomí je starší než vědomí, je prvotní 
daností, z níž se stále znovu vynořuje vědomí. Tak se přidává vědomí teprve sekundárně к vlastní duševní 
činnosti, která je funkcí nevědomí, v kterém strávíme velkou část života. 

21 Descartes (1970) byl klasickým představitelem tzv. gnoseologického obratu, kdy se člověk soustředí sám na 
sebe a jeho Já " musí být dokonce prohlášeno za jediné východisko všeho uvažování a poznání. 

22 „Každý problém znamená možnost rozšíření vědomí, ale zároveň také nucení k tomu, abychom se rozloučili 
se vším, co je v nás nevědomé, dětské a přírodní". ( Jung ve své knize Duše moderního člověka). 

23 Hegel ve své knize Fenomenologie ducha (1960) upozorňuje, že tzv. bezprostřední vědomí - smyslová 
zkušenost, je vlastně prázdná a abstraktní. Rozpor, že zdánlivá smyslová konkrétnost je pochopitelná jen jako 
něco zcela abstraktního je výzva, kterou vědomí řeší vnímáním. 
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položilo otázku "Co, kdo jsem já?" Jsou zajímavé situace, kdy devadesátiletý senior 

ukazuje fotku malého dítěte se slovy „to jsem já". Nebo situace, kdy člověk po 

těžkém úrazu, kdy přišel o končetinu a o zrak, nepřišel touto ztrátou o své já.24 Z toho 

lze usuzovat, že tělo tedy zřejmě nehraje rozhodující roli při sebeidentifikaci, i když 

má zcela jistě nezanedbatelný význam. Podstatná je situovanost v prostoru, čase a 

měřítku. Každá představa vlastního „Já" musí být spojena s nalézáním se někde 

(v prostoru) a někdy (v čase) a toto „Já" musí nějak vypadat. 25 U lidí s mentálním 

postižením a zejména v případech hlubokého postižení pak často vyvstává otázka, 

jakou roli hraje při sebeidentifikaci inteligence či abstraktní myšlení. Osobně se 

domnívám, že pro uvědomění si svého „Já" nehraje roli žádnou nebo ne podstatnou. 

Důležité však pro tyto úvahy je to, že v nich vždy vystupuje vědomí. Asi není ale 

možné tvrdit, že veškerá lidská aktivita je závislá na našem vědomí. Víme, že 

v našem těle se odehrává řada činností (například činnost srdce), které nejsou 

vědomě ovlivnitelné. Je otázkou, zda veškeré jednání člověka je vědomé. Jako 

příklad nevědomého jednání lze uvést sebezáchovné reflexy, které fungují naprosto 

automaticky a mechanicky, aniž by je člověk vědomě vyvolal. Přes vědomí můžeme 

tyto jevy „pozorovat", často však nepodmíněné reflexivní jednání proběhne tak 

rychle, že si je člověk nestihne ani detailně uvědomit. Z toho lze usuzovat, že 

к automatizovaným a mechanickým činnostem těla není potřeba vědomé asistence. 

Jinak je tomu zřejmě u složitých mentálních procesů, které existenci vědomí zřejmě 

vyžadují. Shrneme-li tedy předchozí úvahy, můžeme prohlásit, že vědomí je jednak 

centrem vnímání a myšlení, jednak je nutnou podmínkou uvědomění si sebe sama a 

odlišení od okolního světa. Vědomí implikuje jistý specifický druh myšlení, avšak je 

nutné upozornit, že nemusí jít nutně o inteligentní myšlení. Lidé s mentálním 

postižením jsou také vybaveni vědomím, tedy i z něho vyplývajícím druhem myšlení, 

ale jejich inteligence může být velmi nízká. 

Shrnutí 

Význam filozofické dimenze kvality života lidí s mentálním postižením, 

uvažování o člověku jako takovém, z hlediska jeho jedinečnosti a jinakosti v širším 

24 Americký antropolog Robert E. Murphy, který se stal invalidním během svého života, popisuje své pocity: „ 
Uznal jsem fyzický stav, ale nikdy bych nepřijal jeho sociální omezení a nikdy bych netoleroval zánik své minulosti 
~ a nic takového by neměl dělat žádný invalidní člověk, protože v tom je sám základ jeho boje o život". 

25 Podle Feuerbacha „bytí je hranice myšlení" a subjektem myšlení může být jen reálný člověk, člověk 
v existenci, ve světě. Nejprve nějak jsme, vyskytujeme se v přírodě a ve světě, a potom teprve máme vědomí. 
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filozofickém kontextu, je pro poskytování podpory a péče lidem s mentálním 

postižením nesporný. K tomu se ostatně přiklání např. Hegel26 „Ostatní vědy, ať to 

zkoušejí s rozvažováním bez filozofie jakkoli, nedokáží bez ní mít v sobě život, 

ducha, pravdu." Každá společnost je charakteristická určitým duchem, určitou 

množinou filozofických názorů a východisek.27 Podobně i každý jedinec má vědomě i 

nevědomě svoji filozofii každodenního života, životní filozofii, pro kterou je příznačná 

určitá škála postojů, názorů, zkušeností, hodnot a idejí, jejíž poznání nám otvírá 

cestu motivovat a individuálně vést. Člověk by měl vědět, proč jedná tak či onak, 

proč respektuje ostatní lidi, proč si volí takové cíle, zda jejich dosahování neohrozí 

jiné lidi a podobně.28 Potřebuje si také zdůvodnit, proč žije v souladu s nepsaným 

morálním kodexem a co mu to dává, odpovědět na to proč koná tak, jak koná, a 

třeba i proč respektuje druhé a eticky pracuje v jejich prospěch, i když někteří tak 

nečiní. Vnímání vnějšího světa je rozdílné u každého z nás. Podstatnou úlohu při 

vnímání a poznávání okolního světa sehrává naše vědomí. Vnější svět je pro člověka 

tvořen jen těmi předměty a jevy, které aktuálně vnímá. Podstatná část z toho, co se 

děje „venku" zůstává na okraji vědomí. Vědomí je centrem vnímání člověka a z jeho 

subjektivního pohledu existují věci a jevy, jen když si je uvědomuje on sám.29 Zcela 

nepochybně je důležité, aby snahou těch, kteří poskytují podporu a pomoc lidem s 

mentálním postižením, bylo pochopení jejich vnitřního světa, dát mu prostor 

к jakémukoliv vyjádření. Často se pak mluví o potřebě "vžít" se do jiného člověka, 

přijmout a pochopit jeho situaci. Je však potřebné si uvědomit, že i při snaze pochopit 

druhého, pracujeme především stále se svým vědomím - myšlením, cítěním, intuicí 

a vnímáním. Kdybychom nereflektovali filozofické uvažování, neuměli analyzovat 

zkušenosti a postoje, nevytvářeli škálu individuálních i všeobecných hodnot a 

přirozených ambicí a neformulovali východiska pro občanská práva a svobody, 

26 Německý filozof Hegel (1770 - 1831) nechce redukovat filosofii na kritiku poznání a pravidel jednání, chce 
znovu myslet skutečný svět, skutečnost jako celek, chce je myslet přímo a bez výhrad. 

27 Pro Heidegera (1996) je svět celek, ale ne veškerého jsoucna, ale toho, se kterým se můžeme setkat na 
základě svých možností. Lidství pojímá jako existenci a tvrdí, že pouze člověk existuje. 

28 Lidským jednáním se zabývá Kant ve své knize Kritika čistého rozumu (2001). Ve svých úvahách hledá 
odpovědi na otázky, zda člověk může jednat podle toho, co se mu zlíbí, anebo existuje nějaká mez, která jeho 
jednání omezuje? Kant přichází se zajímavým tvrzením, že, že kdo jedná podle své libovůle, není svobodný, ani 
mravný . Toto známé Kantovo pojetí svobody, omezené ohledem na svobodu druhého, mělo velký ohlas v době 
francouzské revoluce. 

29 Podle Schelera (cit. podle Pelcové, 2000) „každá osoba má své jádro, svůj zákon lásky, kterému nemůže 
uniknout, svou „schránku" a „okny této schránky vidí svět a sebe sama a nevidí ze světa i sebe sama víc a nic 
jiného než to, co mu tato okna podle své polohy, velikosti, barvy ukazují". 
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nemohli bychom se dopracovat ani к přijatelnému postoji к postiženým lidem, ani 

bychom se neshodli na způsobech jejich podpory. 

3 MODERNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A FILOZOFICKÉ POJETÍ 
ČLOVĚKA S JINAKOSTÍ 

Moderní pedagogické přístupy к lidem s mentálním postižením se jen těžko 

obejdou bez pochopení jinakosti těmi, kteří v pomáhajících profesích pomáhají. 

V interakci uživatel služeb versus pomáhající již není určující nějaká patologie, resp. 

nedokonalost či odlišnost uživatele, ale jeho osobnostní potenciál a celkový kontext 

jeho životního příběhu. Pomoc těmto lidem nespočívá v prohlubování jejich závislosti 

a organizování „komplexní" péče30, o kterou mnohdy vlastně ani nestojí, ale ve 

vzájemném poznávání a hledání cest k tomu, aby každý mohl naplňovat své osobní 

cíle, své tužby, nadání, schopnosti a představy o životě. Smysluplná je pomoc 

druhému, kdy se může realizovat, rozhodovat o svém životě a rovnoprávně se 

podílet na životě společnosti. Vztah к lidem s postižením není „něčím o nich", je o 

nás, protože postoje majoritní společnosti к lidem, kteří jsou „jiní", ukazují na 

vyspělost a etiku celé společnosti. 

Někdy se může zdát, že v množství speciálních věd, které se zabývají 

problematikou člověka vždy z určitého, více nebo méně jasně vymezeného aspektu, 

resp. předmětu svého zkoumání, se jakoby ztrácí člověk samotný. Hovoříme tak o 

handicapu, postižení, defektu, nemoci, poruše, vadě, znevýhodnění, dysfunkci. Tím 

je zastíněna vlastní podstata člověka. Postižení není podstatou člověka, ale 

akcidentem ve smyslu vlastnosti, která vytváří jinakost, a tím i jedinečnost. Podstata 

člověka zůstává však vždy zachována. Jinakost lze charakterizovat jako originální 

výběr a sklad vlastností přináležející lidství. Filosofie chápe člověka s jinakostí tak, že 

je jinak ve svém ztělesněném bytí a v otevřenosti světu. Jinakost tedy není defektem 

jsoucna, ale způsob tělesnění. Filosofii 20. století lze nazvat filosofií jinakosti, která 

Letité snahy o tzv. komplexní péči se v poslední době modifikovaly do komprehensivní speciální pedagogiky, 
v které rozpracoval problém systému a systémovosti ve vědě Jesenský (1984,1985). Do přímých souvislostí 
s ideou učící se společnosti a s potřebou celoživotního vzdělávání dospělých se speciálními potřebami 
v důsledku postižení je dávána působnost nového vědního oboru - komprehensivní andragogiky 
handicapovaných (Jesenský, 2002) 
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má velice blízký vztah ke speciálním vědám o člověku, nevyjímaje speciální 

pedagogiku (Husserl, 1996, Foucault, 1994). 

Podle Švingalové (2000) je potěšující, že speciální pedagogika se 

v posledních letech pokouší přibližovat filosofickému pojetí člověka s jinakostí a 

zceluje se tak.31 V oblasti vzdělávání se ujala výstižná terminologie - žáci se 

speciálními, specifickými vzdělávacími potřebami (Černá a kol., 1995). Puschel (cit. 

podle Švingalové, 2001) upozorňuje, že je potřeba vrátit se к základům existence: 

к hledání pravdy, úctě к životu a nesobeckému zájmu o lidskou důstojnost. Pro 

odborníky v oblasti mentální retardace by mělo být základní hodnotou uznávat 

důstojnost a hodnotu těchto lidí a snažit se o zlepšení jejich podmínek. 

V rámci aktivit ve prospěch lidí s postižením se často hovoří nejen o jejich 

potřebách, ale zejména o péči, podpoře a pomoci. S ohledem na vývoj v České 

republice po roce 1989 i na asimilaci zahraničních trendů, dochází к částečnému 

nahrazování stávajících pojmů, které mají v sobě zakódovány prvky pasivního 

přijímání péče, pojmy novými, které jsou založeny na zdůraznění specifik 

postiženého jedince, preferování jeho pozitivních vlastností a schopností, které se 

dají dále rozvíjet. Základem takového přístupu je pak filozofie individuální podpory a 

vyrovnávání příležitostí „pomoz mi tak, abych to dokázal sám", tedy definování 

možností a potřeb postiženého a následná distribuce podpory tam, kde je nezbytná. 

3.1 Mentální retardace v kontextu poskytované podpory a péče 

Při poskytování péče a podpory lidem s mentálním postižením v ústavech 

sociální péče se lze často setkat s obtížným hledáním rovnováhy mezi obory, které 

do problematiky mentální retardace vstupují, ale také hledáním rovnováhy a 

přenesením odborných poznatků do každodenní činnosti pracovníků v přímé péči, 

popř. rodinných příslušníků těch, kteří jsou objektem naší péče a podpory. Výsledek 

shody či neshody mezi všemi zainteresovanými stranami má podstatný vliv na kvalitu 

života a způsobu poskytované péče a podpory lidem s mentálním postižením 

v ústavech. U dospělých lidí s mentálním postižením se často v ústavech setkáváme 

s pojetím, kdy speciálně pedagogická odbornost v ústavu zcela chybí a je tak v drtivé 

31 Přiblížení nenacházíme pouze v terminologii, ale především v pojetí člověka s postižením. Nejprve se klade 
důraz na člověka a teprve potom na vymezení postižení ( lidé s mentálním, tělesným postižením...). 
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většině nahrazena odborností medicínskou.32 V ústavu se používá zdravotní 

terminologie např. z oboru pediatrie, neurologie, psychiatrie,33 která je odlišná od 

terminologie, se kterou pracuje speciální pedagogika. Řadu významných rizik však 

v sobě nese i pojetí, kdy určující pro stanovení podpory a péče lidem s mentálním 

postižením je přeceňování stanovené odborné diagnózy a z toho vyplývajících 

speciálně pedagogických postupů.34 Asi největším rizikem v tomto případě může být 

např. nepřiměřené omezení lidí s mentálním postižením ve svobodném rozhodování 

„v rámci diagnózy". Avšak ani přeceňování „prakticismu" některými pracovníky 

ústavů bez základní znalosti odborné terminologie a odborných poznatků, které 

s mentální retardací souvisejí, nelze považovat za přijatelný stav. Proto i v oblasti 

vzdělávání pracovníků ústavů je potřebné dbát na určitou vyváženost do 

problematiky vstupujících oborů s akcentováním společenské dimenze mentální 

retardace. 

Shrneme-li dosavadní zkušenosti autorů při vymezování pojmu mentální 

retardace, uvědomíme si, že se nejedná o jednoduchý problém, jak by se mohlo na 

první pohled zdát. Již samotné vymezení postižení bývá velmi složité a terminologie 

je v tomto ohledu velmi nejednotná, neboť každý autor vymezuje pojem postižení 

jinak, většinou podle toho, zda je lékař, pedagog či psycholog. Terminologie se mění 

přirozeně také v závislosti s narůstajícími poznatky v jednotlivých oborech.35 Dle 

terminologie Světové zdravotnické organizace (WHO) je postižení obecně 

definováno jako omezení schopností vykonávat nějakou činnost v důsledku poruchy 

nebo nefunkčnosti orgánu. Pro ilustraci terminologických odlišností při definování 

mentální retardace, uvedu jen některé příklady různých autorů, kdy každý z nich 

akcentuje jinou dimenzi postižení. Novosad (2002) uvádí, že v kontextu s nutnou 

profilací a adresností poskytované pedagogické podpory i sociální péče doporučují 

32 
Tento stav byl způsoben dosavadní legislativní úpravou, která s výchovnými pracovníky v ústavech pro dospělé 

mentálně postižené nepočítá. 
33 

Například označení pro těžké mentální postižení se v neurologických zprávách označuje dodnes starším 
termínem idiotie. 

S krystalickou podobou tohoto pojetí jsem se setkal v srbských ústavech na pracovní stáži v roce 2004. 
Speciální pedagog byl jediným, který odborně určoval, jaká péče (o podpoře se nedá mluvit) bude uživatelům 
poskytována. Pracovníci, kteří s uživateli trávili celé dny, se procesu rozhodování prakticky neúčastnili. 

J5 Čechokanaďanka Rita McLeod ve svém vzdělávacím manuálu FIVE STEPS TO SUCCESSFUL TRANSITION 
(1999) akcentuje společenskou dimenzi postižení: „Na handicap se často díváme ze zorného úhlu biomedicíny, 
Přestože se jedná zásadně o jev společenský. Jsme bytosti sociální a naše způsobilosti se vynořují v rámci a 
skrze vztahy s druhými". 
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někteří odborníci užívat klasifikaci postižení na bázi kategorií „soběstačnost -

nesoběstačnost", „adaptace - neadaptace", „nenarušené - narušené vzorce chování 

a jednání". Vágnerová (2004) považuje za hlavní znaky mentální retardace nízkou 

úroveň rozumových schopností, která se projevuje především nedostatečným 

rozvojem myšlení, omezenou schopností učení a následkem toho i obtížnější 

adaptací na běžné životní podmínky, postižení je vrozené (na rozdíl od demence, 

která je získaným handicapem rozumových schopností), postižení je trvalé, přestože 

je v závislosti na etiologii možné určité zlepšení. Horní hranice dosažitelného vývoje 

takového člověka je dána jak závažností a příčinou defektu, tak individuálně 

specifickou přijatelností působení prostředí, tj. výchovných a terapeutických vlivů. 

Dolejší (1983) uvádí, že mentální retardací rozumíme vývojovou poruchu integrace 

psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti -

duševní, tělesné a sociální. Nejvýraznějším rysem je trvale porušena poznávací 

schopnost - různá míra snížení rozumových schopností, která se projevuje 

nejnápadněji v procesu učení. Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezeny 

v závislosti na stupni postižení.36 Přesné vymezení hodnot IQ, zvláště okolo hranic 

jednotlivých pásem mentální retardace, je podle diagnostických zkušeností 

z poradenské praxe značně problematické. Hodnoty IQ se vyznačují určitou 

kolísavostí, takže při opakovaných vyšetřeních lze získat i dosti odlišné výsledky. 

Záleží na časovém odstupu, momentální psychické dispozici testované osoby, na 

formě kladení otázek a často na kvalitě testu.37 Rita McLeod (1999) upozorňuje, že 

mnoho výzkumů o nezpůsobilosti člověka se zaměřilo právě na klasifikaci včetně 

inteligenčních testů. Aby mohl být osobě například přiznán určitý finanční příspěvek, 

muselo se odborně ověřit, zda se jedná skutečně o mentální postižení. Na druhou 

stranu, pokud je postižení zjištěno, znamená to pro danou osobu často velká 

omezení ve svobodném rozhodování (nesmí se sám stěhovat, volit, vdát). Může to 

36 V ústavech sociální péče je často používána klasifikace mentální retardace dle 10. Revize Mezinárodní 
klasifikace nemocí (WHO) z roku 1992, podle které se mentální retardace dělí do šesti základních kategorii 
(lehká mentální retardace I Q 50-69, středně těžká mentální retardace IQ 35 - 49, těžká mentální retardace IQ 
20-3, hluboká mentální retardace IQ je nižší než 20, jiná mentální retardace, nespecifická mentální retardace. 

37 Dolejší (1983) také upozorňuje na to, že při diagnostice opožděného duševního vývoje nelze vystačit 
s pouhým testováním inteligence. Předpokladem pro stanovení mentální retardace je podle jeho názoru použití 
souboru zkoušek, podrobné klinické zhodnocení chování a osobnosti dítěte při vyšetření, zhodnocení podrobné 
anamnézy a životních podmínek dítěte, emočních a deprivačních činitelů, které se uplatňovaly v průběhu vývoje 
apod. Jen tak lze podle jeho zkušeností postihnout a analyzovat individuální zvláštnosti jedince a odchylky a 
poruchy v jednotlivých složkách jeho vývoje. Takovýto klinický a multidimenzionální přístup má zvláštní význam z 
hlediska mentální retardace a jejího diagnostického rozboru, nápravných opatření a prognózy. 
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být také první impuls k tomu, že tato osoba bude umístěna do ústavu. Jesenský 

(1995) potvrzuje, že vážnou chybou přístupu к postiženým а к možnostem jejich 

integrace je, když se v diagnostice a prognostice klade důraz na neschopnost či 

snížené schopnosti místo důrazu na uchované schopnosti a jejich rozvoj.38 

4 KVALITA ŽIVOTA, MODELY A SPECIFIKA V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH 

Existuje mnoho pojednání a definic pojmu „kvalita života".39 V souvislosti se 

zvyšováním kvality života se můžeme např. dozvědět o dobře fungující infrastruktuře 

na sídlištích, o ekologických aktivitách v programu Strany zelených, dodržování 

zdravého životního stylu atp. Naopak se zhoršováním kvality života se dozvídáme 

mimo jiné o úbytku mužských hormonů, poruchách spánku nebo důsledcích 

srdečního selhání atp. 

Není ale smyslem na tomto místě polemizovat nad tím, zda se kvalitou života 

zpravidla a více rozumí svoboda a možnost svobodného rozhodování pro každého 

člověka, spravedlnost a zajištění stejných správ a povinností pro všechny nebo snad 

jistota a zajištění sociálního zázemí. Smyslem je na tomto místě zdůraznit, že pro 

poskytování sociálních služeb je zvlášť důležité si uvědomit, že kvalitu života vnímá 

každý člověk subjektivně a s vlastními prioritami. Těmi mohou být pro někoho 

soběstačnost, vzájemné porozumění, potřebnost pro druhého, možnost 

seberealizace, uspokojení potřeb, bezpečí, dostupnost pomoci, ... pro jiného vůle, 

láska, naděje, zdraví humor, zábava, radost, tolerance, atp.. Uvědomit si a připustit si 

tak samozřejmou věc, že jsme každý jiný, je tak důležité právě proto, že smyslem 

služeb je poskytovat takovou podporu a péči, aby člověk mohl tyto své priority 

naplňovat. 

v souladu s definicí mentální retardace Americké asociace pro mentální retardaci použili autoři „Metodiky 
hodnocení kvality sociálních služeb" jako klíčovou míru potřebné podpory představu vrstevníka. 

39 
Kvalita se odvozuje od latinského „qualis" = jaký, tzn. "jaké povahy", odtud také jakost, která ovšem není zcela 

totožná s kvalitou. Kvalita je výsledkem mezi očekáváním a výkonem. 
Evropská charta kvality (Paříž, 1998): 
Kvalita je cílem snažení po dokonalosti, je metodou a způsobem podpory aktivní účasti pracovníků založená na 
angažovanosti a odpovědnosti každého jednotlivce. 
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V posledních letech se synonymem pro kvalitu v sociálních službách staly 

standardy kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou 

souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována nezbytná úroveň kvality 

poskytování sociálních služeb v oblasti procedurální, personální a provozní.40 Je 

potřebné ale zdůraznit, že kvalita v sociálních službách - to nejsou jen standardy 

kvality. Kvalita je pojem daleko širší, stejně jako obecné modely hodnocení kvality. 

Johnová (2003) definuje mezi základními pojmy z oblasti hodnocení kvality 

sociálních služeb kvalitu jako „celkový soubor vlastností a charakteristik určitého 

produktu a služby, které mají vliv na jejich schopnost naplnit stanovené nebo 

předpokládané potřeby41, nebo jinak řečeno, je to schopnost výrobku či služby plnit 

požadavky uživatele a zainteresovaných stran". 

Do výsledné podoby standardů kvality se zcela konkrétně promítly modely 

hodnocení kvality, zejména EFQM - European Foundation for Quality Management. 

Ten je evropskou variantou amerického modelu TQM (Total Quality Management)42 

a je považován za nejvhodnější pro uplatnění v sociálních službách. V Evropě byl 

tento model aplikován v 80. letech. V roce 1988 založili představitelé 

nejvýznamnějších podniků Evropskou nadaci pro management kvality (EFQM -

40 Standardy kvality sociálních služeb, MPSV, 2002 

41 International Standardization Organization, 1994 

42 V roce 1986 W. E. Deming formuloval 14 principů jako nový způsob vysvětlování kvality a konstatoval, že 
pouze když se tyto principy stanou součástí kultury organizace, může TQM fungovat: 

1. Vytvořit stabilitu cílů pro zlepšení produktů a služby - musí být vytvořeny dlouhodobé, stejně jako krátkodobé 
cíle a pokud jich má být dosaženo, musí být к dispozici vhodné zdroje. 

2. Přijmout novou filozofii - nejlepší způsob jak zlepšit kvalitu je zlepšit proces a dělat věci na poprvé správně. 
3. Přestat se závislostí na inspekci, aby bylo dosaženo kvality - v programech zajišťujících kvalitu se inspekce 

objevuje příliš pozdě. 
4. Skončit s praxí nákupů na základě ceny - koupě nesmí být založena výhradně na ceně, to se týká jak 

produktů, tak personálu. 
5. Stálé zlepšování - každý proces musí být neustále hodnocen, stále se musí existovat snaha zlepšit výkon. 
6. Zavedení vzdělávání - různé formy vzdělávání jsou včleněny do konceptu a metod zvyšování kvality. 
7. Vedení - vedoucí pracovníci musí pomáhat zaměstnancům dosahovat neustálého zlepšování kvality. 
8. Zbavení se strachu - zaměstnanci se musí cítit dostatečně bezpečně, aby podávali návrhy a vyjadřovaly 

myšlenky bez strachu z reakce nadřízených. 
9. Zboření bariér mezi zaměstnanci - komunikace, spolupráce a mezioborové aktivity jsou hlavními součástmi 

procesu zlepšování kvality. 
10. Eliminování pobídek, hesel pro zaměstnance - na některé zaměstnance mohou mít krátkodobý účinek, ale 

nezvyšují kvalitu. 
11. Eliminování číselných kvót a cílů - ačkoli kvantita je důležitá, důraz je kladen na kvalitu. 
12. Posílení hrdosti na vlastní profesionalitu - odstranění překážek, ocenění úspěchů by mělo být součástí 

zlepšování kvality. 
13. Zavedení důkladného programu vzdělání a sebezlepšení pracovníků - všichni zaměstnanci se musí zapojit 

do kontinuálního vzdělávání, které musí být podporováno vedením celé organizace. 
14. Aby bylo dosaženo transformace organizace, musí být do ní každý zaměstnanec zapojen - úspěch závisí na 

správném pochopení všech pravidel všemi zaměstnanci. 
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European Foundation for Quality Management) a od roku 1992 je udělována 

Evropská cena za jakost. Model EFQM je využitelný ve všech typech podniků a 

institucí a úspěšně se prosadil i do zdravotnictví a sociálních služeb. Zaměřuje se na 

devět oblastí činností organizace, neboli devět hlavních kriterií. Prvních pět vytváří 

předpoklad pro to, aby organizace měla dobré výsledky (vedení, pracovníci, politika a 

strategie, partnerství a zdroje, procesy) a ve zbylých čtyřech (pracovníci, uživatelé, 

společnost, klíčové výsledky ekonomiky) se hodnotí z hlediska dosažených výsledků 

a cílů. Model EFQM představuje komplexní analýzu organizace a všech jejich 

procesů a činností, bere v úvahu potenciál zaměstnanců, uživatele i okolí. Záměrem 

modelu EFQM je posun stylu řízení.43 Znalost těchto modelů usnadní pochopení 

standardů kvality sociálních služeb jako celku i jejich jednotlivých částí.44 A 

nepochybně se v nich člověk zcela neztrácí. 

5 KOMPARACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE A 
VELKÉ BRITÁNII 

Velká Británie byla partnerem České republiky při přípravě standardů kvality a 

hodnocení kvality sociálních služeb v letech 2000-2002 a mnoho zkušeností 

s poskytováním sociální péče byla využito při přípravě zákona o sociálních službách 

v České republice. Ve Velké Británii existují již nemalé zkušenosti se zajišťováním 

kvality sociálních služeb a s tím související transformací ústavů sociální péče. Setkal 

jsem se s řadou britských odborníků u nás a měl jsem také možnost poznat systém 

zajišťování a hodnocení kvality sociálních služeb ve Velké Británii.45 Komparaci 

43 
Logika modelu EFQM je poměrně jednoduchá. Vychází z předpokladu, že vynikající výsledky organizace 

můžou být dosažené jen za podmínky maximální spokojenosti klientů, spokojenosti vlastních zaměstnanců a při 
respektování okolí. Tyto efekty souhrnně označované jako výsledky, jsou však podmíněné precizním zvládnutím 
a řízením procesů, což vyžaduje nejen vhodně definovanou a rozvíjenou politiku a strategii, ale i propracovaný 
systém řízení všech zdrojů a budování partnerských vztahů. 
44 

Podle Bednáře (2006) mají sociální služby na rozdíl od komerční sféry několik významných odlišností: 
Financování z veřejných zdrojů . 
Závislost na politických rozhodnutích 
Vazba na legislativu 
Častá intimní povaha těchto služeb 
Provázanost se sítěmi existujícími v místní komunitě 

45 
Studijní pobyt budoucích inspektorů sociálních služeb v ČR ve Velké Británii (2002). 
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sociálních služeb v ČR a Velké Británii považuji i v současné době za inspirativní a 

proto některé z nich uvádím i v této práci. 

5.1 Vývoj sociálních služeb v České republice 

V oblasti sociálních služeb v ČR došlo v posledních letech к výrazným 

změnám, zejména v přístupu к uživatelům sociálních služeb a v používaných 

metodách sociální práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí se snažilo na tyto 

pokusy reagovat pomocí systémových změn, které by zajistily poskytování kvalitních 

služeb v souladu se současnou úrovní poznání. 

Prvním pokusem o komplexní řešení problematiky sociálních služeb po roce 

1990 byl věcný záměr zákona o sociální pomoci, který znamenal zásadní reformu 

pohledu státu na oblast sociálních služeb.46 V současné době, kdy je již schválen 

Zákon o sociálních službách, je zcela nepochybné, že zahraniční zkušenosti jsou 

v současném procesu reformy sociálních služeb v ČR nezastupitelné a to zejména 

jako podpora poskytovatelů sociálních služeb usilujících o naplnění standardů kvality 

sociálních služeb, transformaci a vytváření alternativ к ústavní péči. Je velmi 

důležité, že i v České republice opouštíme modely péče s převažujícími prvky 

zdravotní péče, ve kterých se klade důraz zejména na péči, bezpečnost, čistotu, 

zdraví, kde cílem je zvládání stavu nebo jeho léčba a převažující a rozhodující roli 

mají zdravotničtí pracovníci (lékař, zdravotní sestry). Pozvolna se prosazují modely 

služeb s převažujícími prvky sociální - výchovné péče a služby s převažujícími prvky 

podpory nezávislého - samostatného života. V těchto modelech se důraz klade na 

rozvoj dovedností, cílem je zvládnutí, popř. změna chování uživatele nebo změna 

okolí (prostředí) a postojů. Důraz se klade na podporu jednotlivce, sebeurčení a 

vztahy. Služby jsou individuální, tzv. „šité na míru" (osobní rozvojový plán). 

Převažující a rozhodující roli mají výchovní a sociální pracovníci. Předpokladem 

poskytování bezpečných služeb, které znemožňují špatné zacházení nebo jakékoliv 

46 V souvislosti s přípravou věcného záměru zákona o sociální pomoci zadalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 
vypracování výzkumné studie o standardizaci služeb sociální péče a služeb sociální intervence. Výsledkem byly 
dvě nekompatibilní studie. Návrh standardizace služeb sociální péče (zpracováno Asociací poskytovatelů ústavní 
péče) se zabýval výhradně kvantitativními ukazateli, obsahoval závazný počet pracovníků, povinného vzdělání, 
počet metrů na pokojích apod. To sebou neslo významná rizika v nedostatečné orientaci na potřeby uživatele. 
Druhá výzkumná studie (provedena Komorou sociálních pracovníků) již odpovídala více obecným systémům 
zajištění kvality a orientaci na potřeby a přání uživatelů. Proto také byla použita jako východisko pro další práce 
v oblasti řízení kvality sociálních služeb (dle materiálů MPSV ČR). 
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zneužívání jejich uživatelů, je zajištění a průběžné sledování kvality těchto služeb. 

Důležitým prvkem je aktivní zapojení příjemců služby do tohoto procesu a mít tak 

možnost ovlivňovat způsob poskytování služby. A v této oblasti je skutečně velký 

potenciál v dalších zemích EU, které se touto cestou vydaly v sedmdesátých a 

osmdesátých letech minulého století. Zákon o sociálních službách mění zásadním 

způsobem provádění, strukturu a způsob financování sociálních služeb směrem 

к moderním evropským systémům. Obecně lze říci, že v současné době jsou 

základní principy poskytování sociálních služeb shodné v České republice a Velké 

Británii. Je však potřebné si uvědomit, že zatímco v České republice jsou tyto 

principy obsaženy v nedávno schváleném zákoně o sociálních službách a jejich 

prosazování je otázkou příštích let, ve Velké Británii mají zkušenosti s naplňováním 

těchto principů již od 70. let. 

Sociální služby jsou činnosti poskytující osobám nebo skupinám osob 

v nepříznivé sociální situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před 

sociálním vyloučením. Tyto činnosti jsou realizovány v zařízeních sociálních služeb, 

kterými jsou nejčastěji domovy důchodců, domovy - penziony pro důchodce, ústavy 

pro občany se zdravotním postižením, stacionáře, zařízení pečovatelské služby, 

domy na půl cesty, azylové domy a domovy pro matky s dětmi, poradny pro rodinu a 

mezilidské vztahy, kontaktní centra a ubytovny - noclehárny. Sociální služby jsou 

velmi často spojeny s bydlením a ubytováním uživatelů. Bydlení je pro každého 

jednou ze základních lidských potřeb. Je to velmi křehká a intimní oblast života 

člověka, se kterou je spojeno očekávání soukromí, bezpečí a jistoty. Nejrozšířenější 

formou rezidenčních služeb v České republice je ústavní péče. 

Rozsah a členění ústavních sociálních služeb upravuje Vyhláška MPSV č. 

182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení47 tak, že rezidenční 

služby jsou poskytovány podle příslušnosti občana к následujícím sociálním 

skupinám: 

• starým lidem 

• občanům s těžkým zdravotním postižením 

• rodinám s dětmi 

Podle současné platné právní úpravy se v rámci sociální péče podle § 73 Zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním 
zabezpečení poskytují zejména tyto služby: výchovná a poradenská péče, pracovní rehabilitace, ústavní sociální 
Péče, péče v ostatních zařízeních sociální péče, pečovatelská služba, stravování, kulturní a rekreační péče. 
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• občanům společensky nepřizpůsobivým. 

Pro poskytování ústavní sociální péče se zřizují podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. 

zejména ústavy pro občany se zdravotním postižením podle druhu jejich postižení48, 

domovy důchodců a penziony pro důchodce. Pro rodiny s dětmi se zřizují domovy 

pro matky a stanice pečovatelské služby. Další rezidenční služby lze zřizovat jako 

účelová zařízení sociální péče pro společensky nepřizpůsobivé občany - např. 

noclehárny, ubytovny a azylové domy. Obsahem platné právní úpravy ústavních 

sociálních služeb jsou především organizační procedury a uspořádání. Vedení 

mnohých ústavů, které byly zřízeny v období před rokem 1989 přichází snovými 

přístupy v poskytování sociálních služeb a snaží se přizpůsobit rozsah služeb 

individuálním potřebám uživatelů. Jejich snahám však stojí v cestě současná 

legislativa. 

Sociální služby mohou od 1. července 1990 poskytovat nestátní subjekty49. Nestátní 

subjekty poskytují alternativní formy residenčních služeb, které nejsou uvedeny ve 

stávající právní úpravě. 

Zřizovatelem zařízení sociální péče může být v současné době: 

- obec ( město) dle zákona č. 114/1988 Sb. a zákona č.250/200 Sb. 

• kraj dle zákona č.114/1988 Sb., zákona č 157/200Sb., zákona č.250/200 

Sb.zákona č. 290/2002 Sb. 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí dle zákona 114/1988 

Sociální služby mohou poskytovat i nestátní neziskové organizace - občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti, humanitární organizace církví. Působení 

48 Ústavy pro občany s těžkým zdravotním postižením 

a. ústavy pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením 

b. ústavy pro tělesně postiženou mládež s více vadami 
c. ústavy pro mentálně postiženou mládež 
d. ústavy pro tělesně postižené dospělé občany 
e. ústavy pro tělesně postižené dospělé občany s přidruženým mentálním postižením 
f. ústavy pro tělesně postižené dospělé občany s více vadami 
g. ústavy pro smyslově postižené dospělé občany 
h. ústavy pro mentálně postižené dospělé občany 
i. ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty 

49 Pod pojmem sociální služby se podle zák. č. 180/1990 Sb. rozumí služby srovnatelné se službami sociální 
péče uvedenými v § 73 zákona č. 100/1998 Sb. 
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těchto subjektů není současnými předpisy o sociálním zabezpečení blíže upraveno. 

Sociální služby jsou zde poskytovány na základě smlouvy mezi nestátním subjektem 

a občanem. Tato situace se změní od 1.1.2007, kdy vejde v platnost Zákon o 

sociálních službách50. 

Ústavy sociální péče pro mentálně postižené jsou zřizovány dle vyhlášky MPSV č. 

182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška člení ústavy na: 

• ústav sociální péče pro mentálně postižené děti a mládež ve věku od tří do 26 

let 

• ústavy pro mentálně postižené dospělé občany51 

Ústavy pro mentálně postiženou mládež přijímají též občany, kteří jsou 

postiženi též tělesnou, nebo smyslovou vadou. Vykonává se zde též ústavní, nebo 

ochranná výchova mentálně postižené mládeže. Nelze však přijímat dětí a mládež, 

jejichž opožděný rozumový vývoj je následkem výchovné zanedbanosti nebo u nichž 

dochází к akutním projevům psychických poruch ohrožujících okolí. Pro zabezpečení 

diagnostiky jsou vyčleňována oddělení v těchto ústavech, nebo jsou zřizovány 

samostatné diagnostické ústavy. Ústavy pro dospělé mentálně postižené jsou 

určeny pro občany ve věku od 26 let 52s těžším stupněm postižení a pro občany, kteří 

vedle mentálního postižení mají též vadu tělesnou, nebo smyslovou a potřebují 

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

postižení mentálním postižením lehčího stupně53 mohou být do ústavu přijati jen 

tehdy, jestliže potřebují nezbytně péči. Ústavní péče se poskytuje formou 

celoročního, týdenního, denního a přechodného pobytu. Příloha č.7 к vyhlášce 

č.182/1991 Sb. definuje jaká zdravotní postižení podmiňují, nebo naopak vylučují 

Přijetí do ústavu. 

50 - , , 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

51 § 71 Vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. 

52 Uměle stanovená hranice dospělosti (26 let) nebyla v minulosti v mnohých ústavech pro děti a mládež 
dodržována. Ústavy pro děti a mládež neměly potřebnou návaznost a řada z nich se postupně proměnila na 
ústavy pro děti, mládež a dospělé, což sebou přinášelo řadu problémů. 

53 Terminologie dle § 70 Vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. 
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Cílem moderních sociálních služeb je poskytnout člověku s mentálním 

postižením takovou podporu, která mu umožní žít v prostředí rodiny nebo komunity 

(obci) nebo v jiném, co nejméně restriktivním prostředí. Legislativní rámec sociálního 

zabezpečení však moderním sociálním službám nedával doposud dostatečný 

prostor. Proto ani statistické údaje neobsahují ucelené údaje o tom, kde a s kým lidé 

s mentálním postižením žijí, resp. jaký typ služeb využívají. Lze jen odhadovat, že 

v důsledku velmi omezené nabídky komunitních služeb žije většina občanů 

s mentálním postižením v téměř 200 ústavech. Přes nemalé investice do budování 

nových ústavů a rekonstrukcí budov, životní podmínky uživatelů služeb v ústavech 

nejsou uspokojivé. Většina ústavů je umístěna do starých a kapacitně nevyhovujících 

budov, které neposkytují potřebný prostor pro soukromí uživatelů. Geografická 

izolovanost ústavů narušuje rodinné vztahy a sociální síť uživatelů. Jen 20% ze 

všech ústavních budov jsou nové budovy postavené za posledních deset let. Zbylé 

budovy jsou však staré s více lůžkovými pokoji, téměř 50% je tří až pětilůžkových, 

výjimkou nejsou pokoje s šesti až deseti lůžky. Někteří těžce postižení uživatelé 

tráví celý den v jednom pokoji. Uniformita a blokové programy a v některých 

případech rigidní denní režim dává velmi omezené možnosti pro vzdělávání, terapii a 

společenské aktivity. Fatalistický pohled na schopnosti jedince mají za následek další 

dodatečné postižení - závislost uživatelů na ústavním prostředí. Existují však ústavy 

s programem zaměřeným na individuální potřeby svých uživatelů. 

Ústavy sociální péče musí poskytovat v souladu s vyhláškou komplexní 

služby. Jedná se o bydlení, zaopatření, zdravotní péči, rehabilitaci, kulturní a 

rekreační péči. Dětem a mládeži se poskytuje osobní vybavení, výchova zaměřená 

též к pracovní činnosti. U dospělých se osobní vybavení poskytuje pouze v případě 

potřeby a má se jim umožňovat s přihlédnutím ke stupni postižení též přiměřené 

pracovní uplatnění. Uživatelé platí úhrady za pobyt, nezbytné služby a stravu. Tyto 

částky jsou přesně stanoveny vyhláškou. Povinný odběr komplexních služeb však 

nemůže nikdy odrážet skutečné potřeby konkrétního člověka. A tak se stává, že jsou 

tyto služby poskytovány lidem, kteří je přímo nepotřebují a ani o ně nestojí a na 

druhé straně nezbývá ošetřujícímu personálu čas na lidi potřebné. Již ze samotného 

názvu ústav sociální péče vyplývá, že je v ústavech o lidi pečováno. Péče o 

mentálně postižené se uskutečňuje prostřednictvím druhé osoby. Jejím cílem je 

vyřešit problémy mentálně postiženého, které není schopen řešit sám. Přitom se 
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nepředpokládá jeho angažovanost a mentálně postižený má roli pasivního příjemce 

této péče. 

Ke zlepšení kvality života lidí s mentálním postižením by měly proto vést aktivní 

formy podpory, která by měla směřovat к nezávislosti postiženého na pomoci jiných 

osob. Předpokládá se zde aktivní účast handicapovaného na normalizaci kvality jeho 

života. 

Zajištění a průběžné sledování kvality služeb 

Sociální služby jsou aktivity, které v průběhu svého života může potřebovat 

každý člověk, když se dostane do nepříznivé sociální situace. Jestliže taková situace 

nastane, jistě bychom si přáli, aby nám byly zajištěny tyto aktivity na odborné úrovni, 

důstojně a v příjemném přijímajícím prostředí. Umocněný význam dostávají tyto 

aspekty v případě, kdy jsou sociální služby spojené s ubytováním nebo trvalým 

bydlením člověka, který se tak stává závislým na poskytovateli služeb ve většině 

oblastí svého života. Předpokladem poskytování bezpečných služeb, znemožňujících 

jakékoli zneužívání nebo špatné zacházení s jejich uživateli je zajištění a průběžné 

sledování jejich kvality, a to s aktivním zapojením uživatelů, kteří tak mají možnost 

způsob poskytování služeb ovlivňovat. 

Požadavek zajištění a průběžné sledování kvality sociálních služeb je jedním 

ze stěžejních témat reformy sociálních služeb, která byla zařazena do strategických 

a prioritních úkolů plánu práce MPSV. Základní teze reformy zdůrazňují nejen to, že 

stát podporuje rozvoj služeb a garantuje jejich kvalitu, ale hovoří i o sociální 

nezávislosti a autonomii uživatele a o respektu к němu a jeho právům. Uživatel 

služby je partnerem v rozhodovacím procesu o způsobu a množství poskytnuté 

služby. Hovoří tedy o tom, jak mají sociální služby vypadat z pohledu jejich uživatelů 

a předjímají tak jejich požadovanou úroveň. Požadavek kvality v sociálních službách 

zapadá do širšího kontextu rámovaného přijetím vládního usnesení č. 458 ze dne 15. 

května 2000, kterým byl uveden do užívání dokument „Národní politika jakosti". 

Sociální služby jsou služby veřejné, tedy financované z veřejných zdrojů, a je 

Proto potřeba sledovat způsob a efektivitu jejich využití. Smyslem hodnocení kvality 

sociálních služeb je navíc ochrana zranitelných skupin obyvatelstva, к nimž uživatelé 

sociálních služeb patří, před poskytnutím nekvalitní služby či institucionálním 

zneužitím, a poskytování takových služeb. 
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Zajištění kvality v sociálních službách bude dle zákona o sociálních službách 

dosahováno dvěma stupni. Organizace, která bude chtít poskytovat sociální služby, 

bude především muset získat oprávnění к poskytování sociálních služeb, tzv. 

registraci54. V této fázi bude posuzován její záměr, který bude muset vyhovovat 

stanoveným požadavkům, tedy standardům. Dalším stupněm bude pravidelné 

hodnocení poskytovaných služeb v procesu inspekce55. 

Zajišťování a ověřování kvality je založeno na existenci standardů, tedy 

měřítek, jejichž plnění a realizace mohou být měřeny. Ministerstvo práce a sociálních 

věcí přistoupilo ke standardizaci sociálních služeb ve spolupráci se zástupci desítek 

poskytovatelů sociálních služeb a první verze standardů kvality sociálních služeb 

byla vytvořena v květnu 2000. Vytváření standardů vyvolalo širokou diskusi mezi 

poskytovateli, uživateli a zřizovateli sociálních služeb o stávající kvalitě sociálních 

služeb, o její závislosti na finančních prostředcích, personálním obsazení, 

technickém vybavení apod. V souvislosti s deklarovanými principy reformy sociálních 

služeb, především princip respektu к uživatelům sociálních služeb a jejich zapojení 

do procesu poskytování služby, směřovala diskuse к ústřednímu tématu - jak se 

uživatelům žije v sociálních službách rezidenčního charakteru, jaká je jejich kvalita 

života. 

5.2 Sociální služby ve Velké Británii 

Sociální služby jsou ve Velké Británii službami veřejnými, využívá je 1,5 

miliónů lidí a je na ně ročně vynakládáno devět miliard liber. Britská vláda prohlásila 

rozvoj a kvalitu sociálních služeb za svou prioritu, sociální služby jsou považovány za 

důležitý nástroj při sociálním začleňování ohrožených skupin obyvatel. Sociální 

služby ve Velké Británii jsou poskytovány na místní úrovni, tedy co nejblíže 

к občanovi. Za zajištění sociálních služeb odpovídají místní samosprávy. Pro 

poskytování sociálních služeb zřizují vlastní zařízení nebo služby zajišťují smluvně 

od nestátních neziskových organizací. 

54 § 78 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 
55 § 97 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
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Zkušenosti s transformačním procesem 

V sedmdesátých letech byla většina lidí s mentálním postižením umístěna ve 

velkých ústavech k tomu účelu postavených, které jen zvyšovaly závislost těchto lidí. 

Na začátku osmdesátých let existovalo dostatek důkazů o tom, že lidé s mentálním 

postižením mohou úspěšně žít jako aktivní a přijímaní členové svých komunit. 

V tomto období se ukazovaly velké ústavy jako nevhodné a služby neodpovídaly 

potřebám klientů. Ústavy byly velké a neosobní, nevhodně umístěné na to, aby 

pomáhaly integraci mentálně postižených s jejich komunitou a poskytly jim možnost 

navázat osobní vztahy. Nové služby měly sledovat několik hlavních zásad. Podle 

nich by lidé s mentálním postižením měli mít právo na normální život v komunitě a 

měli by mít stejná práva na běžné služby. 

Zkušenosti s transformačním procesem ve Velké Británii mimo jiné ukázaly, že 

finanční stimul sám o sobě neznamená kvalitní služby a kvalita záleží na těch, kteří 

jsou zodpovědní za poskytnuté služby. Zvolená strategie nebyla vždy v daném čase 

v souladu s platnou legislativou, což vytvářelo překážky. Značná zpoždění mělo 

přemístění mentálně postižených do nových ubytovacích kapacit, které se nepodařilo 

včas zajistit. Po téměř naplnění dané strategie se zároveň ukazovala nutnost 

vytvoření plánu dalšího postupu a vytvoření systému hodnocení a kontroly kvality 

poskytovaných služeb.56 

Zajištění a hodnocení kvality služeb ve Velké Británii 

Inspekce sociálních služeb má ve Velké Británii velkou tradici.57 Jejím 

prostřednictvím jsou identifikovány příklady dobré praxe, ale i takové služby, které 

nemají dostatečnou kvalitu a jsou neefektivní. Zjištění v rámci inspekce vedou ke 

zkvalitňování sociálních služeb ve prospěch jejich uživatelů. Do dubna roku 2002 

byla inspekce organizována na místní a oblastní úrovni. Inspekční činnost 

vykonávalo celkem 230 subjektů (150 místních úřadů a 80 zdravotnických komisí). 

Nevýhodou tohoto systému byla různá úroveň požadavků v různých oblastech, které 

si samy stanovovaly standardy sociálních služeb. Takto organizovaná inspekční 

56 
Výběr z přednášky Andrey Tailor a Micka Howartha: Stručné seznámení se strukturou sociálních služeb 

ve Velké Británii a Walesu (studijní pobyt 2002). 

67 Volně dle přednášky Johna Townsenda: Úloha inspekce u systému decentralizovaných sociálních služeb 
z Perspektivy orgánu místní samosprávy. 
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služba nebyla ani dostatečně objektivní - místní úřady kontrolovaly vlastní zařízení 

sociálních služeb. V dubnu roku 2002 vznikla Národní komise pro standardy péče58 

na základě zákona o standardech péče z července roku 2000. Celostátní standardy 

péče stanovuje ústřední vláda. 

Národní komise pro standardy péče má tyto hlavní cíle: 

• chránit ohrožené dospělé a děti 

• určovat, zda služby regulované komisí uspokojují potřeby uživatelů a zajišťují 

prostřednictvím těchto služeb jejich prosperitu a začlenění do společnosti 

• prosazovat celostátní standardy a v průběhu doby podávat vládě návrhy na 

jejich zdokonalení 

• vytvářet partnerské vztahy se všemi zainteresovanými osobami 

Samotný proces inspekce je velmi dobře technicko administrativně ošetřen. 

Velká pozornost je věnována přípravné fázi, kdy jsou analyzovány písemné 

dokumenty i reference od uživatelů, rodinných příslušníků, sociálních pracovníků a 

dalších zainteresovaných osob. Inspektorský tým získává přehled o kontrolované 

službě i řadu důkazů o její kvalitě, které může ověřovat přímo na místě v průběhu 

šetření. Při šetření na místě je v současné době kladen důraz na rozhovory 

s uživateli a přímými pracovníky.59 Po ukončení práce v terénu se inspekční tým 

schází a porovnává zjištěné informace o službě, eventuelně doplňuje další potřebné 

informace. Konečnou fází je vypracování závěrečné zprávy a odeslání poskytovateli i 

zřizovateli služby. Závěrečná zpráva je zveřejňována. Samostatnou oblastí inspekční 

činnosti je vyřizování stížností na kvalitu poskytovaných služeb v konkrétním 

zařízení. Pro vyřizování stížností platí jasná pravidla a postupy. Ke všem stížnostem 

a to i к anonymním, je zachováván stejný přístup. Stížnost je přidělována 

konkrétnímu inspektorovi к vyřízení a ten zodpovídá za její vyřízení podle daných 

postupů. V rámci vyřizování stížnosti se provádí také místní šetření, které má 

většinou formu neohlášené inspekce. Výsledek vyřízení stížnosti se sděluje 

58 Čerpáno z přednášky Heathera Dinga: Úloha Komise pro národní standardy péče. 

59 V počátcích inspekce tomu tak ve Velké Británii nebylo, inspekce se spíše zaměřovala na plnění norem a 
postupů organizace. 



Jiří Miler: Klíčové aspekty kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče - 33 -

stěžovateli včetně sdělení dalšího postupu a dalších možností stěžovatele, pokud by 

nebyl s výsledkem vyřízení spokojen. 

Inspekční činnost je zaměřena především na zlepšování kvality sociálních 

služeb a je kladen důraz na partnerské vztahy se všemi zainteresovanými subjekty. 

Mottem Národní komise je: „Chceme pracovat s poskytovateli, nechceme stát proti 

nim". Zjištěné nedostatky jsou formulovány v potřebná opatření a je průběžně 

kontrolováno jejich naplňování. Existují však situace, kdy nedodržování pravidel a 

předpisů ohrožuje kvalitu života uživatelů a v těchto případech se přistupuje 

к úřednímu vymáhání, s cílem dosáhnout souladu s legislativou, standardy, pravidly 

pro chování personálu a podmínkami pro registraci. Stanovuje se okamžitý 

požadavek pro předmětnou službu na odstranění zjištěných závad. V případě, že 

není zjednána náprava, zvažuje se trestní stíhání nebo uložení změněných 

podmínek registrace, eventuelně zrušení registrace.60 

Zkušenosti britských odborníků mohou výrazně pomoci vyhnout se některým 

úskalím české inspekci, která je součástí schváleného zákona o sociálních službách 

a která se v současné době v ČR ustavuje. 

Čerpáno z přednášek během studijního pobytu ve Velké Británii v roce 2002: 
John Cypher, ředitel ISS West Midlands: Standardy, metodika, vypracování zpráv a zkvalitňování služeb 
Graham Woods: Příklady z inspekce sociálních služeb poskytovaných seniorům a osobám s potížemi při studiu 
Meena Randhawa: Nové trendy vývoje v činnosti inspekce sociálních služeb 
Joan Morton: Metodika inspekce ve Velké Británii 
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6 KLÍČOVÉ ASPEKTY KVALITY ŽIVOTA V ÚSTAVECH 
SOCIÁLNÍ PÉČE 

6.1 Cíle a způsoby poskytování služeb 

6.2 Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 

6.3 Individuální plánování poskytovaných služeb 

6.4 Návaznost na další zdroje 

6.5 Personální zajištění služeb 

6.6 Prostředí a podmínky pro poskytování služeb 

Jak jsem již zmínil v úvodu disertační práce, moji snahou je zkoumat a 

pojmenovat souvislosti klíčového aspektu vždy ve vztahu к procedurálním, 

personálním a provozním standardům kvality sociálních služeb, které jsou 

v současné době s kvalitou sociálních služeb nejvíce spojovány. Při hledání a 

formulaci „klíčovosti" toho, co kvalitu života dospělých lidí s mentálním postižením 

v ústavech sociální péče zásadním způsobem ovlivňuje, jsem využil zmíněných 

standardů kvality sociálních služeb, vlastní poznatky a především zkušenosti a 

názory vedení šesti ústavů sociální péče pro dospělé v Libereckém kraji. Prokázalo 

se, že úloha ředitelů a vedoucích pracovníků v procesu dosahování kvality 

v ústavech sociální péče je totiž sama o sobě v současné době klíčová. Jasná vize a 

závazek prosazovat kvalitu od „shora dolů" je základním předpokladem jakékoliv 

změny. Ředitelé ústavů sociální péče a jejich vedoucí zaměstnanci mají vlivnou 

pozici, z níž mohou ovlivňovat kvalitu služeb, které poskytují. Management velkých 

ústavů je náročným komplexním úkolem a manažeři potřebují disponovat řadou 

dovedností. Mezi nimi jsou z hlediska kvality poskytované péče důležité zejména: 

• Rozhodnutí prosazovat vynikající úroveň kvality služeb a řešit nedostatky, 

které se v praxi vyskytnou 

• Rozhodnutí naslouchat názorům uživatelů služeb, zaměstnanců a 

ostatních osob, které mají vliv na kvalitu služby 

• Schopnost motivovat různorodé týmy pracovníků 

V březnu 2003 jsme nabídli všem ředitelům ústavů sociální péče pro dospělé lidi 

s mentálním postižením v Libereckém kraji uskutečňovat společná metodická 

setkávání. Zeptali jsme se, zda tato společná metodická setkání mají pro ně smysl a 
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jakými tématy by se případně chtěli zabývat. Všichni ředitelé vzájemné metodické 

setkávání uvítali а к jejich možnému obsahu vyslovili tato očekávání: 

• Řešení konkrétních situací 

• Výměna zkušeností, kontakty s ostatními, kteří provozují stejnou či 

podobnou službu 

• Vzdělávání, možnost řešit společné problémy přizváním odborníka na 

pracovní schůzku, supervize ředitele 

• Vytváření metodiky poskytovaných služeb, problém společně prodiskutovat 

a vytvořit jednotná pravidla na krajské úrovni 

• Více se dozvědět o standardech kvality 

• Dostat podporu při zavádění standardů ze strany zřizovatele 

• Zavést systém hodnocení a sebehodnocení v zařízení 

• Zjistit, kudy vede cesta ke zlepšení kvality, co můžeme udělat sami a co s 

podporou61 

Postoje, otázky a potřeby ředitelů62 v oblasti zabezpečování kvality života lidí 

s mentálním postižením v ústavech sociální péče je možné rozčlenit do šesti 

klíčových oblastí. Ty se také staly základem pro vlastní výzkum klíčových aspektů 

souvisejících s kvalitou života dospělých lidí s mentálním postižením v rámci 

disertační práce. 

1 • Cíle a způsoby poskytování služeb 

• Jak specifikovat cílovou skupinu 

• Jak definovat poslání a poskytované služby 

Dlouholetá a zkušená ředitelka ústavu zformulovala svá očekávání takto: 
»Domnívám se, že na našich společných schůzkách by vůbec nebylo od věci, kdybychom probírali standardy 
jeden po druhém a z praxe se vzájemně upozorňovali na možné chyby, které třeba nevědomky děláme. Tento 
zPůsob máme na pracovišti zařazen do vzdělávání pracovníků v přímé péči a jsem přesvědčena, že tato 
soustavná práce se standardy má smysl. Standardy se tak nestávají nějakým strašákem, který má kontrolovat 
naši práci, či "nástrojem к přidělávání ohromného množství papírů", ale stávají se pomocníkem toho, jak práci 
zkvalitnit. V podstatě jsou standardy "polidštěny" a jejich obsah se stává nástrojem к možnému zjištění 
nedostatků, chyb, ale třeba i toho, že si řekneme, vždyť toto běžně děláme, pouze jsme to neuměli správně 
nazvat či zformulovat". 

62 Na prvním metodickém setkání jsem všechny ředitele požádal o jejich formulaci konkrétních otázek, které 
souvisejí s kvalitou života uživatelů v jejich ústavech a nad kterými by chtěli spolupracovat s ostatními kolegy 
2 jiných ústavů. 
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2. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 
ě Stanovení pravidel a řešení zodpovědnosti organizace (a jejích 

zaměstnanců) při umožnění volného pohybu uživatelů mimo ústav Jak lze 

tuto problematiku ošetřit právně a z hlediska pojištění odpovědnosti? 

• Jak a zda provádět výběr uživatelů pro volný pohyb mimo ústav a podle 

jakých pravidel 

• Je zaměstnanec při uvolnění uživatele ze svěřené skupiny zodpovědný za 

jeho bezpečnost a jednání ? 

• Jak stanovit míru přípustného rizika volného pohybu mimo ústav pro 

uživatele, zaměstnance, organizaci, i ve vztahu к jiným subjektům - např. 

lidem poškozeným dopravní nehodou zaviněnou uživatelem? 

• Výměna zkušeností z uplatňování a možností praktického dodržování 

práva uživatelů na soukromí v podmínkách ústavního ubytování a provozu 

• Oblast střetu zájmu - právo na kapesné, oblečení, účast na aktivitách, 

kontakt s vrstevníky a přáteli, např. i telefonní styk, rovnocenné právo v 

rodině apod. 

• Zabývat se formou, obsahem, zpracováním dohody o poskytovaných 

službách 

• Jak zajistit možnost stěžovat si uživatelům s těžkým postižením 

• Popsat situace, kde může docházet к porušování práv uživatelů služeb 

3. Individuální plánování poskytovaných služeb 

• Jak mají vypadat individuální plány 

• Otázka agresivity (verbální i brachiální) mezi uživateli nebo uživatel-

pracovník 

• Zabývat se individuálními plány klientů, forma, obsah, vyhodnocování 

4. Návaznost na další zdroje 

• Jak zajistit do ústavu dobrovolníky 

• Spolupráce s lékaři, psychiatrickou léčebnou 

• Otázka střetu zájmu uživatel - rodič 

• Pravidla pro spolupráci s rodinami uživatelů 

• Jak získávat nové přátele 
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• Otázka možnosti pracovního začlenění uživatelů služeb - držitelé 

invalidního důchodu 

• Zkušenosti se Správou sociálního zabezpečení při snaze změnit zařazení 

důchodců ze skupiny "A" do "B"63 

• Podporované zaměstnávání - vlastní zkušenosti poskytovatelů služeb nebo 

zkušenosti ze spolupráce s agenturou 

5. Personální zabezpečení poskytovaných služeb 

• Ucelené vzdělávání týmu (obsah - priority) 

• Supervize ředitelů i týmu pracovníků 

• Zařazování pracovníků dle nového katalogu prací 

• Jak stanovit optimální počet pracovníků pracujících v přímé péči, aby byla 

zajištěna kvalita poskytovaných služeb 

• Zabývat se mírou přímé výchovné práce vychovatelů, zamyslet se nad 

otázkou nepřímé výchovné práce 

• Zabývat se „Etickým kodexem pracovníka v sociálních službách" 

• Zabývat se zařazováním pracovníků do nových platových tříd, pracovním 

označením, potřebnou kvalifikací 

• Hledat optimální poměr pracovníků v přímé péči a pracovníků zajišťujících 

provoz (stravování, praní, žehlení a mandlování prádla, apod.) 

• Otázka povinnosti mít ve službě vždy odbornou zdravotní sestru, zda 

nestačí jen ošetřovatelka nebo sanitárka, která je levnější 

• Otázka prolínání činností zdravotní sestry a sanitárky s výchovnou prací -

je to možné zahrnout do pracovní náplně? 

6- Prostředí a podmínky pro poskytování služeb 

• Chráněné byty - asistentské služby, např. uživatelé zde žijí na základě 

rozhodnutí o celoročním pobytu, přitom nečerpají nezbytné služby v takové 

míře jako uživatelé v ústavu 

• Řešení koncepce ústavu - stárnutí uživatelů, zhoršování jejich mobility, 

možnost důstojně prožít stáří 

63 
odst.1., § 39 Zákona č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění 
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Ukázka příkladů dobré praxe uvedených řediteli ústavů64: 

• Podklady pro zpracování základních údajů komplexních hodnocení uživatelů 

• Zkušenost s postupy při změně rozhodnutí o plném invalidním důchodu 

přiznaném uživatelům s mentálním postižením podle bodu A na bod В dle 

odst.1., § 39 Zákona č.155/95 Sb., o důchodovém pojištění, umožňujícím za 

zcela mimořádných podmínek soustavnou výdělečnou činnost 

• Zkušenosti se zapojováním uživatelů do práce mimo ústav 

• Pracovní náplně jednotlivých pracovních funkcí 

• Dobrá spolupráce s rodiči 

• Komunitní setkávání, přínos pro uživatele i zaměstnance 

• Zapojování uživatelů do práce s počítačem 

• Zapojování uživatelů do života v přirozeném prostředí - pedikúra, kadeřník, 

divadlo, bazén, knihovna, výlety, restaurace, cukrárna 

• Respektování individuálních potřeb a přání uživatelů - barva vlasů, vlastní 

výběr oblečení, účast na nákupu nového oblečení 

• Pravidelné rekreačně-rehabilitační pobyty všech uživatelů v tuzemsku i 

v zahraničí 

• Funkční individuální plány na stanovené období 

• Vypracovaná pravidla jednání se zájemcem o službu 

• Zkušenosti s psaním projektů a žádostí o finanční podporu 

• Nabídka respitních pobytů a dále nabídka služby zcela dle potřeby uživatele, 

tzn. celoroční, týdenní, denní (i pouze odpolední), víkendy, jak kdo potřebuje 

• Stravování - rozčlenění stravovací jednotky, zkušenosti se stravováním přímo 

v jednotlivých skupinách ( účtování atd.) 

• Zkušenosti se skupinovým a chráněným bydlením 

• Párové soužití, sexuální osvěta 

• Zkušenost s navracením částečné způsobilosti к právním úkonům u dvou 

uživatelů (zatím negativní, věc je v odvolání) 

64 Na další metodické skupině dostali ředitelé a vedení ústavů za úkol nabídnout kolegům oblasti kvality, v kterých 
se jim již podařilo leccos vykonat nebo s nimiž mají dobré zkušenosti. Přenos vlastních zkušeností, případných 
těžkostí, ale především příkladů dobré praxe, se v rámci metodických skupin vedení ústavů sociální péče ukázal 
jako jedna z nejúčinnějších metod vzdělávání v oblasti kvality sociálních služeb. 
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6.1 Cíle a způsoby poskytování služeb 

Základní požadavek na sociální službu je definován v cíli sociálních služeb: 

„Umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují 

služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního 

společenství, žít běžným způsobem. Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí 

důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné."65 Základem 

standardu kvality č.1 je stanovení poslání, cílů a cílové skupiny sociální služby a 

vytvoření základních hodnot a principů. Na základě těchto vydefinovaných oblastí 

jsou pracovníci sociální služby povinni vytvořit své vnitřní předpisy, ve kterých 

stanoví, jakým způsobem a podle čeho se v dané službě řídí. Nedílnou součástí 

tohoto standardu je vytváření příležitostí к tomu, aby uživatelé mohli uplatňovat 

vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí. Ve většině rezidenčních 

zařízení lze často obtížně, z důvodů nutných institucionálních pravidel, toto kritérium 

naplnit. Také kriterium vytvoření vnitřních pravidel pro ochranu uživatelů před 

předsudky a negativním hodnocením, jednoznačně vypovídá o tom, jak sociální 

služba uživatele vnímá a přijímá. 

Stanovení cílů a způsobů poskytovaných služeb dává poskytované službě 

potřebný rámec. Jeho naplnění zajišťuje veřejné zdůvodnění poskytované služby a 

jasnou nabídku pro možného zájemce. Další aspekty kvality se neustále к tomuto 

rámci odkazují, neboť žádná služba nemůže vykazovat svou kvalitu, nemá - li jasně 

stanovený účel své existence, co je jejím cílem a pro koho jsou její služby určeny. 

Pokud se bude ústav např. věnovat podrobnému zpracování oblastí střetů zájmů 

mezi pracovníky a uživateli a nebude mít jasně, přehledně a veřejně přístupné své 

Poslání a cíle, bude jen obtížně hledat srozumitelná a přijatelná pravidla pro tuto 

oblast. 66 

V ústavech sociální péče je naplňování tohoto klíčového aspektu 

Problematické. Vztáhneme - li se к definici sociální služby, musíme si konkretizovat 

°o znamenají termíny: „přirozená vztahová síť, být součástí přirozeného místního 

65 Obsah standardu kvality sociálních služeb č. 1 : In Standardy kvality sociálních služeb. Praha: MPSV, 2002. 

66 -, 
Z vlastní praxe si vzpomínám na situaci, kdy nám chyběla veřejná deklarace již „vnitřně" přijatého poslání -

"Podporovat samostatnost uživatele služeb v rozhodování", o kterou bychom se mohli opřít při vyjednávání 
s matkou klienta. Ta požadovala zabezpečit, aby její čtyřicetiletý obézní syn zhubl pod dohledem pracovníků. Její 
syn se byl jednoznačně schopen v této oblasti rozhodovat samostatně a „péče" ústavu by byla nadbytečná a bez 
ieho osobního rozhodnutí prakticky zbytečná a stresující pro obě strany. 
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společenství, žít běžným způsobem." Pokud ústavy sociální péče budou definovat 

své poslání jen opisem obecné definice a pracovníci nebudou o těchto termínech 

mezi sebou hovořit (jak oni jim rozumí, jak je mohou naplňovat v praxi), stane se 

jejich poslání formální a nepřesvědčivé. Řada ústavů sociální péče při diskusi a 

konkretizaci pojmu „běžný život" (volný pohyb, využívání veřejných služeb, 

zaměstnání na volném trhu práce, vedení vlastní domácnosti, individuální program 

dne) zjistí, že jejich ústav definici sociální služby nenaplňuje. Stanovení poslání 

ústavu tak, aby bylo v souladu s obecným cílem sociálních služeb vyvolává v řadě 

ústavů sociální péče velkou diskusi. Je zřejmé, že tato diskuse povede v mnoha 

případech к transformaci ústavů sociální péče, tak aby mohly naplňovat cíle 

sociálních služeb, jak byly stanoveny v dokumentu Standardy kvality sociálních 

služeb. 67 Jasné definování toho, proč zařízení existuje a jaká je jeho role v regionu 

je klíčovou informací pro zájemce o službu, ale také pro zřizovatele těchto služeb při 

optimalizaci sítě sociálních služeb. Graf č.1 ukazuje situaci v ústavech sociální péče 

pro dospělé lidi s mentálním postižením v Libereckém kraji v době hodnocení (2002 

- 2004). 

Grafč. 1 

Úroveň práce s definicí posláni a cílů • Zařízení má definováno 
poslání v souladu se 
standardem č. 1 

• Zařízení nemá definovány cíle 
a poslání 

• Zařízení má poslání obecně 
definováno jako účel ve 
zřizovací listině 

• Zařízení se definicí poslání a 
cílů zabývají 

Z celkového počtu šesti ústavů sociální péče bylo pouze v jednom z nich 

naformulováno poslání v souladu se standardem č.1. Pracovníci často diskutují na 

poradách, v jednotlivých týmech a směřují к tomu, aby uživatelé zůstávali součástí 

přirozeného místního společenství. Z hodnocení kvality dále vyplynulo, že v dalších 

67 Při různých vzdělávacích akcích a konzultacích má řada pracovníků často tendenci u poslání se dlouho 
„nezdržovat" a chtějí hned přejí к „jádru" problému. Ale mnoho problematických oblastí, které chtějí pracovníci 
ústavů řešit, má nakonec základ právě v poslání a cílech daného ústavu. 
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ústavech stanovená poslání nesměřují k tomu, aby lidé v nepříznivé sociální situaci 

mohli žít běžným způsobem života, mohli využívat veřejně dostupné služby, 

přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti. Šiška (2005) upozorňuje 

prostřednictvím vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., § 75 na to, že oprávněnost 

sociálního vyloučení některých jedinců je často i legislativně stvrzena.68 

V hodnocených ústavech se potvrdilo, že vymezené účely ústavů odpovídají 

doposud platné legislativě, a tím ani nesměřovaly к podpoře sociálního začleňování. 

6.1.1 Specifikace cílové skupiny 

Z výzkumu vyplývá, že pracovníci jednotlivých ústavů mají s definováním 

cílové skupiny problémy, často si nejsou jisti, komu jejich ústav slouží a pro které 

uživatele je služba nejpotřebnější a prioritní. V ústavech sociální péče jsou pak 

nuceni žít v jedné budově uživatelé se zcela odlišnými potřebami, na což nejsou 

pracovníci často odborně dostatečně připraveni a proškoleni. Je nutné brát v úvahu 

letitý problém umísťování do ústavů bez důkladného zjišťování skutečných potřeb 

zájemců o službu. Z dotazníkového šetření vyplývá, že z celkového počtu 246 

uživatelů je v ústavech drtivá většina (203, 82,5%) na žádost rodiny a to většinou 

z důvodu, kdy se nebyl nikdo z rodičů pro pokročilý věk už schopen o své „dítě" 

postarat. Pouze deset uživatelů je v ústavech na vlastní žádost, kdy buď nezvládali 

samostatný život, přišli o partnera nebo naopak chtěli do ústavu za partnerem přijít. 

33 uživatelů bylo umístěno do ústavu po doporučení příslušné obce či města nebo 
69 

na základě nařízené ústavní výchovy. 

V ústavech je velmi široká škála různorodých cílových skupin. Stávající 

uživatelé zde většinou žijí již léta a pracovníci ústavů si nedovedou představit jejich 

přemístění. Tzn., že účel ústavu je v současné době nějak definován, ale uživatelé 

by měli čerpat úplně jiné služby. Vyskytují se zde uživatelé s rozličnými individuálními 

Potřebami. Čím je více těchto rozličných potřeb, tím se stává daná služba složitější. 

Vzniká zde větší procento problémového chování, pracovníci i přes svou maximální 

ВД Na absurditu této vyhlášky, podle níž se ústavní sociální péče poskytuje občanům, kteří tuto péči potřebují, 
často upozorňoval ředitel ústavu v Horní Poustevně Milan Cháb. 

69 Nařízená ústavní výchova se provádí dle § 28 Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-práyní ochraně děti na 
základě rozhodnutí příslušného soudu. Příslušný úřad sleduje zejména rozvoj duševních a telesných schopnosti 
d ě t í , zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení, zjišťuje, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich 
rodiči. 
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snahu často nedokáží potřebné služby jednotlivým uživatelům poskytnout. 

Východiskem z tohoto začarovaného kruhu může být jen přehodnocení účelu a 

smyslu existence ústavu a stanovení poslání a cílů, které budou reflektovat změny 

poptávky a změny ve způsobu poskytování služeb. 

Kvalita života lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče, zejména 

jejich možnost udržovat běžné sociální vztahy s okolní komunitou, pracovat nebo 

trávit volný čas, se odvíjí také od kapacity, tedy velikosti ústavu. Vysoká koncentrace 

lidí v nepříznivé sociální situaci vede ke vzniku konfliktů a znamená vysokou 

náročnost práce lidí, kteří jsou vtákových zařízeních zaměstnáni. V analyzovaných 

ústavech v Libereckém kraji je celková kapacita 246 míst. Přehled ústavů podle jejich 

kapacity je uveden v následujících dvou grafech: 

Graf č. 2: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — _ — _ _ — _ — — — 

Kapacity jednotlivých zařízení - celkový počet 246 klientů 

20 5 до 
• ÚSP Hodkovice n.M. 

• ÚSP Mařenice 

• ÚSP Jestřebí 

• ÚSP Jablonec n.N. 

• ÚSP Nová Ves 

• ÚSP Česká Lípa 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v ústavech sociální péče, které Liberecký kraj 

zřizuje, je v současné době 246 uživatelů. Žádný ústav nemá kapacitu větší než sto 

uživatelů, což lze hodnotit jako velmi pozitivní fakt. Rozložení míst pro dospělé 

uživatele s mentálním postižením z hlediska kapacity jednotlivých ústavů je 

v Libereckém kraji vcelku příznivé.70 

V ústavech je 226 (92%) uživatelů ve věku 18 - 60 let a 20 (8%) uživatelů je 

v seniorském věku nad 60 let. Nejvíce uživatelů (14) v seniorském věku je v ústavu 

Mařenice (graf č.3) 

70 Čtyři ústavy, celkem 67 % celkové kapacity, má kapacitu do padesáti uživatelů. Dva ústavy, celkem 33%, mají 
kapacitu do 100 uživatelů. Liberecký kraj není zřizovatelem žádného ústavu, které má kapacitu nad 85 uživatelů. 
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Grafč. 3 

Věkové rozložení uživatelů ÚSP pro dospělé 

20 

• 1 8 - 6 0 let 
• nad 60 let 

226 

Zjišťování míry potřebné podpory a péče 

Ze standardů kvality vyplývá, že je nezbytné poskytovat službu podle 

zjištěných potřeb u uživatelů.71 Kvalitní poskytovatel by měl dobře znát u každého 

svého uživatele oblasti základních lidských potřeb. V některých ústavech není ještě 

běžnou praxí zjišťování těchto potřeb. Obzvlášť u uživatelů s kombinovaným 

postižením nebo těch, kteří nekomunikují verbálně, není snadné bez odborného 

vzdělání tyto potřeby systematicky zjišťovat.72 

Graf č.4 

Míra potřebné podpory 
v oblastech komunikace, sebeobsluhy, péče o domácnost, 

užívání veřejných služeb a práce 
Počty uživatelů, kteří potřebují podporu 

34 

• v jedné z výše uvedených oblastí l i v e 2 z výše uvedených oblastí 

• ve více než 2 z výše uvedených oblastí • zcela závislých na pomoci druhé osoby 

71 Míra potřebné podpory byla zjišťována ve vybraných v oblastech adaptačních dovedností (komunikace, 
sebeobsluhy, péče o domácnost, užívání veřejných služeb a práce). 
7g 

Vybrané ústavy nedisponují dostatečným počtem odborného personálu a ve většině z nich není zaveden 
systém individuálního plánování služeb. 
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Problematické je také vyčíslení počtu uživatelů, kteří by mohli a chtěli žít mimo ústav 

s nějakou podporou. Z grafů č.5 a č.6 vyplývá, že dle mínění zaměstnanců 

v současné době v ústavech sociální péče je pouze 30 uživatelů (12%) z celkového 

počtu 244 uživatelů schopno žít s přiměřenou mírou podpory mimo ústav. 

Graf č. 5 

Počet uživatelů ÚSP, kteří by mohli žít s podporou mimo zařízení 
- celkem 30 

• ÚSP Hodkovice n. M. 
• ÚSP Mařenice 
• ÚSP Jestřebí 
• ÚSP Jablonec n. N. 
• ÚSP Nová Ves 
• ÚSP Česká Lípa 

Graf č. 6 

Počet uživatelů ÚSP, kteří by chtěli žít s podporou mimo zařízení 
- celkem 18 

• ÚSP Hodkovice n. M. 
• ÚSP Mařenice 
• ÚSP Jestřebí 
• ÚSP Jablonec n. N. 
• ÚSP Nová Ves 
• ÚSP Česká Lípa 

Je nutné si uvědomit, že většina uživatelů žije v současných ústavech velmi dlouho a 

nemá zkušenosti s jinými službami nebo alternativou к ústavu. Ani samotní 

pracovníci nemají možnost ve stávajících podmínkách ústavu kvalifikovaně určit, 

kteří uživatelé by byli schopni žít mimo ústav. Pracovníci ústavu často nemají ani 

zkušenosti s poskytováním podpory mimo ústav. Lze tedy předpokládat, že jimi 

určení uživatelé jsou ti „nejschopnější" a při fungujícím systému služeb chráněného 

bydlení by jich bylo více. Také vyjádřená potřeba konkrétních uživatelů žít mimo 

ústav často není relevantní, protože si neměli možnost zažít, jaký ten život je a tudíž 
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vyjadřují často spokojenost s tím, jak žijí.73 Dá se tedy předpokládat, že čísla 

uvedená v těchto oblastech, by byla ve skutečnosti vyšší. Proto velkým úkolem při 

transformaci sociálních služeb je seznámit jednotlivé uživatele s životem mimo 

ústavní zdi. To bude velmi těžké, obzvlášť pro pracovníky ústavů, kteří budou muset 

přijmout svou změnu v myšlení, počínaje respektem práva na vlastní život jejich 

uživatelů. 

Metodické postupy poskytovaných služeb 

Vypracování metodických postupů poskytovaných služeb v jednotlivých 

ústavech sociální péče je základem pro kvalitně poskytovanou službu. Aby tyto 

postupy byly skutečně funkční, musí se na jejich zpracování podílet samotní 

pracovníci i uživatelé. Jedině tehdy, pojmenují-li se a popíší skutečně funkční 

pravidla vycházející z praxe, budou mít význam pro uživatele i pracovníky. 

V analyzovaných ústavech mají vypracované jen některé metodické postupy 

poskytovaných služeb a většinou pouze částečně. Většinou se jedná o určitá pravidla 

v domácích, organizačních a provozních řádech. Tyto směrnice jsou často dobrým 

začátkem a podkladem pro zpracovávání metodických postupů. Ukazuje se, že 

v ústavech jsou často zvykově užívány fungující postupy, avšak nejsou písemně 

zakotveny a ne všichni (zejména noví pracovníci) je umí používat.74 

Uplatňování vlastní vůle uživatelů 

Z výzkumu vyplývá, že dostupnost příležitostí к vlastnímu rozhodování a 

možnosti uplatňování vlastní vůle, je jen pro některé skupiny uživatelů. V těch 

ústavech, kde byla deklarována snaha o vytváření příležitosti к uplatňování vlastní 

vůle uživatelů, nebylo konkrétně uvedeno o jaké příležitosti se jedná. Některé ústavy 

tyto příležitosti nevytvářejí, např. omezují pobyt uživatelů mimo ústav, stěhují 

uživatele bez předchozího projednání, uživatelé se musí přizpůsobovat pevnému 

73Matoušek (1999) uvádí, že „hospitalismus je stav dobré adaptace na umělé ústavní podmínky doprovázený 

snižující se schopností adaptace na neústavní život." 

74 
Příklady vytvořených metodických postupů nebo pravidel ve vybraných ústavech: protokol sexuality, 

komplexní hodnocení uživatelů služby, nouzové a havarijní situace, postup při úmrtí, úhrada za pobyt, 
ošetřovatelské standardy. 
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režimu dne, často nevhodně stanovenému vzhledem к jejich přání a potřebám.75 

Přijetí uživatelů společností je často také podmíněno tím, jaké možnosti к jejich 

přijetí pracovníci ústavu vytváří již uvnitř samotného ústavu. To znamená, jakým 

způsobem jsou uživatelé přijímáni hlavně pracovníky a všemi, kteří s nimi přicházejí 

do kontaktu. Zařízení by mělo vytvářet pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky 

a negativním hodnocením. V řadě ústavů nejsou tato pravidla vypracována a 

stigmatizace uživatelů je běžnou součástí poskytovaných služeb.76 

Shrnutí 

Při určování poslání a cílů ústavu sociální péče je třeba vždy nalézt odpověď 

na tři otázky: „Komu a proč služby poskytujeme?" „Co je smyslem služeb, které mu 

poskytujeme?" a „Jaké by naše služby měly být?". Smyslem poslání je poskytnout 

všem zaměstnancům, uživatelům a jejich rodinným příslušníkům, jasnou představu o 

zaměření a významu činností organizace. Jasné prohlášení o posláni každého 

ústavu je základním nástrojem při zajišťování kvalitní péče. Poslání organizace je 

jako vlajková loď, která určuje základní směr nebo směry působení organizace.77 

75 
Příklady vytváření příležitostí к uplatňování vlastní vule uživatelu 

• svoboda pohybu po budově i mimo ni 
• stravování v obci 
• volba volného času a jeho trávení 
• volba jídla 
š nákupy v obci 

76 
Příklady stigmatizace uživatelů 

• uživatelky chodí na veřejnosti ve skupině vždy pod vedením vychovatelky 
iï uživatelky nosí na veřejnosti stejný oděv 
• dospělí uživatelé mají kojenecké lahve na stolech 
• na pokojích jsou volně naskládané pleny 
• veřejné používání „gramofonu" (slangový výraz pro toaletní křeslo pro imobilní uživatele) 
• skříně jsou označené jménem a zkratkou jako prádlo 
• na dveřích jsou čísla diet a evidenční čísla ošacení 

77 Vedení ústavu se rozhodlo přejít u dospělých lidí s mentálním postižením od poskytování plošné péče 
к individuálnímu poskytování služeb a podpory. V rámci této změny začali klienti uklízet své pokoje samostatně, ti 
„schopnější" uklízeli také společné prostory ústavu. Vše v rámci „podpory jejich samostatnosti" a bez finančního 
ocenění. Na tuto změnu zareagovala matka jedné uživatelky, že si nepřeje, aby její dcera uklízela, neboť si 
služby platí, takže jí musí být poskytovány. Vedení a pracovníci vnímali vzniklou situaci velmi negativně, 
především proto, že přechod od komplexní péče vnímali jako významnou kvalitativní změnu. Při společném 
rozebírání celé situace se ukázala řada podnětů, které by mohly pomoci celou situaci řešit. Pracovníci došli 
k tomu, že podcenili již projednání tak významné změny v poskytování služeb, a celou věc znovu projednají 
s uživateli, ale i jejich rodinami a blízkými. Zjistilo se, že „podpora samostatnosti" uživatelů není v dosavadním 
účelu ústavu podle Vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., stanovena. Očekávání rodinných příslušníků nebo uživatelů 
pak mohou být pak naprosto odlišné od toho, co služba hodlá nabízet. Pracovníci si také uvědomovali odlišnost 
uklízení „svého" životního prostoru a uklízení společných prostor bez finančního ohodnocení, které by mohlo být 
také vnímáno jako zneužívání uživatele v oblasti pracovního začlenění. Tento stav by byl přijatelný jen 
vkomunitním bydlení za předem stanovených pravidel a s jiným posláním, což nebyla situace jejich ústavu. 
V případě uklízení vlastních pokojů se potvrdila nutnost vydefinování poslání služby. 
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V analyzovaných ústavech sociální péče se potvrzuje nutnost stanovit další 

kritéria pro přijímání do ústavů z hlediska potřebné podpory. To přispěje 

к zefektivnění vynakládaných finančních prostředků na pobytové služby a současně 

ke zkvalitnění života současných i potenciálních uživatelů. Vysoké počty uživatelů 

žijících v ústavech často neumožňují individuální přístup pracovníků a problematicky 

je naplňováno zejména právo na soukromí, přístup ke vzdělávání, resp. přístup 

к zaměstnání. Některé ústavy nesměřují к naplnění obecného cíle sociálních služeb 

- umožnit uživatelům využívat místního společenství a žít běžný život srovnatelný se 

životem vrstevníka. Proto v nich bude nutné přijmout řadu transformačních opatření. 

Na rozvoj osobnosti uživatelů má velký vliv prostředí, ve kterém žijí, individuální 

přístup a vhodné prostorové podmínky s právem na soukromí. U uživatelů 

v produktivním věku potom záleží na jejich realizaci v zaměstnání, na možnosti 

výběru domova a života podle svého rozhodnutí a přání. Vážným problémem 

vyplývajícím z rozboru cílových skupin ve sledovaných ústavech je segregace žen 

v rámci tří ústavů sociální péče. V některých ústavech nemohou uživatelé dostatečně 

uplatňovat své schopnosti a dovednosti, jak by tomu mohlo být v běžném životě. 

Schopnost a přirozenou potřebu se pohybovat ve společnosti a potřebu oddělit svůj 

pracovní a soukromý život, potřebu nebýt vnímán jako klient ústavu, ale jako soused, 

student či pracovník. Pro nás tak samozřejmé věci každodenního života jsou pro 

většinu lidí žijících v ústavech na okrajích obce, či na samotě, nedostupnou 

záležitostí. Z uvedeného vyplývá potřeba připravit plán přechodu uživatelů 

v produktivním věku do těch podmínek, které budou reagovat na jejich nepříznivou 

sociálních situaci (služby chráněného bydlení, podporovaného zaměstnávání apod.). 

Je potřebné hledat jiné typy sociálních služeb a podporovat rozvoj sociálních služeb 

na úrovni obcí a měst. 

Doporučení v oblasti vzdělávání 
Ř Zavádění písemných pravidel, principů a metodických postupů 

• Provedení důkladné analýzy potřeb současných uživatelů ústavu a 

specifikace cílové skupiny 

• Diskutovat v základních týmech o poslání, cílech ústavu 

• Vyhodnocení potřeb uživatelů a individuální plánování jejich přechodu do 

jiné služby nebo do obce 
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6.2 Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 

6.2.1 Způsobilost к právním úkonům a její dopady na život lidí s mentálním 
postižením 

Oblast práv lidí s mentálním postižením byla a doposud je provázena velkými 

zmatky a podmínky jsou v tomto směru ve většině ústavů velmi omezující a limitující. 

Přirozená a často potřebná právní ochrana - zbavení či omezení způsobilosti 

к právním úkonům, se mnohdy paradoxně stává základní příčinou omezování 

základních lidských práv lidí s postižením v ústavech. V ústavech stále často 

převažuje atmosféra, kdy obhajoba postojů se očekává spíše od těch, kteří se 

zasazují o prosazování a dodržování základních lidských práv lidí s postižením 

žijících v ústavech. Jako by bylo stále jednodušší pod zástěrkou „ochrany a zájmů" 

lidí žijících v ústavech poskytovat „komplexní" péči bez rozdílu individuálních potřeb 

a tedy bez většího rizika. Je důležité vytvořit takovou atmosféru, kde přestanou 

pochybovat, obávat se a skládat účty ti, kteří chtějí pomoci lidem s postižením 

domoci se jejich práv na důstojný život. To by měli naopak činit ti, kteří jakýmkoliv 

způsobem práva lidí s postižením omezují.78 

Povinnosti, které se týkají kvality služby, upravuje pro poskytovatele současná 

legislativa pouze v oblasti obecně technické, hygienické a personální. Stále ještě 

neexistují dostatečné motivační mechanismy pro zvyšování kvality služby v oblasti 

respektu к právům uživatele a podpory jeho nezávislého života. Dodržování a 

respektování práv uživatelů poskytovatelem služby v průběhu jejího sjednávání, 

trvání a ukončování je obsahem standardu kvality č.2. Východiskem tohoto 

standardu je Listina základních práv a svobod79: „Lidé jsou svobodní a rovní v 

důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné." Ochrana práv uživatelů, jak vyplývá ze závěrečné 

zprávy z pilotních inspekcí, kterou zveřejnilo MPSV ČR80, je velmi problematickou 

oblastí rezidenčních služeb. Uživatelé těchto služeb jsou závislí na zařízení a jeho 

78 Tomu výrazně přispívá od 1.1.2006 činnost Veřejného ochránce práv (poslání, pravomoci a působnost 
veřejného ochránce práv je upravena v Zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv), který je oprávněn s 
vědomím vedoucích ústavů, a to i bez předchozího upozornění vstupovat do všech prostor a provádět šetření, 
nahlížet do spisů, klást otázky jednotlivým zaměstnancům, být přítomen při ústním jednání a provádění důkazů a 
klást přítomným osobám otázky (http//www.ochrance.cz). 

79 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

80 http//www.mpsv.cz 

http://www.ochrance.cz
http://www.mpsv.cz
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personálu téměř ve všech oblastech svého života: bydlení, jídlo, sebe obsluha, 

trávení volného času, vzdělávání, pracovní uplatnění. Z dřívější praxe, která byla 

zavedena v 60. a 70. letech minulého století je omezování osobních práv a svobod 

vnímáno v řadě ústavů jako norma a bývá zaměňováno za ochranu uživatelů a péči 

o jejich bezpečnost a zdraví. 

Základní lidská práva patří všem lidem bez rozdílu věku, počtu končetin, 

ostrosti vidění či výšky tzv. IQ a každému člověku jsou vlastní od narození. Případné 

omezení základních práv a svobod je možné pouze na základě zákona, mimo zákon 

nelze základní lidská práva omezit v žádném případě81. Řadu práv uživatelů lze 

nalézt přímo ve Standardech. Požadavek ochrany uživatelů je také důležitou 

součástí evropských politik v oblasti služeb v obecném zájmu82 . Evropská komise 

zveřejnila Zelenou knihu o službách v obecném zájmu jako konzultační materiál pro 

všechny zainteresované strany. Výsledkem konzultačního procesu by mělo být přijetí 

rámcové směrnice, kterou by členské státy musely následně transponovat do své 

legislativy83. 

V naplnění požadavků ochrany práv uživatelů je potřeba poskytovatelem 

definovat právě ty oblasti, které při poskytování služeb práva uživatelů ohrožují. 

Účinnou prevencí před porušováním práv jsou vnitřní pravidla, která v praxi zamezují 

porušování práv uživatelů a předcházejí možným střetům zájmů mezi uživateli a 

pracovníky zařízení. Důležitým mechanismem pro zajištění ochrany práv uživatelů a 

zkvalitnění praxe je realizace efektivního postupu při řešení stížností. Postupy při 

vyřizování stížností musí být uživatelům dostupné a musí být použitelné v prostředí, 

ve kterém se rezidenti cítí schopni si stěžovat bez obav a pocitu obětování se. 

Mnoho ústavů v poslední době revidovalo své písemné předpisy pro podávání a 

řešení stížností a nyní potřebují zhodnotit jejich fungování. 

Otázka právního postavení osob, u nichž došlo к omezení či zbavení 

způsobilosti к právním úkonům, je stále předmětem častých nejasností, nesprávných 

výkladů nebo nepochopení již existující právní úpravy. Lidská práva jsou podstatným 

znakem právního státu a jsou projevem civilizace na vyšší kulturní úrovni, výrazem 

81 Volně citováno podle Průvodce poskytovatele, MPSV, 2002. 

82 Termín „služby v obecném zájmu" je používán v materiálech Evropské komise. Do této kategorie služeb patří 
'aké sociální služby. 

83 Jabůrková, M.: Seminární práce: Koncepce služeb v obecném zájmu a její dopad na sociální služby. Praha, 
Karlova universita, 2004 



Jiří Miler: Klíčové aspekty kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče - 50 -

morálky a humanismu. V demokracii musí platit zásada: „Co není zakázáno, je 

povoleno." Neboli - „ každý může činit, co není zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá. V České republice jsou lidská práva pod ochranou soudní 

moci, tzn., že v případě jejich porušení je možné se obrátit na nezávislé soudy, 

odvolací soudy vyšší instance, podat ústavní stížnost Ústavnímu soudu ČR nebo se 

svých práv domáhat na mezinárodní úrovni (Evropská komise pro lidská práva, 

Evropský soud pro lidská práva). 

Způsobilost к právním úkonům a způsobilost mít práva 

Způsobilost к právním úkonům84 je třeba odlišit od způsobilosti mít práva.85 Je 

potřebné si uvědomit, že právní subjektivity nelze nikoho zbavit a také osoba 

zbavená způsobilosti к právním úkonům je způsobilá mít práva. Uvědomění si tohoto 

faktu je více než důležité pro řadu osob, které v ústavech sociálních služeb jsou 

naprosto neadekvátně omezované v základních lidských právech, přestože pro to 

nemají pracovníci ústavu žádné právní opodstatnění. Zbavení či omezení 

způsobilosti к právním úkonům může být v řadě případů zcela nepřiměřený zásah do 

práv lidí s mentálním postižením. Jeho použitím nemusí být doceněny základní 

potřeby těchto lidí a dopady na jejich život. V minulosti bylo zbavení nebo omezení 

způsobilosti к právním úkonům dokonce „nepsanou" podmínkou pro přijetí do ústavu. 

Jednalo se však o určitou tradici, která nikde neměla žádné právní opodstatnění.86 

84 Způsobilost к právním úkonům podle Zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, § 8 
(1) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost к 
právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. 
(2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen 

uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za 
neplatné. 

85 Ta je upravena zejména v Listině základních práv a svobod, ale také v §7, odst. 1 Zákona č. 40/1964 Sb., 
Občanský zákoník: Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i 
počaté dítě, narodí-li se živé. 

86 Zbavení a omezení způsobilosti к právním úkonům je zásahem do nedotknutelnosti osoby, která je zaručena v 
Listině základních práv a svobod v čl.7. Zbavení a omezení způsobilosti к právním úkonům je upraveno v Zákoně 
č. 40/1964 Sb., OZ v § 10: 
(1) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, 

soud ji způsobilosti к právním úkonům zbaví. 
(2) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání 
alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony, soud její 
způsobilost к právním úkonům omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí. 
(3) Soud zbavení nebo omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li se nebo odpadnou-li důvody, které k nim 
vedly. 
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Zkušenosti v ústavech sociální péče ukazují, že pro lidi s mentálním 

postižením může být „nesvéprávnost" demotivující a paradoxně může působit proti 

smyslu podpory a péče. Je potřebné si uvědomit, že velká skupina lidí s mentálním 

postižením je schopna samostatně spravovat své záležitosti, jsou schopni 

nakupovat, jezdit dopravními prostředky, hospodařit s financemi, pracovat. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že z celkového počtu 246 dospělých lidí 

s mentálním postižením, kteří žijí v ústavech sociální péče, je zbaveno způsobilosti 

к právním úkonům plných 92% (227). Pouze 19 uživatelů je zbaveno pouze částečně 

nebo není zbaveno způsobilosti к právním úkonům. 

Návrh na zahájení o řízení způsobilosti к právním úkonům může podat i ten, 

kdo byl zbaven způsobilosti к právním úkonům. Jestliže již takový návrh v minulosti 

podal, soud jej zamítl a zastává názor, že nelze očekávat zlepšení jeho stavu, může 

soud rozhodnout, že mu nepřísluší právo podat znovu návrh na zahájení řízení, 

nejvýše však po dobu jednoho roku. (§ 186 občanského soudního řádu). Ten, kdo je 

oprávněn podat návrh na zahájení řízení o způsobilosti osoby к právním úkonům, se 

po zahájení řízení stává účastníkem řízení a má právo účastnit se celého řízení před 

soudem (může navrhovat další znalecké posudky, výpovědi osob, které osobu se 

zbavenou způsobilosti znají nebo s ní pracují atd.). Zde je velký prostor právě pro 

poskytovatele sociálních služeb, kteří chtějí hájit práva svých klientů. V praxi to ale 

zatím není dostatečně využíváno. Z dotazníkového šetření se tato skutečnost 

jednoznačně potvrzuje. Z celkového počtu 246 uživatelů podaly ústavy pouze ve 

dvou případech návrh na zahájení řízení o způsobilosti osoby к právním úkonům 

s cílem přehodnotit stávající stav. V jednom případě soud potvrdil bohužel původní 

stav, v jednom případě byla způsobilost к právním úkonům částečně navrácena. 

Tuto situaci je nutné řešit, neboť v minulosti byly často vydány velmi omezující 

rozsudky, nebo u osoby došlo později к rozvoji samostatnosti. Někteří poskytovatelé 

služeb se začínají o práva lidí s mentálním postižením zasazovat, avšak zkušenosti 

se změnou původních rozsudků nejsou vždy dobré.87 

87 
Dle příslušné právní úpravy je soud vždy povinen vyslechnout znalce, přičemž znalecký posudek je 

významným podkladem pro rozhodování soudu, ne však jediným. Soud jej bere v úvahu v souvislosti s ostatními 
výsledky dokazování, které slouží ke správnému posouzení věci. 
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Způsob určení rozsahu omezení způsobilosti к právním úkonům 

V případech, kdy dochází к omezení způsobilosti к právním úkonům, není 

formulace výroku snadná. § 10 odst. 2 Občanského zákoníku nestanoví žádná 

hlediska, z nichž by soudy měly při rozhodování vycházet a ponechává na úvaze 

soudu, jak bude v konkrétních případech postupovat a jaká opatření učiní. Dřívější 

úprava (částečné zbavení svéprávnosti) již v zákoně určovala, v čem takové 

omezení spočívá. Rozsah omezení lze určit pozitivním výpočtem, tj. tak, že se ve 

výroku určí, ke kterým úkonům je občan způsobilý.88 Pak jsou platné ty úkony, které 

jsou ve výroku uvedeny a ostatní neplatné. Toto určení omezení způsobilosti je 

značně omezující (např. osobě je povoleno hospodařit do 50 Kč denně). Obvykle 

přesnějším a výstižnějším bývá určení rozsahu omezení negativním výpočtem, tj. 

tak, že se ve výroku rozsudku určí, ke kterým právním úkonům není občan způsobilý. 

Důsledkem je to, že dopad je jen na právní úkony uvedené ve výroku rozsudku, 

takže všechny ostatní právní úkony jsou platné, proto je také méně omezující a je 

vhodnější a přesnější (např. osoba nemůže nakládat s částkou pouze vyšší než 

důchod apod.). Vždy však je třeba mít na zřeteli, že omezení způsobilosti к právním 

úkonům se týká jen úkonů hmotně právních, protože podklad pro takový výrok je 

vždy jen v ustanoveních Občanského zákoníku či Zákoníku práce. 

Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého 
jednání 

Při posuzování míry odpovědnosti zůstává klíčová otázka tzv. náležitého 

dohledu. Existující judikatura vyvodila, že jím nelze rozumět nepřetržitý, stálý a 

bezprostřední dohled typu „v každém okamžiku". Kdyby tomu tak bylo, pak by ve 

všech případech existovalo zavinění osoby povinné výkonem dohledu. 

Pro pracovníky ústavů sociálních služeb je dále důležité, že v případě vzniklé škody 

se zkoumá, zda byly dodrženy resortní předpisy ( např. § 6 Vyhlášky MPSV 

č. 182/1992 Sb. - maximální počty klientů ve skupině), aktuální činnost osoby 

pověřené výkonem dohledu, zda došlo к přiměřenému poučení klientů o pravidlech a 

bezpečností, míry rizika. Odst. 3, § 422 Občanského zákoníku vylučuje odpovědnost 

pracovníka, když vykonával dohled jako pověřený pracovník právnické osoby. To 

88 Podle § 34 - 42 Občanského zákoníku je právní úkon projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo 
zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. 
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ovšem neznamená zproštění se odpovědnosti ve smyslu pracovněprávním a 

v určitých případech i trestněprávním (např. vychovatel je opilý nebo se vzdálí 

z prostor, kde náležitý dohled měl vykonávat). 

Aplikace podmínek náležitého dohledu 

Fyzická osoba je zodpovědná za své jednání v tom rozsahu, v jakém byla při 

svém jednání schopna uvědomit si důsledky svého jednání a ovládat jej (podrobnosti 

stanoví příslušné zákony - Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a Občanský 

zákoník). Odpovědnost se musí posuzovat a zkoumat přísně individuálně. U 

nezletilého či mentálně postiženého se bude zkoumat jeho skutečná vyspělost a 

schopnost ovládnout své jednání a jaká je schopnost ovládnout své jednání a jaká je 

schopnost posoudit jeho následky. Neexistuje žádná obecná norma, která by 

upravovala, jaký okruh činností je schopen uživatel zvládnout. Obecně lze asi říci, že 

náležitý dohled bude potřebné důkladněji vykonávat u lidí s těžším mentálním 

postižením. Zde je velký prostor pro vnitřní pravidla, individuální plány, předem 

stanovenou míru rizika. Např. asistent v chráněném bydlení by neměl pracovat 

s uživateli bez stanovení individuálních schopností uživatele, stanovení míry rizika, 

vymezení podpory - to vše projednáno a písemně upraveno v týmu v součinnosti 

svedením a opatrovníkem. Důležité je respektovat individuální rozdíly - z toho 

vyplývá, že u různých uživatelů bychom měli podstoupit různé riziko, říká se tomu 

-kalkulované riziko". Je potřeba přesně vymezit, co daná osoba je schopna dělat a co 

ne. Je to možné udělat prostřednictvím tzv. zhodnocení rizik. Dělá se proto, aby bylo 

možné vést uživatele к naplnění svého potenciálu - lidé s mentálním postižením se 

někdy jeví jako neschopní něco dělat, míra rizika se zdá u běžných činností příliš 

vysoká. 

Opatrovník89 

Z opatrovnictví nevyplývá převzetí odpovědnosti za život, zdraví nebo jednání 

zastoupeného. V žádném případě nezakládá opatrovnictví moc opatrovníka nad 

zastoupeným v jeho osobním životě, opatrovník nemůže jednat za zastoupeného v 

Za zastoupeného činí ty právní úkony, к nimž zastoupený není podle rozhodnutí soudu způsobilý (§ 26 
Občanského zákoníku), opatrovník. Opatrovník je oprávněn jednat za zastoupeného jeho jménem, práva a 
Povinnosti vznikají přímo zastoupenému. Opatrovník nemůže být ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy 
zastoupeného (§ 22 Občanského zákoníku). Pokud zákonný zástupce spravuje majetek zastoupeného a nejde o 
běžnou záležitost- je potřeba к nakládání s majetkem souhlas soudu (§ 28 Občanského zákoníku). 
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jiných než právních věcech (udělovat nebo neudělovat souhlas k jeho účasti na 

rekreaci pořádaném ústavem, rozhodovat, zda smí kouřit, žít s partnerem, atd.). 

6.2.2 Oblast práv v ústavech sociální péče 

Graf č.1 

Stanovení oblastí práv, к jejichž porušování může v 
souvislosti s poskytováním služby v ústevech dojít 

1 

• Jsou definovány převážně písemně 
• Jsou definovány částečně písemně, ale převážně ústně 
• Nejsou definovány 

Z grafu vyplývá, že označením takových oblastí, ve kterých by mohlo docházet 

к porušování nebo omezování práv uživatelů, se poskytovatelé služeb zabývají. 

Jestliže jsem označil v úvodu této části naplňování požadavků ochrany práv za 

obecně problematickou, je pozitivní výsledek 50% poskytovatelů, kteří mají oblasti 

definovány písemně nebo alespoň již mají písemně označeny některé z oblastí 

možného porušování práv. Z hodnocení kvality vyplývá, že pracovníci sice nemají 

všechny oblasti písemně definovány, ale často diskutují o naplňování základních 

lidských práv uživatelů v souvislosti s omezením, která plynou z poskytování služeb. 

Ve třech ústavech sociální péče nemají žádné oblasti definovány. Pozitivní je 

skutečnost, že v diskusi pracovníci i těchto ústavů dokázali pojmenovat a popsat 

postup, jaký by měli pracovníci užívat. Dále byla sledována úroveň stanovení 

pravidel pro předcházení porušování práv uživatelů. Ve třech ústavech tato pravidla 

jsou stanovena v písemné podobě a ve třech nikoliv. Tento ukazatel se týká již 

konkrétnějších situací, které pracovníci řeší běžně ve své praxi a z výsledků je 

zřejmé, že význam tohoto opatření je jim více srozumitelný. Do kategorie „Pravidla 

jsou stanovena písemně" jsou zahrnuty i případy, kdy jsou vnitřní pravidla 
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zpracována pouze částečně, tzn., že nejsou ještě písemně zakotveny všechny 

postupy pro předcházení omezování práv uživatelů. Vytvoření takových postupů 

(např. umožnění volného pohybu uživatelů, pravidla pro nácvik volného pohybu 

mimo ústav) je praktické a účelné, a proto v řadě ústavů jsou tyto postupy vyjednány 

mezi pracovníky ústní formou. V jednom hodnocení se uvádí, že pracovníci sami 

vnímají písemná pravidla jako podporu a jistotu při své každodenní práci. Naplnění 

ukazatele lze dosáhnout popsáním již vyzkoušené a fungující praxe. 

Přehled oblastí, ve kterých jsou porušována práva uživatelů 

К nejčastěji uváděným situacím, ve kterých dochází к porušování a omezování 

práv uživatelů patří: 

• Nedostatek soukromí v pokojích 

• Omezení volného pohybu mimo zařízení 

• Nedostatek soukromí při intimních úkonech 

• Pevný režim dne bez možnosti individuální volby 

• Přístup к zaměstnání na volném trhu práce 

• Uživatel nemá přístup ke svým financím 

Jako důvod nedostatku soukromí uživatelů je uváděna nejen absence 

jednolůžkových, případně dvoulůžkových pokojů, eventuelně možnost vedení 

samostatné domácnosti, ale také absence jakéhokoli uzamykatelného prostoru. Ve 

dvou případech nemají dokonce uživatelé možnost vykonávat své intimní potřeby o 

samotě, protože WC v ústavu nemá dveře. Také koupání dospělých lidí probíhá ve 

skupině ve společných koupelnách. V řadě případů přetrvává pevný režim dne bez 

možnosti individuálního přizpůsobení. V rámci hodnocení byla identifikována některá 

restriktivní opatření. Tato opatření se týkají především omezování volného pohybu 

uživatelů mimo ústav (ve třech případech). V jednom případě je používána izolace 

jako výchovný prostředek pro „obtížně zvládnutelného uživatele". Tři ústavy jsou 

určeny pouze pro ženy a u řady z nich tak dochází к omezování práva na sexuální 

život.90 

90 , w o 
Mitlöhner (2004) vyslovuje pochopení, že okolí lidí s mentálním postižením se muže a dostává do obtížných 

situací, ale že to nic nemění na faktu, že „tabuizovat, odsuzovat či dokonce znemožňovat sexualitu lidem se 
zdravotním postižením, a to včetně mentálního postižení, je ze strany těch, kdož tak činí, jednáním 
Protiprávním"90 
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Situace, které se týkají ochrany práv uživatelů a na něž ústavy zaměřují svou 
pozornost: 

• Možnost zajištění volného pohybu 

• Možnosti uživatelů hospodařit se svými penězi 

• Volba individuálního denního programu 

• Volba oslovování pracovníky 

• Respektování intimity a soukromí uživatelů 

• Podávání a řešení stížností uživatelů 

• Výběr způsobů pomoci a míry poskytovaných služeb 

• Přístup к sexualitě a partnerským vztahům 

• Právo na přiměřené riziko 

Oblasti možného střetu zájmu mezi pracovníky ústavu a uživateli 

Oblasti možného střetu zájmu mezi pracovníky ústavu a uživateli, včetně 

stanovení vnitřních pravidel, která by možnému střetu zájmů předcházela, nejsou 

písemně stanovena v žádném ústavu. V ústavech dochází nejčastěji к těmto střetům 

zájmů mezi pracovníky a uživateli: 

• Stěhování uživatelů z provozních podmínek při zhoršení zdravotního stavu 

• Hospodaření s kapesným uživatelů 

• Výkon opatrovnické funkce zařízením nebo pracovníkem zařízení 

• Zájmy pracovníků a potřeby uživatelů v oblasti hygieny 

• Uplatňování denního režimu 

Zvláštní pozornost zasluhuje výkon opatrovnické funkce ústavu nebo jeho 

pracovníků к některým uživatelům. Z dotazníkového šetření vyplývá, že u 152 

uživatelů (62%) vykonává opatrovnickou funkci ústav jako společenský opatrovník 

nebo některý z pracovníků ústavu. Tato praxe je běžná a opatrovnictví přijímají 

pracovníci zařízení v dobré víře a často z nezbytnosti, protože institut veřejného 

opatrovníka funguje formálně a často nesplňuje očekávání obhajoby zájmů uživatele. 

Výkon opatrovnictví ředitelem nebo jiným pracovníkem znamená absolutní kontrolu 

nad životem uživatele a je snížena ochrana uživatele opatrovníkem, který je na 

poskytované službě nezávislý. Někteří vedoucí pracovníci si tento střet zájmů dobře 

uvědomují a situaci by si přáli změnit. Opatrovnictví vykonávané pracovníky ústavu je 

závažným problémem, které vyžaduje systémové řešení. U 94 uživatelů (34%) 
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sledovaných ústavů sociální péče je opatrovníkem někdo mimo ústav, většinou 

z rodiny. 

Práva v sobě nesou povinnost jednat odpovědně 

V souvislosti s naplňováním práv lidí s mentálním postižením je potřebné 

hovořit také o odpovědnosti a povinnostech. Dospělí lidé s mentálním postižením 

jsou zodpovědní za sebe i za své jednání. Míra jejich trestněprávní i občanskoprávní 

odpovědnosti se posuzuje v konkrétním případě bez ohledu na to, zda byli nebo 

nebyli omezeni nebo zbaveni způsobilosti к právním úkonům. Práva jsou tak 

vyvážena povinnostmi a ani lidé s mentálním postižením nemohou bezpodmínečně 

uplatňovat svá práva, jestli by to zatížilo ostatní. Důležitost práv nesnižuje 

odpovědnost lidí za své vlastní životy. Organizace je povinna pomáhat lidem 

uplatňovat svá vlastní práva i nést odpovědnost za důsledky svých činů pro druhé. 

Práva v sobě nesou povinnost jednat odpovědně. 

6.2.3 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 

Mezi významné aspekty ochrany práv uživatelů patří možnost uživatelů 

stěžovat si, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi.91 Ústavy by měly mít za 

tímto účelem stanoveny vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i 

pracovníci. Chápání tohoto aspektu úzce souvisí s filozofií přístupu občanů naší 

společnosti к podávání stížností. Doposud nebylo v našich podmínkách 

samozřejmostí, aby si zákazník, pokud nebyl s nějakými službami spokojen, 

stěžoval. V současnosti se tento přístup mění a je tedy přirozeným vývojem, že i 
v sociálních službách mají jejich uživatelé možnost vyjádřit svou nespokojenost 

s poskytovanými službami. Připomínky a stížnosti uživatelů к poskytovateli sociálních 

služeb jsou cenným zdrojem informací pro rozvoj služby a motivací ke zlepšení. 

Pomáhají к odhalení míst střetů zájmů, porušení práv nebo oprávněných zájmů 

uživatelů a zamezení opakování těchto situací. 

Zákon o sociálních službách stanoví v § 88 písm. e) povinnost poskytovatelům sociálních služeb „zpracovat 
vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to 
ve formě srozumitelné pro všechny osoby." Jiná právní úprava v současné době neexistuje (Vyhláška č. 150/1958 
Sb., o vyřizován stížností byla zrušena). Vytváření vnitřních pravidel je v kompetenci ústavů sociální péče. 
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Poskytovatel by měl zaujímat kladné stanovisko к projevovaným stížnostem a 

vytvořit ve svém zařízení atmosféru důvěry při vyřizování stížností. Současně je to 

pro poskytovatele zdroj informací, jak jednotliví uživatelé vnímají jim poskytovanou 

službu a co by si přáli změnit. Důležité je s touto procedurou, kterou si zařízení 

vytvoří, důkladně seznamovat uživatele, pracovníky i veřejnost. Nesmí se přitom 

zapomínat, že seznamování s těmito vnitřními pravidly je nekončící proces a je třeba 

jej neustále připomínat a aktualizovat. 

Ve většině sledovaných ústavů nejsou pravidla pro podávání a vyřizování 

stížností zpracována písemně. Samostatná pravidla, např. ve formě vnitřní směrnice, 

jsou zpracována ve dvou ústavech. V některých ústavech jsou pravidla pro podávání 

a vyřizování stížností součástí jiných dokumentů, nejčastěji organizačního řádu. 

Písemná evidence stížností je zaváděna ve dvou ústavech, v dalších jsou stížnosti 

zaznamenávány do denních hlášení nebo do knihy došlé pošty. V některých 

ústavech pracovníci uvádějí, že žádné stížnosti na poskytované služby ze strany 

uživatelů nejsou. Toto tvrzení však nemusí svědčit o kvalitě služeb, ale naopak o 

tom, že v ústavu nefunguje bezpečný a všem uživatelům přístupný systém pro 

podávání a vyřizování stížností. Tento předpoklad potvrzuje i zjištění, že v některých 

ústavech dotazovaní uživatelé nevěděli komu a jak si mají stěžovat. Během 

hodnocení byl zaznamenán významný posun v zájmu poskytovatelů o vytváření 

příznivé atmosféry pro vnímání stížností jako podnětu ke zvyšování kvality služeb. 

Pracovníci zařízení potřebují především podporu ve vyjasnění toho, jak definovat 

stížnost a připomínku ke kvalitě poskytovaných služeb, jakým způsobem umožnit 

těm uživatelům, kteří jsou nejvíce závislí na jejich pomoci (ležící, obtížně 

komunikující a.j.) uplatnit bezpečně a bez obav své připomínky a jakým způsobem 

zajistit systematické informování o možnostech podávat stížnosti. Písemná pravidla 

je potřeba vnímat jako završení rozsáhlé diskuse mezi pracovníky a uživateli 

zařízení. 

Příklady dobré praxe 

• Vedení ústavu se ve městě výrazně zasazuje o prosazování práv lidí 

s tělesným postižením trvale upoutaných na vozík 

• Ústav v některých oblastech vychází vstříc svobodnému rozhodnutí a volbě 

uživatelů, například partnerskému soužití ve dvoulůžkovém pokoji párům, 
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které se v ústavu seznámily, vyhoví podle možností přestěhování uživatelům 

podle jejich přání 

• Někteří uživatelé nejsou omezováni ve volném pohybu po ústavu i mimo něj 

• V ústavu jsou zavedena pravidla pro oslovování uživatelů, která jsou vůči nim 

velmi respektující 

• Ústav uplatňuje respektující přístup к uživatelům tím, že nejsou v rámci ústavu 

přemisťováni z důvodu zhoršení zdravotního stavu např. na ošetřovatelské 

oddělení 

6.2.4 Právní možnosti uživatelů v ústavech sociální péče před a po 
transformaci 

V badatelském výzkumu kvality života lidí s mentálním postižením žijících 

v ústavech sociální péče se lze s dobrými výsledky opírat o komparaci kvalitativně 

odlišného prostředí a provozních podmínek v jednotlivých ústavech. V disertační 

práci jsem к tomuto účelu využil dvou ústavů sociální péče - Hodkovice nad 

Mohelkou, kde proběhla vletech 1990 - 1998 transformace a došlo к zásadním 

kvalitativním změnám v životě uživatelů, Mařenice, kde bylo teprve v nedávné době 

rozhodnuto o nutnosti ústav transformovat a zajistit přechod stávajících uživatelek do 

kvalitativně odlišného prostředí a služeb.92 

Ústav sociální péče Mařenice 

Uživatelky mají omezené možnosti prosazovat svá práva. Budova svým 

uspořádáním a kapacitou znemožňuje poskytovat služby se zachováním prostoru pro 

individualitu jednotlivců. Většina uživatelek žije ve čtyřech až pětilůžkových pokojích 

a tím je omezena možnost zamykání pokojů, skříněk a stolků (mnohde se ani 

nevejdou). Možnost výběru s kým a na jakém pokoji by klientky chtěly bydlet je velice 

omezena. Možná porušení porušování práv uživatelů na základě zkušeností 

z poskytování služeb jsou, zejména právo na respekt, právo svobodného pohybu, 

právo hospodařit s vlastními penězi, právo na soukromí, právo bydlet, právo na 

partnerský život apod. Vnitřní pravidla, která zamezují porušování práv, způsob 

92 Zatímco v ÚSP Hodkovice nad Mohelkou se vzhledem к umístění ústavu ve městě poskytují služby i nadále 
částečně v přebudovaných prostorách ústavu a částečně v nově získaných (budova centra denních služeb, tři 
chráněné byty v areálu tohoto centra a dva byty v domě s pečovatelskou službou), provoz v ÚSP by měl být 
uzavřen zcela (nevyhovující poloha v lese mimo civilizaci). 
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kontroly jejich dodržování a analýza situací, ve kterých došlo к porušení některých 

práv uživatelů jsou v počátečním stadiu, jsou předmětem diskusí v týmech. 

V současné době mohou být porušována práva uživatelek např. i sexuálním 

obtěžováním spoluobyvatelek. Pokoje se nezamykají, klienti nemají možnost 

uzamykat si skříňku, stolek. Skříně jsou uzamykatelné jen v některých případech 

(nelze u 25 klientek). Neexistují písemná pravidla hospodaření s penězi klientů.93 

Významná zjištění v rámci hodnocení kvality: 

• Umístění budovy v odloučené oblasti (samota v lese) 

• Vnitřní uspořádání místností pro klienty a pro následné služby (spíše 

charakter ubytovny) 

• Vícelůžkové ložnice, které neposkytují dostatek prostoru a soukromí pro 

klientky 

• Nedostatečné hygienické zázemí na jednotlivých odděleních 

• Minimální soukromí na pokojích (pouze postel a stolek) při užívání 

společných prostor (společné koupání, koupelna, WC bez dveří) 

• Podřízení se pevně stanovenému režimu dne, někdy i nevhodně 

stanoveného (sprchování po svačině, večeře v 17 hod., není rozdíl mezi 

všedními dny a víkendy) 

• Odloučení od okolního světa 

• Minimální možnost kontaktu s opačným pohlavím (pouze při návštěvách 

kulturních akcí) 

Ústav sociální péče Hodkovice nad Mohelkou 

Vnitřní pravidla řeší: 

• Právo na soukromí (vstup do bytu, pokoje - ťukání, uzamykání pokojů, 

zamykání skříněk, sociální zařízení, koupelny, osobní věci, telefony, dopisy) 

• Hospodaření s finančními prostředky (sporožiro, kapesné) 

• Právo svobodné volby (stravování, oblékání, volný čas, volný pohyb) 

• Partnerský život (sexualita - zásady postojů a postupů) 

• Respektující oslovování 

93 Výtah z Analýzy ochrany práv provedené pracovníky ústavu - Rozvojový plán kvality sociálních služeb 2006 -
2009. 
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Zřetelné schopnosti ústavu: 

• Přirozené začleňování uživatelů do běžného života v obci - dostupnost, 

umístění 

Město Hodkovice nad Mohelkou má 2 500 obyvatel a od krajského města 

Liberec je vzdáleno zhruba 16 km. Okrajem města prochází dálnice, která 

spojuje Liberec s Prahou a díky tomu je zde dobrá dopravní obslužnost. Mimo 

to je zde možnost využít i vlakové spojení a tak je služba, kterou poskytuje 

zařízení dobře dostupná i pro uživatele z okolních měst. Budovy ústavu jsou 

výhodně umístěny v běžné zástavbě. Od středu města jsou vzdáleny zhruba 

15 minut pěší chůze a zároveň je i blízko do okolní přírody a lesů. Uživatelé 

mohou využívat veškeré služby ve městě, které jsou pro ně snadno dostupné 

a na druhou stranu mohou chodit na vycházky do přírody. Možnost využívat 

veškeré služby ve městě je jedna z předností ústavu, neboť tak dochází 

к přirozenému začleňování uživatelů do běžného života. 

• Oddělená sféra práce od sféry bydlení, všichni uživatelé mají možnost 

pracovat 

Všichni uživatelé v pracovní dny odcházejí ze svých bytů a docházejí pracovat 

do Centra denních služeb nebo na odloučená pracoviště. Veškeré činnosti se 

tak nekonají na jednom místě a pod jednou autoritou. 

• Individuální podpora uživatelů 

Ústav má u každého uživatele zmapované jeho schopnosti a dovednosti a na 

jejich základě je jednotlivým uživatelům poskytována adekvátní podpora 

(sebeobslužné činnosti - vaření, praní, volný pohyb uživatelů v obci, nákupy, 

cestování do okolních měst). 

• Partnerský život a sexualita 

Ústav má vypracované „Zásady postojů a postupů v oblasti sexuality". 

Ústav umožňuje společný život partnerským dvojicím. 

• Chráněné bydlení 

Možnost chráněného bydlení s minimální asistencí. 

• Přechod uživatelů do obce 

Úspěšně zvládnutý přechod dvou uživatelů do bytů v obci. 
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Dopady na život konkrétního člověka s mentálním postižením (příklady z kasuistik) 

Ústav sociální péče Mařenice 

• Uživatelka bydlí na tzv. zdravotním oddělení, na pokoji společně s dalšími 

dvěma. Pokoj je prostorově velmi malý, postele jsou těsně u sebe. Na pokoji 

má stolek, který si nemůže zamykat, říká, že ani nechce a že nikdo jí nic ze 

stolku nevezme, protože si to ohlídá. Na pokoji jsou dále šatní skříně, které 

jsou opatřeny zámkem. Uživatelka uvádí, že ke všem zámkům je jeden klíček, 

který má zdravotní sestra. Vstává kolem půl sedmé, budí je zdravotní sestra. 

Po probuzení si jde pro spodní prádlo do jiné místnosti, kde jej vydá zdravotní 

sestra... 

• Jídlo je po celý den vydáváno v pevně stanovené doby, svačina v půl třetí, 

večeře v 17.00 hodin. Trpí cukrovkou, má inzulín 3x denně. Po svačině se jde 

sprchovat. Sprchování probíhá ve společné koupelně, je jich tam více 

pohromadě, jsou nahé, to jí moc nevyhovuje, ale uvádí, že to „jinak nejde"... 

• Uživatelka uvádí, že bere nějaké prášky "na hlavu", je to proto, že někdy 

nadává sestrám. Stejně si ale myslí, že to je stejné, jako když je nemá. 

Stěžuje si, že se jí klepou ruce, což dříve nebývalo... 

• Uživatelka pracovnicím vyká, oni ji tykají... 

Ústav sociální péče Hodkovice nad Mohelkou 

• Uživatel žije na dvoulůžkovém pokoji, který je součástí skupinového bydlení 

pro pět uživatelů. Součástí skupinového bydlení je společný obývací pokoj a 

kuchyň a tři ložnice (dvě dvoulůžkové, jedna jednolůžková), WC a koupelna. 

Pokoj působí velmi útulným a zabydleným dojmem, je vybavený nábytkem 

ústavu. Uživatel má své osobní věci - rádio atd Na pokoji má skříň s osobním 

ošacením. Není příliš spokojený se svým spolubydlícím, který stále „kecá". 

Referující pracovnice dodává, že se na pokoji ale vždy dohodnou a že jeho 

spolubydlící je dokonce jakýmsi tlumočníkem myšlenek a přání respondenta. 

Po snídani odchází na pracoviště - zahrada v areálu ústavu. Rád odpočívá, 

poslouchá rádio, sleduje televizi. V práci se mu líbí. Oslovování je vzájemně 

korektní (oboustranné tykání). Uživatel je zbavený způsobilosti к právním 

úkonům, opatrovník je matka, která za ním pravidelně do zařízení jezdí 1x za 

měsíc a dále respondent tráví delší časové úseky doma o prázdninách, 
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velikonocích a svátcích. Má invalidní důchod, v oblasti zacházení s penězi 

potřebuje značnou podporu, nezná hodnotu peněz, kapesné spravuje 

vychovatelka. Svou klíčovou pracovnici zná. Pokoj si uklízí sám, zvládne i 

drobné úkony v oblasti péče o domácnost (dokáže si uvařit např. čaj). Může se 

volně pohybovat v budově a v areálu... 

• Rozhovor se odvíjel v obývacím pokoji samostatného bytu uživatele, 

rozhovoru byla přítomna jeho partnerka, která se občas také zapojovala. 

Uživatel bydlel původně v budově ústavu na mnohalůžkovém pokoji, po 

rekonstrukci budovy žil na třílůžkovém pokoji ve skupinovém bytě v Domově. 

Po rekonstrukci budovy bývalého klubu důchodců mu bylo nabídnuto bydlení 

v samostatném bytě. Musel se předtím naučit třídit prádlo do pračky, uvařit, 

upéct. Původně zde žil sám a hodně mu pomáhala vychovatelka, hlavně 

s nákupy a hospodařením. Byt měl zařízený velmi jednoduše, postel, stolek. 

Později se po dohodě s pracovníky к němu nastěhovala jeho nynější 

partnerka a její maminka jim koupila nábytek. Pracovníci zařízení je v té době 

podle potřeby podporovali při zařizování domácnosti a při vyjednávání 

s rodinou partnerky... 

• Uživatel je zbaven způsobilosti к právním úkonům. Jeho opatrovnicí je 

vychovatelka z ústavu, která je i jeho klíčovou pracovnicí. Uživatel к ní má 

plnou důvěru a obrací se na ni se svými problémy. 

• Uživatel jezdí samostatně každý den do práce, nakupuje, využívá všechny 

místní služby v obci. Jezdí i na výlety do krajského města. Když je nemocný, 

oznámí to vychovatelce a většinou sám vyhledá praktického lékaře v obci. 

Pokud je akutně nemocný, stoná na Domově. Pravidelně jezdí na návštěvy a 

dovolené к matce své partnerky... 

• Uživatel si velmi váží své současné práce a velmi mu záleží na tom, aby si ji 

udržel. Je spokojený se svým bydlením a s mírou podpory zařízení. Dostává 

se mu jí především při hospodaření s penězi, dostává peníze zvlášť na jídlo a 

zvlášť kapesné... 
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Doporučení v oblasti vzdělávánr4 

• Seznámení se základními dokumenty v oblasti ochrany práv a svobod 

• Identifikace oblastí, ve kterých může docházet v souvislosti s poskytováním 

služeb к porušování práv a svobod uživatelů 

• Stanovení postupů, jak řešit a rozhodovat konkrétní situace porušování práv a 

svobod, ke kterým v zařízení dochází nebo může dojít 

• Odpovědnost organizace a jednotlivých pracovníků, která vyplývá 

z opatrovnické funkce při zbavení způsobilosti к právním úkonům 

• Prevence a zacházení s problémovým chováním uživatelů služeb 

• Identifikace oblastí, ve kterých může docházet ke střetu zájmů mezi 

pracovníky a uživateli 

Jako vhodnou formou vzdělávání se ukázaly pracovní skupiny poskytovatelů pod 

metodickým vedením zřizovatele nebo přizvaného odborníka, na kterých si mohou 

poskytovatelé vyměňovat zkušenosti ze své dobré praxe. Při vzdělávání pracovníků, 

kteří se přímo věnují uživatelům, se osvědčují praktické semináře, které jsou 

připravené tzv. na objednávku, jsou realizovány přímo v konkrétních zařízeních a 

reagují na situace z denní praxe pracovníků. 

Shrnutí 

Respekt к právům uživatele služeb je základem a součástí naplňování všech 

dalších klíčových aspektů, které kvalitu života lidí s mentálním postižením ovlivňují. 

Je obtížné hovořit o kvalitě života tam, kde nejsou ctěny základní lidské hodnoty -

soukromí, nezávislost, důstojnost, právo volby. Život v ústavu sám o sobě ještě 

nemusí znamenat automaticky omezení práva na sebeurčení. Pracovníci v ústavech 

považují ochranu a bezpečí uživatelů za prioritní a řada z nich zdůrazňuje konflikt 

mezi zajišťováním bezpečnosti uživatelů a prosazováním jejich nezávislosti. 

V současnosti jsou práva uživatelů v ústavech sociální péče v mnohých případech 

výrazně omezena a největším úkolem ústavů je zajistit rovnovážný vztah mezi 

rizikem, právy a odpovědností. Je třeba analyzovat rizikové situace, vypracovat 

účinná vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby, definovat oblasti, v nichž by 

94 Nejčastěji uváděná témata, která se objevovala v diskusích s vedením ústavů a ve kterých by potřebovali 
pracovníci podporu 
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mohlo dojít v souvislosti s poskytováním služeb к porušení práv uživatelů, vytvořit 

mechanismy, které zajistí zjištění případů porušení práv (např. stížnostní postupy), 

zamezí porušování práv a zajistí nápravu. 

Otázky způsobilosti к právním úkonům a přímému vztahu mezi zbavováním či 

omezováním způsobilosti a ochranou samotného člověka patří stále к aktuálním 

tématům v současné době. Slučování či záměna pojmů, způsobilosti mít práva a 

způsobilosti к právním úkonům, znamená stále ještě pro mnoho lidí žijících 

v ústavech prvopočátek jejich nedůstojného žití. Přirozená a často potřebná právní 

ochrana - zbavení či omezení způsobilosti к právním úkonům, se tak paradoxně 

mnohdy stává základní příčinou omezování základních lidských práv lidí 

s postižením v ústavech. Stále se tedy ukazuje nezbytnost diskuse všech 

zainteresovaných odborníků, zejména sociálních pracovníků a právníků. 

Prokázalo se, že obecná znalost legislativy a správné pochopení jednotlivých 

ustanovení pracovníky ústavů je nutným základem, na kterém je však potřebné 

„stavět" ochranu práv individuálně u každého uživatele služby.95 To je prakticky 

nemožné bez stanovení srozumitelného poslání služby, funkčního systému 

individuálního plánování a zajištění spolupráce s ostatními mimo ústav (návaznost na 

další zdroje). V opačné situaci pracovníci ústavů v mnohých případech balancují na 

křehké hranici mezi omezováním práv či zanedbáním péče.96 

Zásadním problémem, který byl v rámci výzkumu identifikován, je to, že 

v ústavech sociální péče je používáno omezování práv nebo osobních svobod 

uživatelů jako norma a jako běžná praxe v popsaných případech, aniž by tato 

opatření byla ošetřena pravidly. Není písemně zdůvodněno, proč se taková opatření 

používají a zda byly využity všechny možnosti podpory pro uživatele. Za poskytování 

nekvalitní služby v tomto směru nejsou poskytovatelé nijak postihováni. Paradoxně 

95 Vedení ústavů často očekává „univerzální" řešení práv uživatele. Příklad očekávání ředitele a vedení ústavu 
na metodické skupině: „Vhodné a pragmatické řešení problematiky vztahu volnosti a odpovědnosti pokládáme za 
významné a podstatné při zavádění standardů a jim odpovídajících vnitřních předpisů organizace. Uvítali bychom 
právně nezpochybnitelné řešení nebo návod, nejlépe obecně nebo resortně závazný, vymezující pravidla a 
omezující rizika poskytovatelů péče и uživatelů s výrazněji omezenou schopností učení a orientace v prostoru a 
ději". 

96 Zvláště citlivá je v tomto ohledu např. otázka svobodného pohybu lidí s mentálním postižením. V rámci inspekcí 
jsem se setkal s mnoha případy, kdy pod rouškou bezpečnosti ústavy výrazně omezují práva uživatelů, ale také 
s případy, které by mohly být kvalifikovány jako zanedbání péče, neboť uživatelům nebyla poskytnuta potřebná 
podpora a byli tak vystavováni zcela nepřiměřenému riziku. Podobné si tyto případy byly v tom, že ani v jednom 
nebyly v ústavu vyjednané postupy a pravidla v otázce svobodného pohybu uživatelů, natož pak stanovené 
individuální plány uživatelů. Zajímavé v tomto ohledu je i vyjádření Veřejného ochránce práv ve zprávě 
2 vykonaných kontrol v ústavech sociální péče: nemožnost obstarat si doprovod je nepřiměřenou překážkou v 
realizaci práva svobodného pohybu." 
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tak přetrvává situace, kdy se větších problémů a možnosti postihu mohou 

v současné době dočkat spíše ti, kteří požadují změnu a chtějí již dnes prosazovat 

základní principy sociální reformy. Zásadní změna nastane s implementací zákona o 

sociálních službách, kdy standardy kvality budou prováděcí vyhláškou tohoto 

zákona. 

Životní příběh dospělého muže s mentálním postižením v ústavu sociální péče97 

František je dospělý muž s mentálním postižením. Prakticky od narození byl 

umístěn v dětském domově. Rodiče se o něho nestarali, neplatili výživné ani 

ošetřovné, neprojevili o dítě žádný zájem. Proto byla okresním soudem nařízena nad 

nezletilým Františkem ústavní výchova. František bezúspěšně opakoval třikrát první 

třídu zvláštní školy a poté byl osvobozen od školní docházky a umístěn ve třinácti 

letech do ústavu sociální péče. Tam byl později zbaven způsobilosti к právním 

úkonům. V ústavu byl František bezkonfliktní, klidný a spolehlivý. Pracoval v ústavní 

kuchyni jako pomocná pracovní síla а к jeho každodenním povinnostem patřilo i 

donášení ústavní pošty z města. Bydlel na desetilůžkovém pokoji, neměl žádnou 

vlastní skříň ani stolek. Na pracovišti měl skříňku, kde si schovával svoje osobní věci. 

František nesl poměrně těžce, že jeho rodina o něho nejeví zájem. Když byla ze 

strany ústavu kontaktována jeho matka, ozvala se namísto ní Františkova sestra, 

která byla též vychována v dětském domově a vůbec nevěděla o Františkově 

existenci. Mezi oběma sourozenci se postupně vytvořil hezký vztah. František získal 

někoho blízkého z rodiny, kdo mu psal a koho mohl navštěvovat. Bohužel však jeho 

sestra má mnoho svých rodinných problémů a nemá čas a možnosti se Františkovi 

věnovat, tak jak by si to představoval on. Ve svých 34 letech se František zúčastnil 

společně s dalšími klienty z ústavu tanečního kurzu, který probíhal pravidelně každý 

týden delší dobu. Této akce se zúčastnili další lidé s mentálním postižením, kteří žili 

ve svých rodinách. Na tomto tanečním kurzu se František seznámil se svou dnešní 

partnerkou, se kterou žije ve společné domácnosti již osmý rok. Hanka žila v době 

seznámení se svou matkou v rodinném domku. Navštěvovala chráněné dílny pro lidi 

s mentálním postižením. Zpočátku se vztah Františka a Hanky vyvíjel velmi opatrně a 

v podstatě se omezil na vzájemné dopisování a občasnou možnost setkat se na 

97 Ústav lze měřit podle různých kritérií (např. plnění ekonomických ukazatelů, čistoty, aktivit pro uživatele). 
Vytrácí se však, zda a jakým způsobem to má vliv na kvalitu života konkrétního jedince. Žádná vnější hodnocení 
nenahradí konkrétní životní příběhy lidí s mentálním postižením žijících v ústavech sociální péče. Uvedený příběh 
potvrzuje, že v nich lze hledat více souvislostí, než si umíme představit... 
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nějaké společenské akci. Později začal František pravidelně dojíždět na víkendy za 

Hankou. V ústavu se v té době velmi intenzívně diskutovalo na téma práv lidí 

s mentálním postižením a samozřejmě také možnosti vést partnerský život. Podařilo 

se vytvořit tým lidí, který začal oběma pomáhat při naplňování jejich představ 

společného života. V týmu byl František a Hanka, maminka Hanky, dva sociální 

pedagogové (z domova a dílen), psycholožka, zástupce ředitele a ředitel. 

Františkova sestra se do práce v týmu kvůli časové zaneprázdněnosti nezapojila. 

Postupně začala partnerská dvojice vyslovovat přání, že by spolu chtěli žít. Ústav 

začal vytvářet podmínky pro společný život této dvojice. František, který žil prakticky 

od dětství po ústavech, bydlel ještě před společným životem s Hankou v tzv. 

tréninkovém bytě. Ten byl v ústavu pro pět klientů - mužů, kteří vyslovili přání 

z ústavu odejít a žít samostatně. Smyslem tréninkového bytu bylo naučit se 

praktickým dovednostem, které se jevily jako potřebné pro život mimo ústav. 

Důležitým momentem v životě partnerů bylo složení „Partnerského slibu", kterým oba 

vyjádřili své přání žít spolu. Partnerský slib byl tehdy jakousi náhradou za uzavření 

manželství, ale proběhl se všemi potřebnými náležitostmi - na městské radnici před 

starostou, za účasti všech členů podpůrného týmu. Po téměř sedmiletém vztahu „na 

dálku" se podařilo vytvořit i podmínky pro bydlení, kam mohli partneři společně odejít. 

Jednalo se o chráněný byt mimo ústav, v jehož sousedství jsou ještě další dva byty 

pro další osoby s mentálním postižením. V současné době žije pár již osmý rok 

v samostatném bytě bez trvalé přítomnosti asistenta. Asistent za nimi dochází v 

průměru dvakrát až třikrát týdně. Partnerský pár se má možnost s ním kdykoliv 

telefonicky nebo osobně spojit. Za normálního stavu plně stačí tomuto páru dvě 

hodiny asistence týdně. V mimořádných případech, jako je třeba nemoc, je 

poskytována asistence častěji. Oba partneři se společně starají o domácnost. Mimo 

obědy, které odebírají z ústavu, si sami nakupují potraviny a zajišťují si jídlo pro 

sebe. Provádí si úklid a drobnou údržbu bytu, umí si sami pečovat o prádlo. 

Pravidelně, každý druhý víkend sami dojíždí do jiného města к Hančině matce. 

František je schopen žít v bytě i sám, když je Hanka mimo. Je schopen sám za ní 

cestovat veřejnou dopravou. František v současné době dojíždí pracovat do 10 km 

vzdáleného domova důchodců, kde pracuje v kuchyni. Hanka dochází do Centra 

denních služeb, které je provozováno v rámci ústavu. Oba partneři pobírají invalidní 

důchod, z kterého si platí náklady na bydlení. S penězi jim pomáhá hospodařit jejich 

asistent. Pár se s ním domlouvá na využití, tzn. co je na jídlo, co na ošacení, co na 
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cestování apod. Dnes je možné Františka a Hanu potkat na ulici jako běžný pár ve 

středním věku. Je to jeden šťastný konec dvou lidí a vlastně jejich začátek ...a šance 

pro další... 

6.3 Individuální plánování poskytovaných služeb 

Zjišťování individuálních potřeb lidí s mentálním postižením a stanovení 

optimální podpory je další klíčovou oblastí při poskytování služeb v ústavech sociální 

péče. V praxi se často setkáváme s přístupem, kdy pro určení rozsahu podpory a 

péče o lidi s mentálním postižením jsou rozhodující tzv. objektivně zjištěné 

skutečnosti, zejména stupeň postižení. Čím dál tím častěji je však i v rezidenčních 

službách prosazován přístup, kdy je respektováno subjektivní prožívání člověka 

samého a hlavním východiskem je to, co považují pro sebe za důležité a potřebné 

jednotliví lidé s mentálním postižením. 

Ve všech typech sociálních služeb je užitečné plánovat proces zajištění potřeb 

jednotlivých uživatelů služeb. Plán služeb není jednoduše jen akčním plánem, 

v němž je specifikováno, co je třeba udělat, jak toho dosáhnout a jaké metody použít 

spolu s časovým plánem. Měl by se také zohlednit životní styl uživatele a měly by být 

vytýčeny cíle jeho osobních pokroků. Uživatelé služeb by se měli aktivně zapojit do 

celého procesu plánování a mělo by se jim umožnit, aby se podíleli na vypracování 

plánu. Plán služeb je mocným nástrojem pro sledování aktivity zaměstnanců a pro 

prosazování práv uživatelů. Péče a podpora musí být založeny na jasné informaci 

týkající se potřeb a přání uživatele služeb, které jsou realizovány trvalým 

uplatňováním dovedností kvalifikovaných zaměstnanců. Základní informace, z nichž 

plány služeb vycházejí, by měla být obsažena již v hodnocení, o které se opírá 

rozhodnutí o přijetí do ústavu a dále by tato informace měla být pravidelně 

aktualizována. Vývoj multidisciplinárních plánů péče vyžaduje zkvalitnění spolupráce, 

lépe orientované aktivity a soustavnější přístup к řízení nebezpečného chování a 

rizik. 

К zajištění individuálního plánování v ústavech sociální péče pro lidi s 

mentálním postižením slouží individuální plán. Individuální plán obsahuje zjištěné 

osobní cíle uživatele služby a plán konkrétních kroků směřujících к jejich naplnění. 

Individuální plán obsahuje aktuální informace o průběhu poskytované služby. 
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Uživatel má možnost měnit své osobní cíle, tyto změny jsou v osobním plánu 

zaznamenány, včetně vyjednaného postupu jejich plnění. Uživatel a osoby, které 

označí za důležité, vědí o možnosti kdykoliv do osobního plánu nahlédnout. Za 

zpracování osobního plánu je odpovědný konkrétní pracovník ústavu, který jej 

vypracovává společně s uživatelem, popř. s dalšími osobami, které jsou pro naplnění 

osobních cílů uživatele důležité a zodpovídá za sdílení důležitých informací 

s ostatními pracovníky zařízení. Osobní plány uživatelů jsou společně s uživateli 

pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány. Pro tyto výše uvedené postupy jsou 

v zařízení vypracována písemná vnitřní pravidla. Tato pravidla obsahují také 

postupy, jakými je posuzováno, zda bylo osobních cílů uživatele dosaženo podle 

stanoveného osobního plánu. Zvláštní důraz při individuálním plánování 

poskytovaných služeb je kladen na respektování přání a představ uživatele a 

respektování především jeho rozhodnutí. 

Součástí individuálního plánu jsou tyto tři sledované oblasti: 

I. Hodnocení samostatnosti uživatele služeb, jeho potřeby 

II. Přání, představy, záliby uživatele 

III. Stanovení cílů, které chceme dosáhnout 

Ad I. Hodnocení samostatnosti uživatele, jeho potřeby (dotazník samostatnosti) 

Hodnocení se orientuje na zjištění potřebné podpory a péče. Dotazník 

samostatnosti slouží к zachycení vývoje schopností v delším časovém úseku. 

Pravidlem je tento dotazník v určitém časovém úseku vyhodnocovat, což přináší 

zpětnou vazbu samotnému uživateli, ale také pracovníkovi z pohledu hodnocení 

efektivity poskytované služby. 

Oblasti, které sledujeme: 

1. Komunikace (reaguje, když někdo mluví, srozumitelně artikuluje, vyjádří své 

potřeby verbálně, psaní, čtení, telefonování atd.) 

2. Zvládání osobní péče (hygiena, jak se umyje, učeše, ostříhá nehty, vyčistí uši , 

oholí, vyčistí zuby, používání WC, výměna hygienických vložek, plen, vstávání atd.) 

3. Péče o domácnost (zde jde zejména o úklid pokoje, stlaní, mytí oken, obsluha 

vysavače, vaření a s tím spojené dovednosti - ohřát si jídlo, připravit jednoduché 
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jídlo, složitější, umýt nádobí, používání domácích spotřebičů, praní, žehlení, třídění 

prádla, úklid prádla) 

4. Používání veřejných míst a služeb (samostatný pohyb mimo zařízení, nákupy, 

jezdí autobusem, vlakem, dojde si к lékaři, do obchodu atd.) 

5. Sociální dovedností (vyhledává společnost druhých, pozdraví, spolupráce 

s rodinou, s pracovníky, hospodaření s penězi, rozeznání času, využívání volného 

času atd.) 

Ad II. Přání, představy, záliby uživatele 

V této části individuálního plánu je velmi důležité poskytnout lidem s mentálním 

postižením možnost vyjádřit své pocity, přání. Rolí asistenta je poslouchat a pomáhat 

klientovi v komunikaci s okolím. Uživatel by měl prostřednictvím toho dostat jasný 

signál, že on je tím, kdo určuje své zájmy a potřeby a že je v ústavu někdo, kdo je 

ochoten jeho názorům naslouchat a vycházet mu vstříc. 

• Co mám rád, jaké mám záliby: 

• Co rád nemám a vadí mi to: 

• Sám bych se chtěl snažit o: 
š Chtěl bych pomoci s: 

• Ještě bych si v budoucnosti přál: 

• Mám tyto přátele, známé: 

Ad III. Stanovení cílů, které chceme s uživatelem dosáhnout 

V této části individuálního plánu jde o rozvíjení konkrétní věci a rozvíjení určité 

dovednosti uživatele nebo rozvíjení některého jeho zájmu. Zde je již důležité nejen 

popsat, jak bude cíle dosaženo, ale konkrétně stanovit kdo a kdy uživateli pomůže. 

• Konkrétní cíl, úkol: 

• V čem má pro uživatele význam: 

• Jak budeme cíle dosahovat: 

• Kdo, kdy a jak pomůže: 
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6.3.1 Individuální plánování v ústavech sociální péče 

V rámci hodnocení kvality poskytovaných služeb v šesti ústavech pro dospělé 

lidi s mentálním postižením bylo zjištěno, že ve třech jsou služby individuálně 

plánovány. V těchto ústavech jsou zpracována písemná vnitřní pravidla pro proces 

individuálního plánování služeb, je zaveden systém klíčových (osobních) pracovníků, 

kteří jsou odpovědní za individuální plánování služeb pro danou skupinu uživatelů. 

Ve třech ústavech není individuální plánování poskytovaných služeb zavedeno. V 

jednom z těchto ústavů probíhá intenzivní diskuse o rolích klíčových pracovníků, o 

jejich kompetencích, profesních hranicích ve vztahu к uživatelům. Do popředí se 

dostávají rovněž otázky, které jsou spojeny s etickými aspekty rolí klíčových 

pracovníků, jako např. mlčenlivost, nálepkování uživatelů apod. Ve dvou ústavech 

není systém klíčových (osobních) pracovníků zaveden ani prozatím připravován. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina pracovníků v přímé péči, 

nemůže zabezpečit individuální přístup к uživatelům z důvodu nedostatku času a 

péče o větší počty uživatelů. Pracovníci např. uváděli, že „není možné sí déle 

s klientem povídat bez vyrušování někým dalším". Naproti tomu se výrazně ukazuje 

potřeba individuální přístup zajistit, neboť pracovníci uvádějí, že uživatelé v jejich 

ústavech mají často velmi rozdílné potřeby, které se navíc v průběhu času mění. 

Otázka individuálního plánování služeb a individuálního přístupu je významným 

způsobem provázána na personální možnosti a kapacitu ústavu. 

Příklady dobré praxe 

• Vedení ústavu zpracovalo projekt systém klíčových pracovníků, který je 

v zařízení postupně realizován 

• U každého uživatele jsou písemně zpracovány jeho sociální dovednosti a 

jejich vyhodnocení 

• Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který sleduje naplňování 

plánu aktivit uživatele 
• Ústav poskytuje optimální individualizovanou podporu uživatelům 

v samostatných bytech 

• Ústav má vypracován metodický postup přípravy individuálních plánů 

uživatelů služby, který je volně přístupný všem pracovníkům v přímé péči 
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• Individuální plány jsou v ústavu vypracovány na období roku, v průběhu tohoto 

období tým pracovníků aktuálně reaguje na požadavky uživatelů služby 

• Za plánování a průběh služby pro jednotlivé uživatele odpovídají konkrétní 

pracovníci, tzv. vztažní pracovníci - důvěrníci 

• V ústavu je zaveden systém klíčových pracovníků, tzv. domácích 

vychovatelek, z rozhovorů s uživateli bylo zjištěno, že vědí, na koho se 

v průběhu poskytování služby se svými potřebami mohou obracet 

• V ústavu je zavedena odpovědnost vychovatelů za plánování služeb pro 

uživatele, vedení individuálních plánů, ve kterých jsou zohledněna přání a 

zájmy jednotlivých uživatelů 

Zjištěné problematické oblasti a z toho vyplývající vzdělávací potřeby 

• Osobní cíle a oblasti podpory uživatelů nejsou pracovníky systematicky 

zjišťovány 

• Efektivita poskytovaných služeb není průběžně vyhodnocována 

• Pracovníci ústavu potřebují podporu při formulování a naplňování osobních 

cílů uživatelů 

• Nejasnosti ohledně obsahu sociálně-zdravotní dokumentace a kompetencí 

klíčových pracovníků 

• V ústavu nefunguje sdílení informací mezi klíčovými pracovníky a sociálním 

úsekem 

• Nejasnosti ohledně plánování služeb, např. zda-li mohou takto vstupovat 

uživatelům do soukromí 

• Některé z osobních cílů uživatelů, v předložené dokumentaci, mají spíše 

charakter opatření ze strany pracovníka, není patrné, zda se na jejich 

formulacích uživatel podílel a jsou skutečně jeho přáním 

• Pracovníci jednají podle nepsaných pravidel, nejedná se o systematické 

zjišťování potřeb uživatelů 

• Je připravován systém individuálního plánování a zavádění systému klíčových 

pracovníků 
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Shrnutí 

Lze konstatovat, že v oblast individuálního plánování služeb se ukazuje 

rozdílná úroveň v jednotlivých ústavech sociální péče. Některé se potýkají 

s definováním základních pojmů a jejich významu - individuální plán, osobní cíl, 

klíčový pracovník atd. V některých se již rozběhla diskuse mezi pracovníky a jsou 

uplatňovány zkušební kroky v zavádění systému individuálního plánování. V těchto 

ústavech jsou stanovena aktuální témata vzdělávání - např. vedení rozhovorů při 

zjišťování osobních cílů, zapojení uživatele, popř. rodiny do tvorby plánu, systém 

sdílení informací mezi pracovníky, tvorba plánu postupného zavádění apod. 

V některých ústavech již v zavádění systému plánování pokročili a témata se mohou 

týkat např. vyhodnocení dosavadního průběhu procesu a řešení problematických 

oblastí, které se v průběhu období vyskytly, jako např. úpravy formulářů 

individuálních plánů apod. 

Prokázalo se, že individuální plánování je základní předpoklad k tomu, aby se 

pracovníci v ústavech sociální péče začali zajímat o vnitřní svět druhého a přestali 

nahrazovat porozumění hodnocením. Stále se děje, že pracovníci se nechtějí nebo 

nemají čas zajímat o to, co si lidé s mentálním postižením opravdu myslí, co cítí, co 

si přejí. A stále příliš často se při různých příležitostech setkáváme s tím, když lidem 

s mentálním postižením říkáme, co by měli dělat nebo dokonce jak by měli žít a co 

prožívat. Respekt к člověku jako člověku, bez ohledu na to, zda je to člověk s 

postižením, je podle mého názoru podstata a začátek skutečné změny. Dokud se 

budeme na lidi s mentálním postižením v ústavech dívat jako na objekty naší péče, 

budeme v lepším případě vylepšovat naši odbornou péči. To ale nemusí mít nic 

společného s tím, aby se rozhodování dostalo do rukou lidí s mentálním 

postižením.98 

98 
Ukázka z knihy Postel u okna (SCOTT PECK, 1996): Když se po obědě vrátila Georgia z jídelny na oddělení, 

našla na sesterne Heather. „Ta nepříjemná ženská ze správního - slečna Makadamová Kebule nebo jak se 
jmenuje - řekla, že byste mi mohla dát přečíst kapitolu z knihy o tom mladíkovi támhle." Udělala pohyb hlavou 
směrem к lehátku. Heather věděla, že lidé mají tendenci o Stephenovi mluvit, jako by tam nebyl, a řekla: „ 
Stephene, paní Batesová si chce o tobě přečíst." Georgii to zahanbilo. Uvědomila si jak byla netaktní. Zatímco 
Heather otevírala spis, podívala se nervózně na Stephena. Měla by se mu omluvit? Ale protože ho během svého 
minulého pobytu tady občas pozorovala, věděla, že nemůže odpovídat, jedině s pomocí písmenkové tabulky, a 
n a něco takového zatím nebyla připravená..." 
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6.4 Návaznost na další zdroje 

Podstatou tohoto klíčového aspektu je, aby ústavy sociální péče nevytvářely 

závislost na svých sociálních službách, ale podporovaly využívání služeb, které jsou 

běžné i pro ostatní občany, aby uživatelé zůstávali součástí místního přirozeného 

prostředí. To se tedy úzce váže к poslání a cílům organizace. V praxi naplnění tohoto 

aspektu znamená, že ústav sociální péče, který poskytuje služby s trvalým bydlením 

pro své uživatele, je podporuje ve využívání všech dostupných služeb v daném 

místě. Ústav by měl, spíše než budovat vlastní školu, posílat klienty do školy v obci, 

spíše než budovat kadeřnictví v ústavu, využívat služeb místního kadeřnictví apod. I 

klienti ústavů by měli mít možnost volby lékaře, měli by být zaměstnáni na otevřeném 

trhu práce. Zabezpečení všech těchto možností se nezbytně váže na individuální 

plánování služby s jednotlivými uživateli. Ústav tak vytváří, podle individuálních 

potřeb uživatelů, možnosti pro dosažitelnost veřejných služeb. 

6.4.1 Spolupráce ústavů s institucemi a odborníky 

Nejčastější spolupráce ústavů je s lékaři. Všechny zkoumané ústavy mají tuto 

praxi zavedenou. Ústavy deklarují možnost výběru uživatelů svého lékaře, ovšem 

praxe je taková, že uživatelé často této možnosti nevyužívají. V některých ústavech 

mají také psychiatra na základě smluvního vztahu. Z provedených hodnocení 

jednoznačně nevyplývá, zda tito odborníci jsou zajišťováni z potřeb uživatelů nebo 

potřeb organizace. Mezi návazné odborné služby, se kterými ústavy často 

spolupracují, jsou nemocnice a psychiatrické léčebny. Častá spolupráce je 

s mateřskými školami, základními školami, sportovními školami. Dva ústavy se 

s různými úspěchy pokouší spolupracovat s dobrovolníky. Z hodnocení kvality je 

patrná snaha většiny zařízení o zajišťování kontaktů s různými institucemi v rámci 

různých společenských akcí a zajišťováním různých výletů. 

Příklady dobré praxe 

• V některých ústavech mají neomezenou dobu návštěv a možnost ubytování 

rodinných příslušníků 

• V jednom ústavu pracují uživatelé na volném trhu práce 

• V jednom ústavu vyjadřovali rodiče spokojenost s možností účastnit se 
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společné „ústavní" dovolené 

• V jednom ústavu poskytují rodinám kopie individuálních plánů jednotlivých 

uživatelů 

6.4.2 Spolupráce s rodinou uživatele 

Správné chápání významu rodiny, nastavení funkčních mechanismů 

spolupráce a partnerského vztahu rodiny a pracovníků v ústavech sociální péče, je 

nepochybně jedním z klíčových aspektů, který kvalitu života lidí s mentálním 

postižením ovlivňuje zásadním způsobem. Durecová (2005) zdůrazňuje, že rodina 

člověka s mentálním postižením je vystavena dlouhodobé zátěži emoční i 

objektivní". Výzkumy prokázaly, že rodiče lidí s mentálním postižením jsou vystaveni 

nadměrné zátěži bez ohledu na to, zda žijí se svým potomkem doma anebo využívají 

služeb formálního zařízení. Nedostatečná pomoc a podpora ze strany příbuzných, 

přátel a profesionálů jejich zátěž ještě dál zbytečně zvyšuje. 

Již v době, kdy rodiče začínají tušit, že se s jejich dítětem něco děje a že dítě 

se od ostatních odlišuje, je často položen základ pro budování vztahu založeném na 

oboustranné důvěře mezi rodiči, odborníky a „pomáhajícími". V této rozhodující 

době by již měli odborníci s rodiči vést diskusi a podávat jim jasné a srozumitelné 

informace, které nejsou zahaleny do odborných a latinských názvů. Je určitě jiné, 

když se rodič dítěte s postižením setká od samého počátku s vlídným a empatickým 

přístupem, než když obdrží pár strohých informací a doporučení. A když je negativní 

zkušenost později zopakována i ze strany poskytovatele sociálních služeb, je to 

začátek nedůvěry, uzavírání se do sebe a snahy postarat se s maximálním 

nasazením sil o své dítě sám. 

Rodiče a ostatní členové rodiny jsou pro většinu z nás nepochybně 

nepostradatelnou oporou v každém období života a mají velký vliv na to, jak se bude 

náš život vyvíjet. Rodiče a opatrovníci dospělých lidí s mentálním postižením jsou 
v životě navíc často postaveni před řadu těžkých rozhodování, ve kterých si 

uvědomují, že i v životě jejich dětí je důležitá svoboda, samostatnost a nezávislost, 

ale nejsou si zcela jistí, zda s tím spojené činnosti a nároky jejich dítě zvládne a jestli 

to pro něj není příliš nebezpečné. Pro rodiče dospělých lidí s mentálním postižením 

99 DURECOVÁ, K. Prolog. In Agresivita a prevence problémového chování и lidí s mentálním postižením. Praha: 
Modrý klíč, 2005. 
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je pak přirozeně nejsložitější hledat rovnováhu mezi vytvářením podmínek pro 

nezávislý život a zajištěním bezpečnosti a zdraví jejich dítěte. 

V ústavech, kde přetrvávají zvyklosti z minulé doby a pracuje se v obtížných 

podmínkách, kde je nedostatek personálu trvale přetěžován a pracovníci nejsou 

průběžně vzděláváni, kde se nedaří komunikace v základních týmech, jsou často 

připomínky rodiny přijímány negativně a jsou chápány spíše jako „něco 

nepatřičného" než podnět ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a života 

uživatele. Takový personál pod dojmem, že dělá ,,co může", je v určité obraně a 

v podstatě neví, jak by měl s rodinou spolupracovat. Rodina má v těchto případech 

velmi obtížné postavení a minimální možnosti, jak se aktivně zapojit do dění okolo 

svého nejbližšího.100 Rodina může mít často к instituci ostych, neví, co může a 

nemůže. A v řadě případů pod vlivem těchto dlouhodobě negativních zkušeností 

potřebuje podporu i rodina. Durecová (2005) uvádí, že traumatizovaný rodič 

skutečně nepůsobí na personál a odborníky jako rovnoprávný partner ke spolupráci. 

Většinou nebývá věcný, konkrétní ani racionální. Dráždí svou zranitelností, bolestí, 

bezradností a pláčem. V jiných případech vyvolá sám zlost u druhých tím, že 

zpochybní jejich kompetentnost anebo jim přisoudí určitý díl odpovědnosti za 

problémy svého potomka. 

Během své praxe jsem se setkal také s tím, kdy se rodiče jen obtížně 

vyrovnávají se situací rodiny, ve které je dítě s mentálním postižením. Někteří rodiče 

sice zachovali vazby na svého potomka, který je v ústavu, ale celá situace je pro ně 

velmi obtížná, mají pocity viny a v duchu toho se odehrávají kontakty s ním. Někteří 

bez potřebné podpory na celou situaci rezignovali a své dítě po umístění do ústavu 

zcela opustili. Pracovníci v ústavech, kteří se s takto kvalitativně odlišnými situacemi 

potýkají, nemohou zůstat bez potřebné podpory a dovedností, jak tyto situace 

zvládat. Na začátku všeho je formulování obecných zásad pro pracovníky ústavů, 

které mohou usnadnit spolupráci s rodinou a opatrovníky a zlehčit životní situaci 

lidem mentálním postižením a všem, kteří do jejich života vstupují.101 

100 Na mnoha seminářích, poradách s pracovníky, uživateli a setkáních s rodiči, kterých jsem se během své praxe 
zúčastnil, častokrát zaznívá, co všechny zainteresované strany trápí a co od sebe očekávají. Pracovníci často 
sice říkají, že spolupráci s rodinou vítají a podporují, ale z dalších diskusí se mnohdy potvrdí, že ji spíše jenom 
umožňují. 
101 Matějček (2000) ve své publikaci věnované rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením zdůrazňuje, že 
stejně, jako přijímáme bezpodmínečně své dítě, byť s jakýmkoliv postižením, tak musíme přijímat i sebe v roli 
rodičů a vychovatelů tohoto dítěte. Teprve potom, když jsme sami sebe vnitřně přijali a se svou životní situací se 
vyrovnali, můžeme pro dítě i pro sebe mnoho dobrého udělat. 
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Obecně lze říci, že pokud rodinní příslušníci spolupracují s poskytovatelem, 

navštěvují uživatele v ústavu a spolupodílí se na vyjednávání, plánování a 

v neposlední řadě i na poskytování služeb, spokojenost uživatele se zvyšuje. 

Z hodnocení kvality v ústavech sociální péče pro dospělé v Libereckém kraji vyplývá, 

že vstřícné a spolupracující prostředí má 73 (30%) uživatelů ústavů. U 95 (39%) 

uživatelů sice rodina existuje, ale o uživatele nemá zájem a nespolupracuje. Výrazný 

je i počet uživatelů 76 (31%), kteří žádnou rodinu nemají. Pouze necelá třetina 

uživatelů v ústavu má vstřícnou a spolupracující rodinu.102 

Graf č.1 

Vyjádření míry spolupráce rodin s uživateli ÚSP 
v Libereckém kraji celkem 

76; 3 30% 

95; 39% 

• Rodina vstřícná a 
spolupracující 

• Rodina existuje, ale 
nespolupracuje 

• Uživatelé rodinu nemají 

Grafč. 2 

Spolupráce s rodinou v jednotlivých ústavech sociální péče 
v Libereckém kraji 

• Rodina vstřícná a spolupracující 

• Uživatelé rodinu nemají 

I Rodina existuje, ale nespolupracuje 

102 Spolupráce s rodinou je jednou z klíčových aspektů ovlivňujících kvalitu života lidí s mentálním postižením 
zejména při transformaci ústavních služeb. Nesmí se na tyto rodiny zapomínat, neboť právě ony jsou významnou 
součástí života klienta a mohou mu výrazným způsobem pomoci při přechodu z ústavu do běžného prostředí. 
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Ze strany pracovníků ústavů někdy zaznívá, že rodina situaci často spíše komplikuje, 

jsou s ní jenom problémy a s rodiči nebo opatrovníky je to těžší než se samotnými 

uživateli. Argumentují pak např. tím, že v některých případech jsou očekávání rodiny 

zcela jiná než očekávání uživatelů nebo pracovníků, že rodina často do života svých 

mentálně postižených dětí příliš mluví a v dospělém věku je zbytečně ochraňuje a 

omezuje, očekává a vyžaduje naprostou bezpečnost svých dospělých dětí 

s mentálním postižením a to nelze sladit s potřebnou svobodou. Jejich dospělé děti 

se z návštěvy rodiny pak vrací neklidní a rozrušení. Rodina pak dále vyžaduje, aby 

pracovníci naplňovali jejich představy bez ohledu na přání těch, kterých se to týká. 

Pracovníci „dokládají" správnost svého postoje případy, kdy některá rodina téměř 

nespolupracuje a spíše než o svého nejbližšího postiženého má zájem o jeho vkladní 

knížku. Je pak snadné podlehnout dojmu, že je potřebné při kontaktu s rodinou 

uplatnit názor většiny pracovníků, jak by se měla rodina chovat, jaké vztahy by v ní 

měly panovat. A někdy pak v „zájmu" lidí s mentálním postižením, které chceme 

ochránit před nepříjemnostmi, začínáme mít spíše o rodinu nezájem a kontakty 

nevyhledáváme, natož pak podporujeme. 

Vzpomeňme si však na řadu životních zkušeností, kdy nejsme schopni ve 

svém nejbližším okolí „pochopit" vztah rodičů a jejich zdravých dospělých dětí. A 

přesto nám nepřísluší mluvit jim do života. A oni by to ani mnohdy nepřipustili. 

V situaci, kdy poskytujeme podporu lidem s mentálním postižením v ústavech 

sociální péče, máme daleko více příležitostí do těchto křehkých vztahů vstupovat. 

Musíme se naučit zachovávat potřebnou neutralitu, ale tu nezaměňovat s nezájmem 

a nečinností. A přitom musíme mít stále na paměti, že zatímco pracovníci mnohdy do 

života lidí s mentálním postižením vstupují a zase odcházejí, rodina zůstává. Rodina 

je nejvýznamnější součást života lidí s mentálním postižením - ať už pozitivní či 

negativní - a pracovníci ústavu se to musí naučit vnímat a akceptovat. 

6.4.2.1 Pravidelná komunikace, atmosféra důvěry a bezpečí ve vztahu 
ústav - rodina 

Umožnit rodině pravidelně se scházet s pracovníky a vymezit dostatečný 

prostor pro vzájemnou komunikaci, jsou nutné a základní podmínky pro aktivní účast 

rodiny lidí s mentálním postižením, kterým jsou poskytovány dlouhodobě služby 
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V ústavech sociální péče. Vzájemná komunikace nemůže být vnímána jako formální 

záležitost a ztráta času, musí probíhat v atmosféře důvěry a bezpečí.103 

Pokud komunikace probíhá v atmosféře podezírání a „čekání na chybu", přímý 

kontakt rodiny a pracovníků se často výrazně omezuje a přechází do strohé 

písemné podoby, kdy zúčastněné strany prosazují své nebo se jedna strana chrání 

před druhou. Důležité v takové situaci je ochota sednout к jednomu stolu a začít 

třeba od začátku znovu. K tomu mohou napomoci i další přizvané osoby, které se 

doposud spolupráce neúčastnily a nejsou tedy zatíženy předchozími zkušenostmi.104 

103 
Otec dospělého syna s mentálním postižením se nepravidelně zúčastnil v ústavu návštěvní neděle, která byla 

jedenkrát za měsíc. V době jeho návštěvy byla ve službě u jeho syna většinou jiná pracovnice. Rozzlobený otec jí 
vždy vytýkal spoustu věcí ohledně služeb jeho synovi. Na závěr návštěvy skončil v mé ředitelské kanceláři, kde 
probíhala „vzájemná přetahovaná" ve stejném duchu jako s pracovnicí. Řada připomínek otce byla díky 
nedůstojným podmínkám v zařízení zcela oprávněná (např. ztráta osobního prádla, osobních věcí atd.), některé 
výhrady se nám podařilo během návštěvní neděle vysvětlit (vztahy mezi uživateli atd.), některé požadavky otce 
(vysazení medikace u syna - „doma ji taky nebere", snížení váhy syna, nekupovat mu „blbosti" atd.) byly při tomto 
způsobu komunikace neřešitelné. Personál se bál každé návštěvní neděle a nikdo nechtěl s otcem komunikovat. 
V oblastech, které si zasloužily dostatečnou vzájemnou komunikaci a které se týkaly především práv, respektu a 
naplňování potřeb dospělého s mentálním postižením, neuměl personál svou roli obhájit, pracovníci často 
podávali rozporuplné informace a tak spíše jen „hnali vodu na otcův mlýn". Postupnými změnami v zařízení, 
zrušením návštěvních nedělí a vytvořením možnosti sejít se podle vzájemné domluvy, ale především určením 
tzv. klíčových pracovníků pro jednotlivé klienty, se začala situace postupně měnit. Pracovnici, která začala 
s otcem pravidelně komunikovat, se podařilo navázat korektní vztah. Otec začal vnímat řadu problémů vstřícněji a 
podílel se na jejich řešení. Postupně oslaboval svou kontrolní roli a přijížděl si na návštěvu odpočinout a 
popovídat se svým synem a s personálem. Později se stalo, že v některých případech, kdy otec nemohl delší 
dobu přijet, jezdil za ním jeho syn s doprovodem pracovnice ústavu. 

4 V nedávné době se na mě obrátila matka dospělého syna s lehkým mentálním postižením, který žije 
v současné době v ústavu sociální péče. Matka se dozvěděla od ředitelky ústavu, že s jejím synem jsou 
v poslední době velké problémy. Pracovníci mají podezření, že odcizuje věci osobní potřeby jiným „slabším" 
klientům a ty pak zřejmě prodává, když jede domů. Matka po pracovnících požaduje spíše řadu restriktivních 
opatření a doufá, že díky nim zvládne výchovu svého syna. Občas má pocit, že v zařízení neudělají to, na čem se 
s nimi dohodne. Například syn přijede domů bez jejího vědomí a ona jako zákonná opatrovnice je přece 
zodpovědná za jeho chování a přitom neví, kde je. Matka uvedla, že nechce problémy, raději se nezúčastnila 
poslední schůzky v ústavu, protože se na ni v ústavu „sesypou" pracovníci a ředitelka, a to jí nedělá dobře. Matka 
se domnívá, že jí ředitelka naznačila, že by její syn nemusel v ústavu zůstat, pokud by se situace nezlepšila. 
Matka si uvědomuje, že to s ním není lehké a syn má problémy, i když je doma. Teď má ale strach, že bude 
muset její syn z ústavu odejít. Neví, co má dál udělat, má obavu z budoucnosti. 
Ředitelka a pracovníci vidí podstatu problému v tom, že cítí nedůvěru matky a v některých situacích se ani oni 
necítí bezpečně a mají pocit, že při prvním problému či selhání se vše otočí proti personálu. Myslí si dokonce, že 
matka by je případně i zažalovala. Domnívají se, že klient by měl žít v jiných podmínkách, nejlépe v chráněném 
bydlení a že je nutné spíše posilovat jeho osobní odpovědnost než ho hlídat na každém kroku, což ostatně stejně 
nikam nevede. Určitě ho ale nikdo nevyhazuje, je spíše potřeba hledat přijatelné řešení pro klienta kterému se 
v zařízení nelíbí a cítí se příliš omezován. V ústavu se podařilo vytvořit tým, kde je klient, jeho klíčový pracovník, 
matka a „člověk zvenčí", jehož role je znovu nastavovat komunikaci a atmosféru důvěry mezi pracovníky a 
rodinou. Počítá se také s aktivní rolí dalšího člena rodiny - bratra. Už při prvním setkání se podařilo některé 
postoje vzájemně vysvětlit a zdá se, jako by obě strany vyhrocením situace pochopili, že je nutné znovu se 
pokusit najít „společnou řeč". Všichni při společném sezení zjistili, jak mnoho věcí není vyjasněno a že tím je 
potřebné začít. 
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Vodítka, jak lépe rozpoznat naplňování této oblasti 

• Vyhodnocujete v určitém období jaká panuje mezi pracovníky a rodinou 

atmosféra? 

• Vzpomenete si na nějaký případ z poslední doby, kdy jste přispěli něčím 

konkrétním ke zlepšení atmosféry? 

• Vzpomenete si na některé pozitivní kroky ze strany rodiny? 

• Máte stanoveny postupy, jak se zabývat situací, kde je atmosféra špatná? 

• Mluvíte o těchto pochybnostech s rodinou? 

• Scházíte se s někým z rodiny pravidelně? Jak často se scházíte? 

• Kdo z pracovníků se schází s rodinou? 

• S kým z rodiny nejčastěji mluvíte? 

• O čem nejčastěji mluvíte, máte domluvené téma předem? 

• Účastní se schůzky uživatel? 

• Má pracovník na schůzku dostatečně vymezený čas? 

6.4.2.2 Společná pravidla ve vztahu ústav - uživatel - rodina 

Ústavy nejčastěji uvádějí, že vše mají vymezeno ve svých vnitřních přepisech. 

Organizační, domácí nebo provozní řád zařízení ale často nelze považovat za 

dostatečná pravidla, která vymezují kompetence, práva a odpovědnosti pracovníků 

a rodiny. Tyto dokumenty sice poskytují řadu důležitých informací, jejich vysoká míra 

obecnosti však nezohledňuje zásadní věc - individualitu toho, komu jsou služby 

poskytovány. Je nutné mít na paměti, že veškerá naše podpora musí být zaměřená 

na osobu, tedy člověka s mentálním postižením. Tomu také musí odpovídat společná 

pravidla, která s rodinou stanovíme. Především se jedná o potřebu vytvořit pravidla 

v oblasti práv na informace, tzn. vymezení kdy, kde a kým může být rodina 

informována. Rodinu také přirozeně zajímá, jaké má možnosti kontaktu se svým 

příbuzným, tzn. kdy je možné jej navštívit, kdy může opustit ústav, zda u něho může 

někdo z rodiny přespat atd. Řadu dalších pravidel je vhodné stanovit v souladu 

s osobními cíli uživatele v jednotlivých oblastech adaptačních dovedností. V oblasti 

komunikace jde ve vztahu к rodině především o určení zastupování osoby s 

mentálním postižením na veřejnosti. V oblasti sebeobsluhy je dobré vyjednat 

s rodinou např. kdo se bude podílet na zajišťování výběru vhodného oblečení a proč, 

jak se bude postupovat při problémy s nadváhou a dodržování diety, v př ípadek 
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požívání alkoholických nápojů, nedostatečné osobní hygieně atd. Osvědčuje se 

vyjednání pravidel v oblasti domácích prací (uklízení, žehlení, praní), vaření 

(možnost něco si uvařit, nakoupit atd.), užívání nástrojů (bezpečné zacházení 

s plynem, elektřinou, ohněm, domácími spotřebiči, s nožem, nůžkami). Významná 

pravidla mezi pracovníky a rodinou často vznikají v oblasti sociálních dovedností 

(sebeuplatnění, sebevyjádření - např. respekt a prosazování cílů klienta) a 

mezilidských vztahů (přátelé, návštěvy, sexualita). Zvláštní pozornost si zcela určitě 

zaslouží oblasti financování (platby, starost o peníze, kapesné), používání veřejných 

míst a služeb (samostatný pohyb, cestování autobusem, obchody, kino), zdraví a 

bezpečnosti (užívání léků, antikoncepce atd.) a využití volného času. 

Vodítka, jak lépe rozpoznat naplňování této oblasti 

• Vytvořili jste v posledním roce nějaké pravidlo, které vymezuje kompetence, 

práva a odpovědnosti pracovníků a rodiny? Ví o pravidlech klient? 

• Máte je v písemné podobě? 

• Zažili jste situaci, kdy jste pociťovali absenci nějakého pravidla ? 

• Jak postupujete při vytváření pravidla? 

• Vracíte se s někdy к dohodnutým pravidlům s rodinou? Vyhodnocujete jejich 

aktuálnost? 

6.4.2.3 Rodina jako součást společného plánování života uživatele 

Pokud rodina není součástí týmu, který změny pro lidi s mentálním postižením 

Plánuje a uskutečňuje, hrozí nebezpečí, že i sebelépe myšlené změny nemusí být 

realizovány bez ohledu na přání samotných lidí s mentálním postižením. Rodiče a 

opatrovníci, kteří nejsou dostatečně informováni o významu kvalitativní změny 
vživotě jejich dětí, změnu pak nechtějí, protože jí nerozumí nebo sn í nesouhlasí 

(např. převažuje prvek bezpečnosti nad mírou nezávislosti). Do problematické 
situace se pak dostává především samotný uživatel a vzniklé situaci je potřeba 
věnovat daleko více úsilí, než kdyby se plánovalo společně od samého počátku.105 

105 Byl jsem přizván na podpůrnou konzultaci do sociální služby, v které se nepodařilo dostatečně zvládnout 
Přechod klientů z chráněných dílen do podporovaného zaměstnávání. Hovořil jsem svedením, několika 
Pracovníky v chráněných dílnách s některými uživateli a nakonec jsem se setkal s rodiči. Rodiče byli rozzlobení, 
Protože se necítili dostatečně o změnách informováni a mnoho zamýšlených zmen se jim nelíbilo. Matka 
d°spělého syna s mentálním postižením popisovala, jak se dozvěděla od něj, že si byl prohlédnout nějaké nové 
Pracoviště. Dosavadní zkušenost matky byla taková, že když se chtěla se svým synem domluvit, aby zkusil 
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Zkušenosti ze zemí Evropské unie ukazují, že zlepšování služeb a tím kvality života 

lidí s mentálním postižením se děje na základě opravdového partnerství rodin a 

pracovníků zařízení. Například ve Francii pomáhají rodiny službám tvořit jejich 

vzdělávací, sociální a terapeutický plán. Rodiny se spolupodílejí na určování, jak 

bude služba vypadat, jsou členy „rad", které zajišťují, aby služba pracovala správně, 

podílí se na tvorbě individuálního plánu osoby s mentálním postižením (volně podle 

Cocqueberta, 2005). 

Vodítka, jak lépe rozpoznat naplňování této oblasti 

• Máte stanovena pravidla, která vymezují roli a možnosti členů rodiny při 

plánování změn? Zná tato pravidla rodina? 

• Kdo určuje, co je potřebné projednat za účasti rodiny? 

• Proběhlo někdy jednání, kdy se plánovala nějaká změna v životě uživatele? 

Kdy naposledy a jaká to byla změna? 

• Pořizujte z jednání zápisy? Co obsahují? 

• Rozhodli jste v poslední době něco bez rodiny uživatele? Pamatujete si, co to 

bylo? 

6.4.2.4 Podpora rodinných vazeb, neutralita 

Pracovníci se často intenzívně zaměřují na podporu lidem s mentálním 

postižením, kterým poskytují služby a s kterými změny plánují především. Je 

potřebné si uvědomit, že změny pro lidi s mentálním postižením, kterým poskytujeme 

služby, jsou změnami i v životě jejich nejbližších. Stává se, že i významnější a 

obtížněji přijatelné než pro samotné uživatele. Oblasti podpory pro rodinu je možné 

někdy identifikovat právě při společném plánování změny. Někdy její potřeba 

vyvstane až v průběhu uskutečňování změny. 106 

případně i jinou dílnu v rámci zařízení, odpovídal, že je ve své dílně šťastný a nikam nechce. A nyní by měl odejít 
z chráněné dílny úplně? Největší problém je pak pro matku to, že nemá žádné informace, neví, co si má o všem 
myslet. Potvrdilo se, že celý proces přechodu se vedení podařilo dobře připravit teoreticky a odborně, pracovníci 
však podcenili vyjednávání a vzájemnou diskusi s rodinou a nejbližšími klientů. To mohlo v konečném důsledku 
zmařit i velmi dobře myšlenou kvalitativní změnu pro řadu klientů. 

106 Matka dospělé dcery s mentálním postižením se rozhodla za svého života podporovat její osamostatnění. 
Největší starosti si dělala s tím, že až zemře, musela by její dcera odejít do ústavu. Přála si, aby dcera měla 
chlapce, který by na tom byl lépe rozumově než ona, ale uvědomovala si, že je to těžce splnitelné. Představy 
matky byly takové, že optimální by bylo několik bytů, kde by bydlelo více postižených a měli by zajištěny obědy a 
pomoc při hospodaření s penězi, nákupu ošacení a dražších věcí. Také s vyřizováním na úřadech by jim musel 
někdo pomáhat. Matka by byla velmi ráda, kdyby se jí podařilo tyto úmysly realizovat za jejího života, aby dcera 
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Vodítka, jak lépe rozpoznat naplňování této oblasti 

• Máte stanovena obecná pravidla za jakých podmínek a jakou podporu 

poskytujete rodině? Kdo určuje, co je potřeba v dané chvíli udělat? 

• Spolupracujete s externími odborníky (psycholog, psychiatr) ? 

• Máte nějakou zkušenost s poskytováním podpory z poslední doby? O jaký typ 

podpory se jednalo? 

U dospělých lidí s mentálním postižením můžou při naplňování jejich osobních cílů 

hrát významnou roli kromě rodičů další členové rodiny, zejména sourozenci. Mohou 

být často významným „jazýčkem na vahách" při vyjednávání důležitých změn v životě 

lidí s mentálním postižením (např. při stanovení míry rizika v určitých činnostech), 

často necítí tolik svazující odpovědnost rodičů a přitom jsou jimi respektováni. Je 

důležité znát další možnosti a neomezovat se pouze na ty, kteří za uživatelem 

z různých důvodů přicházejí.107 

Vodítka, jak lépe rozpoznat naplňování této oblasti 

• Znáte kromě rodičů nebo opatrovníka některé další členy rodiny? 

neskončila v ústavu. Později si dcera našla přítele, který celý život žil po ústavech. Začali připravovat společný 
život. Ještě před společným bydlením partnerské dvojice probíhala spolupráce pracovníků zařízení s matkou 
spíše nahodile. Občas došlo к setkání při nějaké společenské události, občas se rozmlouvalo na téma společné 
budoucnosti páru. Matka byla spíše netrpělivá a při každé návštěvě se ptala, kdy už konečně ústav vybuduje pro 
dvojici bydlení. Při zařizování bytu byla matka velmi aktivní, ale to dceři nevadilo. Největší problém nastal až po 
samotném přestěhování dcery. Po čase si dcera stěžovala pracovnici, že nechce jezdit domů. Vyšlo najevo, že 
už nechce jezdit delší dobu každý víkend к matce, která to ale vyžaduje. Přestože se matka na změnu 
připravovala sedm let a sama podporovala a připravovala dlouhá léta osamostatnění své dcery, novou situaci 
zvládala velmi těžce. Byla to velmi obtížná situace pro dceru, matku a pracovníky. Na straně jedné přání dcery a 
respektování její volby, na straně druhé přání matky a obava, že matka situaci sama nezvládne. Při rozhovoru s 
pracovníky matka vůli své dcery zpochybňovala, argumentovala jejím postižením a neschopností takovou věc 
rozhodovat. Nakonec se podařilo domluvit přijatelné řešení pro obě strany, že partnerská dvojice bude matku 
navštěvovat každý druhý víkend. Matka si potřebovala na samotu zvykat ještě několik měsíců a na víkendy, kdy 
nepřijížděla dcera, přijížděla ona za ní a snažila se jí vést domácnost. V současné době spolu žije partnerská 
dvojice sedm let a podařilo se zachovat i nekonfliktní rodinné vztahy. Matka později vysvětlovala se slzami 
v očích dalším rodičům, jak je pyšná na to, že vše zvládla a i když jí je často samotné smutno, ví, že udělala 
dobře. Pracovníci si zase více uvědomili, jak důležitá pro uživatelku byla i podpora její matky. 

V ústavu pro dospělé muže s mentálním postižením jsme začali uvažovat o příchodu opačného pohlaví. Do 
svých úvah jsme přizvali rodiče a opatrovníky klientů. Přestože to bylo v době, kdy se jednalo spíše o myšlenku 
Průkopnickou, řada rodičů ji od samotného počátku spíše přivítala a vnímala změnu pozitivně. Někteří rodiče však 
měli řadu obav a nejasností ohledně společného bydlení mužů a žen. Řada z nic tuto myšlenku v minulosti vůbec 
^připustila. Až po delším čase se mi jedna matka svěřila, že se v prvopočátku této změny zděsila a neuměla si jí 
vůbec představit. Měla velké obavy z případného sexuálního života svého syna a následků. V rozhodování a 
získání jiného pohledu na věc jí nejvíce pomohla její sestra - učitelka, ke které měla v té době největší důvěru. 
Její sestra jí uklidnila slovy, že je to naprosto normální a dobrá věc a že nemusí mít z ničeho strach. V té době 
jsme aktivně nevyhledávali další členy v rodině, které mohou významně ovlivňovat život našich klientů. Po této 
zkušenosti nám bylo ale jasné, že bychom s tímto faktem měli ve své práci více počítat. 
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• Snažili jste se s nimi při nějaké příležitosti seznámit nebo je pozvat? 

• Podařilo se vám vytvořit nějaký nový kontakt? Co jste pro to museli udělat? 

• Pomohl někdo další z rodiny pozitivně ovlivnit postoj a rozhodnutí rodičů nebo 

opatrovníka? 

• Zjišťuje někdo z pracovníků přání klienta navázat kontakt s dalšími osobami 

z rodiny? Zaznamenáváte tato přání do osobního plánu? 

Pracovníci se často dostávají v kontaktu s rodinou do velmi obtížných situací. Na 

straně jedné podporují naplňování osobních cílů lidí s mentálním postižením, posilují 

jejich sebevědomí a odpovědnost. Na straně druhé se setkávají s nezájmem, 

nepochopením nebo zcela odlišným postojem rodiny, než je přání klienta. Při 

zachovávání všech předchozích zásad - respektu, důvěry, pravidelné komunikace, 

společného plánování atd. pracují s faktem zachování neutrality a nevnucování 

morálních soudů rodině.108 

Vodítka, jak lépe rozpoznat naplňování této oblasti 

• Zaznamenali jste v poslední době rozhodnutí rodiny, které vás rozčílilo a které 

bylo podle vás v rozporu se zájmy uživatele? Jaké to bylo rozhodnutí? 

• Proč si myslíte, že rodina učinila toto rozhodnutí? 

• Zůstáváte v těchto případech ve svém postoji neutrální? Jaké při tom máte 

pocity? Čím argumentujete rodině při vysvětlování svého postoje? 

• Jak vysvětlujete toto rozhodnutí uživateli služeb? 

• Máte vymezené hranice, kdy musíte „angažovaně" vstoupit do vztahu 

uživatele a jeho rodiny? 

• Máte zkušenost, kdy se vám podařilo „zachránit" dobré vztahy mezi 

uživatelem a jeho rodinou? 

108 
Spolupráce s bratrem, opatrovníkem dospělé ženy s mentálním postižením nebyla vnímána ze strany 

pracovníků ústavu jako optimální. Pracovníci se s ním zkoušeli domluvit na umožňování větší samostatnosti jeho 
sestry. Nejvíce se diskutovalo na téma zvládání volného pohybu mimo ústav, uživatelka si velmi přála chodit 
sama, styděla se za doprovod do chráněné dílny, sedala si v autobuse dále od ostatních, také na zastávce stojí 
stranou. Bratr však dlouho nechtěl o těchto změnách nic slyšet. Pracovníci se domnívají, že by se mělo zahájit 
řízení o částečném navrácení způsobilosti, bratr to odmítá. Jeho sestra к němu nechce už jezdit ani na víkendy, 
protože si našla přítele, s kterým se začala připravovat na společné bydlení s partnerem v bytě. Moc se na 
společné bydlení těšila a bylo to její velké přání. Přechodu do chráněného bytu předcházelo velmi těžké 
rozhodování ze strany bratra a jeho rodiny. Delší dobu váhal se souhlasem a při poslední schůzce s pracovníky 
se dokonce zdálo, že s přechodem nebude souhlasit. Situace mezi sourozenci byla velmi vypjatá. Pracovníci se 
snažili vdané situaci zachovat neutralitu a pomáhali uživatelce a rodině hledat přijatelné řešení, které by 
neohrozilo jejich vztahy v rodině. 
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Budování vztahu mezi rodinou lidí s mentálním postižením a pracovníky je 

rozhodně běh na dlouho trať. Často jej ovlivňuje řada skutečností, které můžeme 

více či méně ovlivnit. Pracovníci musí postupovat s maximální trpělivostí a musí se 

snažit nacházet okamžiky, kdy se vzájemně s rodinnými příslušníky podělí o svoje 

pocity, přání a očekávání. Musí se naučit profesionálně zvládat situace, kdy se cítí 

unaveni, myslí si, že to či ono se nedá zvládnout nebo to pro ně ztrácí smysl.109 Pro 

tyto situace platí dvojnásob ještě jedna zásada, která by měla být přítomna v etických 

kodexech pomáhajících.110 

6.4.3 Pracovní uplatnění jako jeden z prioritních cílů speciálně-pedagogické 
podpory 

Asi není příliš potřebné na tomto místě zdůrazňovat význam práce pro 

člověka. Kromě nutnosti materiálního zabezpečení a určité nezávislosti přináší práce 

většině z nás pocit uspokojení ze své užitečnosti pro okolí, potřebu potkávat nové 

lidi, přijímat a překonávat nové výzvy a nové úkoly. Čerych et al., 1999 (citace podle 

Šišky, 2005) uvádí, že získávání zkušeností na pracovišti je legitimní součástí 

strategie celoživotního učení. Lze také nepochybně souhlasit s jeho shrnutím 

významu práce s ohledem na člověka s mentálním postižením, přičemž platí 

dvojnásobně pro člověka s mentálním postižením žijícím v ústavu sociální péče 

v oblasti vytváření a rozvíjení nových sociálních interakcí, pokračování v učení a 

109 
Při rozhovoru popisovala spolupráci s rodinami ředitelka vybraného ústavu sociální péče: 

„Spolupráce s rodiči, příbuznými a opatrovníky se hodně změnila po roce 1990. Mnoho rodičů na základě 
zkušeností z minulosti nemělo к ústavu důvěru a nebylo vůbec jednoduché tento stav změnit. S rodiči a 
opatrovníky jsme se začali pravidelně scházet a projednávat s nimi změny, které jsme uskutečňovali v zařízení a 
které vedly ke zlepšení životních podmínek pro jejich děti a blízké. Postupně jsme zrušili tzv. návštěvní neděle 
(první neděle v měsíci), kdy návštěvníci směli pouze do společné jídelny. Dnes mohou návštěvy přijít do zařízení 
kdykoliv a navštívit svého blízkého přímo v jeho bytě. Rodiče a příbuzní se také rádi účastní všech sportovních a 
kulturních akcí, které ústav pořádá. Jsou i rodiče, kteří pomáhají vyzdobit nebo vybavit byty svých blízkých. 
Většina našich klientů má velký zájem o kontakt se svojí rodinou. Někteří naši klienti již rodiče nemají, ale vytvořili 
se velmi hezké sourozenecké vztahy. Na přání našich klientů, většinou těch, kteří jsou od dětství v ústavních 
zařízeních, jsme se pokoušeli získat kontakt s jejich rodinou. Bohužel se nám to podařilo jenom ve velmi málo 
případech a setkali jsme se i s odmítnutím ze strany rodičů. Rodiče a příbuzní znají klíčové pracovníky svých 
blízkých a vědí, na koho se mají obracet. Tito klíčoví pracovníci pomáhají klientům s udržováním kontaktů 
s rodinou a kamarády. Píší s nimi dopisy a učí je telefonovat svým blízkým. Napomáhají tomu, aby klient mohl 
navštívit svoji rodinu, nebo známé. Někteří z našich pracovníků, kteří odešli do důchodu, dále vykonávají funkci 
opatrovníka и klientů, kterým chybí rodina. Jezdí za nimi na návštěvu, posílají jim pohledy a dopisy, zvou je na 
návštěvu do své rodiny. Ne vše se ale v minulosti dařilo podle našich představ. Často jsme si v některých 
případech nevěděli rady, mysleli jsme, že se dál už nepohneme. Byly to těžké chvíle pro naše klienty, jejich rodiny 
a naše pracovníky. Všichni ale víme, že ti, kteří to potřebují, nemohou bez naší pomoci a podpory být. A tak 
„tlačíme tu káru" společně dál... " 

110 Kopřiva (2002) к tomu uvádí: „Pomáhající je připraven kdykoliv vnímat a akceptovat svou nedokonalost, 
slabost a zranitelnost, kterou pomáhání vyjevuje, a pomocí sebereflexe a supervize napomáhat vývoji к lepšímu 
stavu, než je ten současný" 
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rozvíjení svých kompetencí a zejména statusu „být zaměstnán" u člověka 

s postižením, který pozitivně ovlivňuje postoj společnosti к postižením.111 

Vymezením pojmu pracovní rehabilitace se zabývá řada autorů. Například 

podle Opatřilové (2004) je pracovní rehabilitace pojem, který zahrnuje aktivity 

spojené s využíváním a rozvíjením pracovních schopností u jedinců se zdravotním 

postižením i s pozitivním psychosociálním působením práce na osobnost. Jedná se o 

cílenou podporu osob, zaměřenou na získání a udržení kvalifikačně přiměřeného 

zaměstnání. Podle Novosada (2002) je pracovní uplatnění jedním z prioritních cílů 

speciálně-pedagogické podpory lidí s postižením, neboť nemůže-li se člověk 

realizovat, uplatnit své dovednosti a vědomosti, podílet se na své soběstačnosti 

nemá možnost se při práci setkávat s jinými lidmi, je využití veškeré rehabilitační 

podpory jen částečné. Titzl (2000) považuje proměny způsobu ekonomické 

využitelnosti postižených lidí za jednu z linií, po které se odvíjel pokrok ve vývoji péče 

o lidi s mentálním postižením.112 

Dříve než se budeme zabývat problematikou zaměstnávání dospělých lidí 

s mentálním postižením žijících v ústavech sociální péče, je dobré si připomenout 

některé základní aspekty, které s problematikou zaměstnávání lidí s postižením 

souvisí obecně. Mezi ně v prvé řadě patří legislativní zakotvení problematiky. 

Z mezinárodních dokumentů, které se problematikou práce lidí s postižením zabývají, 

je nutné připomenout Evropskou sociální chartu (Rada Evropy 1961) v které se mimo 

jiné výslovně zmiňuje právo na zaměstnání osob se zdravotním postižením: „Osoby 

zdravotně postižené mají právo na přípravu к výkonu zaměstnání a na profesní a 

sociální readaptaci, bez ohledu na původ a povahu jejich postižení." Podle Deklarace 

práv mentálně postižených osob (OSN, 1971) má zase člověk s mentálním 

postižením plné právo pracovat podle svých možností nebo se zabývat jinou 

užitečnou činností a žít se svojí rodinou. Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a 

zaměstnávání zdravotně postižených (Mezinárodní organizace práce, 1985) 

vymezuje osobu se zdravotním postižením jako „každou osobu, jejíž vyhlídky nalézt 

111 Je nepochybné, že v těch ústavech sociální péče, kde se daří uživatele zaměstnávat v jiných podmínkách, než 
v kterých bydlí (centra denních služeb, chráněné dílny, podporované zaměstnávání), kde jsou práva a povinnosti 
klienta ústavu jiné „v práci" a jiné „doma", tak jak je to přirozené pro nás všechny, je dán důležitý předpoklad 
к naplnění základního principu sociálních služeb - sociální inkluze. 

112 Kromě toho se pokrok ve vývoji péče o lidi s mentálním postižením dle Titzla odvíjí buď po linii od egoismu 
к altruismu nebo rozvojem speciálních věd. 
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a zachovat si vhodné zaměstnání a dosahovat vněm postupu jsou podstatně 

sníženy v důsledku náležitě ověřeného tělesného nebo duševního poškození". 

V České republice mají dle Listiny základních práv a svobod (čl. 29) 

osoby zdravotně postižené právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na 

pomoc při přípravě povolání. Pro potřeby zaměstnanosti je osoba zdravotně 

postižená definována Zákonem č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti jako osoba se 

změněnou pracovní schopností a samozřejmě Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Dalším důležitým právním předpisem je 

zákoník práce, v kterém je zohledněna ztížená možnost pracovního uplatnění osob 

se zdravotním postižením, např. § 50 upravuje podmínky pro možnost výpovědi 

zdravotně postiženému. Významné bylo také odstranění kontraproduktivní ochrany 

občanů se ZPS, kdy v současné době je již možné uzavřít s nimi pracovní smlouvu 

na dobu určitou a stanovit mu zkušební dobu. Existuje celá řada dalších právních 

norem, které se zaměstnaností osob s postižením zabývají, není však účelné činit na 

tomto místě podrobnější rozklad těchto norem. 

Zámečníková (2004) uvádí, že v České republice existují dvě základní formy 

zaměstnávání zdravotně postižených. Jedná se o tzv. rozptýlenou zaměstnanost, 

která je nejvýhodnější a to zejména pro osoby s lehčím stupněm zdravotního 

postižení. Druhá forma pracovního uplatnění je v organizacích a subjektech 

výrobního charakteru a v oblasti služeb, které zaměstnávají převážně postižené 

osoby (více jak 60%). Pro další vývoj je velmi důležité, že i v České republice již 

existují organizace, které zajišťují práci pro lidi s mentálním postižením na 

standardních pracovištích (Rytmus, o.s., Společnost Duha a další). Posláním služby 

podporovaného zaměstnávání Společnosti Duha je „podporovat dospělé lidi 

s mentálním postižením, aby získali a udrželi si vhodné pracovní uplatnění na 

otevřeném trhu práce a současně měnit postoj společnosti к lidem s mentálním 

postižením"113 Stávající tým pak dále chápe jako poslání programu poskytnout 

klientovi podporu a pomoc při hledání vhodného zaměstnání na otevřeném trhu 

práce s rovnými právy a povinnostmi na pracovišti a tuto práci si udržet. Posláním je 

také „zvýšení samostatnosti našich klientů ve všech oblastech, které se týkají 

zaměstnání"114 

113 Metodika programu podporovaného zaměstnávání Společnosti Duha, 2004. 

1,4 Závěrečná zpráva z následné konzultace k sebehodnotícímu procesu ve společnosti Duha. Praha: 8.3.2005. 
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Centra denních služeb a chráněné dílny by pak měly plnit zřejmě funkci 

alternativního pracovního uplatnění к práci na otevřeném trhu práce. V řadě dobře 

vedených služeb tohoto typu se ukazuje, že mají své místo v systému služeb 

zejména při zajištění přípravy na zaměstnání, možnosti zaměstnat uživatele, který 

práci na otevřeném trhu ztratí, vytvoření prostoru pro společenské setkávání osob 

s podobnými zájmy a vazbami atd. Je však nutné mít stále na paměti, že zůstává 

problém soustředění vyššího počtu lidí s mentálním postižením a především toto na 

první pohled efektivní řešení může paradoxně kontraproduktivně způsobit, že se 

nebude dostatečně rozvíjet zaměstnávání lidí s postižením na běžném trhu práce. Je 

tedy nutné mít na paměti zejména vyváženost mezi těmito způsoby zaměstnávání a 

zejména dbát na to, aby se nevytrácelo poslání přípravy chráněných pracovišť na 

zaměstnávání na běžném trhu práce. Toto uvažování je samozřejmě daleko těžší 

v podmínkách, kdy se řada ústavů sociální péče potýká s katastrofálními provozními 

a prostorovými podmínkami a jakékoliv smysluplné zaměstnávání uživatelů alespoň 

v rámci ústavu je obrovským úspěchem v době, kdy stále neexistuje dostatečná síť 

poskytovatelů podporovaného zaměstnávání.115 

6.4.3.1 Oblast práce v ústavech sociální péče 

Současné podmínky v oblasti práce v ústavech sociální péče pro dospělé lidi 

s mentálním postižením v Libereckém kraji byly předmětem dotazníkového šetření, 

které jsem provedl v roce 2006. V rámci tohoto šetření, které bylo provedeno v šesti 

ústavech sociální péče v Libereckém kraji, byly „Současné podmínky klienta v oblasti 

práce" jednou ze sledovaných oblastí. 

Z dotazníků vyplývá, že z celkového počtu 246 uživatelů jich 61% (151) nepracuje 

vůbec. Z 95 uživatelů, kteří pracují, je řada z nich zapojena do pracovní činnosti 

často pouze nahodile a krátký časový okamžik. 

Ředitelka ústavu chtěla zajistit nové pracovní podmínky pro uživatele. Měla již zkušenosti se zaměstnáváním 
uživatelů v odloučené chráněné dílně a rozhodla se nedaleko od ústavu vybudovat centrum denních služeb 
s několika chráněnými dílnami. Se svou zkušeností dlouhodobě nefungujícího systému v regionu a především 
akutní potřeby bylo pro ni velmi těžké diskutovat o tom, zda z hlediska budoucnosti není lépe rozvíjet program 
podporovaného zaměstnávání. Výstavbu centra cítila jako obrovskou příležitost vyřešit nevyhovující stav na 
několik dalších let. V současné době dílny již provozuje a nepochybně došlo к výraznému zlepšení kvality života 
uživatelů. Otázkou však zůstává, zda v současné době realizované stavby v oblasti sociálních služeb nebudou 
v budoucnosti brzdou rozvoje něčeho, co je v Evropě již několik let běžné , tzn. lidé s mentálním postižením žijí a 
pracují s námi a mezi námi. 
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jako jednu z forem lidské existence, která má i svůj pozitivní potenciál. Je ale třeba 

přijmout jako fakt také skutečnost, že nikdo nemůže účinně pracovat s kýmkoliv a že 

každý pomáhající potkává potřebné, kteří v něm budí záporný vztah. 

Empiricky byla potvrzena existence tzv. centrálních kategorií, které mají 

mimořádný psychologický význam. Takovou centrální kategorií jsou např. vztahy 

člověka к jiným lidem: člověk vnímaný jako srdečný a vřelý je oceňován zcela jinak 

než člověk vnímaný jako chladný a jednající s odstupem. Obraz vnímané osoby si 

totiž subjekt "psychologicky" dotváří, uplatňuje při tom jakousi laickou "psychologii". 

Jinou takovou centrální kategorií je intelekt; osoby představované jiným osobám jako 

inteligentní jsou vnímány jako sympatičtější než osoby, které jsou představovány 

jako neinteligentní. Dále se ve vytváření interpersonálních postojů uplatňuje 

percipovaná podobnost partnera, a to především opět psychologická: sympatické 

jsou nám osoby, o nichž se domníváme, že mají stejné názory jako my. Lidé se 

sbližují s osobami a vyhledávají s nimi kontakty tehdy, mají-li tyto osoby identické 

nebo podobné postoje; naopak odmítají styk s lidmi, kteří mají opačné postoje. 

6.5.3 Personální zajištění služeb v ústavech sociální péče 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že v šesti ústavech pro dospělé 

v Libereckém kraji pracuje celkem 154 pracovníků. V přímé péči pracuje 

nadpoloviční většina - 109 (71%) pracovníků. Poměrně vysoký je počet pracovníků, 

kteří zajišťují řízení a servis zařízení - 45 (29%). Průměrný poměr počtu uživatelů na 

jednoho pracovníka v přímé práci s uživatelem je 2,0, přičemž situace v tomto 

ukazateli se velmi liší v jednotlivých ústavech. Nejlepší poměr je v Ústavu sociální 

péče Česká Lípa (jeden uživatel na pracovníka), naopak nejhorší poměr je v Ústavu 

sociální péče Mařenice, kde na jednoho pracovníka v přímé péči připadá 3,2 

uživatele. Je však potřebné uvést, že daleko významnější pro posuzování 

personálních podmínek je sledování počtu pracovníků na počet uživatelů ve směně a 

samozřejmě je putné tyto údaje vztahovat ke stupni postižení uživatelů a jejich 

skutečným potřebám podpory. Z celkového počtu 109 pracovníků v přímé péči je 

28,5 pracovníků, kteří mají středoškolské zdravotní vzdělání a v ústavu vykonávají 

převážně zdravotní práci. 
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Grafč.1 

Porovnán í kapaci ty ús tavů s c e l k o v ý m p o č t e m pracovn íků 
a s p o č t e m pracovn íků v př ímé péči 

• kapacita zařízení • celkový počet pracovníků • počet pracovníků v přímé péči 

Z uvedeného grafu vyplývají značné rozdíly v personálním obsazení služeb. Zvlášť 

nápadný je rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším počtem uživatelů na jednoho 

pracovníka. Podle této tabulky lze označit za ideální poměr uživatelů a pracovníků, 

kteří se přímo uživatelům věnují, jeden pracovník na dva až tři uživatele. Toto tvrzení 

však má své limity a nemělo by se stát jednoduchým návodem na jeho plošné 

užívání. Například v ústavu sociální péče s nízkou kapacitou, vysokou odborností 

personálu a fungující komunikací mezi pracovníky, je poměr jednoho pracovníka na 

3,8 uživatele označován za odpovídající. Dalšími faktory, které mohou ovlivňovat 

počet pracovníků v ústavu je dobrá organizace práce během pracovních směn a 

jasné stanovení odpovědností a pravomocí pracovníků. 117 

Graf č.2 

Rozložení pracovníků v jednotlivých kategoriích v ústavech celkem 

• Pracovníci v přímé péči • Pracovníci zajišťující servis (úklidy, stravování) 

1,7 Viz Organizační struktury ústavů sociální péče. Krajský úřad Libereckého kraje, 2005. 
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Z uvedeného počtu pracovníků, kteří zajišťují servis pro fungování ústavů vyplývá, že 

je třeba zvýšit počet pracovníků v přímé práci s uživateli. To znovu ukazuje na 

potřebnost zajistit služby chráněného a skupinového bydlení, které jsou schopné 

zajistit individuální přístup к uživatelům a nepotřebují pro své fungování tak rozsáhlé 

technické zázemí a např. také zdravotní personál. Tyto služby využívají běžné 

veřejně dostupné služby. Z toho důvodu je také potřebné, aby tyto služby byly 

situovány na běžně dostupných místech v obci a nikoliv u odloučených ústavů. 

Údržba a správa chráněného nebo skupinového bydlení není tak náročná jako 

správa velkých budov ústavů sociální péče. 

Grafč.3 

Rozložení pracovníků v jednotlivých kategoriích v ústavech 
celkem 

80,5; i74% 

28t5: 26% 

• Zdravotničtí pracovníci v přímé péči • Ostatní pracovníci v přímé péči 

I když poměr uživatelů na jednoho pracovníka nemusí být sám o sobě vypovídajícím 

ukazatelem o dostatečném personálním zabezpečení služeb v ústavu, z výzkumu je 

patrné, že v ústavu s nejhorším poměrem lze zajistit pouze nejzákladnější péči. 

V některých ústavech se ukázal „zásadní nedostatek personálu v přímé péčí o 

klientky (17 pracovníků na 85 klientek), nedostatečná odbornost personálu a spojené 

kompetence pro všechny pracovníky v oblasti bydlení a pracovní činnosti".118 

Z hodnocení vyplývá, že někteří ředitelé si uvědomují širší souvislosti personálního 

zajištění služeb a začínají analyzovat vnitřní zdroje. Vedení provádí monitorování 

pracovních činností a pracovních snímků dne u jednotlivých pracovníků, při 

plánování personálního zajištění chce vedení do budoucnosti vycházet ze zjištěných 

osobních cílů a potřeb uživatel. 

I l s Citováno ze Závěrečné zprávy z hodnocení kvality poskytovaných služeb ÚSP Jestřebí. Liberecký kraj: 
7.5.2003 
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Zastoupení a případná dominance jednotlivých typových pozic v pracovním týmu 

může a ve většině případech výrazně ovlivňuje model poskytované péče v ústavech. 

V současné době se setkáváme v našich ústavech s těmito základními modely:119 

Model s převažujícími prvky sociální - zdravotnické péče 

• Důraz se klade na péči, bezpečnost, čistotu, zdraví 

• Cílem je zvládání stavu nebo jeho léčba 

• Kvalitu zajišťuje zdravotnická odbornost a základní normy péče 

• Komplexní péče je poskytována převážně v rámci ústavu 

• Převažující a rozhodující roli mají zdravotničtí pracovníci (lékař, zdravotní 

sestry) 

• Pracovníci mají zdravotnické uniformy 

Model s převažujícími prvky sociální - výchovné péče 

• Důraz se klade na rozvoj dovedností 

• Cílem je zvládnutí, popř. změna chování uživatele 

• Kvalitu zajišťuje zdokumentovaný plán a dosahování cílů, interdisciplinární tým 

• Služby jsou organizovány a poskytovány v rámci více možností a nabídek 

(skupinový domov, chráněná dílna, škola atd.) 

• Převažující a rozhodující roli mají výchovní - sociální pracovníci ( civilní 

oblečení) 

Model s převažujícími prvky podpory nezávislého - samostatného života 

• Důraz se klade na podporu jednotlivce , sebeurčení a vztahy 

- Cílem je změna okolí (prostředí) a postojů 

• Kvalitu zajišťuje kvalita života, jak je zažívána osobou 

• Služby jsou individuální - „šité na míru" ( osobní rozvojový plán) 

• Poskytované služby: jednotlivé typy podpory 

• Rozhodování je v rukou jednotlivce 

' 1 9 Upraveno podle MC LEOD, R. Plánování přechodu ze školy do života. Liberec: metodický text 2002. 
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6.5.4 Typové pozice pracovníků 

К vymezení typových pozic a počtu pracovníků, stavu vzájemné podřízenosti, 

kompetencí a odpovědnosti, slouží v ústavech organizační struktura. V „zaběhlých" 

ústavech se často setkáváme s členěním pracovníků na jednotlivé úseky - např. 

ředitel - ekonomický, zdravotní, výchovný, provozní, stravovací atd. Jednotlivé úseky 

tak jsou stanoveny především podle profese a vzdělání. Základní tým je však 

skupina pracovníků, která poskytuje širší spektrum základních služeb v nichž 

pracovníci třeba i s různou kvalifikací mají stejnou náplň práce (např. tým pracující 

na jednom oddělení). Nejedná se o týmy specializovaných profesí (rehabilitační 

pracovnice nebo tým dvou tří sociálních pracovnic vykonávajících specializované 

služby a ne běžnou péči). Je velmi potřebné se zejména zaměřit na fungování těchto 

týmů, vzájemnou komunikaci apod., neboť zpřehlednění fungování základních týmů, 

komunikace mezi jednotlivými členy a stanovení kompetencí a odpovědnosti 

jednotlivých pracovníků výrazně odráží možnosti samotného uživatele, stupně jeho 

závislosti na pracovnících a službě. 

Stanovení optimálního počtu pracovníků v ústavu sociální péče lze stanovit 

jen na základě poctivého rozboru potřeb uživatelů a prostorového uspořádání ústavu. 

Snahy o stanovení jakýchkoli normativů, tedy předepsaného počtu pracovníků, např. 

ke kapacitě zařízení sociálních služeb se ukázaly jako nefunkční.120 Celkový počet 

pracovníků a kapacita, poměr mezi pracovníky, kteří se přímo věnují uživatelům 

к počtu uživatelů v zařízení, je jedním z ukazatelů. Dalšími faktory, které mohou 

ovlivňovat počet pracovníků v ústavu, je dobrá organizace práce během pracovních 

směn a jasné stanovení odpovědností a pravomocí pracovníků. 

Celá problematika personálního zabezpečení je pak řešena v řadě zákonů, 

předpisů a vyhlášek, které by mělo vedení ústavů dokonale znát.121 

120 Dlouze se tradoval a používal poměr 1:2, tzn. 100 klientů - 50 pracovníků, bez ohledu na stupeň postižení a 
dalších ukazatelů 

121 
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb. ze dne 5. srpna 2002, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a 
kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

Nařízení vlády č.331/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a 
kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě 
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6.5.5 Postavení zdravotních pracovníků v ústavech sociální péče 

Dle dikce platných právních norem je poskytování zdravotní péče v ústavech 

sociální péče upraveno v Zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění -

viz § 22, zvláštní ambulantní péče - poskytování zdravotní péče v ústavech sociální 

péče. V ústavech sociální péče se obecně nepředpokládá povinnost zajišťovat služby 

nepřetržitou přítomností kvalifikovaného zdravotnického pracovníka. Zdravotní péče 

v ústavech sociální péče je často poskytována vlastními zaměstnanci. V některých 

případech jsou zabezpečovány externě rehabilitační služby. Lékařská péče je 

poskytována ve většině ústavů externě. Primární péči obvykle zajišťují praktičtí lékaři, 

kteří uživatele registrují jako své pojištěnce. Zdravotní péče ambulantních specialistů 

je zajišťována tak, že uživatelé dochází nebo jsou dováženi za lékařem specialistou 

nebo lékař specialista dochází do ústavů sociální péče. Zdravotní péče poskytovaná 

externími zdravotnickými pracovníky a lékaři je proplácena přímo jim. V případě 

zdravotní péče poskytované vlastními zaměstnanci jdou náklady na tuto péči na vrub 

zařízení sociální péče. 

Odborné zdravotní výkony jsou prováděny pouze za toho předpokladu, že 

zdravotní stav pacienta i stupeň jeho závislostí na odborné péčí je prokazatelně 

takový, že si vyžaduje odbornou zdravotní péči kvalifikovaného personálu. Odborné 

zdravotní výkony jsou tedy poskytovány zejména uživatelům plně či částečně 

závislým na odborné péči z důvodu dekompenzace zdravotního stavu, stabilizace 

zdravotního stavu, zmírnění bolesti a utrpení v průběhu umírání. 

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti к výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání а к výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 

Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů 
Vyhláška MZ č. 55/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se 
vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 

Výklad MPSV к zařazování zaměstnanců, kteří vykonávají přímou obslužnou péči o klienty v zařízeních sociální 
péče (Ústavy sociální péče, domovy důchodců) do povolání a příslušné platové třídy ze dne 1.7.2002 

Dodatek к výkladu o sociální péči ze dne 1.7.2002 (MPSV) 

Organizační vyčlenění odborných doplňkových služeb z obslužné péče o klienty v zařízeních sociální péče 
(MPSV) 

Vzory doporučených vnitřních platových předpisů (MPSV - leden 2004) 

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a 
sociální péče (VÚPSV - prosinec 2003) 
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Stanovení odborných výkonů kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky je 

jedním z ukazatelů pro stanovení počtu kvalifikovaných zdravotnických pracovníků 

v ústavu sociální péče. Odborné výkony kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, 

kteří působí v ústavech sociální péče nejsou platnými právními normami upraveny. 

Platné právní normy - Vyhláška MZ č.55/2000 Sb., ve znění vyhlášky MZ č.134/1998 

Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, upravují 

poskytování autorské odbornosti 925 - domácí zdravotní péče. Ta je svým 

charakterem a rozsahem porovnatelná s poskytováním odborné zdravotní péče 

poskytované kvalifikovanými pracovníky v ústavech sociální péče. Odbornost 925 -

domácí zdravotní péče - upravuje definice výkonů sester a kvantifikuje finanční 

ohodnocení výkonů v rozsahu minutové mzdy, materiálních nákladů nezbytných pro 

provedení výkonu, včetně provozních nákladů zařízení. Odborné zdravotní výkony 

mohou být provedeny a vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího 

lékaře. Ošetřujícím lékařem uživatele je jeho registrující praktický lékař nebo lékař 

specialista, který propouští pacienta z lůžkového zdravotnického zařízení. 

Pro snazší orientaci uživatelů, zájemců o službu a veřejnosti v poskytování 

zdravotní péče v ústavech sociální péče je ve všech ústavech sociální péče 

zřizovaných Libereckým krajem od 1.1. 2005 stanoven způsob zajišťování zdravotní 

péče v zařízení. Ten vychází zejména z účelu zařízení a cílové skupiny uživatelů, 

jejich potřeb, nutnosti a rozsahu vykonávání odborných zdravotních výkonů, 

dostupnosti zdravotních služeb mimo zařízení. Nezbytně nutná účast kvalifikovaného 

zdravotnického personálu je v těch ústavech sociální péče, kde je prokazatelně 

poskytována indikovaná odborná zdravotní péče uživatelům jako součást 

deklarovaných a poskytovaných služeb. Způsob zajišťování zdravotní péče ústav 

sociální péče veřejně deklaruje.122 Se způsobem zajištění zdravotní péče v ústavu 

sociální péče musí být seznámen uživatel, popř. zákonný zástupce a vždy noví 

zájemci o službu. 

122 V Libereckém kraji je postupováno dle Směrnice rady Libereckého kraje č. 9 /2004 к zabezpečení jednotného 
postupu v oblasti personálního zajišťování sociálních služeb v ústavech sociální péče zřizovaných Libereckým 
krajem 



Jiří Miler: Klíčové aspekty kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče - 103 -

6.5.6 Postoj k supervizi 

Přestože supervize znamená ve svém původním významu především dozor, 

kontrolu, vzdělávání nebo řízení, v našich sociálních službách se ustálilo 

ztotožňování supervize převážně s funkcí podpůrnou.123 Více se termínu supervize 

užívá ve značně posunutém smyslu v psychologickém poradenství a psychoterapii, 

kde je supervize zavedenou složkou profesionální praxe zaměřené na vnitřní život 

pracovníka.124 Do dalších pomáhajících profesí125 proniká supervize postupně a 

někdy i s odlišnými významy. V sociální práci se v poslední době již více klade důraz 

na kontrolu a řízení pracovníků. Baštecká (2004)126 uvádí, že supervize v 

pomáhajících profesích, kde hlavním nástrojem je pracovník sám, jde více do 

„osoby"; přesto se zabývá hlavně výsledným pomáhajícím chováním; podobně u 

ostatních profesí je pozornost supervízora zaměřena na chování pracovníka к 

zákazníkovi. Pojetí supervízora v sociálních službách odpovídá spíše najímanému 

poradci - specialistovi na mimořádný problém. Ukazuje se, že pracovníci v sociálních 

službách stále ještě nemají velké zkušenosti se supervizi a často nedokážou 

pojmenovat své chápání smyslu a účelu supervize. Mají obavy na toto téma 

diskutovat s „odborníky" a výsledkem je nedůvěra v supervizi. Přitom z provedeného 

výzkumu jednoznačně vyplývá, že pracovníci by přivítali pomoc při zvládání složitých 

situací a stresu, emoční podporu při zklamáních, která zažívají, podporu při zavádění 

nových přístupů к práci podle měnících se potřeb organizace atd. V ústavech 

sociální péče je podle mého názoru nutné posilovat význam interního supervizního 
127 

systému v sociálních službách , ale také dalších užitečných forem externí 

supervize zaměřené na podporu zavádění kvality sociálních služeb prostřednictvím 

123 Podle Havrdové (1999) v supervizi platí zásada „ neexistují chyby, existují jen podněty к lepšímu řešení". 

124 Podle Kopřivy (2000) supervize a výcvik představují dvě cesty, jak může pomáhající pracovat na svém vztahu 
к potřebným. 

125 Pomáhající profese: např. sociální pracovník, zdravotní sestra, lékař, pedagog, psycholog. V těchto profesích 
hraje významnou úlohu vztah mezi pomáhajícím a uživatelem služeb 

126 Zabývala se problematikou supervize v sociálních službách s cílem vytvořit zpřesňující standardy pro supervizi 
v sociálních službách a dát je do vztahu ke vzdělávání v supervizi (viz Závěrečná zpráva týmu A v rámci projektu 
..Optimalizace systému vzdělávání supervizorů v sociálních službách" o.s.Remedium Praha, 2004) 

127 Interní supervizi systém upřednostňuje Řezníček (1997): „Supervize v sociální práci je metoda jejího řízení, 
kdy nadřízená nebo zkušenější osoba vede podřízenou nebo méně zkušenou osobu metodou podobnou vztahu 
mistra к tovaryši, předáváním zkušeností a znalostí během výkonu práce". 
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standardů kvality sociálních služeb.128 

V žádném ze sledovaných ústavů není zavedena systematická podpora pro 

pracovníky formou externí supervize. Ve třech ústavech vedení uvažuje o způsobu 

zavedení a o formě supervize a podniká v tomto směru první kroky. Ve více než 50 

% ústavů sociální péče pracovníci a vedení neví, co je přesně účelem supervize a 

jakým způsobem by měli vhodného supervízora zajistit. Ve dvou ústavech pracovníci 

mají zkušenost s občasnou podporou externího odborníka. Podpora pracovníků, 

kteří se přímo věnují uživatelům, by přitom měla být samozřejmou součástí všech 

pomáhajících profesí. V rozhovorech s pracovníky, kteří se přímo věnují uživatelům, 

se potvrdila jejich nejistota a potřeba o své práci v bezpečném prostředí hovořit a 

hledat cesty к řešení složitých pracovních situací. V dotazníkovém šetření pro 

pracovníky v přímé péči uvedlo 54 pracovníků (56%), že nejtěžší je pro ně v ústavu 

psychická zátěž. Ukázalo se, že supervize je obzvlášť důležitá v těch ústavech, kde 

dochází nebo bude docházet к zásadním transformačním změnám. 

Vzdělávací program pro supe rvi zory 

Vychází z potřeby poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji a byl 

vypracován v roce 2005 týmem odborníků pod vedením PhDr. Karla Kopřivy, CSc. 

Jeho cílem je zajištění výcviku supervizorů, kteří by v rámci kraje poskytovali 

v ústavech sociální péče takovou supervizní podporu, která by v prvé řadě 

napomáhala aplikaci standardů kvality sociálních služeb, popř. transformaci těchto 

ústavů. Účastníci programu budou školeni pro externí supervizi, i když se nevylučuje 

pozdější uplatnění supervízora i ve vlastním ústavu pro supervizi případovou. Jejich 

předpokládaná role bude pomáhající a nikoliv kontrolní. Předpokládá se, že budou 

poskytovat supervizi na základě požadavku konkrétního zařízení, které bude s to 

v dialogu se supervizorem zformulovat vlastní smysluplnou zakázku. Touto zakázkou 

může být požadavek supervizní práce s řídícím týmem nebo s určitým vedoucím 

pracovníkem zařízení, nebo požadavek individuálně pracovat s pracovníkem přímé 

péče, který o to buď sám požádá, nebo mu ústav supervizi doporučí. Avšak i 

v tomto druhém případě bude supervízor očekávat vnitřní souhlas pracovníka se 

supervizi a z jeho hlediska se tudíž bude jednat o kontext pomáhající. 

128 Mezi pracovníky ústavů sociální péče je tato forma, kdy externí supervízor je vybaven určitými znalostmi a 
dovednostmi v oblasti naplňování standardů kvality sociálních služeb, výrazně preferována. 
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Základní charakteristiky programu vycházející ze specifického cíle: 

• Účastníky kursu a budoucími supervizory nemusí být odborníci na mezilidské 

vztahy, ale pracovníci ústavů sociální péče, kteří dobře znají praxi dané 

sociální služby a mají, resp. mohou získat konkrétní vizi dobré praxe. 

Předpokládané oprávnění absolventů bude rovněž omezeno jen na supervizi 

ústavů sociální péče. 

• Účastníci budou cvičeni především pro supervizi řídícího týmu (týmu 

vedoucích pracovníků zařízení), případně pro supervizní podporu jednotlivého 

řídícího pracovníka. Tomuto výcviku však předchází výcvik v případové 

supervizi řadových pracovníků přímé péče jakožto nezbytný základ supervizní 

práce, umožňující m.j. získat supervizní dovednosti v méně náročném 

kontextu. 

• Nepředpokládá se, že absolventi budou praktikovat supervizi s celým 

kolektivem řadových pracovníků supervidovaného zařízení, ani že by řešili 

krizové situace uvnitř týmů či celých organizací. Pro tyto situace si ústav musí 

zjednat dočasnou pomoc od psychologicky dobře vycvičeného supervízora 

(např. absolventa výcviku Českého institutu pro supervizi). 

• Velká pozornost je v rámci výcvikového programu věnována praktické aplikaci 

nejdůležitějších a metodicky dosud ne dostatečně propracovaných standardů 

sociálních služeb v podmínkách rezidenčních zařízení pro seniory, resp. pro 

osoby se zdravotním postižením. 

• Absolvent vzdělávacího programu bude připraven provádět případovou 

supervizi u řadových i vedoucích pracovníků zaměřenou zejména na aplikaci 

standardů sociálních služeb nebo provádět týmovou a organizační supervizi 

podporující zavádění a aplikaci standardů sociálních služeb, samozřejmě v 

jiném než vlastním ústavu. 

Z výzkumu vyplývá, že další vzdělávání pracovníků je problematickou oblastí, a to 

z různých důvodů: 

• Vedení nevěnuje dalšímu vzdělávání pozornost nebo nepovažuje další 

vzdělávání za důležité (pouze ve třech ústavech vedení podporuje další 

vzdělávání pracovníků). 



Jiří Miler: Klíčové aspekty kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče - 106 -

• Vedení uvádí, že na další vzdělávání nemá finanční prostředky. 

• Vedení uvádí, že je nesnadné orientovat se v nepřehledné nabídce 

vzdělávacích agentur. 

6.5.7 Personální podmínky v ústavech sociální péče před a po transformaci 

Přestože v obou ústavech je velmi podobná cílová skupina uživatelů, 

personální podmínky jsou v nich diametrálně odlišné. V Hodkovicích nad Mohelkou 

se praktikuje sociálně výchovný model a tomu odpovídá i složení týmu. V současné 

době v ústavu bydlí 38 uživatelů, dalších pět uživatelů dojíždí do Centra denních 

služeb. V ústavu pracuje 29 pracovníků a poměr počtu uživatelů na pracovníka je 

1,48. V ústavu pracují tři základní týmy - tým pro bydlení, tým pro pracovní činnost a 

tým zajišťující technický servis. Týmy jsou pak dále členěny např. podle domácností, 

bytů, dílen, takže každý uživatel má kolem sebe menší skupinu pracovníků, kteří mu 

poskytují v dané oblasti podporu. V zařízení uplatňují osvědčený systém klíčových 

pracovníků v Domově i Centru denních služeb, kteří uživatelům poskytují podporu 

v tvorbě a realizaci jejich individuálních plánů a osobních cílů. Řada pracovníků 

prošla různými výcviky a semináři pro zajišťování sociální služby dospělým lidem 

s mentálním postižením. Na počátku transformace v roce 1989 byl v ústavu 

praktikován zdravotní model a všichni pracovníci v přímé péči byli zdravotní 

pracovníci. V současné době je zdravotní péče zajišťována ambulantně a v ústavu 

pracuje jedna zdravotní sestra na půl úvazku. 

V ústavu Mařenice je praktikován zdravotní model i v současnosti, pedagogičtí 

a sociální pracovníci v ústavu nepracují. V současné době je v ústavu 60 uživatelek a 

33 pracovníků. Poměr počtu uživatelů na pracovníka je 1,82. V ústavu je tým 

zdravotních sester a pomocný personál. V zařízení se pracovníci nahodile střídají u 

uživatelů dle měsíčního rozpisu a podle možností. 

Na otázku v rámci dotazníkového šetření, zda pracovníci byli za svého 

působení v ústavu v České republice, ve kterém se praktikují moderní způsoby 

poskytování sociálních služeb lidem s postižením (například chráněné bydlení, 

podporované zaměstnávání, partnerství apod.), odpovědělo v Ústavu sociální péče 

Hodkovice nad Mohelkou z celkového počtu pracovníků 21 pracovníků v přímé péči 

16 ano, pět nebylo v žádném takovém zařízení. Jedná se pracovníky, kteří nastoupili 
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V nedávné době. Nejčastěji udávanými službami jsou DUHA Praha, Modrý Klíč, 

Harcov, Archa Slezská diakonie. V zahraničním zařízení byli ze současného týmu 

pouze čtyři pracovníci v přímé péči. 

V ústavu Mařenice nebyl žádný pracovník v přímé péči v zahraničním zařízení 

a pouze tři pracovníci navštívili některé ze zařízení v České republice, které praktikují 

moderní poskytování sociálních služeb lidem s postižením. 17 pracovníků nebylo 

v žádném takovém zařízení v ČR. 

Zvláštní pozornost si zaslouží v obou ústavech postoj pracovníků v přímé péči 

к tomu, zda je umístění uživatelů v jejich ústavu pro ně nejlepší řešení. 

V Hodkovicích nad Mohelkou odpovědělo z 21 pracovníků v přímé péči pouze ve 

dvou případech, že umístění v jejich ústavu je pro uživatele nejlepší řešení a to bez 

dalších výhrad, tři pracovníci odpověděli ano, ale pouze pro některé uživatele, a 16 

pracovníků uvedlo, že umístění v jejich ústavu není pro uživatele nejlepší řešení. Tito 

pracovníci nejčastěji uváděli, že nejlepší by pro ně byla fungující rodina nebo 

chráněné bydlení s podporou asistenta. Někteří se také domnívají, že stávající 

podmínky nejsou pro uživatele nejlepší z důvodu velikosti skupinové domácnosti a 

počtu lůžek na pokojích. Jedna pracovnice ve své odpovědi uvedla: „Je to stejné jako 

v dětských domovech. Pro klienty by bylo nejlepší, kdyby už od dětství mohli zůstat 

ve své nebo náhradní rodině a po té se osamostatnit v bytech s asistencí dle míry 

postižení. Byla by tak zajištěna větší integrace klientů mezi ostatními lidmi bez 

hendikepu. Ústavní výchova klienty semlela tak, že jim chybí spousta zkušeností, 

které by získali při běžném životě a byly by pro ně samozřejmostí" 

V Ústavu sociální péče Mařenice odpovědělo z 20 pracovníků v přímé péči 16 

pracovníků, že umístění v jejich ústavu je pro klienty nejlepší řešení. Někteří 

pracovníci svůj názor odůvodňovali takto: 

„Vzhledem к jejich věku a že celý život žily klientky v ústavech, těžko by si zvykaly na 

jiný způsob života, rozhodující je i zdravotní stav klientek... " 

„Některé klientky přišly z domova, nezvládaly pobyt doma nebo v chráněném 

bydlení. Zde jsou spokojené... " 

„Klientky berou ústav jako svůj domov v zhledem к délce pobytu a pracovníky berou 

za svou rodinu. Celý život strávily v ústavním zařízení a v jejich věku je rozdělit by 

pro ně bylo traumatizující..." 
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Pouze čtyři pracovníci uvedli, že stávající umístění v jejich ústavu není pro uživatele 

nejlepší řešení. V odpovědi , co by pro ně nejlepší bylo, uvedli: 

„Začlenění klientek do většího města, aby nebyly na samotě odříznuté od světa jako 

doposud... " 

„Péče v rodině, anebo alespoň zájem rodiny o klientky, občasné návštěvy domova, 

chráněné bydlení... " 

„Některé klientky jsou schopné bydlení - chráněné a jsou schopné rozvoje... " 

„Menší skupina - rodinný typ zařízení... " 

Pracovníci v obou ústavech považují celkově za nejdůležitější přístup pracovníků ke 

klientům. Zatímco ale v Hodkovicích nad Mohelkou této prioritě předřadili jinou oblast 

pouze dva pracovníci (dostatečný počet personálu), v Mařenicích to bylo pracovníků 

11. Tito pracovníci považovali za nejdůležitější ve většině případů dostatečný počet 

personálu a jeho odbornost a kvalifikovanost. Ve dvou případech považují pracovníci 

za rozhodující vliv pro život uživatelů spolupráci se zřizovatelem a ve dvou případech 

vedení, které ví co chce.129 

V rámci dotazníkového šetření bylo zjišťováno, zda pracovníci již před nástupem do 

ústavu pracovali nebo měli nějakou zkušenost s lidmi s mentálním postižením před 

nástupem do ústavu. V ústavu Mařenice pouze dva pracovníci uvedli, že dříve 

s mentálně postiženými pracovali a jeden pracovník měl zkušenost s dítětem 

s mentálním postižením v blízké rodině. V ústavu Hodkovice nad Mohelkou 

pracovalo nebo mělo zkušenost s lidmi s mentálním postižením sedm pracovníků. 

Ukazuje se, že postoj pracovníků a zejména vedení je prvotní hybnou silou ke 

změnám a zlepšení kvality života lidí s mentálním postižením. Z dotazníku vyplývá, 

že bez zkušenosti pracovníků s jinými alternativními službami a bez přijetí filozofie 

srovnávání podmínek života člověka s mentálním postižením s životem vrstevníka 

„tam venku", mohou pracovníci v řadě zařízení vnímat poskytované služby v jejich 

129 Na stupnicové škále 1-5 (1 = nejdůležitější) přiřadili pracovníci v obou ústavech důležitost takto: 
1. Přístup pracovníků ke klientům (Hodkovice n. M. 1,09, Mařenice 1,95) 
2. Dostatečný počet personálu (Hodkovice n. M. 2,47, Mařenice 2,35) 
3. Vedení, které ví co chce (Hodkovice n. M. 2,9, Mařenice 3,2) 
4. Odbornost a kvalifikovanost personálu (Hodkovice n. M. 3,14, Mařenice 3,15) 
5. Spolupráce se zřizovatelem (Hodkovice n. M. 4,4, Mařenice 4) 
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ústavu jako nejlepší řešení. V obou sledovaných ústavech jsou diametrálně odlišné 

podmínky v oblasti provozního a personálního z a b e z p e č e n í služby a lze říci, ž e tomu 

odpovídají také postoje pracovníků v těchto ústavech. Je ale potřebné znovu 

zdůraznit, že v tomto případě neplatí, že čím jsou horší podmínky v ústavu, tím víc si 

pracovníci myslí, že umístění uživatelů pro ně není nejlepší řešení. Z dotazníku 

vyplývá, že je tomu naprosto naopak. Nemohu se v tomto případě ubránit otázce, 

která mě vždy a znovu v podobných případech napadá, co vše je potřebné udělat, 

aby si pracovníci ústavů uvědomovali, že to je jejich odpovědnost a že to jsou právě 

oni, kteří musí pomoci lidem s postižením vrátit jim jejich právo na důstojný život 

společně s námi. 

Příklady dobré praxe 

• V ústavu je zaváděn systém periodického hodnocení pracovníků. Za 

hodnocení jsou odpovědni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Jsou 

stanovena písemně kritéria pro hodnocení pracovníků, hodnocení je 

zaměřeno na zjištění silných a slabých stránek výkonu pracovníka a 

identifikaci vzdělávacích potřeb pracovníka. Součástí hodnocení je poskytnutí 

zpětné vazby pro hodnotitele - vedoucího. Systém hodnocení přispěl podle 

sdělení ředitelky к otevřenější komunikaci mezi pracovníky na různých 

úrovních ústavu a je také základem pro připravený projekt vzdělávání. 

• Vedení vytvořilo projekt pro vzdělávání pracovníků ústavu. Tento projekt 

navazuje úzce na systém periodického hodnocení pracovníků. V projektu jsou 

definovány podmínky nutné к naplnění cílů vzdělávání, např. vedení evidence 

dosaženého vzdělání u jednotlivých pracovníků, evidence vhodných 

vzdělávacích aktivit, pravidelné hodnocení vzdělávacích potřeb pracovníků, 

výstupy ze supervize. V těchto podmínkách jsou uvedeny potřeby a osobní 

cíle uživatelů jako hlavní vodítko při identifikaci vzdělávacích potřeb 

jednotlivých pracovníků (co mají pracovníci umět, aby mohli osobní cíle 

naplňovat). 

• Vedení provádí průběžně monitorování pracovních činností a pracovních 

snímků dne u jednotlivých pracovních pozic, jehož cílem je aktualizace 

pracovních náplní a pracovních profilů. 
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Shrnutí 

Personální zajištění je významnou klíčovou oblastí kvality poskytovaných 

sociálních služeb v ústavech sociální péče. Práce s lidmi v nepříznivé sociální situaci 

je náročná a je potřeba věnovat náležitou pozornost výběru pracovníků, jejich 

zaškolování, průběžnému vzdělávání a jejich podpoře. Složení a struktura 

pracovních týmů se musí odvíjet od složení a potřeb uživatelů konkrétního ústavu. 

Potřeby uživatelů jsou primárním vodítkem pro stanovení požadavků na dovednosti, 

znalosti a osobnostní předpoklady pracovníků v jednotlivých pracovních pozicích, 

které by měly být stanoveny a popsány. Personální řízení by mělo být v sociálních 

službách hlavní součástí řídící práce.130 Jasný systém pracovních míst uspořádaný 

do organizační struktury, jasná pravidla komunikace mezi jednotlivými týmy, výměna 

informací formou pravidelných porad a evidence zadávaných a plněných úkolů, jsou 

základními předpoklady kvalitní řídící práce.131 

Prokázalo se, že důležitým ukazatelem kvality poskytovaných služeb je 

složení pracovníků podle odborných činností, které vykonávají. Jako problematická 

oblast se ukazuje personální zajištění služeb ve smyslu převahy zdravotnického 

personálu a přetrvávání zdravotnického modelu péče. Převaha zdravotnických prvků 

není v souladu s požadavkem na běžný způsob života uživatelů a požadavkem 

zachování jejich dosavadního způsobu života v domácím prostředí. Zdůrazňování 

zdravotního přístupu vede v některých ústavech к opomíjení specifických potřeb 

uživatelů (např. v oblasti komunikace, sociálních vztahů, doprovázení). Při plánování 

počtu pracovníků by bylo vhodné analyzovat vnitřní zdroje personálního zajištění, 

130 Předpisy související s personálním zabezpečením sociální služby 
Ochrana osobních údajů 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
Pracovně právní předpisy 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákon ík práce - platí do 31. 12. 2006 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - platí od 1. 1. 2007 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti 
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů a zájemců 
Zákon 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 
organizacích a orgánech 
Nařízení vlády č. 330/20032 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách 

131 Význam lidského faktoru v ústavech zmiňuje Švarcová (2003): „Je známo, že ve špatných podmínkách se 
těžko žije i pracuje, ale také se ví, že lidská spokojenost záleží především na lidech, kteří člověka obklopují a 
teprve potom na okolních věcech, a to platí i o spokojenosti lidí s mentálním postižením. Tak i kvalita života 
v ústavech závisí více na lidské a odborné úrovni jejich pracovníků než na technické úrovni jejich vybavení". 
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pracovní náplně (činnosti) pracovníků v ostatních činnostech, potřebu odborného 

zdravotnického personálu vzhledem к četnosti odborných zdravotnických úkonů, 

zjistit časového snímky jednotlivých činností apod. Nárokování nových pracovníků by 

pak mělo být podloženo výsledky této analýzy a zdůvodněno konkrétními potřebami 

uživatelů v návaznosti na zavádění individuálního plánování. 

Z výzkumu dále vyplývá potřeba systematického vzdělávání vedení ústavů zejména 

v tématech: 

• Základní manažerské dovednosti (organizování porad, zápisy, delegování 

kompetencí atd.) 

• Zásady řízení organizace zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb 

• Strategické plánování 

• Zásady personálního zajištění služeb 

• Zásady týmové práce, orientace v různých stylech řízení lidí 

• Hodnocení pracovníků, zjišťování jejich vzdělávacích potřeb 

• Účel a smysl supervize, způsoby jejího zavádění 

6.6 Prostředí a podmínky pro poskytování služeb 

Přijetí do ústavu sociální péče patří к nejvýznamnějším životním rozhodnutím 

učiněným jednotlivcem nebo jeho zástupci. Proces přestěhování do ústavu je často 

provázen pocity ztráty, separace, odmítání, apatie a zloby. Na druhé straně však 

může také znamenat ulehčení, pohodlí a možnost setkání s novými přáteli. Citlivé 

řízení tohoto procesu a vlastní zapojení se uživatele služeb do procesu přestěhování 

ve značné míře snižuje celkovou úroveň stresu a zvyšuje pravděpodobnost 

pozitivního průběhu změny a získání zkušenosti s rezidenční péčí. Přijetí do ústavu 

je také významným rozhodnutím z hlediska využívání omezených finančních zdrojů. 

Tyto zdroje mohou být správně alokovány pouze na základě posouzení potřeb a 

dobré vzájemné relace mezi potřebami jednotlivce a poskytovanými službami. Noví 

uživatelé služeb by měli být do ústavu sociální péče přijímáni výhradně na základě 

komplexního posouzení, kterého se účastní uživatel služeb, jeho příbuzní a 

poskytovatel služeb. 
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Odchodem do ústavu člověk často ztrácí prostředí, které velmi dobře znal a 

měl ho rád. Podmínky, v kterých se nově ocitá, jsou pro něho neznámé a v mnohých 

případech mu vůbec nepřipomínají útulný byt, z kterého odešel. Není žádným 

tajemstvím, že podmínky pro bydlení nejsou mnohdy v ústavech pro dospělé lidi 

s mentálním postižením optimální. Ředitelé a pracovníci tuto skutečnost také často 

považují za klíčovou pro kvalitní poskytování služeb a poukazují na ni. Jako by si ale 

někteří ředitelé a pracovníci byli schopni spíše uvědomovat pouze estetickou stránku 

problému..."potřebujeme vymalovat...střecha je špatná...máme starý nábytek...", 

zatímco skutečná podstata jim mnohdy zcela uniká. Ještě v současné době se často 

setkávám s různými obhajobami neobhajitelného jako např. že ústav, který je daleko 

od civilizace v lese, přece přináší uživatelům přírodu, dveře na WC chybí v zájmu 

jeho bezpečnosti, protože trpí epileptickými záchvaty a pod. 

Nabízí se otázka, jak je možné, že se i v roce 2006 dostavují ústavy, kde 

vnitřní uspořádání bydlení připomíná nemocnici, v lepším případě internát.132 Někteří 

autoři upozorňují, že s naším bydlením souvisí sociální status. Např. Vavřík (2006) 

ve svém internetovém pojednání uvádí: „Tím jak vypadá náš byt dáváme najevo jací 

jsme. Za koho chceme být považování. A tak někdo vybaví svůj dům rustikálním 

nábytkem, jiný má na střeše věžičku. Jeden dům je praktický a skromný, jiný okázalý 

a další velmi moderní. Náš byt odráží náš sociální status."133 

Jaký je tedy standard prostředí a podmínek bydlení? Zdá se, že přes jasnou, 

jednoduchou a srozumitelnou definici ve standardech kvality, řada poskytovatelů si 

pod tím stále neumí představit nic konkrétního. Standardy kvality říkají, že charakter 

života uživatelů služeb by měl odpovídat běžnému životu člověka v přirozeném 

prostředí. S tím souvisí zachování jeho práv na soukromí, na možnost samostatného 

rozhodování o svém obývaném prostoru apod. Kromě prostor sloužících 

к individuálnímu ubytování uživatelů by měly být v ústavech vytvářeny adekvátní 

společenské prostory. Všechny prostory by měly být čisté, upravené, bez 

biologických či chemických zápachů. V ústavech by měl být zajištěn bezbariérový 

132 Při jedné inspekci jsem se setkal s příkladem takové nové výstavby, kdy „zlepšení" životních podmínek pro 
dospělé ženy s lehkým mentálním postižením nastalo tím, že namísto šestilůžkových pokojů ve staré budově 
zámku jsou na dvoulůžkových pokojích v moderní budově. Vnitřní uspořádání ústavu však ani trochu nepřipomíná 
přirozené uspořádání domácnosti, klientky připravují stravu za prosklenou stěnou (říkají „tomu" přípravna stravy), 
místo obývacího pokoje může dvacet klientek jít do místnosti, která se nazývá společenská nebo herna. Kdo 
z nás by takto pojmenovával prostory ve svém bytě? Nezdůrazňuji to snad proto, že bychom měli přejmenovávat 
zcela nevyhovující prostory v ústavech. Naopak - jde o to si tyto souvislosti uvědomit a situaci změnit. 
133 Vavřík к tomu dále uvádí (cit. podle Thesinga,1998), že zamknutí dveří je aktem, kdy necháváme sociální 
kontrolu venku za dveřmi. 
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přístup do všech částí společných i soukromých prostor a měly by být к dispozici 

pomůcky, které umožňují definovaným cílovým skupinám uživatelů naplnění 

zjištěných osobních cílů (např. signalizační zařízení, pomůcky pomáhající uživatelům 

s poškozením sluchu, zraku, komunikačními nesnázemi, rehabilitační pomůcky -

vozíky, chodítky...atd.). Služby by měly být poskytovány v budovách a prostorách, 

které jsou v dobrém technickém stavu a odpovídají příslušným hygienickým normám. 

Topení, osvětlení, dodávka vody a ventilace v prostorách, kde jsou poskytovány 

služby, musí splňovat příslušné zdravotní a bezpečnostní požadavky a odpovídají 

potřebám cílových skupin uživatelů. V závislosti na charakteru cílové skupiny 

uživatelů a zařízení jsou v zařízení vypracována vnitřní pravidla týkající se využívání 

prostor zařízení. 

6.6.1 Oblast bydlení v ústavech sociální péče 

V oblasti prostředí a provozních podmínek je situace v Libereckém kraji velmi 

odlišná a ředitelé ji hodnotí většinou za velmi problematickou. Šest ústavů sociálních 

služeb pro dospělé lidi s mentálním postižením je umístěno celkem v deseti 

budovách. V relativně dobrém technickém stavu je devět budov, nedostatky se 

vyskytují např. pouze v částech zařízení před rekonstrukcí nebo se jedná o dílčí 

opravy budov - jako nutná se jeví např. oprava fasády nebo chybějící zateplení 

budovy. Jedna budova je z technického hlediska naprosto nevyhovující. Větším 

problémem je vnitřní uspořádání budov, zejména vícelůžkové ložnice, které se 

objevují ve čtyřech ústavech, nedostatek prostoru v důsledku přeplněné kapacity 

zařízení. Vícelůžkové ložnice jsou také samozřejmě jednou z hlavních příčin 

omezování práva na soukromí uživatelů, o tom ale více v další části této práce, která 

se oblastmi ochrany práv uživatelů zabývá. 

Graf č. 1 - údaje z roku 2003 

Úroveň bydlení v ústavech pro dospělé lidi s mentálním postižením zřizovaných Libereckým 
krajem (údaje z roku 2003) 

• jednolůžkové pokoje • dvoulůžkové pokoje • třílůžkové pokoje • vícelůžkové pokoje 
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Grafč. 2 - údaje z roku 2006 

Úroveň bydlení v ústavech pro dospělé lidi s mentálním postižením zřizovaných Libereckým 
krajem (údaje z roku 2006) 

• jednolůžkové pokoje • dvoulůžkové pokoje •tř í lůžkové pokoje •vícelůžkové pokoje 

V roce 2006 se situace mírně zlepšila a v ústavech je oproti roku 2003 nových 

dvanáct jednolůžkových a osm dvoulůžkových pokojů. Počet třílůžkových a 

vícelůžkových pokojů zůstal nezměněn, z čehož je patrné, že v ústavech se snažili 

nejvíce ulevit vícelůžkovým pokojům. I nadále je však situace v oblasti bydlení velmi 

složitá a bez hlubších transformačních kroků ji nelze vyřešit. Tří a vícelůžkové pokoje 

neodpovídají standardům kvality a nenaplňují kvalitu života uživatelů služeb. V těchto 

pokojích není možné dostát právu na soukromí, zachování intimity a důstojnosti 

uživatelů služeb. Ve všech šesti ústavech je okolí budov upravené a poskytuje 

uživatelům možnost odpočinku, procházek, sportovního nebo kulturního vyžití. 

Z hlediska bezbariérového přístupu, což je jedna ze základních vlastností prostor pro 

poskytování sociálních služeb, jsou vyhovující, tedy bezbariérové, dva ústavy. 

Ostatní ústavy jsou buď částečně nebo plně bariérové. Ve třech ústavech bylo 

prostředí čisté, bez zápachů, místnosti byly dostatečně světlé a teplé, obytné 

prostory odrážely individualitu uživatelů. Ve třech ústavech byl zjištěn zápach a 

pokoje uživatelů neměly individuální charakter, tj. osobní prostory pokojů byly prosté, 

pokoje si byly navzájem podobné, vybavené pouze ústavním nábytkem bez výzdoby 

a bylo zde málo známek individuality jednotlivých uživatelů.134 

134 Příklady dobré praxe 
• pokoje uživatelů jsou světlé, působí civilním dojmem a odpovídají věku uživatelů 
• vybavení pokojů v zařízení vysoce odráží individualitu uživatelů 

v ústavu jsou všechna WC přizpůsobena i mobil ním uživatelům služby 
• v budově ústavu je řada příjemných společných prostor, které uživatelé využívají к posezení 
• skupinové bydlení v ústavu odráží individualitu svých uživatelů, v samostatných bytech je toto naprostou 

samozřejmostí 
• ústav disponuje dostatečným zázemím a vybavením pro zájmovou a rehabilitační činnost uživatelů 
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6.6.2 Prostředí a podmínky v ústavech sociální péče před a po 
transformaci 

V badatelském výzkumu kvality života lidí s mentálním postižením žijících 

v ústavech sociální péče se lze s dobrými výsledky opírat o komparaci kvalitativně 

odlišného prostředí a provozních podmínek v jednotlivých ústavech. V disertační 

práci jsem к tomuto účelu využil dvou ústavů sociální péče - Hodkovice nad 

Mohelkou, kde proběhla vletech 1990 - 1998 transformace a došlo к zásadním 

kvalitativním změnám v životě uživatelů, Mařenice, kde bylo teprve v nedávné době 

rozhodnuto o nutnosti ústav transformovat a zajistit přechod stávajících uživatelek do 

kvalitativně odlišného prostředí a služeb.135 

Ústav Hodkovice nad Mohelkou v roce 1990 před transformací 

Budova ústavu byla původně postavena německým spolkem pro ochranu dětí 

jako dětský domov pro 40 dětí a tomuto účelu sloužila od roku 1912. V roce 1968 zde 

vznikl ústav sociální péče. Ústav byl koncipován pro chlapce ve věku od 16 do 27 let. 

Od počátku byly zřízeny dva úseky - uzavřený zdravotní úsek pro chlapce těžce 

mentálně postižené a otevřený výchovný úsek pro chlapce se středním stupněm 

postižení. Z výchovného oddělení odcházeli někteří „schopní svěřenci"136 na 

pracovní rehabilitaci. Za doprovodu pracovníků pracovali v lese a na různých 

stavbách. Někteří chodili pracovat bez doprovodu do pivovaru, drůbežářských 

závodů a ČSAD. S postupným stárnutím svěřenců přicházely problémy. Jelikož 

v regionu neexistoval ústav pro dospělé lidi, zůstávali zde i po dovršení 26 let. Přitom 

ale docházelo к neustálému přijímání nových svěřenců. Počet zájemců o umístění 

stále vysoce převyšoval nabídku volných lůžek, a tak se zřizovatel snažil řešit 

nejpalčivější problémy tím, že neustále navyšoval kapacitu zařízení. To vše se 

samozřejmě dělo na úkor lidské důstojnosti všech, kteří v ústavu tehdy museli žít. 

Podmínky v ústavu se tak pozvolna stávaly velmi neutěšené. Ústav byl přeplněný a 

v budově, která byla postavena pro 40 dětí, se tísnilo 71 adolescentů a dospělých 

mužů. Ve druhém patře budovy, která je bariérová, žilo 30 svěřenců s nejtěžším 

135 Zatímco v ÚSP Hodkovice nad Mohelkou se vzhledem к umístění ústavu ve městě poskytují služby i nadále 
částečně v přebudovaných prostorách ústavu a částečně v nově získaných (budova centra denních služeb, tři 
chráněné byty v areálu tohoto centra a dva byty v domě s pečovatelskou službou), provoz v ÚSP by měl být 
uzavřen zcela (nevyhovující poloha v lese mimo civilizaci). 

136 Dříve běžné označování uživatelů služeb - „schopní - neschopní svěřenci nebo chovanci" 
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postižením a někteří z nich byli imobilní. V prvním patře spalo 33 lidí ve třech 

ložnicích. Na ložnicích proto byla patrová lůžka a na největší ložnici spalo i 14 lidí. 

Ke spánku se využívaly herny a dokonce i izolace. Protože ani tak nebyl prostor na 

spaní pro všechny, skupina osmi lidí na noc odcházela s vychovatelkou přespávat do 

nedaleké vilky, kterou ústavu poskytlo město. Nikdo ze svěřenců neměl svůj stolek 

nebo skříňku. Své nejcennější věci si proto mnozí ukládali do postele pod polštář. 

Vše bylo centrální - sprcha, jídelna, kuchyň, šatna. Kolovalo oblečení i spodní 

prádlo. Sprchování probíhalo hromadně v předem určených dnech, maximálně 

třikrát do týdne. Přitom několik klientů pracovalo v JZD nebo drůbežářských 

závodech a vraceli se odtud silně znečištění. Toalety neměly dveře, aby se zde nikdo 

nemohl zavřít. V jídelně se muselo jíst na směny, protože nebyl dostatek místa. 

Svěřenci neměli možnost si uvařit kávu, najíst se mimo určené časy, uložit si někde 

vlastní jídlo, které nestihli v jídelně zkonzumovat. Náplní celého dne bylo pro většinu 

pouze pobývání ve společných prostorách (čtyři denní místnosti pro všechny lidi 

v celém domě) při zapnuté televizi a čekání od jídla к jídlu. Někteří byli 

zaměstnáváni mimo zařízení bez jakýchkoliv pravidel, často i formou „melouchů" . 

Velmi často docházelo mezi svěřenci ke konfliktům, hádkám a fyzickému napadení. 

Aby se těmto nežádoucím projevům zabránilo, podávala se masivní neuroleptická 

medikace, využívala se izolace. 

Ústav Hodkovice nad Mohelkou v současnosti 

V rámci ústavu jsou poskytovány služby bydlení ve skupinových bytech 

v hlavní budově, bydlení v chráněných bytech a podporované bydlení v bytech Domu 

s pečovatelskou službou. V pěti skupinových bytech jsou poskytovány služby 32 

lidem s mentálním postižením, kteří potřebují stálou asistenci - během pracovních 

dnů po své pracovní době, během víkendů a svátků. Uživatelé jsou individuálně 

podporováni v dosažení co největší samostatnosti v běžném životě - příprava jídla, 

úklidy, péče o domácnost, praní, vaření, využívání služeb v obci: nákupy, návštěvy u 

lékaře, kosmetika, kadeřník, kulturní a společenské akce. Součástí každého bytu je 

obývací pokoj, kuchyň, pokoje, sociální zařízení. Cílem služby je podpora uživatelů v 

rozvíjení samostatnosti tak, aby potřebovali v co nejmenší možné míře asistenci. 

Ve třech chráněných bytech žije celkem šest lidí. V těchto bytech není 

poskytována trvalá asistence. Uživatelé jsou asistentem podporováni к co největší 
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míře samostatnosti v oblasti vedení domácnosti, využívání služeb v obci i mimo 

obec, v odpovědnosti za sebe sama. Byty jsou běžnou domácností. Cílem služby je 

poskytovat uživatelům podporu tak, aby mohli žít takovým způsobem života, jako žijí 

jejich vrstevníci. Za zásadní v rámci této služby lze považovat podporu klientů 

v rozvíjení jejich samostatnosti v souvislosti s uvědoměním si vlastních práv, ale 

také povinností. Asistentské služby se poskytují podle individuálních potřeb 

jednotlivých uživatelů. V rámci podporovaného bydlení poskytuje ústav podporu 

dvěma klientům, kteří získali samostatné byty v obci v Domě s pečovatelskou 

službou. Cílem služby je poskytovat uživatelům takovou míru podpory, aby mohli žít 

samostatně mimo ústavní instituci ve vlastních bytech ( např. podpora v hospodaření 

s finančními prostředky, podpora v jednání s úřady, zajištění pracovního uplatnění). 

Ústav dále provozuje Centrum denních služeb, v kterém jsou dílny (tkalcovská dílna, 

práce s proutím, keramická dílna, výroba svící, práce s papírem, malířský ateliér, 

práce na zahradě). Někteří uživatelé pracují také na odloučených pracovištích (tři 

pracovní místa u soukromých podnikatelů, dvě pracovní místa v Technických 

službách obce, dvě pracovní místa v domově důchodců). Cílem služby je umožnit 

všem uživatelům zařízení pracovní uplatnění, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti 

v jednotlivých pracovních činnostech. Náplní centra denních služeb je také kromě 

pracovní činnosti zajištění nabídky zájmových aktivit (hudební skupina Bugr Band, 

atletika, fotbal, floorbal, lyžování, posilování, cyklistika, rehabilitační cvičení, stolní 

tenis, turistika, plavání, točení na keramickém kruhu, práce s počítačem). Cílem 

služby je nabízet uživatelům sportovní, kulturní, vzdělávací aktivity, tak aby každý 

uživatel měl možnost si vybrat z nabídky podle svých zájmů137. 

Ústav Mařenice před transformací (současnost) 

Ústav využívá dvoupodlažní budovu (přední část) propojenou jednopodlažní 

spojovací částí s budovou třípodlažní (zadní část). Technický stav budov je po 

rekonstrukci střech a fasád, je provedena výměna oken, je vybudována nová plynová 

kotelna a garáž. Byla provedena rekonstrukce koupelen, budovy jsou po rekonstrukci 

elektroinstalace. Hlavní budova je vybavena výtahovou plošinou pro vozíčkáře mezi 

přízemím a prvním patrem. Celkem je к užívání 19 pokojů včetně pokoje určeného 

pro nemocné. Pokoje poskytují minimální soukromí a intimitu. Uživatelky jsou 

137 Rozvojový plán ÚSP Hodkovice nad Mohelkou na období 2004 - 2009. Liberecký kraj: 3.6.2005 
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ubytované ve tří až pětilůžkových pokojích, některé jsou vybavené pouze základním 

nábytkem (tj. postele, noční stolek), u ostatních jsou skříně umístěny mimo pokoje. 

Společné prostory jsou zabydlené podle chápání uživatelů. Jídelna je vybavena 

televizorem, videem a hifi věží, společenská místnost je vybavena televizorem a 

videem. Vzhledem к většímu počtu uživatelek ve společenské místnosti, není možné 

vyhovět přáním všech uživatelek. Ústav je spíše charakterem ubytovna se zajištěnou 

trvalou péčí к trvalému pobytu postižených osob. Sociální zařízení a koupelny jsou 

společné. Současný stav neumožňuje zachování standardu života vzhledem к situaci 

ve společnosti, a to zejména velikostí pokojů, počtem uživatelek na pokojích, počtu 

m2 na uživatele, bez samostatných příslušenství. Podpora uživatelů je zajištěna jen 

výtahovou plošinou pro vozíčkáře, řešící pouze jejich přesun z přízemí do prvního 

patra v hlavní budově. Bezbariérovost není vyřešena a používají se jen provizorní 

nájezdy. Jako kompenzační pomůcky jsou používány dva zvedací vozíky pro imobilní 

uživatele ke snadnější manipulaci s nimi. Jako individuální kompenzační pomůcky 

jsou používány čtyři vozíčky, pět mobilních WC, dvě polohovací křesla, osm 

nemocničních polohovacích lůžek a 21 polohovacích lůžek pro seniory. Dále je 

uživatelům к dispozici masážní lehátko, rotoped, biolampa a drobné masážní 

pomůcky138. 

Dopady na život konkrétního člověka s mentálním postižením (příklady z kazuistik) 

Ústav sociální péče Mařenice 

• Uživatelka spí na čtyřlůžkovém pokoji. Pokoj působí spíše nemocničním 

dojmem než příjemné místo pro bydlení... po snídani zůstává klientka 

prakticky celý den ve „společenské místnosti"... 

• Uživatelka bydlí v ústavu na třílůžkovém pokoji na tzv. „ výchovném oddělení". 

V rámci oddělení je dalších sedm pokojů, WC a koupelna, vychovatelna, přes 

chodbu je „společenská" místnost. Ráno vstává kolem půl sedmé, je buzena 

vychovatelkou. Musí si dojít na vychovatelnu pro spodní prádlo a po ranní 

hygieně, kterou provádí sama, snídá ve společné jídelně v 1. patře... 

• Uživatelka bydlí na čtyřlůžkovém pokoji. Na pokoji má klientka mimo velké 

těžké polohovací zdravotní postele svůj stolek, šatní skříň je umístěna 

138 Rozvojový plán ÚSP Mařenice na období 2004 - 2009. Liberecký kraj: 30.5. 2005. 
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z prostorových důvodů v místnosti „u ležáků" ... Přála by si do pokoje vlastní 

rádio... 

Ústav sociální péče Hodkovice nad Mohelkou 

• Uživatelka žije ve skupinovém bydlení, kde jsou na jednu kuchyni a sociální 

zařízení tři pokoje. Jeden dvoulůžkový, dva třílůžkové pokoje... Práci 

v domácnosti zvládá, umí něco uvařit i upéci, praní by si potřebovala 

pocvičit... 

• Uživatel žije na dvoulůžkovém pokoji, který je součástí skupinového bydlení 

pro pět uživatelů. Součástí skupinového bydlení je společný obývací pokoj a 

kuchyň (jedna místnost), tři ložnice (dvě dvoulůžkové, jedna jednolůžková), 

WC a koupelna na chodbě. Pokoj působí velmi útulným a zabydleným 

dojmem, je vybavený nábytkem ústavu. Respondent má své osobní věci -

rádio atd. Na pokoji má skříň s osobním ošacením... 

• Uživatel žije v samostatném bytě se svou partnerkou. Mají к dispozici 

dvoupokojový byt s velkou kuchyní a koupelnou. Byt je zařízený zčásti z jejich 

vybavení, zčásti je vybavení majetkem ústavu. Starají se společně o králíka, 

se kterým chodí i na vycházky... 

6.6.3 Plánování transformačních změn ústavní péče 

Za velmi pozitivní lze považovat skutečnost, že situace v oblasti bydlení 

směřuje v Libereckém kraji к postupnému plánování takových transformačních změn, 

jejichž cílem budou důstojné podmínky pro lidi s mentálním postižením tak, aby bylo 

zachováno jejich právo na soukromí a intimitu při současném zachování dostupnosti 

potřebné podpory. Změny velmi těsně souvisí s cíli a posláním ústavů a s jejich rolí 

v síti sociálních služeb regionu. Transformační změny jsou v řadě zařízení vhodnou 

příležitostí ke snižování kapacity jednotlivých zařízení.139 

139 
Při zvažování investic v rámci zlepšování podmínek ve stávajících zařízeních je třeba citlivě zvažovat, zda 

investovat do některých zařízení je efektivní, zvláště v těch případech, které jsou v havarijním stavu nebo které 
z hlediska své lokalizace a umístění nenaplňují a ani nemohou naplňovat obecný cíl sociálních služeb -
začleňování lidí do společnosti. 
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V rámci připravované transformace jsem byl vedoucím týmu, který měl stanovit 

základní pilíře transformace ústavní péče140. Při tvorbě tohoto strategického 

dokumentu byla důležitá diskuse nejen s těmi, kteří poskytují služby v ústavech, ale 

také s odborníky, kteří poskytují služby lidem s mentálním postižením na zcela jiném 

základě.141 Považuji osobně za nesmírně důležité a pro transformaci ústavů za 

zásadní, že transformace ústavní péče se nesmí omezit na pouhé přestavby 

stávajících ústavů, ale naopak musí být postavena na rozvoji služeb alternativních. 

Definované pilíře transformace ústavní péče: 

A. Podpora rozvoje alternativních služeb ke službám ústavním - chráněné 
bydlení a služby podporující uživatele v přechodu z ústavu do obce 

Chráněné bydlení je určeno pro dospělé osoby s mentálním postižením. 

V první etapě transformace ústavní péče v Libereckém kraji by se jednalo o 

uživatele, kteří chtějí a jsou schopni učit se běžným dovednostem a sebeobsluze 

v běžném bytě. Kriteriem by mělo být přání uživatele žít s přiměřenou podporou 

v běžných podmínkách, ochota respektovat pravidla, která se v domácnosti stanoví. 

Chráněné bydlení by tak splňovalo nejvíce ze všech ostatních typů bydlení základní 

hodnoty a práva jako každého jiného občana našeho státu - důstojnost, možnost 

volby a sebeurčení, respekt к soukromí, individuální přístup, vlastní rozhodování. 

Předpokládá se, že služby budou zajišťovány neziskovou organizací, o bytech bude 

vyjednáváno s místními samosprávami. V roce 2006 - 2009 se předpokládá zajištění 

těchto služeb pro cca 20 uživatelů v osmi samostatných bytech. 

Chráněné bydlení (samostatné byty v běžném prostředí pro max. jednu až čtyři 

osoby) bude rozděleno do třech typů : 

Skupinové - bydlení pro maximálně čtyři osoby v jedné domácnosti, se společnou 

kuchyní, v běžném domě, v běžné zástavbě, předpoklad větší podpory asistenta, 

pravidla pro společnou domácnost koordinuje asistent, byt spravuje poskytovatel. 

140 Transformace sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením v Libereckém kraji (pracovní materiál pro 
účely Sociálního výboru a ředitele organizací). Liberec 2006. 

141 Z oblasti poskytování alternativních služeb chráněného bydlení předává řadu svých zkušeností Dr. Eva 
Brožová ze společnosti DUHA (posláním Společnosti DUHA je poskytovat sociální služby dospělým lidem s 
mentálním postižením v programech chráněného bydlení, domova DUHA, centru denních služeb a 
podporovaného zaměstnávání. 
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Individuální - bydlení pro jednu až dvě osoby, v běžném bytě, v běžné zástavbě, 

individuální hospodaření uživatelů, přítomnost asistentů dle individuálních potřeb 

uživatelů, byt je spravován poskytovatelem. 

Podporované - bydlení pro jednu až dvě osoby, v běžném bytě, v běžné zástavbě, 

bydlení s minimální podporou asistenta, samostatné hospodaření a správa bytu 

(uživatel sám nebo rodina), správu bytu nezajišťuje poskytovatel, ale uživatel sám 

nebo rodina. U všech typů by byla sepsána s uživateli dohoda o poskytování služeb 

v konkrétních bytech. 

B. Vytvoření nových odpovídajících ubytovacích kapacit - skupinové bydlení 

Vybudování těchto kapacit je považováno v rámci transformace za zcela 

nezbytné. Výrazně se změní situace ve stávajících ústavech a mimo jiné se tímto 

krokem vytvoří další nabídka mezi ústavem a životem v rodině. Výstavbou se také 

sleduje vytvoření odpovídajících podmínek pro lidi imobilní. Plánuje se výstavba pro 

cca 250 uživatelů v šesti lokalitách Libereckého kraje. V současné době je již 

připravena studie dvou typů skupinového bydlení. Tato studie vychází z dlouholetých 

zkušeností s poskytováním sociální služby lidem s mentálním postižením, zkušeností 

ze zahraničí a je výsledkem práce ředitelů ústavů sociální péče v Libereckém kraji.142 

B. 1 Skupinové bydlení v rámci jedné domácnosti pro max. pět až sedm osob 

V rámci tohoto typu bydlení budou čtyři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový 

pokoj a společná kuchyň s obývací místností. Domácnost není dále začleněna 

s dalšími domácnostmi v jednom bytovém domě a funguje zcela samostatně a 

nezávisle. Bydlení je bezbariérové. Jedná se o typ bydlení, které je určeno lidem 

s těžším stupněm postižení s výraznou potřebou péče a podpory ve všech oblastech 

adaptačních dovedností (komunikace, sebeobsluha, péče o domácnost, používání 

veřejných zdrojů atd.). Předpokládá se také snížená schopnost pohybu nebo plná 

mobilita uživatelů. Je určeno lidem, kteří jsou ale schopni žít ve skupině lidí. Tento 

typ bydlení nevyhovuje uživatelům, kteří jsou problematičtí v soužití s druhými lidmi a 

nebo mají takové dovednosti v oblasti péče o domácnost, které nemohou plně 

142 V dané lokalitě se předpokládá výstavba max. tří až čtyř domků na jednom místě, spíše bude preferována 
výstavba dvou až tří domků, vždy v běžné zástavbě. Tím bude zajištěno, že výstavbou nevzniknou velké celky a 
bude zajištěno dostatečné začlenění uživatelů do běžného prostředí obce či města. 
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rozvíjet v tomto typu bydlení. V rámci transformace ústavní péče v Libereckém kraji 

se předpokládá, že zpočátku budou v tomto typu bydlení uživatelé, kteří byli dlouhá 

léta v ústavech sociální péče, přestože mají nebo se u nich předpokládá rozvoj 

takových dovedností, které jim v budoucnosti umožní odejít do kvalitativně vyššího 

stupně bydlení. Tento typ předpokládá trvalou asistenci. 

B.2 Skupinové bydlení v rámci samostatných bytových buněk umístěných 
v jednom domě (max. počet osob v bytových buňkách jeden až dvě, max. 
počet osob v domě tři až pět dle počtu bytových buněk) 

Tento typ bydlení je dalším stupněm v nabídce bydlení pro lidi s mentálním 

postižením v rámci transformace ústavní péče v Libereckém kraji. Bydlení je určeno 

pro lidi s mentálním postižením, kteří nezvládají nebo nechtějí žít v chráněném 

bydlení v samostatných bytech, ale nechtějí nebo nemusí žít v ústavu nebo ve 

skupinovém bydlení v rámci jedné domácnosti. V tomto bydlení uživatelé mají nebo 

se u nich předpokládá rozvoj dovedností zejména v oblasti sebeobsluhy a péče o 

domácnost. Tento typ bydlení předpokládá časově vymezenou asistenci. Je určen 

pro uživatele, kteří chtějí využívat stávajících vazeb a nechtějí žít zcela mimo 

komunitu dalších uživatelů v samostatném bydlení. Může sloužit к přechodu nebo 

návratu do chráněného bydlení v samostatných bytech. 

Úkoly v rámci 1. etapy (2005 -2009) 

• Stanovení jednotlivých etap přechodu, v každé etapě bude vedoucí 

koordinátor zodpovědný za danou etapu. Spolupráce všech zúčastněných a 

harmonogram jednotlivých fází přechodu. 

• Vytvoření funkce koordinátor přechodu v rámci transformace ústavů sociální 

péče 

• Vytvoření pracovní skupiny, která za pomocí externistů a zřizovatele bude 

pracovat na postupném přechodu jednotlivých uživatelů do kvalitních služeb 

• Oslovení organizace, která by tento přechod zajišťovala 

C. Změna životních podmínek a vnitřního uspořádání v ústavních zařízeních, 
popř. ukončení a převedení služby do nově vzniklých kapacit 

Na základě rozvojových plánů jednotlivých ústavů sociální péče a zejména 

realizací transformačních kroků jedna a dvě proběhnou potřebné změny v těch 
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ústavech, které umožňují naplnění základních principů kvalitní sociální služby 

v souladu s národními standardy kvality. Služby v těchto ústavech budou směrovány 

к oddělování služeb bydlení a denních služeb, tzn. ke zřizování skupinového nebo 

individuálního bydlení v rámci ústavu.143 

Shrnutí 

Prokázalo se, že pro poskytování služby je důležité, aby prostory, ve kterých jsou 

služby poskytovány, odpovídaly potřebám cílových skupin uživatelů. Znovu si tedy na 

tomto místě připomínáme, jak je důležité vědět proč a komu služby poskytujeme. 

Provozní podmínky se v posledních letech v ústavní péči značně vylepšují, bohužel 

však v mnohých případech neodpovídají potřebám uživatelů. Mnohé ústavní služby 

bude nutné transformovat. Za významné zjištění lze považovat, že se v některých 

ústavech pro dospělé lidi s mentálním postižením se již realizovaly kvalitativně vyšší 

formy ubytování, které mohou nepochybně návodem pro služby, které bude nutné 

transformovat. Celkem 49 uživatelů bydlí v těchto formách ubytování: 

• Pět skupinových bytů - 32 uživatelů 

• Tři byty samostatného bydlení pro šest uživatelů 

• Tři byty chráněného bydlení pro šest uživatelů 

• Jeden cvičný byt pro pět uživatelů 

V rámci každé změny a transformace se ukazuje potřeba vypracovat s uživateli 

plán přechodu, jehož cílem je uživatele připravovat na rizika o obtíže, které je na této 

cestě к normálnímu životu čekají. Uživatelé se potýkají s problémy jako každý 

obyčejný člověk, který se rozhodne přestěhovat do jiného bytu v jiném městě, ale 

navíc je čekají obtíže z náhlého otevření „běžného" světa a života, což nebylo 

v ústavu možné zajistit. Ztráta pocitu kontroly, ochrany a péče je hlavním problémem 

při odchodu z ústavního zařízení. Uživatel, který byl zvyklý, že všechny problémy za 

něj vyřizují pracovníci ústavu a nemusí nést odpovědnost za své vlastní rozhodnutí a 

činy, může být v novém prostředí dezorientován. Také dochází к rozporu mezi 

vnímáním své vlastní svobody a svobody těch druhých (sousedů, spolubydlících, 

zaměstnanců). 

143 Tento typ bydlení se nebude nově vytvářet, jedná se převážně o využití stávajících budov, kde jsou naplněny 
ostatní znaky transformace, zejména jde o umístění služby v lokalitě, která umožňuje kontakt s přirozeným 
prostředím. 
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7. ZÁVĚR 

Již v úvodu disertační práce jsem předeslal, že není jejím cílem postihnout 

všechny aspekty, které ovlivňují život dospělých lidí s mentálním postižením 

v ústavech sociální péče. Dle mého názoru se mi však v disertační práci podařilo 

prokázat, že pro další rozvoj vědeckého poznání v oblasti péče a služeb lidem 

s mentálním postižením má zkoumání fenoménu „kvality života" v mnou navržených 

souvislostech nezastupitelný význam. Při uvědomění si a respektování potíží práce 

s poznatky, zkušenostmi a jevy, které se odehrávají v určitém čase a prostoru, lze 

však zcela jistě objevovat a přinášet další nové vědecké poznatky a postupy, které 

pomohou formulovat a rozvíjet základní principy související s kvalitou života 

dospělých lidí s mentálním postižením, které v tomto závěru disertační práce 

přináším: 

I. Globální přístup к zajišťování kvality života a zkoumání všech klíčových 
aspektů v souvislostech 

V disertační práci se potvrdilo, že klíčové aspekty kvality života lidí 

s mentálním postižením v ústavech sociální péče nelze zkoumat izolovaně. Každý 

klíčový aspekt, který ovlivňuje jakýmkoliv způsobem kvalitu života uživatele v ústavu 

sociální péče, má souvislosti, návaznosti a často i samotné počátky ve všech dalších 

oblastech. Dílčí přístup stojí mnoho úsilí a nepřináší žádoucí efekt. To se prokázalo 

například při věnování nadbytečné pozornosti budování technických podmínek v 

ústavu, aniž by se věnovala dostatečná pozornost dalším důležitým aspektům -

vytváření kvalitního pracovního týmu, filozofii respektu к právům uživatele služby či 

individuálnímu plánování podpory. 

II. Kombinace kvantitativního a kvalitativního způsobu měření kvality života 

Kvalitu života dospělých lidí s mentálním postižením žijících v ústavech 

sociální péče lze jen obtížně definovat a měřit. Je třeba vzít v úvahu subjektivní a 

objektivní aspekty, které mohou být rozdílné. Prokázalo se, že je nutná kombinace 

kvantitativního144 a kvalitativního145 přístupu, které se vzájemně ovlivňují. 

V tomto případě bychom si všímali toho, jak je která služba technicky vybavená, zda převažuje ubytování 
v jednolůžkových pokojích, kolik zájmových aktivit poskytovatel svým uživatelům nabízí, zda má к dispozici služby 
kadeřníka, pedikérky apod. Při tomto způsobu vystupuje do popředí hodnocení fungování organizace, která 
službu zajišťuje. 
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III. Příprava služeb, péče a podpory s ohledem na jedince 

Služby by se měly přizpůsobovat od samého počátku jedinci a ne předem 

dané struktuře a zaběhnutým mechanismům v ústavu. Obecné postupy a metody 

každého ústavu jsou obhajitelné pouze ve vztahu ke konkrétní osobě, která v ústavu 

žije. Nejsou dobré a špatné postupy, jsou ty, které pomáhají nebo nepomáhají 

dosáhnout jedinci svých představ, cílů, přání a potřeb. 

IV. Možnost každého uživatele uplatňovat vlastní volbu 

Při skutečném uplatňování vlastní volby u lidí s mentálním postižením, kteří žijí 

dlouhá léta v ústavech sociální péče, se prokázalo mnoho úskalí. V první řadě, lidem 

s mentálním postižením ve většině případech chybí empirická zkušenost a nemají 

konkrétní životní zkušenosti s konkrétní situací.146 Ústav, který se touto cestou vydá, 

musí dát příležitost svým uživatelům prožít si nové zkušenosti, vyzkoušet si možnosti 

к výběru. A nemůže při tom zapomínat ani na sociální kontext volby, neboť lidé 

potřebují mít v době obtížné volby své blízké kolem sebe a hledají u nich pomoc a 

podporu. Neméně důležitý je také kreativní kontext volby a hledání alternativy k „buď 

a nebo".147 

V. Zajištění základní ochrany a podpory všem uživatelům sociální služby 

Prokázalo se, že v těch ústavech sociální péče, kde nejsou naplněny základní 

znaky dobře fungující organizace, se nedaří naplňovat řadu jiných základních 

subjektivních aspektů, které s kvalitou života uživatelů souvisejí. V mnohých 

ústavech sociální péče stále ještě nejsou naplňovány základní provozní a personální 

podmínky. 

145 Východiskem je, že služba je tu proto, aby pomáhala svému uživateli dosahovat jeho osobních cílů - proto se 
stal uživatelem sociální služby, neboť při naplňování svých osobních cílů potřebuje podporu. Hodnocení se 
zaměřuje tedy především na kvalitu života uživatele. Ptáme se, jak služba podporuje zapojení uživatele do 
běžných zájmových aktivit, jakým způsobem respektuje jeho soukromí a právo se rozhodovat, zda může 
s potřebnou podporou využívat jiných veřejných služeb, zda má možnost volby, tak jako my všichni, jídla, volného 
pohybu apod. Kvalitativní způsob hodnocení sociálních služeb je založen na individualizaci podpory pro každého 
uživatele a tedy na efektivní využívání finančních prostředků i lidských zdrojů v sociálních službách. 

146 „Je to jako když se zeptám někoho, kdo jí celý život čokoládovou zmrzlinu, jestli mu nechutná víc jahodová... " 
říkal jeden z mých kolegů. 

147 Vždyť jak vážně je asi myšlená podpora ze strany ústavu „Buď budeš v ústavu s námi, nebo v chráněném 
bytě, ale sám a bez nás... " 
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VI. Uplatňování jednotných postupů v klíčových oblastech 

V ústavech nejsou stanoveny a v každodenním životě uplatňovány jednotné a 

pevné postupy v řadě klíčových oblastech (ochrana práv, důstojnost, bezpečí a 

svobodné volby), které by umožňovaly a podporovaly naplňování individuální potřeby 

všech uživatelů. Někteří poskytovatelé, kteří se již touto cestou vydali, si začínají 

zároveň uvědomovat, že dobře fungující organizace, její postupy a principy, je jen 

jedna strana mince. Uvědomují si, že pro uživatele služeb nemusí soubor precizně 

vypracovaných metodických pravidel znamenat v životě vůbec nic. Ukazuje se, že 

dobře fungující organizace, kvalitní prostředí a podmínky pro poskytování služeb, 

vyškolený a empatický personál není konečným výsledkem snažení, ale pouze 

povinným základem a začátkem pro to, aby si sami lidé s mentálním postižením měli 

možnost o svém životě rozhodovat. Zajištění individualizace se jeví jako jeden 

z největších problémů v rámci stávající ústavní péče. 

VII. Změna „ústavního systému" v přátelské a přijímané služby 

V ústavech sociální péče nastavený a praktikovaný systém velmi stěžuje 

možnosti realizovat potřebné změny všem, kteří o tyto změny skutečně usilují. Již 

bylo na několika místech této práce zdůrazňováno, že pouhé zaměření se na 

objektivní podmínky148 potřebnou systémovou změnu nepřináší. Systém mohou 

změnit lidé, kteří se ale změní sami.149 Říká se, že v život v ústavu nejde zařídit tak, 

jako mimo něj. To zcela nepochybně platí o řadě nevhodných budov izolovaných od 

okolního světa. Pokud se ale ústavy přestanou chovat podle měřítka „dobrý - špatný" 

ústav a pracovníci v nich začnou uvažovat o míře potřebné podpory, o míře omezení 

pro každého člověka, který v ústavu žije, o respektu k jeho individualitě a sebeurčení, 

pak se mohou postupně měnit ve služby pro ty, kteří je sami budou vyhledávat a rádi 

přijímat. Je to cesta nepochybně těžká a složitá, ale stojí za to. „Učiníme-li něco, 

nejsme proto dobří; víme jen, že nečiníme-li nic, nesplnili jsme svou povinnost."150 

148 Potřeba soukromí, potřeba většího počtu personálu, kulturního vyžití uživatelů, stavební úpravy ústavu apod. 

149 Mnoho pracovníků mělo v minulosti ty nejlepší představy, chuť a odhodlání změnit život lidem s mentálním 
postižením v ústavech sociální péče. A jen některým se díky svému úsilí podařilo změny prosadit a to i právě díky 
změně zaběhlého a nedokonalého systému. Dost jich však tuto zkušenost nemá...buď odešli...nebo ztratili 
ideály...v nejhorším případě uvěřili, že změna není potřebná... 

150 Slova Milana Chába, který velkou část svého života zasvětil proměnám ústavní péče na přátelské sociální 
služby. 
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Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, 
žádám Vás tímto o součinnost při vyplnění dvou dotazníků, které se dotýkají kvality 
života dospělých osob s mentálním postižením - v současné době klientů ve Vašem 
zařízení. 

1. Dotazník určeny pracovníkům přímé péče 
Smyslem tohoto dotazníku je zjistit postoje pracovníků v přímé péči v oblastech, 
které souvisejí s kvalitou poskytované služby klientů ve Vašem zařízení. 
Pracovníky v přímé péči jsou pro účely tohoto dotazníku vymezeni ti pracovníci, kteří 
jsou v kontaktu s uživateli (zdravotničtí, pedagogičtí, sociální, pracovníci sociální 
péče). Dotazník nevyplňují THP pracovníci. 
Prosím o předání informace, že dotazník by měl každý pracovník vyplňovat sám za 
sebe a že v žádném případě nejde o to, zda je vyplněn dobře či špatně, dostatečně 
odborně, ale o zachycení skutečných pocitů, potřeb a přání pracovníků. Dotazník se 
vyplňuje anonymně (po vyplnění jej pracovník předá v zalepené obálce). 

Dotazník pro pracovníky v přímé péči 

U odpovědí ano - ne nehodící se škrtněte 

1. Od kdy pracujete v ústavu? (uveďte rok nástupu) 

2. Pracoval(a) jste již s lidmi s mentálním postižením před nástupem do 
ústavu? 

a/ ano 
b/ ne 
a/ ano 3. Měl(a) jste před nástupem do ústavu nějaké zkušenosti s lidmi 

_ s mentálním postižením? Pokud ano, uveďte jaké. Ы ne 

4. Jaké byly Vaše důvody pracovat v ústavu? 

5. Měl(a) jste při nástupu do ústavu nějaké představy, co bude Vaše 
práce obnášet? 

a/ ano 
Ы ne 

6. Naplnily se tyto Vaše představy? ( uveďte v čem ano, popř. v čem 
nikoliv) 

a/ ano 
Ы ne 
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7. Ukázalo se v průběhu Vašeho působení v ústavu něco, s čím jste při a/ ano 
nástupu nepočítal (a)? Pokud ano, uveďte o co šlo Ы ne 

8. Co je Vaší hlavní náplní práce, jakou činností trávíte v zařízení nejvíce času? 

9. Jakou činnost považujete ve své práci za nejdůležitější? 

10. Shodnete se v důležitosti této činnosti s vedením ústavu? a / ano 
b/ ne 

11. Na co, z Vašeho pohledu důležitého, nemáte při práci s klienty dostaté k. času? 

12. Myslíte si, že to co děláte, odpovídá tomu, co chtějí a potřebují Vaši 
klienti? 

a/ ano 
Ы ne 
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13. Myslíte si, že se potřeby Vašich klientů nějak mění? Pokud ano v 
čem? 

a/ ano 
Ы ne 

14. Můžete svou činnost s klienty sám (a) ovlivnit? a/ ano 
b/ ne 

15. Kdo rozhoduje o tom, co s klienty děláte? Uveďte funkce pracovníků. 

16. V čem Vám přijde Vaše práce nejtěžší? 

17. Uvažujete o odchodu ze zaměstnání? Pokud ano, uveďte v jakém 
horizontu a důvod: 

a / ano 
Ы ne 

18. Myslíte si, že umístění klientů ve Vašem ústavu je pro ně nejlepší 
řešení? Pokud ne, uveďte co by bylo podle Vágjpro klientajiiejlepší? 

a/ ano 
Ы ne 
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19. Co byste změnil(a), kdybyste byl (a) ředitelem ústavu? (uveďte alespoň tři 
priority) 

-

20.Byl(a) jste během svého působení v ústavu v podobné službě a/ ano 
v zahraničí? Pokud ano, uveďte kde. Ы ne 

21.Byl(a) jste během svého působení v ústavu v ČR, kde se praktikují 
moderní způsoby poskytování sociálních služeb lidem s postižením 

a/ ano 

(např. chráněné bydlení, podporované zaměstnávání, partnerství 
apod.)? Pokud ano, uveďte v jakém. 

Ы ne 

22. Seřaďte od 1 - 5, co má podle Vás rozhodující vliv na život klientů ve Vašem 
zařízení (1 - nejdůležitější) 

Odbornost a kvalifikovanost personálu 

Dostatečný počet personálu 

Přístup pracovníků ke klientům 

Vedení, které ví co chce 

Spolupráce se zřizovatelem 
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Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, 
žádám Vás tímto o součinnost při vyplnění dvou dotazníků, které se dotýkají kvality 
života dospělých osob s mentálním postižením - v současné době klientů ve Vašem 
zařízení. 

1. Dotazník je zaměřený na kvalitu života uživatele v oblasti práv, bydlení a 
práce. Skládá ze čtyř částí A-B-C-D. 
V části A jsou údaje týkající se klientovy ústavní kariéry ( od kdy je v ústavu, jaké byly 
důvody к umístění, diagnózy) 
V části B je zachyceno právní postavení klienta. 
V části С jsou dotazy směřující ke zmapování současných podmínek klientů v oblasti 
bydlení a v části D současné podmínky v oblasti práce. 

Prosím, aby se vyplňování dotazníku věnovali kompetentní pracovníci, jejich určení 
nechávám na Vás. 

I. DOTAZNÍK 

Jméno a příjmení klienta 

Věk klienta 
Pracovníci, kteří dotazník vyplnili 
(jméno a funkce v ústavu) 

Klient je v současném ústavu od roku 

Před nástupem do ústavu pobýval: 
(uveďte dostupné informace o klientovi od dětství) 

Uveďte důvody, které к přijetí do ústavu vedly: 

Vstupní diagnóza tělesného, smyslového nebo mentálního postižení zdůvodňující 
přijetí klienta do ústavu: 

Aktuální diagnóza tělesného nebo mentálního postižení (uveďte kdy, kým a pomocí 
jakých metod stanovena): 
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II. Právní postavení klienta 

Označte odpovídající odpověď 

1. Klient má trvalé bydliště 
a) v zařízení 

1. Klient má trvalé bydliště b) u rodičů nebo jiných 
příbuzných 

1. Klient má trvalé bydliště 

c) jinde 
2. Klient byl osvobozen od povinné školní docházky a) ano 2. Klient byl osvobozen od povinné školní docházky 

b) ne 
3. Klient je rozhodnutím soudu omezen nebo zbaven ve 
způsobilosti к právním úkonům 

a) ano 3. Klient je rozhodnutím soudu omezen nebo zbaven ve 
způsobilosti к právním úkonům b) ne 

4. V případě omezení či zbavení způsobilosti к právním 
úkonům byl ustanoven opatrovníkem 

a) poskytovatel nebo jeho 
pracovník 

4. V případě omezení či zbavení způsobilosti к právním 
úkonům byl ustanoven opatrovníkem 

b) rodič nebo jiný příbuzný 4. V případě omezení či zbavení způsobilosti к právním 
úkonům byl ustanoven opatrovníkem c) jiná osoba (uveďte) 
4. V případě omezení či zbavení způsobilosti к právním 
úkonům byl ustanoven opatrovníkem 

d) jiná organizace (uveďte) 
5. V případě omezení způsobilosti к právním úkonům 
uveďte rozsah omezení 

a) negativní výčet (co nesmí) 5. V případě omezení způsobilosti к právním úkonům 
uveďte rozsah omezení b) pozitivní výčet ( co smí) 

6. Důvody, které vedly к omezení nebo zbavení 
způsobilosti к právním úkonům poskytovatel nebo jiná 
osoba v minulosti revidoval 

a) ano 6. Důvody, které vedly к omezení nebo zbavení 
způsobilosti к právním úkonům poskytovatel nebo jiná 
osoba v minulosti revidoval 

b) ne 

7. Pokud byly důvody ze strany poskytovatele nebo jiné 
osoby revidovány, uveďte s jakým výsledkem 

a) rozhodnutím soudu došlo 
ke změně stavu 7. Pokud byly důvody ze strany poskytovatele nebo jiné 

osoby revidovány, uveďte s jakým výsledkem b) byl potvrzen původní stav 

8. Klient je poživatelem invalidního důchodu 
a) ano, plného 

8. Klient je poživatelem invalidního důchodu b) ano, částečného 8. Klient je poživatelem invalidního důchodu 
c) ne 

9. Klient má občanský průkaz 
a) ano 

9. Klient má občanský průkaz b) ne (uveďte důvod) 
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III. Současné podmínky klienta v oblasti bydlení 
U odpovědí ano - ne nehodící se škrtněte 

1. Kde v současné době klient bydlí? 
(stručně popište, zda se jedná o oddělení, skupinový byt, samostatný byt a pod.) 

2. S kolika dalšími lidmi bydlí? 
(v rámci oddělení, domácnosti v rámci ústavu, samostatném bytu a pod.) 
3. S kolika dalšími lidmi sdílí společnou ložnici? (uveďte počet) 

4. Jak dlouho takto bydlí? 

5. Kdy a proč se naposledy stěhoval? ( uveďte jaké byly důvody - např. 
z organizačních důvodů, přechod do jiného bydlení atd.) 

» 

6. Existují o tomto v zařízení záznamy? a/ ano 
b/ ne 

7. Jsou chystány nějaké změny v oblasti bydlení? Pokud ano, uveďte jaké, 
proč a kdy se počítá s jejich realizací. 

a/ ano 
Ы ne 

8. Může si klient zamykat ložnici, popř. společnou domácnost, byt? a/ ano 
Ы ne 

9. Může si klient své věci zamykat (např. ve stolku, ve skříni)? a/ ano 
Ы ne 

10. Má klient svůj nábytek? V případě, že ne uveďte důvod (např. nechce, 
není možné z provozních důvodů, nemá finance atd.) 

a/ ano 
Ы ne 

11. Má klient své bytové doplňky? a/ ano 
Ы ne 

12. Zde můžete uvést jakékoliv důležité informace týkající se bydlení klienta: 
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IV. Současné podmínky klienta v oblasti práce 
Označte odpovídající odpověď a popište místo, druh a časové vymezení vykonávané práce 

Klient v současné době: 

a) nepracuje 
Uveďte důvody (zdravotní stav klienta, nechce pracovat, nedostatek prostorových 
podmínek, personálu, nabídek atd.): 

b) pracuje v rámci zařízení 

Místo, druh a časové vymezení 
vykonávané práce ( např. v budově, kde 
bydlí provádí úklidové práce, pomoc 
v kuchyni, pracuje v dílně atd , např. 
pondělí - pátek od 7.00 - 15.00, každý 
den hodinu po obědě uklízí atd.) 

Ы ) Nárazově, např. vypomáhá při chodu 
zařízení bez finanční odměny 
b2) Pravidelně v rámci pracovní 
rehabilitace bez finanční odměny 
b3) Pravidelně v rámci pracovní 
rehabilitace s finanční odměnou 
b4) Na základě pracovně právního vztahu 

Uveďte jakého: 
b4.1.) Pracovní smlouva 
b4.2.) Dohoda o pracovní činnosti 
b4.3.) Dohoda o provedení práce 

c) pracuje mimo zařízení 

Druh vykonávané práce a časové 
vymezení práce ( např. v zaměstnávání s 
podporou ze strany zařízení, v 
podporovaném zaměstnávání - podpora 
j iné organizace, otevřeném trhu práce) 

c1) Nárazově, např. vypomáhá 
v sezónních prací apod. 
c2) Pravidelně v rámci pracovní 
rehabilitace bez finanční odměny 
c3) Pravidelně v rámci pracovní 
rehabilitace s finanční odměnou 
c4) Na základě pracovně právního vztahu 
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Uveďte jakého: 
c4.1.) Pracovní smlouva 
c4.2.) Dohoda o pracovní činnosti 
c4.3.) Dohoda o provedení práce 

Jak dlouho takto pracuje? 

Kdy a proč došlo naposledy ke změně práce? 

Čekají klienta nějaké změny v oblasti práce? Pokud ano, uveďte jaké a kdy 
k nim má dojít 

a/ ano 
Ы ne 
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Ústav sociální péče Mařenice 

Kazuistika č. 1 

Ženě je 53 let a v ústavu je od samotného počátku, kdy se ústav změnil z domova 

důchodců na ústav pro dospělé ženy s mentálním postižením, tj. od roku 1985. Přišla 

z jiného ústavu, kde pobývala asi 4 roky a sama požádala o přeložení. Uvádí, že to bylo 

proto, že nemohla chodit ven. Předtím bydlela u rodičů, po jejich smrti už to nešlo, má 

sourozence. V dětství absolvovala 3 třídy zvláštní školy, umí se podepsat. 

Bydlí na tzv. zdravotním oddělení, na pokoji společně s dalšími dvěma klientkami. Pokoj 

je prostorově velmi malý, postele jsou těsně u sebe. Na pokoji má klientka stolek, který 

si nemůže zamykat, říká, že ani nechce a že nikdo jí nic ze stolku nevezme, protože si 

to ohlídá. Na pokoji jsou dále šatní skříně, které jsou opatřeny zámkem. Klientka uvádí, 

že ke všem zámkům je jeden klíček, který má zdravotní sestra. Klientka vstává kolem 

půl sedmé, budí je zdravotní sestra. Po probuzení si jde pro spodní prádlo do jiné 

místnosti, kde jej vydá zdravotní sestra. Ranní hygienu provádí sama, nepotřebuje 

pomoc. Snídani má ve společné jídelně, většinou je připravená, některé klientky si 

můžou třeba namazat chleba samy, ona ne, protože bere jídlo pro psa.Večerka je v půl 

desáté, někdy je nechá noční koukat déle na televizi. Po snídani nemá žádný stabilní 

program, sestry chtějí, aby chodila pomáhat do kuchyně, to jí ale nebaví a nechce to 

dělat, takže v současné době tam nechodí. Někdy si lehne, uvádí, že ráda odpočívá, 

někdy se jde projít, ráda vyšívá a plete. Oběd je v přesně stanovenou dobu ve společné 

jídelně. Jídlo je po celý den vydáváno v pevně stanovené doby, svačina v půl třetí, 

večeře v 17.00 hodin. Klientka trpí cukrovkou, má inzulín 3x denně. Po svačině se jde 

sprchovat. Sprchování probíhá ve společné koupelně, je jich tam více pohromadě, jsou 

nahé, to jí moc nevyhovuje, ale asi to jinak nejde /uvádí/. V ústavu je celkem spokojená, 

je ráda, že tady jsou dva psi a kočka. Respondentka uvádí, že bere nějaké prášky"na 

hlavu", je to proto, že někdy nadává sestrám. Stejně si ale myslí, že to je stejné, jako 

když je nemá. Stěžuje si, že se jí klepou ruce, což dříve nebývalo. Respondentka 

pracovnicím vyká, oni ji tykají. Respondentka sděluje, že nepotřebuje žádnou pomoc či 

podporu v oblasti komunikace, zvládání osobní péče. Potřebovala by podporu v oblasti 

péče o domácnost, má zkušenost, když žila u sestry (bála bych se plynu , asi bych nic 

neuvařila atd.). Jak by chtěla v budoucnosti žít nedokáže říct, říká „bylo by to hezký, ale 

nejde to" - myslela v bytě u sestry. 

i 
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Kazuistika č. 2 

Ženě je 51 let a v současném ústavu žije 10 let. V osobní dokumentaci má uvedenou 

diagnózu oligofrenie v pásmu imbecility. Rozhovor probíhal na pokoji klientky 

v přátelské a komunikativní atmosféře. Klientka byla o rozhovoru předem informována a 

velmi se na něj těšila. Klientka vystupuje velmi komunikativně , má dobrou slovní 

zásobu. Od počátku byl rozhovor veden bez přítomnosti referující pracovnice. Klientka 

vyrůstala odmala v ústavech, nejprve společně s bratrem v DD v Mladé Boleslavi, 

potom v DD Jiříkov a do 12ti let věku v DD Brtníkov. Dodnes z tohoto období vzpomíná 

na oblíbenou vychovatelku, o které říká, že ji vlastně vychovala. Klientka si neustále 

pochvaluje, jak se zde má dobře, jak jsou na ní všichni hodní. To naopak o svém 

posledním pobytu v ústavu v Jestřebí říct nemůže, tam se jí nelíbilo. Klientka bydlí na 

pokoji společně se třemi spolubydlícími, pokoj působil domáckým dojmem, byl pečlivě 

uklizený a vyzdobený, kdy klientka se na této výzdobě aktivně podílela.Na pokojí má 

lůžko,svůj stolek a své hračky. Na boční stěně pokoje je v oblasti stropu znatelná 

skvrna, kam zatéká. Šatní skříň je z důvodu malého prostoru pokoje umístěna na 

chodbě. Klientka vstává ve všední den v 7.00 hodin,na snídani chodí v 7.30 hod. 

Ranní hygienu vykonává samostatně za přítomnosti pracovnice ÚSP. Ta spočívá 

především v dohledu. Po snídani, která je v jídelně, chodí většinou v malé skupině na 

vycházky do blízkého okolí zařízení. Nejbližší kamarádku uvádí Uršulu. V poledne je 

oběd,následuje většinou opět pobyt venku. V sezóně sbírají houby a borůvky, na 

vycházce ji a ostatní klientky často doprovázejí jejich psi .Občas chodí společně 

s ostatními klientkami na nákupy do Mařenic za dohledu vychovatelky. Při pobytu v 

zařízení má možnost sledovat TV, pomáhá pod dohledem při úklidu na oddělení a při 

manipulaci s potravinami ze skladu.V zařízení probíhají besídky к příležitosti narozenin 

klientek, u příležitost svátku Mikuláše, vánoc atd., kdy se vzájemně mezi sebou 

obdarovávají.Klientka se těší na dovolenou, která je pro ni překvapením. V létě mají 

venku možnost posezení pod slunečníkem a polévat se při velkých vedrech vodou či 

se sprchovat. Klientka má možnost se přes den zabavovat dle svého zájmu, velmi si 

oblibuje igelitové sáčky a fólie, které neustále vyhledává a následně sešívá. Odpoledne 

asi v 15 hod. probíhá sprchování.Večeře je společná v jídelně v 17.00 hod. Klientka s'' 

občas dopisuje s bývalými zaměstnanci, v minulém roce navázala kontakt se svým 

bratrem, který ji zde byl následně dvakrát navštívit. 
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Kazuistika č. 3 

Ženě je 41 let a v ústavu je 7 let. ve zdravotní dokumentaci má uvedenou diagnózu 

imbecilita, epilepsie grand mal. Klientka před rozhovorem seděla na křesle ve 

„společenské" místnosti na oddělení. Na dotaz, kde by chtěla při rozhovoru být, sdělila, 

že na svém pokoji. Tam ji pracovnice převezla, další rozhovor pak probíhal na pokoji 

klientky, na její posteli za přítomnosti referující pracovnice. Klientka komunikuje 

s velkými obtížemi, není jí příliš rozumět. Referující pracovnice sděluje, že jí v běžném 

kontaktu rozumí, že dokáže vyjádřit své pocity a přání, často však na základě 

návodných vylučovacích otázek. Klientka spí na čtyřlůžkovém pokoji. Pokoj působí 

spíše nemocničním dojmem než příjemné místo pro bydlení. Klientka se budí sama / 

referující pracovnice to potvrzuje/. Je plně odkázána na pomoc druhé osoby. Referující 

pracovnice sděluje, že každý den probíhá ráno ranní hygiena, po snídani zůstává 

kluentka prakticky celý den ve „společenské místnosti". Když je venku hezky,pobývá 

venku. Do ústavu přišla z jiného ústavu, dle sdělení vrchní sestry to bylo na žádost 

rodiny, která chtěla mít klientku blíž. Prakticky celý život žije v ústavech. 

Dle sdělení vrchní sestry se s klientkou cvičí, když přišla, ještě trochu chodila, její 

zdravotní stav se horší a nyní je již plně odkázána na vozík. Rodina občas klientku 

navštěvuje. Dle sdělení referující pracovnice se u klientky nezkoumá, jakou podporu a 

v jaké oblasti potřebuje, jsou naplňovány základní lidské potřeby. Na WC nechodí, má 

pleny. Nejsou stanoveny žádné individuální cíle, osobní plán rozvoje klientky. 
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Kazuistika č. 4 

Ženě je 53 let. Rozhovor probíhal v klidné atmosféře na pokoji respondentky, která 

velmi ochotně odpovídala na položené otázky. Klientka bydlí v ústavu na třílůžkovém 

pokoji na tzv. „ výchovném oddělení". V rámci oddělení je dalších sedm pokojů, WC a 

koupelna, vychovatelna, přes chodbu je „společenská" místnost. Ráno vstává kolem půl 

sedmé, je buzena vychovatelkou. Musí si dojít na vychovatelnu pro spodní prádlo a po 

ranní hygieně, kterou provádí sama, snídá ve společné jídelně v 1. patře. Snídaně je 

připravená, někdy si může třeba namazat chleba. Po snídani nemá nějaký stabilní 

program. Někdy jde ven, někdy si kreslí nebo uklízí. Oběd má ve společné jídelně 

v pevně stanovenou dobu, po svačině - kolem půl třetí se s ostatními klientkami 

sprchuje. Sprchování je ve společné koupelně, koupelna nemá dveře.Večeře je v pevně 

stanovenou dobu v 17 hodin, protože má cukrovku, dostává ještě v 18,30 něco к jídlu -

třeba pomeranč. Když si chce něco koupit, tak si řekne vychovatelce, pak se to přiveze. 

Peníze má u „sociálky". Večer se dívá na TV, v půl desáté je večerka, na televizi se 

může někdy dívat déle, záleží to na noční službě. Pracovnicím vyká, oni ji tykají. 

Klientka nepotřebuje podporu v oblasti komunikace, sebeobsluze někdy, v péči o 

domácnost podporu potřebuje, té se jí nedostává od zařízení v dostatečné míře. 

Sděluje, že v ústavu je nejraději, když se nikdo nehádá. 
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Kazuistika č. 5 

Žena ve věku 61 let, ve zdravotní dokumentaci má uvedenou diagnózu oligofrenie 

v pásmu imbecility. V ústavu je 17 let. Rozhovor probíhal na pokoji klientky v přátelské 

atmosféře. Klientka byla během rozhovoru klidná, pozorně naslouchala, na co se jí 

ptám.Byla vděčná za můj zájem o její osobu. Rozhovor byl následně doplněn referující 

pracovnicí, vrchní sestrou. Klientka bydlí na pětilůžkovém pokoji. Pokoj je vybavený 

novým nábytkem ,je hezky vyzdobený a je v něm plno hraček.Jedno lůžko je volné, 

klientka uvádí, že spolubydlící je v nemocnici s kožním onemocněním. Na pokoji má 

klientka mimo postele svůj stolek,šatní skříň je umístěna z prostorových důvodů na 

chodbě. Skříň, kterou vlastní, je také nová a uzamykatelná.Žena se neustále během 

rozhovoru vyptává na cenovou relaci zařízení v pokoji ( kolik stojí postel, stolek, skříň, 

atd..) Klientka vstává ve všední den v 7.00 hodin. Ranní hygienu zvládá samostatně za 

dohledu pracovnice ÚSP. Po ranní hygieně má snídani v jídelně. V jídelně má své stálé 

místo. Dopoledne i odpoledne většinou tráví čas na vycházkách s ostatními klientkami. 

Ráda jezdí do Boru tancovat, má ráda písničky. 

V prostorách společenské místnosti se dívá nejraději na TV, kdy sleduje filmy a 

zábavné programy. Referující pracovnice sděluje, že klientka je samotářská, neochotná 

pomáhat, často sprostě nadává ostatním svěřenkám.Jen velmi těžko se o ní dá říct 

něco pozitivního.Je charakterizována jako „nejlínější svěřenka". Klientka má t.č. 

problémy s okem, které jí ošetřují očními kapkami. Uvádí, že všichni jsou zde na ní 

hodní.Popisuje okolnosti smrti svých rodičů,kdy maminka zemřela po operaci žlučníku a 

tatínek proto, že hodně kouřil a měl kašel. Oba rodiče jsou pochováni na hřbitově 

v České Lípě. Její sestra má 2 děti. Byla by ráda, kdyby se za ní občas přijela к nějaké 

příležitosti i s dětmi na návštěvu. 
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Kazuistika č. 6 

Žena ve věku 65 let, v ústavu je 17 let, v dokumentaci má uvedenou diagnózu 

oligofrenie v pásmu imbecility. Klientka se к rozhovoru samostatně přemístila ze 

společenské místnosti. Rozhovor probíhal v přátelské atmosféře, kdy s ní dobře 

navazuji kontakt. Klientka byla během rozhovoru trochu nejistá, projevovala zvědavost 

na mé písemné poznámky.Rozhovor byl v úvodu veden za přítomnosti referující 

pracovnice, která nás po chvíli zanechala o samotě, aby klientku její přítomnost u 

rozhovoru nerušila.Klientka uvádí, že přišla do místního zařízení z Jestřebí, resp. z DD 

Sloup. Uvádí, že zde je to nejlepší, nedokáže však říci proč. Klientka bydlí na 

čtyřlůžkovém pokoji, kde jsou jejími nejlepšími kamarádkami Marta a Věra. Na pokoji 

má klientka mimo velké těžké polohovací zdravotní postele svůj stolek,šatní skříň je 

umístěna z prostorových důvodů v místnosti „u ležáků" . Skříň, kterou vlastní, je 

staršího typu a uzamykatelná. Pokoj jako jeden z mála postrádá velikonoční výzdobu. 

Klientka vstává ve všední den v 7.00 hodin. Ranní hygienu zvládá samostatně za 

dohledu pracovnice ÚSP. Má ráda hlavně sestru Janičku a Marcelku, které pracují „u 

ležáků".S panem ředitelem si nepovídá, jenom se zdraví. Říká, že sestry jí stelou 

postel, vytírají a pomáhají při sprchování, jinak je nepotřebuje. Obléknout a svléknout 

se dokáže samostatně, věci si přes noc ukládá na svůj stolek na hromádku.К obědu má 

nejraději těstoviny a pije nejraději čaj. Často chodí na vycházky, avšak pouze před dům. 

Na výlety nejezdí, nemůže kvůli nohám.Velmi ji bolí. Na otázku zda by ráda jezdila, 

kdyby to bylo možné, neodpovídá, v očích se jí objevují slzy.Ráda a hezky zpívá, o 

čemž mě v zápětí přesvědčuje - zpívá písničku Červená růžičko. V prostorách 

společenské místnosti se dívá nejraději na TV, kdy sleduje filmy a zábavné 

programy.Přála by si do pokoje vlastní rádio.Mimo to ráda leží a maluje. Klientka 

zmiňuje svou setru, která má dceru Terezku, viděla ji pouze na fotografii. Sestra ji jezdí 

pravidelně navštěvovat. 
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ÚSP Hodkovice nad Mohelkou 

Kazuistika č. 1 

Žena ve věku 24 let. Kontakt s uživatelkou byl příjemný, byla dobře seznámena 

s účelem rozhovoru, atmosféra byla po celou dobu přátelská. Rozhovor probíhal v jejím 

pokoji, který obývá ještě s jednou klientkou. Uživatelka byla do svých devatenácti let 

v ústavu pro děti a mládež, celý svůj život žije v ústavu. Po dosažení plnoletosti byla 

přestěhována do současného zařízení. Před svým nástupem se zde byla dvakrát 

podívat. Žije zde již pátý rok. Má tělesný handicap, napadá na jednu nohu a její 

samostatný pohyb je omezen. Chodí o berlích. Je nezpůsobilá к právním úkonům a její 

opatrovnicí je zaměstnankyně organizace. Uživatelka žije ve skupinovém bydlení, kde 

jsou na jednu kuchyni a sociální zařízení tři pokoje. Jeden dvoulůžkový, dva třílůžkové 

pokoje. V pracovní dny navštěvuje centrum aktivity, kde pracuje na výrobě svíček nebo 

jiných zakázkách. Je zde spokojená, ale do budoucna by se jí líbilo mít nějaké 

zaměstnání. V odpoledních hodinách po pracovní době tráví čas v klubu, na 

skupinovém setkání nebo se volně pohybuje po obci dle svého uvážení. V obci žije u 

rodičů její přítel, který navštěvuje také centrum aktivity. Po dohodě s vychovatelkou 

může jít sama za svým přítelem. Někdy v budoucnu by s ním zřejmě chtěla bydlet, ale 

nemá jasně zformulováno, co by to znamenalo. Říká, že to se ještě uvidí, že zatím neví. 

Hospodaří si se svým kapesným, což činí 50 Kč na týden, hodnotu peněz dle referující 

pracovnice zná, ale nemá zájem o zvýšení kapesného, tvrdí, že jí peníze stačí. 

Z běžných služeb využívá obvodního lékaře a zubaře. Jiné přátele v obci nemá, 

s ostatními lidmi se setkává pouze při aktivitách celého ústavu. Vlastní rodinu nezná, 

žila celý život pouze v ústavu. Jasně formulovaný životní cíl respondenta nemá, na 

otázku, zda by chtěla do budoucna žít třeba v chráněném bydlení, konstatuje, že by to 

bylo asi dobré, ale bála by se být sama, kdyby někdo zazvonil. Myslí si, že spíše ano, 

ale to se ještě uvidí. Dle referující pracovnice by byla respondenta schopna přejít do 

chráněného bydlení. Práci v domácnosti zvládá, umí něco uvařit i upéci, praní by si 

potřebovala je pocvičit. Nově se pohybuje samostatně po obci, ráda by se do budoucna 

naučila cestovat sama autobusem, aby mohla dojet třeba do Liberce. Má jisté obavy ze 

své chůze. Tvrdí, že s těmi berlemi se sama špatně pohybuje. Zde by potřebovala 

podporu v samostatném nácviku, pokud je to možné. Projevovala spokojenost se svým 

bydlením, necítila velkou potřebu něco měnit. Vzhledem к jejímu věku je důležité 

zaměřit se na pomoc při vytváření jasných představ o jejím dalším životě. 
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Kazuistika č. 2 

Muž ve věku 38 let. Rozhovor probíhal na pokoji respondenta a později ve společném 

obývacím pokoji v přátelské a poklidné atmosféře. Respondent se velmi obtížně 

vyjadřuje, na otázky odpovídá spíše jednoslovně. Bylo těžké rozpoznat, zda některým 

otázkám rozumí, odpovídal kladně i záporně na tutéž otázku. V další části rozhovoru 

byla pozvána referující pracovnice. Respondent je v ústavu 20 let, sám si to ale 

nepamatuje. Do zařízení byl přijat z diagnostického ústavu po předchozí žádosti matky. 

Respondent žije na dvoulůžkovém pokoji, který je součástí skupinového bydlení pro pět 

uživatelů. Součástí skupinového bydlení je společný obývací pokoj a kuchyň (jedna 

místnost), tři ložnice (dvě dvoulůžkové, jedna jednolůžková)., WC a koupelna na 

chodbě. Pokoj působí velmi útulným a zabydleným dojmem, je vybavený nábytkem 

zařízení. Respondent má své osobní věci - rádio atd. Na pokoji má skříň s osobním 

ošacením. Není příliš spokojený se svým spolubydlícím, který stále „kecá". Referující 

pracovnice dodává, žer se na pokoji ale vždy dohodnou a že jeho spolubydlící je 

dokonce jakýmsi tlumočníkem myšlenek a přání respondenta. Respondent vstává 

většinou samostatně. Ranní hygienu zvládá sám, holí se strojkem. Snídani připravuje 

noční vychovatelka, nepodílí se na její přípravě. Po snídani odchází na pracoviště -

zahrada v areálu ústavu. Rád odpočívá, poslouchá rádio, sleduje televizi. V práci se mu 

líbí. Oslovování je vzájemně korektní (oboustranné tykání). Respondent je zbavený 

způsobilosti к právním úkonům, opatrovník je matka, která za ním pravidelně do 

zařízení jezdí 1x za měsíc a dále respondent tráví delší časové úseky doma o 

prázdninách, velikonocích a svátcích. Má invalidní důchod, v oblasti zacházení s penězi 

potřebuje značnou podporu, nezná hodnotu peněz, kapesné spravuje vychovatelka. 

Svou klíčovou pracovnici zná. Pokoj si uklízí sám, zvládne i drobné úkony v oblasti péče 

o domácnost (dokáže si uvařit např. čaj). Respondent se může volně pohybovat 

v budově a v areálu. Mimo areál může chodit pouze v doprovodu vychovatelky. Ne vždy 

však nabídky využije. Respondentovým osobním cílem je zůstat v zařízení, kde se mu 

líbí, ale zároveň jezdit na časté pobyty domů к matce. Také by chtěl žít s partnerkou. 

Zařízení poskytuje přiměřenou podporu v oblasti péče o domácnost, zvládání osobní 

péče. Neposkytuje přiměřenou podporu v oblasti komunikace - s alternativními formami 

komunikace referující pracovnice nepracuje, spokojila se s tlumočníkem - dalším 

uživatelem. Obecně lze soudit, že poskytované služby jsou individualizované dle potřeb 

uživatele. 
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Kazuistika č. 3 

Muž ve věku 51 let. Rozhovor probíhal v obývacím pokoji skupinového bytu. 

Respondent ukázal celý byt a svůj pokoj. Respondent byl ochotný, měl připravené 

fotografie rodiny a známých, které s nadšením ukazoval a popisoval. Ke konci 

rozhovoru byla přizvána referující pracovnice, protože respondentovi nebylo ve všem 

dobře rozumět. Respondent žije v zařízení od roku 1968, přišel z rodiny. V dokumentaci 

je založeno rozhodnutí o přijetí. Z dokumentace vyplývá, že rodina sama požádala o 

umístění do zařízení, nezvládala další péči o respondenta. Respondent je zbaven 

způsobilosti к právním úkonům. V současné době zvládá respondent sebeobsluhu, 

potřebuje pomoc jen při holení, slovní nápovědu při úpravě zevnějšku. V péči o 

společnou domácnost se hlásí к zametání, utírání stolu a úklidu koupelny. Rád 

nakupuje, ale jen s vychovatelkou, neví, kolik co stojí. Rád připravuje s ostatními jídlo. 

Cestují občas ve skupině do krajského města a na výlety. Respondent bydlí ve 

třílůžkovém pokoji ve skupinovém bytě společně se 7 uživateli. Nad postelí má obrázky 

s církevní tématikou, sděluje, že je věřící a každou sobotu chodí do místního kostela na 

mši. Věci má uloženy ve skříni, která není uzamykatelná. V poslední době se mu ztratila 

káva a dvě kazety. Referující pracovnice sděluje, že uvažují o uzamykatelné skříňce pro 

respondenta ( v bytě má uzamykatelnou skříňku pouze jeden uživatel, který si o ni řekl). 

Respondent vstává společně s ostatními a podílí se na přípravě snídaně. Potom 

odchází ve skupině do centra aktivity a tam pracuje v dílně, kde rovná krabice. Neví, 

jestli dostává za svou práci nějakou odměnu. Obědvá společně s ostatními v domově, 

potom se vrací do práce. Odpoledne si může v bytě odpočívat nebo poslouchat hudbu, 

což je jeho oblíbená činnost. Někdy jde ve skupině na nákup nebo na procházku. Večeři 

připravují společně s ostatními v bytě, podílí se na úklidu. Když se chce dívat na 

televizi, musí oholit a vykoupat. Když vychovatelka televizi vypne, jde spát. V sobotu a 

v pátek se dívá na televizi déle. Respondent jezdí velmi rád za svou rodinou, tráví tam 

dovolenou a svátky. Rodina často jezdí za ním. Sám do obce nechodí, jen v doprovodu 

vychovatelky. Když potřebuje lékařskou péči, chodí s vychovatelkou к místnímu 

praktickému lékaři a zubaři. Pedikérka dochází za ním do zařízení, také stříhání vlasů 

mu zařizují pracovníci uvnitř zařízení. Respondentovým největším přáním je žít ve 

vlastní rodině. Referující pracovnice jeho přání zná a snaží se podporovat častý kontakt 

s rodinou (pomáhá s psaním dopisů apod.). respondent potřebuje podporu v oblasti 

péče o domácnost, které se mu ve skupině ostatních dostává. Podpory se mu dostává i. 

při cestování a využívání služeb v obci, ale pouze pasivně, ve skupině. Nedostává se 



Jiří Miler: Klíčové aspekty kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče 
Příloha č. 4: Kazuistiky z rozhovorů s uživateli ústavů sociální péče 

10 

mu individuální podpora, která by byla spojena s motivací к učení (např. přecházení 

silnice apod.). Referující pracovnice zná hlavní osobní cíl respondenta a poskytuje mu 

potřebnou podporu při jeho dosahování. Dílčí cíle, které by mohly vést к většímu 

osamostatnění respondenta nejsou formulovány a poskytovaná podpora není 

dostatečně individualizovaná. 
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Kazuistika č. 4 

Muž ve věku 48 let. Rozhovor probíhal v bytě uživatele, kde žije se svojí partnerkou. Byt 

je klasifikován ústavem jako samostatné bydlení. Uživatel byl příjemný a po vysvětlení 

účelu návštěvy i ochotný hovořit. Jeho partnerka byla přítomna, uživatel si to přál. Je 

nezpůsobilý к právním úkonům, jeho opatrovníkem je pracovnice ústavu. Před 

nástupem do samostatného bydlení žil ve zdejším ústavu. Kromě dětství, kdy bydlel 

s rodiči v Praze, je celý život v ústavech. O možnostech bydlení v bytě se dozvěděl od 

bývalého ředitele, který toto bydlení zařídil. V samostatném bydlení žije již pět let. Na 

soužití s partnerkou si nestěžoval, neustále tvrdil, že je spokojený. Dle pracovnice žije 

celkem bezkonfliktně, jelikož každý má svůj život a vzájemně se neomezují. Oba žijí 

celkem samostatně, od vychovatelky potřebují pouze podporu v hospodaření s penězi a 

někdy v třídění prádla. Občas nějakou podporu a poradu při vaření. O tom, co budou 

vařit a nakupovat, si rozhodují sami. Mají к dispozici dvoupokojový byt, s velkou kuchyní 

a koupelnou. Byt je zařízený zčásti z jejich vybavení, zčásti majetkem ústavu. 

Uživatel tráví pracovní den v rámci pracovní rehabilitace u soukromého podnikatele jako 

pomocný zedník. O příjmu peněz za tuto práci nemá představu, zrovna tak neví, jaké 

zde platí poplatky a kolik má peněz. Dostává kapesné 200 korun na týden a s nimi si 

hospodaří sám. Odpoledne, v sobotu a neděli tráví svůj čas podle svého. Uživatel rád 

lyžuje a jezdí na kole. Služby v obci využívá dle svých možností, navštěvuje obvodního 

lékaře, chodí na nákupy a na návštěvy. Na návštěvu к rodině partnerky uživatel nechodí 

často. Restaurace nenavštěvuje. Na otázku další budoucnosti a plánů v jeho osobním 

životě odpovídá, že je spokojený a po žádné změně netouží. Stěhovat se někam jinam 

nechce, tady mu to vyhovuje. Z dílčích cílů by měl zájem o cestování, chtěl by jet к moři 

nebo se ještě jednou podívat do Kanady, kde byl na speciální olympiádě. Jeho 

partnerka po cestování к moři netouží. 
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Kazuistika č. 5 

Muž ve věku 45 let. Rozhovor se odvíjel v obývacím pokoji samostatného bytu 

respondenta, rozhovoru byla přítomna jeho partnerka, která se občas také zapojovala. 

Respondent odpovídal ochotně a často se spontánně sám rozhovořil. V ústavu je od 

roku 1970, nepamatuje si, jak jeho přijímání vypadalo. Byl přijat na žádost rodičů a na 

základě rozhodnutí okresního národního výboru (dle dokumentace). Původně bydlel 

v budově ústavu na mnohalůžkovém pokoji, po rekonstrukci budovy žil na třílůžkovém 

pokoji ve skupinovém bytě v Domově. Po rekonstrukci budovy bývalého klubu 

důchodců mu bylo nabídnuto bydlení v samostatném bytě. Musel se předtím naučit třídit 

prádlo do pračky, uvařit, upéct. Původně zde žil sám a hodně mu pomáhala 

vychovatelka, hlavně s nákupy a hospodařením. Byt měl zařízený velmi jednoduše, 

postel, stolek. Později se po dohodě s pracovníky к němu nastěhovala jeho nynější 

partnerka a její maminka jim koupila nábytek. Pracovníci ústavu je v té době podle 

potřeby podporovali při zařizování domácnosti a při vyjednávání s rodinou partnerky. 

Uživatel je zbaven způsobilosti к právním úkonům. Jeho opatrovnicí je vychovatelka z 

ústavu, která je i jeho klíčovou pracovnicí. Uživatel к ní má plnou důvěru a obrací se na 

ni se svými problémy. Je to také ona, komu si v případě potřeby stěžuje a vždy jeho 

stížnost byla k jeho spokojenosti vyřešena. Uživatel pracuje v domově důchodců 

v sousedním městě vzdáleném asi osm kilometrů. Tam pomáhá v kuchyni. Má 

uzavřenou pracovní smlouvu, dostává plat, ale neví v jaké výši. Peníze mu jsou 

posílány na účet a hospodaří nimi jeho opatrovnice. Uživatel předtím pracoval v místní 

restauraci, ale nebyl tam spokojen. Současnou práci mu našla pracovnice ústavu. 

Uživatel jezdí samostatně každý den do práce, nakupuje, využívá všechny místní 

služby v obci. Jezdí i na výlety do krajského města. Když je nemocný, oznámí to 

vychovatelce a většinou sám vyhledá praktického lékaře v obci. Pokud je akutně 

nemocný, stoná na Domově. Pravidelně jezdí na návštěvy a dovolené к matce své 

partnerky. Se svou matkou se nestýká, se sestrou si za podpory vychovatelky dopisuje. 

Uživatel si velmi váží své současné práce a velmi mu záleží na tom, aby si ji udržel. Je 

spokojený se svým bydlením a s mírou podpory pracovníků ústavu. Dostává se mu jí 

především při hospodaření s penězi, dostává peníze zvlášť na jídlo a zvlášť kapesné. 

Ke svým budoucím plánům sděluje: „Plány nemám, od toho tady jsou oni, aby plánovali 

za nás". Jeho osobním cílem je udržet si nynější práci, jiný osobní cíl formulován nemá. 

Ústav poskytuje uživateli takovou podporu, kterou v současné době potřebuje. Uživatel 

nemá představu o jiné budoucnosti, než je současný způsob bydlení. 



Jiří Miler: Klíčové aspekty kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče 
Příloha č. 4: Kazuistiky z rozhovorů s uživateli ústavů sociální péče 

13 

Kasuistika č. 6 

Muž ve věku 43 let. Rozhovor probíhal v přátelské atmosféře v pokoji uživatele. Uživatel 

byl vstřícný, ochotně a otevřeně odpovídal. Na závěr se vzhledem к obtížnějšímu 

vyjadřování uživatele zúčastnila referující pracovnice. Uživatel je v ústavu od roku 1969, 

sám si přesně nepamatuje, jak tehdy vypadalo přijetí. Uvádí, že přišel ještě s jedním 

„klukem" z ústavu pro děti a že je to už hrozně dlouho. V současné době žije uživatel na 

dvoulůžkovém pokoji společně s druhým uživatelem. Pokoj je součástí skupinového 

bydlení pro sedm uživatelů. Další součástí skupinového bytu je společný obývací pokoj, 

kuchyň, další tři pokoje (dva dvoulůžkové a jeden jednolůžkový), WC a koupelna. Takto 

žije uživatel asi čtvrtý rok, předtím se různě stěhoval v rámci ústavu, kde žil na 

vícelůžkových ložnicích. Pokoj je útulný a je vybavený nábytkem v majetku ústavu, 

drobné doplňky a koberec je ve vlastnictví uživatele. Pokoj si uživatel nezamyká, ví, že 

klíč je „tam v šuplíku", bez svolení si jej vzít nemůže. Referující pracovnice později 

dodala, že pokoj si může zamykat, ale nepožádal o to. Ostatní tak běžně činí. V pokoji 

má uzamykatelnou skříň na své osobní věci. Svého spolubydlícího si vybral, ale má 

s ním problémy, bere mu kafe. Raději by byl sám, ale „nejde to", dále uváděl další 

uživatele, s kterými by byl raději. Ráno vstává sám, budí se bez budíka, „ví, kdy má 

vstát". Po ranní hygieně, v které je naprosto samostatný, si uvaří snídani, někdy ji dělá 

„služba" z řad uživatelů. Po snídani odchází do práce a to skupiny, která pracuje na 

zahradě v areálu ústavu. V práci se mu líbí. Odpoledne někdy chodí na aktivity, 

v současné době neprobíhají, protože jsou prázdniny. Dříve rád chodil na hipoterapii. 

Po práci odpočívá, rád si lehne, poslouchá rádio, sleduje televizi tak, jak dlouho chce, 

není ze strany personálu omezován. Pracovníci ho oslovují křestním jménem a tykají 

mu, on také tyká, někdy ale vyká. Referující pracovnice dodává, že tomu tak je spíše v 

situacích, kdy se něco děje. Uživatel je zbavený způsobilosti к právním úkonům, 

referující pracovník dodává, že má být ustanoven opatrovníkem. Uživatel má a zná 

svou klíčovou pracovnici, na kterou se obrací i s důvěrným sdělením. Uživatel se může 

volně pohybovat v budově, v areálu i mimo něj. Chodí samostatně do města, někdy jde 

do lesa. Ve městě si občas něco koupí, navštíví své známé. Týdně dostává kapesné 

dvacet korun, to mu vyhovuje, je to „akorát". Referující pracovnice dodává, že to může 

být i více, ale uživatel nabídky příliš nevyužívá (dvacet korun = kafe). Některé běžně 

dostupné služby ve městě nevyužívá, například služby kadeřníka, pedikúra zajišťuje 

ústav. К lékaři chodí do města, cítí se zdráv, uvádí, že bere léky ráno na „oči". Z rodiny . 

má pouze bratra, který jej ale nenavštěvuje a vůbec nekomunikuje. Uživatel potřebuje 
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podporu v oblasti komunikace, nepotřebuje téměř žádnou podporu v oblasti osobní 

péče (pouze občasný dohled), částečně zvládá drobné domácí práce, výborně žehlí, 

dobře uklízí. V současné době se stará o psa, protože další uživatel, který jej má na 

starost, je mimo Domov. Má rád zvířata, sděluje, že už ale kromě psa žádná v ústavu 

nejsou, protože „to nejde" (dříve byly kozy, slepice, králíci). Na otázku, jestli by si zvířata 

přál mít, kdyby „to šlo", odpovídá, že ano. Jeho osobním cílem je zůstat v ústavu, kde 

se mu líbí, nikam nechce odejít. V budoucnosti by si představoval žít s partnerkou, ale 

teď „to nejde". Sděluje, že má dívku, která žije v jiném ústavu. S bydlením a prací je 

spokojený a také s mírou podpory, která se mu ze strany ústavu dostává. 
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Příloha č. 5 - Obrazová dokumentace z Ústavů sociální péče Mařenice a Hodkovice nad 
Mohelkou 

Foto č. 1 - V ústavu žijí uživatelky na vícelůžkových ložnicích. Změna oproti 
dřívější době - nový nábytek. Podstata ale zůstala stejná ... dospělé ženy 
nemají na pokojích žádné soukromí. 

Foto č. 2 - V ústavu se používají restriktivní opatření - klečová a síťová 
lůžka z důvodu nedostatku personálu... 
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Příloha č. 5 - Obrazová dokumentace z Ústavů sociální péče Mařenice a Hodkovice nad 
Mohelkou 

Foto č. 3 - Snídaně, obědy a večere se „odehrávají" v jedné tomu určené 
místnosti v přesně stanovené časy. Uživatelky se v ní musejí střídat na 
„etapy". Strava je připravována v centrální ústavní kuchyni. 

Foto č. 4 - Dveře na WC chybí...pracovníci uvádí z důvodu bezpečnosti 
některých uživatelek 
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Příloha č. 5 - Obrazová dokumentace z Ústavů sociální péče Mařenice a Hodkovice nad 
Mohelkou 

Foto č. 1 - Ve skupinovém bytě si uživatelé spravují sami 
s pomocí asistenta běžné denní záležitosti...připravují si 
jídlo, uklízí, odpočívají... 

Foto č. 2 - Pan František odešel z ústavu po dvaceti letech 
a žije již devátým rokem ve společné domácnosti 
chráněného bytu se svou partnerkou. 
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Foto č. 3 - Všichni uživatelé pracují v jiném prostředí než bydlí. 
Ukázka práce uživatele v centru denních služeb. 

Foto č. 4 - Hudební skupina Bugr band vznikla z podnětu 
dánských kolegů, kteří pozvali uživatele a pracovníky v roce 
1993 na hudební festival. Na něm také Bugr band poprvé 
vystoupil. 
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Grafč.1 

Pracovní zapojení uživatelů ÚSP v Libereckém kraji ce lkem 
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Uživatelé pracující v rámci ústavu v Libereckém kraji 
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• nárazově, např. vypomáhá při chodu zařízení bez finanční odměny 

• pravidelně v rámci pracovní rehabilitace bez finanční odměny 

• pravidelně v rámci pracovní rehabilitace s finanční odměnou 

• na základě pracovního vztahu 
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6.4.3.2 Pracovní možnosti uživatelů v ústavech sociální péče před a po 
transformaci 

Možnosti pracovního začleňování uživatelů v ústavech sociální péče mohou 

zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu života v těchto ústavech. To je nejlépe patrné 

z diametrálně odlišných podmínek v oblasti pracovního začleňování v ústavech 

sociální péče před a po transformaci. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že v Ústavu sociální péče Hodkovice nad 

Mohelkou všichni uživatelé, kteří v ústavu bydlí, pravidelně od pondělí do pátku 

pracují. Z celkového počtu 40 uživatelů jich 32 pracuje v rámci centra denních 

služeb, což je samostatná budova určená pro pracovní činnost a spadá pod správu 

ústavu. Jeden uživatel pracuje pravidelně v rámci malířského ateliéru bez finanční 

odměny, neboť je příjemcem uměleckého stipendia. Sedm uživatelů pracuje 

pravidelně v rámci pracovní rehabilitace s finanční odměnou mimo ústav na 

odloučených pracovištích. 

V Ústavu sociální péče Mařenice z celkového počtu 60 uživatelů 32 nepracuje 

vůbec, 13 občas vypomáhá při chodu ústavu (příprava stolování, úklidy). Sedm 

uživatelek pravidelně pracuje v rámci ústavu v dílně, avšak řada z nich pouze dvě až 

tři hodiny denně. Sedm má v rámci ústavu uzavřenou dohodu o provedení práce na 

výpomoc v kuchyni a prádelně. Většinou se jedná o velmi nízké úvazky a zbytek dne 

se některé z těchto uživatelek účastní programu v dílnách. Uzavřené dohody lze 

považovat za pozitivní skutečnost. 

Z dotazníkového šetření je patrné, že podmínky v oblasti pracovního zapojení 

uživatelů jsou v obou ústavech značně odlišné. Za podstatný rozdíl lze považovat 

zejména tu skutečnost, že v ústavu sociální péče, který prošel transformací, je sféra 

práce oddělena od sféry bydlení. To znamená, že uživatelé jinde pracují a jinde bydlí. 

Toto rozdělení se týká také personálu, který je jiný v „práci" a jiný „doma". Tyto 

skutečnosti pak významným způsobem pomáhají řešit složité otázky v oblasti 

stanovení práv uživatelů. Zcela odlišný pohled pak může mít tým, který uživateli 

poskytuje podporu v oblasti „doma" (např. respektuji právo uživatele na odpočinek, 

na jeho volbu jak využije volný čas apod.) a tým, který v rámci pracovní činnosti 

naopak uživatele učí kromě jeho práv i různým povinnostem, na které nebyl v 

„klasickém" ústavu zvyklý (např. musím vstávat, pracuji i když nemám náladu, 

neopouštím pracoviště, kdy se mi zachce apod.). Dalším významným rozdílem 

v možnostech pracovního začleňování v obou ústavech je skutečnost, že v ústavu po 
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transformaci jsou někteří uživatelé zaměstnáni mimo instituci na běžném trhu práce. 

Ústavu se podařilo také navázat spolupráci s agenturou pro podporované 

zaměstnávání, která v současné době zaměstnává jednoho uživatele. V ústavu před 

transformaci nemají uživatelé žádnou možnost pracovat mimo zařízení a také 

pracovní činnost v ústavu je jen velmi omezená a spíše nahodilá. 

Dopady na život konkrétního člověka s mentálním postižením 

Ústav sociální péče Maře n ice 

• Žena ve věku 53 let. Po snídani nemá žádný stabilní program, sestry chtějí, 

aby chodila pomáhat do kuchyně, to jí ale nebaví a nechce to dělat, takže 

v současné době tam nechodí. Někdy si lehne, uvádí, že ráda odpočívá, 

někdy se jde projít, ráda vyšívá a plete... 

• Žena ve věku 51 let. Po snídani, která je v jídelně, chodí většinou v malé 

skupině na vycházky do blízkého okolí zařízení. V poledne je oběd, následuje 

většinou opět pobyt venku. 

• Žena ve věku 41 let. Je plně odkázána na pomoc druhé osoby. Referující 

pracovnice sděluje, že každý den probíhá ráno ranní hygiena, po snídani 

zůstává uživatelka prakticky celý den ve „společenské místnosti". Když je 

venku hezky, pobývá venku. 

• Žena ve věku 53 let. Po snídani nemá nějaký stabilní program. Někdy jde ven, 

někdy si kreslí nebo uklízí... 

• Žena ve věku 61 let. Dopoledne i odpoledne většinou tráví čas na vycházkách 

s ostatními. V prostorách společenské místnosti se dívá nejraději na TV, kdy 

sleduje filmy a zábavné programy. 

Ústav sociální péče Hodkovice nad Mohelkou 

• Žena ve věku 24 let. V pracovní dny navštěvuje centrum aktivity, kde pracuje 

na výrobě svíček nebo jiných zakázkách. Je zde spokojená, ale do budoucna 

by se jí líbilo mít nějaké zaměstnání. V odpoledních hodinách po pracovní 

době tráví čas v klubu, na skupinovém setkání nebo se volně pohybuje po 

obci dle svého uvážení. 
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• Muž ve věku 51 let. Odchází ve skupině do centra aktivity a tam pracuje 

v dílně, kde rovná krabice. Neví, jestli dostává za svou práci nějakou odměnu. 

Obědvá společně s ostatními v domově, potom se vrací do práce. 

• Muž ve věku 48 let. Respondent tráví pracovní den v rámci pracovní 

rehabilitace u soukromého podnikatele jako pomocný zedník. O příjmu peněz 

za tuto práci nemá představu, zrovna tak neví, jaké zde platí poplatky a kolik 

má peněz. Dostává kapesné 200 Kč na týden a s nimi si sám hospodaří. 

Odpoledne, soboty a neděle tráví svůj čas podle svého. 

• Muž ve věku 45 let. Respondent pracuje v domově důchodců v sousedním 

městě vzdáleném osm km, kde pomáhá v kuchyni. Má uzavřenou pracovní 

smlouvu, ale neví jaký dostává za svou práci plat. Peníze jsou mu posílány na 

účet a hospodaří s nimi jeho opatrovnice. Respondent předtím pracoval 

v místní restauraci, ale nebyl tam spokojen. Současnou práci mu našla 

pracovnice zařízení. Respondent jezdí samostatně každý den do práce, 

nakupuje, využívá všechny místní služby v obci. 

• Muž ve věku 43 let. Po snídani odchází do „práce" a to do skupiny, která 

pracuje na zahradě, která je v areálu zařízení. V prácí se mu líbí. Odpoledne 

někdy chodí na aktivity, v současné době neprobíhají, protože jsou prázdniny. 

Dříve rád chodil na hipoterapii. Po práci odpočívá, rád si lehne, poslouchá 

rádio, sleduje televizi tak, jak dlouho chce, není ze strany personálu 

omezován. 

Doporučení v oblasti vzdělávání 

• Navazovat kontakty s veřejností, s rodinou, zkoušet nové možnosti při 

definování cílové skupiny nebo při definování dlouhodobých cílů v jednotlivých 

ústavech 

• Zpracovat metodické postupy pro umožňování návštěv v ústavech sociální 

péče 

• Vést diskusi nad potřebou návazných služeb a kdo má tyto služby poskytovat 

• Vytvořit ucelený systém a vhodné způsoby začlenění uživatelů do běžného 

života v obci, využívání běžných zdrojů v obci 
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Shrnutí 

Prokázalo se, že v ústavech sociální péče je zaběhlou praxí spíše 

zabezpečovat dané služby přímo v ústavech, což se v životě uživatelů významným 

způsobem odráží. To platí pro spolupráci s jinými institucemi a odborníky, o podpoře 

styků a vztahů s rodinami uživatelů a jejich vztahy s lidmi mimo ústav, a zejména o 

pracovním začleňování uživatelů mimo ústav. Pouze v ojedinělých případech je to 

uživatel, který si po dostatečném množství informací, které mu poskytne pracovník 

ústavu, vybere na koho se obrátí, pokud potřebuje (např. svobodná volba lékaře, 

možnost odmítnutí automatického vyšetření u ústavního psychiatra). Často se 

pracovníci ústavů rozhodli řešit situaci za své uživatele sami z různých důvodů 

(praktických, finančních, morálních, mocenských). 

Z výzkumu vyplývá, že je-li ústav dobře dostupný obci, není pro personál 

problematické umožňovat kontakty s okolím uživatelům, kteří jsou „schopní" a chtějí 

volný pohyb. Problémy nastávají v momentě, kdy je uživatel závislý na pomoci druhé 

osoby. Zde dochází к častému suplování veřejných služeb přímo ústavem. Ústavy, 

které nedisponují dostatečným počtem personálu, nedokáží reagovat na individuální 

potřeby jednotlivých uživatelů, a je pro ně „ekonomičtější", ale i organizačně 

jednodušší, zajistit služby přímo v ústavu, než zajišťovat pro každého uživatele 

dostupnost veřejných služeb podle jeho potřeb. Zde je ale nutné si uvědomit, že 

nehovoříme o kvalitě služby a kvalitě života uživatele, ale jakémsi funkčním 

organizačním zajištění ústavu. 

Také vnímání role rodičů a opatrovníků je v současné době v ústavech sociální 

péče stále ještě na kvalitativně odlišné úrovni. V některých ústavech existují 

mechanismy a pravidla pro vzájemnou komunikaci, kompetence, práva a 

odpovědnosti pracovníků, ale také rodiny. Obtížněji se daří nastavovat přijatelné 

klima v ústavech, kde jsou nepříznivé podmínky provozní, ale i personální. Bohužel i 

v současné době se lze ještě setkat se zcela nepřijatelnou praxí, kde rodina „bojuje" 

o naplňování základních práv, slušné zacházení a respekt к lidem s postižením a 

jejím blízkým. 

Prokázalo se, že oblast práce lidí s mentálním postižením žijících v ústavech 

sociální péče je jedno ze stěžejních témat související s kvalitou života těchto lidí. Lze 

konstatovat, že v minulosti některé ústavy převzaly odpovědnost za oblast 

pracovního začleňování svých uživatelů a podařilo se jim realizovat řadu konkrétních 

opatření. V některých případech byly ústavy dokonce jedinými nositeli a obhájci 
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zájmů uživatelů. Na druhé straně výzkum potvrzuje, že v ústavech sociální péče se 

pojem pracovní rehabilitace používá i v naprosto standardních dlouholetých 

pracovních vztazích, v kterých se ovšem uživatel ocitá v naprosto nerovných 

podmínkách a jako levná pracovní síla. Nejedná se tedy již o žádnou přípravu na 

zaměstnání doprovázené psychologickým působením, aplikací fyzioterapeutických a 

ergoterapeutických metod, dosažení a stabilizace maximální možné míry 

soběstačnosti jedince, spolupodílení se postižených osob na existenčním 

zabezpečení a snížení své závislosti na sociálních dávkách. 

Celá oblast si zaslouží další podrobnější zkoumání příčin a souvislostí, které by 

napomohlo к nastavení kvalitativně odlišného přístupu pracovníků ústavů sociální 

péče. 

6.5 Personální zajištění služeb 

6.5.1 Význam pracovních týmů pro kvalitu služeb 

Spokojenost lidí s mentálním postižením s kvalitou života v ústavech sociální 

péče je ve značné míře ovlivňována kvalitou péče a podpory, které se jim dostává od 

pracovníků, kteří jsou s nimi v přímém kontaktu. Dobrá praxe v ústavech znamená 

respektování důstojnosti, diskrétnosti a soukromí pro uživatele služeb a poskytuje 

možnost práva volby a práva na sebeurčení. Kvalitní rezidenční péče se musí 

zaměřovat na potřeby a přání uživatelů služeb a na: 

• Poskytování informací s nabídkou možností volby 

• Splnění oprávněných požadavků uživatelů 

• Prosazování nezávislosti uživatelů 

• Ochranu práv uživatelů 

• Práci na základě partnerských vztahů s uživateli a jejich rodinami 

Řada aspektů každodenního života, které jsou v plné pravomoci pracovníka ústavu, 

přispívá к naplňování těchto cílů, jako např.: 

• Možnost volby - časového rozvrhu, druhů činnosti, diety, oblečení, mobility a 

sdružování 
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• Právo na soukromí - podmínky koupání, používání WC, stravování, setkávání 

se s návštěvami a nakládání s důvěrnými informacemi 

• Důstojnost - jak zaměstnanci oslovují obyvatele zařízení, jak provádějí 

individuální osobní péči, zda zaměstnanci naslouchají obavám a nadějím 

obyvatel ústavu 

Respektování výše uvedených principů vyžaduje, aby zaměstnanci respektovali 

jedinečnost každého jednotlivce a jeho právo na to, aby se mu dostalo kvalitní péče. 

Zaměstnanci potřebují podporu při dodržování výše uvedených principů při 

každodenním plnění povinností a vyrovnávání se s emocionálními tlaky vyplývajícími 

z problematického chování, stresu a bolestných ztrát.116 

6.5.2 Vztah mezi pomáhajícím a uživatelem služeb 

Kopřiva (2000) uvádí, že v pomáhajících povoláních má kvalita lidského 

vztahu pomáhajícího vůči klientovi prvořadý význam. Pomáhající pracovník se velmi 

často potkává s lidmi v nouzi, závislém postavení, kteří zpravidla potřebují víc než 

pouhou slušnost: přijetí, spoluúčast, porozumění, pocit, že pomáhajícímu 

pracovníkovi nejsou na obtíž, že pracovníky neodsuzuje. Kopřiva se dále zmiňuje o 

těch pracovnících pomáhajících profesí, které pomáhání nijak nezajímá 

(neangažovaný pracovník). U angažovaných pomáhajících popisuje dvě obecné 

tendence, které rušivě vstupují do vztahu ke klientovi - nadbytečnou kontrolu a 

sebeobětování. Probírá tři paradoxy profesionálního pomáhání: mít pochopení pro 

každého klienta (ačkoliv je to nemožné), nepotřebovat klientovu kladnou odezvu pro 

vlastní dobré sebehodnocení (ačkoliv je přirozené vidět v ní kritérium kvality vlastní 

práce), a ve vztahu к vlastnímu odměňování dávat přednost požadavkům úkolu 

pomáhat před principem maximalizace zisku na jednotku námahy (ačkoliv v zásadě 

pracujeme proto, abychom si vydělali peníze). Upozorňuje, že ne každý je schopen 

najít lidský vztah к člověku v krajní nouzi. Při práci s postiženým člověkem velmi 

záleží na životní filozofii pomáhajícího. Pro klidnou práci „pomáhajícího" postiženému 

je nutné, aby postižení nevnímal jako nějaký vadný výrobek z dílny matky přírody, ale 

116 Podpora poskytovaná zaměstnancům musí zahrnovat: 
pravidelnou supervizi 
pracovní porady 
možnost delegování vlastních úkolů, tj. odpovědnosti klíčových pracovníků 
příležitosti pro další pracovní rozvoj (zvyšování kvalifikace a pracovní postup) 
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6.5.5 Postavení zdravotních pracovníků v ústavech sociální péče 

Dle dikce platných právních norem je poskytování zdravotní péče v ústavech 

sociální péče upraveno v Zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění -

viz § 22, zvláštní ambulantní péče - poskytování zdravotní péče v ústavech sociální 

péče. V ústavech sociální péče se obecně nepředpokládá povinnost zajišťovat služby 

nepřetržitou přítomností kvalifikovaného zdravotnického pracovníka. Zdravotní péče 

v ústavech sociální péče je často poskytována vlastními zaměstnanci. V některých 

případech jsou zabezpečovány externě rehabilitační služby. Lékařská péče je 

poskytována ve většině ústavů externě. Primární péči obvykle zajišťují praktičtí lékaři, 

kteří uživatele registrují jako své pojištěnce. Zdravotní péče ambulantních specialistů 

je zajišťována tak, že uživatelé dochází nebo jsou dováženi za lékařem specialistou 

nebo lékař specialista dochází do ústavů sociální péče. Zdravotní péče poskytovaná 

externími zdravotnickými pracovníky a lékaři je proplácena přímo jim. V případě 

zdravotní péče poskytované vlastními zaměstnanci jdou náklady na tuto péči na vrub 

zařízení sociální péče. 

Odborné zdravotní výkony jsou prováděny pouze za toho předpokladu, že 

zdravotní stav pacienta i stupeň jeho závislosti na odborné péči je prokazatelně 

takový, že si vyžaduje odbornou zdravotní péči kvalifikovaného personálu. Odborné 

zdravotní výkony jsou tedy poskytovány zejména uživatelům plně či částečně 

závislým na odborné péči z důvodu dekompenzace zdravotního stavu, stabilizace 

zdravotního stavu, zmírnění bolesti a utrpení v průběhu umírání. 

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti к výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání а к výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 

Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů 
Vyhláška MZ č. 55/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se 
vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 

Výklad MPSV к zařazování zaměstnanců, kteří vykonávají přímou obslužnou péči o klienty v zařízeních sociální 
péče (Ústavy sociální péče, domovy důchodců) do povolání a příslušné platové třídy ze dne 1.7.2002 

Dodatek к výkladu o sociální péči ze dne 1.7.2002 (MPSV) 

Organizační vyčlenění odborných doplňkových služeb z obslužné péče o klienty v zařízeních sociální péče 
(MPSV) 

Vzory doporučených vnitřních platových předpisů (MPSV - leden 2004) 

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a 
sociální péče (VÚPSV - prosinec 2003) 


