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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zmapovat potřeby osob se zdravotním 

postižením se zaměřením na osoby s mentální retardací, od jejich narození, až po 

ukončení jejich života a také množství, rozmanitost a kvalitu sociálních služeb s 

důrazem na jejich návaznost a komplexnost v bývalém okresním městě Rychnov 

nad Kněžnou. V práci se rovněž zaměřím na úskalí a potřeby rodiny, do které se 

dítě se zdravotním postižením narodí a také množství podpory a péče, které se jí 

v minulosti dostávalo a dostává do současnosti. Poukáži také na nesnáze spojené 

s dostupností sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a jejich 

rodiny žijící ve vesnici vzdálené minimálně 20 km od okresního nebo krajského 

města.  

Ve druhé, praktické části realizuji empirické šetření s rodinami dětí se zdravotním 

postižením, kdy část z nich bude z okresního města nebo blízkého okolí a druhá 

část z více izolované části Rychnovska.  
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Abstract (in English): 

 

 The aim of the diploma thesis is to map the needs of persons with 

disabilities with a focus on persons with mental retardation from birth until the 

end of their life and also quantity, diversity and quality of social services with 

emphasis on continuity and comprehensiveness in the former district town of 

Rychnov nad Kneznou. In this thesis, I will focus on the challenges and needs of 

families in which a child with disabilities was born and the amount of support and 

care that the child received in the past and gets in the present. Also, I point out the 

difficulties associated with the availability of social services for people with 

disabilities and their families in a village located 20 km from the district town or 

regional town.  

In the practical part, I perform empirical investigation of families with children 

with disabilities where some of them will come from the district town and the 

surrounding area and some of them from more isolated parts of Rychnov region. 
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1 ÚVOD 

 Určitý druh sociální pomoci je člověku v těžkých životních situacích 

poskytován téměř odnepaměti. O sociálních službách jako takových, bychom však 

mohli hovořit až od raného středověku a to díky přijetí křesťanství. První 

instituce, které určitým způsobem organizovaly a poskytovaly sociální služby 

věcného charakteru v podobě dlouhodobé pomoci chudým, byly kláštery, později 

pak farnosti. Veřejná chudinská péče byla na našem území legislativně upravena 

až v polovině 19. století a byla poskytována obcemi. S Obecním zákonem č. 

18/1862 ř. z. byl ustanoven institut domovského práva, který stanovoval 

povinnosti a práva mezi příslužníkem obce a obcí samotnou. Zákon doslovně 

ukládal obcím povinnost: „Pečovati o chudé a obecní ústavy dobročinné.“ Po 

vzniku Československé republiky byla chudinská péče poskytována jen v těch 

nejkrajnějších situacích. Hlavní roli jako zdroj podpory tu měla hrát rodina. Pro 

meziválečné období je charakteristická ústavní péče, která byla v té době 

nejčastější formou pomoci. Po druhé světové válce v roce 1948, byl institut 

domovského práva zrušen a téměř veškerá sociální péče byla převedena 

z kompetence obcí na stát a jeho orgány. Rok 1989 samozřejmě zaznamenal velké 

změny i v oblasti sociální. Došlo k velkému nárůstu počtu nestátních neziskových 

organizací, které však vzhledem k nedostatečné právní úpravě byly nuceny 

zaujmout statut občanského sdružení. O reformě celého systému sociální pomoci 

se hovořilo už v roce 1990 ve Scénáři sociální reformy, na tyto reformy jsme si 

však museli počkat až do roku 2006, kdy byl přiveden v platnost zákon 108/2006 

Sb. o sociální službách. Tento zákon by měl  zaručovat kvalitu sociálních služeb, 

a to nejen díky povinné akreditaci a licencování všech sociálních služeb, ale také 

díky povinným standardům kvality, které musí všechny organizace splňovat. O 

své činnosti, klientech i hospodaření musí také každoročně informovat veřejnost 

ve výročních zprávách. 

Z literatury i vlastní zkušenosti vím o výrazném rozšíření škály 

poskytovaných služeb v posledních více jak dvaceti letech v České republice. O 

službách, které se snaží zohledňovat skutečné potřeby svých uživatelů a efektivně 

pomáhat při jejich řešení. V této diplomové práci jsem se však snažila zmapovat 

množství služeb a jejich vzájemnou propojenost od těch nejpovolanějších, od 

těch, kteří se každodenně s těmito službami setkávají, od rodičů dětí 
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s handicapem. Maminky těchto dětí, v polostrukturovaných rozhovorech popsaly 

svoje zážitky se sociálními a návaznými službami od narození jejich dítěte 

s postižením, až po současnost. Hovoří o nesnázích a problémech spojených 

s péči o handicapované dítě, o postupně rozvíjejících a vytvářejících se službách. 

Hovoří ovšem také o touze po službách, které v jejich okolí chybí nebo jsou 

nedostatečné či přetížené. Cílem této práce je tedy snaha nahlédnout do 

každodenního života rodin s postiženým dítětem a popsat jejich zkušenosti se 

sociálními a návaznými službami. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 V teoretické části diplomové práce nejprve pohovořím o zdravotním 

postižení a jeho aspektech, poté se blíže zaměřím na jeden z druhů zdravotního 

postižení, a to postižení mentální. V poslední kapitole teoretické části jsem 

definovala sociální služby jako celek, stručně popsala historický vývoj i další 

specifika. V závěru této části práce popisuji také sociální služby pro zdravotně 

postižené.  

 

2.1 Zdravotní postižení 
 

Na úplném začátku této kapitoly definuji zdravotní postižení a uvedu 

přibližný počet těchto osob v populaci. Dále navážu vývojem práv osob se 

zdravotním postižením a poté popíši zdravotně postiženého člověku v kontextu 

zaměstnání. Také zde vyjmenuji dávky, které jsou pro tyto osoby dostupné. 

Vzhled k tématu práce zde pohovořím rovněž o rodině starající se o svého 

postiženého člena.  

2.1.1 Definice a počet osob se zdravotním postižením  

Ač už si to uvědomujeme či nikoli, lidé se zdravotním postižením tvoří 

významnou a svébytnou skupinu občanů České republiky, která je však vnitřně 

velmi diferencovaná. Nejběžnější způsob vnitřního dělení je podle převládajícího 

zdravotního postižení, kdy se nejčastěji setkáváme s postižením zdravotním, 

mentálním, kde jsou zahrnuty i duševní postižení a poruchy autistického spektra, 

dále s postižením zrakovým, sluchovým a řečovým. Nesmíme rovněž zapomínat 

na postižení kombinovaná a na občany trpící civilizačními chorobami, kteří 

představují velkou část osob s postižením. 

 Se zdravotním postižením samozřejmě úzce souvisí pojem zdraví, které 

světová zdravotnická organizace definuje jako stav fyzického, psychického a 

sociálního blaha. Ján Jánský (1995, s. 12), pak uvádí, že „trvalé zdravotní 

postižení má podobu defektů organismu nebo poruch jeho funkcí. Tyto funkce 

pak negativně ovlivňují schopnosti existovat a vyvíjet aktivity směrem 

k prostředí. Projevují se jako neschopnosti postiženého člověka zvládat 
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nejrůznější životní úkoly. Projevují se také jako stavy znevýhodnění a poškození 

člověka v jeho postavení ve společnosti.“ Dále pak tento pojem poněkud 

jednodušeji definuje (Úřad vlády České republiky, 2010, s.5). „Zdravotní 

postižení je možno charakterizovat jako dlouhodobý nebo trvalý nepříznivý 

zdravotní stav, který  již nelze léčbou výrazně zlepšit či zcela odstranit.“ OSN pak 

hovoří o osobách se zdravotním postižením jako osobách mající dlouhodobé 

fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými 

překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na 

rovnoprávném základě s ostatními. (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním 

postižením, článek 1, dostupné z:  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf ) 

 Počet takových osob byl v České republice do roku 2007, kdy vláda 

uložila ČSÚ provést výběrové šetření osob se zdravotním postižením, pouze 

kvalifikovaným odhadem, hlavně díky nejednotné metodologii posuzování a 

rozdílným klasifikačním systémům. Metodicky byla pro účely daného šetření 

osoba se zdravotním postižením definována jako „osoba, jejíž tělesné, smyslové 

anebo duševní schopnosti či duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu pro 

odpovídají věk a lze oprávněně předpokládat, že tento stav potrvá déle než jeden 

rok. Odlišnosti od typického stavu pro odpovídající věk musí být takového druhu 

či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo faktické znemožnění 

společenského uplatnění dané osoby.“ (ČSÚ: Výsledky výběrového šetření 

zdravotně postižených osob za rok 2007, dostupné na 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08.) 

 Z výsledků tohoto šetření vyplývá, že ke konci roku 2006 bylo v České 

republice evidováno 1 015 548 občanů se zdravotním postižením, což je přibližně 

10 % populace. Pro tuto studii bylo použito jiné členění, než které je uvedeno 

výše, a jako nejpočetnější uvádí vnitřní zdravotní postižení s více než 571 000 

osob, o něco málo nižší počet pak evidují osoby s tělesným postižením, dále už 

znatelně méně, přibližně s 128 000 občany studie uvádí duševní onemocnění a 

dále mentální, zrakové a sluchové onemocnění. Výše počtu osob se zdravotním 

postižením se dle zmíněného šetření zvyšuje s přibývajícím věkem. Zatímco při 

narození se podíl těchto osob pohybuje kolem 3%, od 45 roku života začíná tento 

podíl strmě stoupat a po 75tém roce už převyšuje 40 % celkové populace. 
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2.1.2 Vývoj práv osob se zdravotním postižením 

 První, však nepřímé, vymezení práv osob se zdravotním postižením 

můžeme nalézt už ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948, kde se 

hovoří o zákazu diskriminace i na základě zdravotního postižení. Dle Všeobecné 

deklarace lidských práv má každý člověk, jako člen společnosti, právo na sociální 

zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní 

součinností a v souladu s prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, 

sociální a kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a svobodnému rozvoji jeho 

osobnosti. Každý má dále „právo na takovou životní úroveň, která by byla s to 

zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to 

zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; 

má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, 

při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, 

nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli“ (Všeobecná deklarace 

lidských práv, čl. 25 odst.1)  

 Ačkoliv byla Všeobecná deklarace lidských práv uznávaným 

dokumentem, nebyla pro jednotlivé státy právně závazná, proto OSN usilovalo o 

zakotvení těchto standardů do mezinárodních smluv, které by pak jednotlivé státy 

ratifikovaly a tím přijaly do svého právního řádu.  Proto byl v roce 1966 přijat 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a také Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966. Smluvní strany 

těchto Paktů se zavázaly uznat právo každého na přiměřenou životní úroveň pro 

něj a jeho rodinu, na neustálé zlepšování životních podmínek a na nejvýše 

dosažitelnou úroveň fyzického a duševního zdraví.  

 Už od počátku 70. let se mezinárodní iniciativy stále více zaměřují na 

oblast péče o osoby se zdravotním postižením. V průběhu času  se však pojetí 

handicapu a přístup k handicapovaným výrazně posouvaly od původního úsilí o 

uplatňování  lidských práv ve vztahu k těmto osobám, až k pochopení toho, že 

nikoliv samo postižení, ale zejména překážky v okolí znemožňují většině osob se 

zdravotním postižením plné uplatnění v pracovním i společenském životě.  

 V roce 1971 se v Římě konala první mezinárodní konference týkající se 

osob se zdravotním postižením, jejíž závěry výrazně podpořily vývoj legislativy 

zaměřené na ochranu práv těchto osob. Ovšem ve vznikajícím Evropském 
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společenství byl učiněn první významný krok k podpoře osob  se zdravotním 

postižením již o deset let dříve, a to přijetím Evropské sociální charty, která 

osobám se zdravotním postižením přiznává právo na přípravu k výkonu 

zaměstnání a na profesní a sociální readaptaci. Stanovuje rovněž jejich právo na 

pomoc při volbě zaměstnání. Ve vztahu k osobám se mentálním postižením 

přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1971 Deklaraci práv mentálně postižených 

osob. 

 Rok 1981 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok zdravotně postižených 

osob a následně na to byl přijat Světový akční program činnosti týkající se 

zdravotně postižených osob. 

 V roce 1989 byla vydána Úmluva o právech dítěte, která věnuje, mimo 

jiné, zvláštní pozornost dětem se zdravotním postižením.  

Na  počátku 90. let vyústily aktivity OSN v dokumentu, který měl zásadní 

význam v péči o handicapované, neboť předložil ideu vytváření rovných 

příležitostí. Jedná se o Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením (Standard Rules on Equalization of Opporzunities for 

Persons with Disabilities, 1993), která byla na evropské úrovni aktualizována v 

materiálu Komise EU „Nová strategie Evropského společenství v oblasti invalidní 

politiky“ (dokument Komie EU, Brusel 1996). 

  V návaznosti na tuto strategii a na antidiskriminační článek 

Amsterodamské smlouvy vznikl dokument  „Směrem k bezbariérové Evropě pro 

zdravotně postižené“ (2000), který se stal podkladem k vytvoření Evropského 

 akčního plánu rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro rok 

2004- 2010 (2003). 

 Na jednotlivé oblasti evropského akčního plánu pak dále navazovala 

rezoluce Rady Evropy, Podpora zaměstnanosti a sociální integrace osob se 

zdravotním postižením (Promoting the employment and social integration of 

people with disabilities, 2003). (RVP, Vývoj práv osob se zdravotním postižením, 

dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/16239/VYVOJ-PRAV-OSOB-SE-

ZDRAVOTNIM-POSTIZENIM.html/ )  

 Zakotvení zdravotně postižených v českém právním systému je značně 

nedostatečné, neobsahuje komplexní definici, která by uspokojivě popsala, koho 

považovat za zdravotně postiženého a koho ne. Chybí též i norma, která by 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/16239/VYVOJ-PRAV-OSOB-SE-ZDRAVOTNIM-POSTIZENIM.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/16239/VYVOJ-PRAV-OSOB-SE-ZDRAVOTNIM-POSTIZENIM.html/
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upravovaly postavení těchto osob. V minulosti, již v průběhu 90. let se však vedla 

diskuse o přijetí této normy, která by značně zjednodušila nepřehlednou situaci 

v české legislativě, týkající se zdravotně postižených. Měl být přijat zákon o 

zdravotně postižených, který se však nepodařilo prosadit a v nejbližší době, 

zejména díky antidiskriminačnímu zákonu, pravděpodobně prosazen nebude. Jako 

největší problém se jeví nezakotvení zdravotně postižených osob v ústavním 

katalogu lidských práv, kterým je u nás Listina základních práv a svobod. 

V článku 3, kde jsou základní práva a svobody zaručeny všem bez rozdílu 

pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 

smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní či etické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Jak můžeme vidět, zdravotní 

postižení zde není výslovně uvedeno a je zahrnuto do jiného postavení, přestože 

by její výslovné uvedení znamenalo uznání reálných diskriminačních tendencí, 

jimž byla a stále je tato menšina občanů vystavena. Ačkoli z legislativního 

hlediska nemá přímé neuvedení zdravotně postižených do této antidiskriminační 

klauzule význam, boj postižených za jejich doslovné uvedení je spíše otázkou 

boje za společenské uznání. 

 Jediné dvě oblasti, kde můžeme nalézt doslovné uvedení zdravotně 

postižených osob, jsou školství a zaměstnanost.  

 

2.1.3 Osoby se zdravotním postižením a zaměstnání 

 

 Možnost práce a potřeba pracovního uplatnění je jednou ze základních 

atributů v životě člověka. Nejde zde pouze o finanční stránku a vydělávání si na 

vlastní živobytí, ale i o možnost aktivně se podílet na životě společnosti. Pokud je 

tato potřeba nějakým způsobem omezena nebo dokonce vůbec nerealizovaná, 

může docházek k deprivaci, sociálnímu vyloučení, psychosomatickým 

onemocněním a dalším potížím, a proto bychom se jako společnost měli snažit 

poskytnout možnosti pracovního uplatnění pro všechny osoby, které toho jsou 

schopny a mají o jakýkoli způsob práce zájem. V minulosti byli zdravotně 

postižení, zvláště pak osoby s mentálním postižením, separováni od majoritní 

společnosti a na jejich potřeby nebyl brán zřetel. Až v posledních dekádách 



15 

 

dochází ke změnám v nahlížení na tyto občany a společnost se snaží o jejich 

integraci i zapojení do pracovního procesu. I na legislativním poli byly a jsou 

učiněny kroky k zapojení zdravotně postižených na trh práce, ale jak zjišťujeme, 

nejsou tyto kroky příliš účinné. 

 O míře sociálního vyloučení a malém zapojení zdravotně postižených 

osob na trh práce svědčí vysoká míra nezaměstnanosti těchto osob, která 

převyšuje 42%. Navíc, značný podíl zdravotně postižených pracovníků, kteří mají 

zaměstnání, provádějí převážně nekvalifikované a méně placené práce. Další 

faktor, který je třeba řešit, je omezenější míra účasti žen se zdravotním postižením 

na trhu práce (25% žen s těžkým zdravotním postižením a 44% žen s lehčím 

zdravotním postižením).  Jak též uvádí Eurostat (dostupné na 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5542140/KS-NK-03-026-

EN.PDF/0b806b41-0898-45d2-ac99-0f085e983887 ), počet nezaměstnaných osob 

se zdravotním postižením je dvakrát až třikrát vyšší než v běžné populaci. Navíc 

jsou velmi často zaměstnáni na místech s nízkým platem nebo v na dobu určitou. 

 Zákon o zaměstnanosti č 435/2004 Sb. nově upravil způsob označování 

občanů se zdravotním postižením pro oblast jejich působnosti na trhu práce. 

Odstranil dříve užívané pojmy občan se změněnou pracovní schopností a občan 

s těžkým zdravotním postižením a stanovil, že fyzickým osobám se zdravotním 

postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Osobami se zdravotním 

postižením podle tohoto zákona jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního 

zabezpečení uznány invalidním ve třetím stupni, orgánem sociálního zabezpečení 

uznány invalidním v prvním nebo ve druhém stupni nebo jsou rozhodnutím úřadu 

práce uznáni zdravotně znevýhodněnými.  

 Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje taková fyzická osoba, 

která má zachovanou schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost, ale její schopnosti vykonávat dosavadní povolání nebo využít 

dosavadní kvalifikaci či získat klasifikaci novou a její schopnost zůstat pracovně 

začleněn, jsou zásadně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu.  

 Snížení pracovních schopností a podle nich dělené stupně invalidity jsou 

více popsány v následující kapitole.  

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5542140/KS-NK-03-026-EN.PDF/0b806b41-0898-45d2-ac99-0f085e983887
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5542140/KS-NK-03-026-EN.PDF/0b806b41-0898-45d2-ac99-0f085e983887
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2.1.4 Dávky pro osoby se zdravotním postižením  

 

 Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny zákonem č. 

329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 388/2011 Sb., o 

provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. 

 Tyto dávky a výhody z nich vyplývající, by měli zdravotně 

handicapovaného podporovat v jeho samostatnosti, poskytnout mu možnost 

vybrat si ze škály sociálních služeb, umožnit mu zapojení do veřejného a 

kulturního života a pomáhat zlepšovat jeho zdravotní stav, orientaci v prostoru a 

mobilitu. 

 Základní dávkou pro zdravotně postižené je invalidní důchod. Zákon o 

důchodovém pojištění od 1. ledna 2010 nově rozeznává tři stupně invalidity a to 

podle míry poklesu pracovních schopností v důsledku dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu, tento pokles je hlavním posudkovým kritériem pro určení 

invalidity.  

 

Podle znění tohoto ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla 

a) nejméně o 35%, nejvíce však o 49%, jedná se o invaliditu prvního stupně,  

b) nejméně o 50%, nejvíce však o 69%, jedná se o invaliditu druhého stupně,  

c) nejméně o 70%, jedná se o invaliditu třetího stupně.  

 

 Podle ustanovení § 39 odst. 3 o důchodovém pojištění je pokles 

pracovních schopností definován jako: pokles schopnosti vykonávat výdělečnou 

činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve 

srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého 

stavu. Nově je také vymezen pojem dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podle 

ustanovení § 26, je tento stav definován jako zdravotní stav, který omezuje 

tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho 

pracovní schopnosti, pokud tento zdravotní stav trvá dále než 1 rok nebo podle 

poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok. Uvedené 

vymezení takového stavu vychází tedy z časového hlediska, medicínského 
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hlediska a nově zahrnuje i dopad zdravotního stavu na schopnosti významné pro 

práci. 

 Spíše benefity z něho plynoucí, než samotnou dávku, poskytuje svému 

držiteli průkaz osoby se zdravotním postižením. Existují tři druhy průkazu pro 

tyto osoby, a to TP, ZTP a ZTP/P.   

 Nárok na průkaz má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo 

duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, 

které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob 

s poruchou autistického spektra. 

 Nárok na průkaz označený symbolem TP má osoba se středně těžkým, 

funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou 

autistického spektra. Tyto osoby by měly být schopny orientace a samostatné 

pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je jejich orientace zhoršená, chůze 

je s nižším dosahem a objevují se problémy při chůzi okolo překážek a po 

nerovném povrchu.  

 Na průkaz se symbolem ZTP má nárok osoba s těžkým funkčním 

postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického 

spektra. Tímto postižením se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím 

prostření a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké 

vzdálenosti. Při postižení orientace by měly být tyto osoby schopny orientace 

v domácím prostředí a v exteriéru mívají značné obtíže.  

 ZTP/P je průkaz, na který mají nárok osoby se zvlášť těžkým funkčním 

postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou 

průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Tomuto postižení 

odpovídá stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu 

schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není 

schopná chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný 

zpravidla jen na invalidním vozíku. Při zvlášť těžkém funkčním postižení 

orientace nebo úplném postižením orientace není osoba schopná samostatné 

orientace v exteriéru.  

 Benefity, které jsou právními předpisy držiteli průkazu přiznány, se 

zvyšují se závislostí péče. Řada z nich se poskytuje tzv. nad rámec zákona díky 
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obchodním strategiím nebo v rámci tzv. sociální odpovědnosti firem. Držitelé 

těchto průkazů tady navíc mohou získat slevu ze vstupného na divadelní a filmová 

představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Všichni občané, kterým 

byla přiznán nějaký průkaz, mají právní nárok na vyhrazené místo k sezení ve 

veřejných dopravních prostředcích. Držitelé mají také přednost při projednávání 

své žádosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména státní. Občanům 

s průkazem ZTP jsou navíc přiznány nároky na bezplatnou dopravu pravidelnými 

spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, 

metrem) a také slevu 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a 

rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75% v pravidelných vnitrostátních 

spojích autobusové dopravy.  Tyto benefity a k nim ještě bezplatnou dopravu 

průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní 

osobní dopravě a bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li osoba úplně nebo 

prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce, jsou určeny pro držitele 

průkazu ZTP/P. 

 Další dávkou pro zdravotně handicapované je příspěvek na mobilitu, který 

je opakující se nárokovou dávkou, jež je určena pro osoby starší jednoho roku, a 

která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo která není schopná zvládat 

základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo které byly 

přiznané výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu mimořádných 

východ ZTP nebo ZTP/P, nejdéle však do 31. prosince 2015, též osoba která se za 

úhradu opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a také 

osoba, které nesmí být poskytovány pobytové sociální služby v domově pro osoby 

se zdravotním postižením, domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem 

nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Všechny tyto podmínky musí být 

splněny kumulativně. Výše takového příspěvku činí 400 Kč měsíčně.  

 Příspěvek na zvláštní pomůcky náleží osobě, která má těžkou vadu 

nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové či zrakové postižení. 

Nárok na motorové vozidlo nebo zádržní systém má taková osoba, která trpí 

těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžkou či hlubokou mentální 

retardací. Pokud chce postižená osoba žádat o tuto dávku, musí mít také určitý 

věk, který musí být vyšší tří let, pokud se jedná o motorové vozidlo nebo úpravu 

bytu a patnácti let, pokud se jedná o vodícího psa, všechny ostatní pomůcky jsou 
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vypláceny postiženému staršímu jednoho roku. Další podmínkou je, že pomůcka 

umožní osobě sebeobsluhu nebo jí potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, 

k přípravě na budoucí povolání, k získání informací, vzdělávání nebo ke styku 

s okolím, také je zvláštní pomůcka poskytnuta, pouze když ji může osoba 

využívat. Pokud je pomůckou motorové vozidlo, osoba se musí opakovaně každý 

měsíc dopravovat a za podmínky, že je schopná vozidlo řídit nebo v něm být 

přepravována.  

 Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek obsahuje vyhláška. Příspěvek 

však může být poskytnut i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedená není, pokud ji 

Úřad práce považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, kterou vyhláška 

zmiňuje. Při výši příspěvku zákon rozlišuje, zda se jedná o pomůcku v ceně do 

nebo přes 24 000 Kč. Obecně je stanovena 10% spoluúčast osoby se zdravotním 

postižením na ceně pomůcky, nejméně však 1000 Kč. Maximální výše příspěvku 

je 350 000 Kč, 400 000 Kč v případě, že se jedná o schodišťovou plošinu. 

V případě příspěvku na motorové vozidlo je maximální výše příspěvku 200 000 

Kč.  

 Posledním z příspěvků pro zdravotně postižené je příspěvek na péči. Ten 

je určen těm, kteří kvůli dlouhotrvajícímu nepříznivému stavu potřebují pomoc 

jiné osoby. Zákon definuje 18 úkonů péče a 18 úkonů soběstačnosti, dle kterých 

se posuzuje schopnost dané osoby jednotlivé úkony zvládat. Čím méně úkonů je 

osoba schopná udělat, tím vyšší je příspěvek na péči. Hodnotí se schopnost 

zvládat základní životní potřeby jako mobilita, orientace, komunikace, stravování, 

oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, 

osobní aktivity a péče o domácnost. Schopnost plnění těchto úkolů prověřují 

sociální pracovníci přímo v domácnosti osoby, která o příspěvek žádá. Toto 

sociální šetření je pak spolu se zdravotní dokumentací posláno na lékařskou 

posudkovou službu, kde zhodnotí celkový stupeň závislosti.  

 Nárok na tento příspěvek má osoba starší jednoho roku a příjemce si z něj 

hradí péči, kterou mu poskytuje buď osoba blízká či registrovaný poskytovatel 

sociálních služeb, asistent sociální péče, dětský domov nebo speciální lůžkové 

zdravotnické zařízení hospicového typu. 

 Výše příspěvku se liší podle věku.  
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 Pro osoby do 18 let věku se jedná o částky 3000 Kč, jde-li o I. stupeň a 

tedy lehkou závislost, 6000 Kč při II. stupni, středně těžké závislosti, 9000 Kč, 

jde-li o III. stupeň, takzvanou těžkou závislost a při IV. stupni a tedy úplné 

závislosti obdrží mladistvý se zdravotním postižením 12 000 Kč.  

 Pro osoby straší 18 let je sazba v I. stupni závislosti o 2200 Kč nižší než u 

mladistvých, tedy pouze 800 Kč, přičemž do konce roku 2010 tato částka činila 

2000 Kč, osobě se středně těžkou závislostí náleží částka 4000 Kč, pro III. stupeň 

závislosti byla vymezena částka 8000 Kč a při úplné závislosti má zdravotně 

postižený nárok na 12 000 Kč, stejně jako osoba mladší 18 let. 

Pro obě věkové kategorii byla také částka ve IV. stupni závislosti v roce 2009 

zvýšena z původních 11 000 Kč na 12 000 Kč. 

 „Přibližné měsíční náklady na výplatu příspěvku na péči v roce 2009 činili 

téměř 1,5 milionu a popíralo jej přibližně 292 000 lidí, z čehož nejvíce to byly 

osoby v I. stupni závislosti. Pokud se podíváme na genderové rozdělení, můžeme 

sledovat výrazně vyšší podíl žen, který činní 65% a podíl mužů tedy činní pouze 

35 %.“ MPSV: „Podklad pro jednání v Podvýboru pro zdravotně postižené a 

sociálně vyloučené skupiny Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR dne 21. 10. 2009.“ Tento markantní rozdíl se připisuje zejména 

vyšší šanci na dožití žen, která je o 6 let vyšší, než u mužů.  

 

2.1.5 Rodina starající se o zdravotně postiženého člena 

 

 Závažnější nemoc, zdravotní postižení, ať už vrozené či získané, ovlivňuje 

život celé rodiny, nejde tedy pouze o záležitost jedince. Členové rodiny se musí 

nějakým způsobem se vzniklou situací vyrovnat. Postižení jednoho člena rodiny 

znamená zátěž, jež mění situaci a mnoho aspektů, na nichž závisí rozvoj vztahů ve 

skupině (Vágnerová, M. 2004).  

 Mnoho rodin řeší otázku, zda postiženého člena umístit do institucionální 

péče nebo o něho pečovat v rodinném prostředí. Domácí péče je v dnešní době 

heslem současně humánní péče, její upřednostňování je výrazem důstojnosti a též 

morálního postoje vůči člověku. Dlouhodobá péče o zdravotně postiženého člena 

rodiny však narušuje běžnou rovnováhu rodinného prostředí, na což rodina není 
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připravena. Proto se stále část rodin uchyluje k umístnění zdravotně postiženého 

člena rodiny do institucionální péče (Šafránková, P. 2002). 

 Různí autoři hovoří o fázích vyrovnáváním se s informací a faktem, že 

jeden nebo více ze členů rodiny či sám jedinec, trpí zdravotním postižením. Tyto 

fáze ať už u samotného zdravotně postiženého nebo členů rodiny probíhají ve 

stejném sledu, ale u každého jednotlivého člena individuálně a trvají různě 

dlouho. 

 Jako první reakce se většinou objevuje šok, který je prudkou iracionální 

reakcí rychle odeznívající do 2. fáze - popření (negace), následuje 3. fáze – 

agrese, další, 4. fází je smlouvání. Pátou fází je deprese a poslední šestou fází je 

smíření. Často postižený člověk či jeho rodina neprojdou všemi fázemi a jen 

málokdy dosáhnou smíření se s postižením či onemocněním (Jankovský, J. 2006). 

 Zatímco Janovský i jiní autoři mluví o šesti fázích, Matějček (2001) uvádí 

tyto fáze vyrovnávání se s onemocněním: 1. fáze – duševní otřes (šok), provázený 

silnou úzkostí, 2. fází je beznaděj a úzkost, 3. fáze, je fází obranou (má několik 

forem – může to být například popření, touha po nápravě, hledání viny a viníka, 

agrese, úzkost, tyto postoje nemusí být zaměřeny pouze navenek, někdy jsou 

zaměřeny dovnitř, jako sebeobviňování). Po zvládnutí a překonání obranné fáze 

nastupuje proces přijetí.  

 Počet rodin, které pečují o svého postiženého člena, můžeme jen částečně 

odhadnou podle množství vyplacených příspěvků na péči, kterých v roce 2009 

bylo přibližně 292 000, a můžeme předpokládat, že se toto číslo bude nadále 

zvyšovat se stále se zvyšující kvalitou péče a větší informovaností o příspěvku na 

péči.  

 Stejně jako údaje od ČSÚ, tak i informace o počtu a struktuře příspěvků 

na péči ukazují na problém stárnutí naší populace. Více jak 56% příspěvků na 

péči je vypláceno osobám nad 75 let, zároveň je však v této věkové skupině 

vyplácen zejména příspěvek na péči I. a II. stupně. Modelovou pečující rodinou se 

tedy stávají takové rodiny, které pečují o svého člena v seniorském věku. Naopak 

u dětí do 18 let věku, které reprezentují 7,4% celkových příspěvků na péči, 

pozorujeme mnohonásobně vyšší procento příspěvků na péči ve skupině III. a IV. 

stupně. V České republice pobírá příspěvek na péči 20 695 dětí do věku 18 let, 

naproti tomu žije v ČR zhruba 350 000 osob starších 80 let a tento podíl bude 
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stále narůstat. (parafráze údaj z března 2010, Zdroj: MPSV: Materiály pro Radu 

hospodářské a sociální dohody, březen 2010. Michalík. J.) 

 Podpora pečujících rodin od státu, je zejména z pohledu pečujících, 

nedostatečná. Rodiny si stěžují na malé množství a hlavně omezenou dostupnost 

podpůrných služeb úlevné péče, které by umožnily pečujícím osobám ve větší 

míře rehabilitaci a oddech. Ve městech, kde jsou možnosti respitní péče větší, jsou 

zase tyto služby pro rodiny často finančně nedostupné. Další problém nastává pro 

pečující osobu, která zůstává doma, aby se starala o člena své rodiny, a v průběhu 

té doby dosáhne důchodového věku, pak přiznaný důchod pro tuto osobu je velice 

nízký a nedostatečný. Z výsledků kvantitativního šetření se 702 osobami, které 

provedl J. Michalík, vyplývá, že na plný úvazek pracuje pouze 23% pečujících 

osob, více jak polovina, 57% pracuje na částečný úvazek, osob, které se vzdaly 

své práce a celodenně pečují o člena své rodiny je 8%, zbylých 12% 

neodpovědělo. (Zdroj: Michalík, J. a kol.: Závěrečná zpráva z výzkumu „Postoje 

uživatelů sociálních služeb k novému způsobu jejich poskytování.“ Olomouc: 

IRVS, 2008.) 

 Dalším velkým problémem je finanční náročnost péče o závislé osoby. 

„Pokud předpokládáme, že celá částka příspěvku bude využita na odměnu 

pečující osobě, činí její výše podle stupně závislosti přibližně 10 – 20 Kč za 

hodinu, při porovnání s minimální hodinovou mzdou, která činí 48,10 Kč na 

hodinu, je finanční podpora pečujících osob nedostatečná. Pokud bychom 

z příspěvku, který může činit 800 – 12 000 Kč, měli hradit potřebnou službu 

poskytovanou jinou osobou než je člen rodiny, to jsou zejména registrovaní 

poskytovatelé sociálních služeb, které si účtují průměrně 100 Kč na hodinu, byl 

by rozsah péče této registrované služby možný pouze 3-7 dní v měsíci.“ 

(Michalík, J. a kol.: Závěrečná zpráva z výzkumu „Postoje uživatelů sociálních 

služeb k novému způsobu jejich poskytování.“ Olomouc: IRVS, 2008.) 

 Už méně závažné, nikoli však zanedbatelné problémy, které se z velké 

části vyskytují u pečujících osob, jsou také zvýšená izolace od ostatních lidí, o 

které hovoří přes 42% respondentů, zhoršení společenského života, zhoršení 

zdravotního stavu, o kterém hovoří téměř 55% dotazovaných nebo zhoršení 

ekonomické úrovně rodiny. (Michalík, J. Valenta, M.: Průběžná zpráva 2009 
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výzkum GAČR č. 406/09/0177 „ Kvalita života rodin pečujících o člena rodiny 

s těžkým zdravotním postižením, UP Olomouc, 2010“.) 

 To, že péči o závislé osoby je vykonávána zpravidla ženami, je obecně 

uznávaným faktem, i již empiricky prokázaná skutečnost. Z průzkumu 

provedeném na více než 500 respondentech, vyplynul fakt nejmasivnější 

genderové nevyváženosti v České republice. Z osob, které dlouhodobě pečují o 

člena své rodiny, jsou to právě v  85% případů ženy.  
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2.2 Mentální postižení  

 

 Tato kapitola pojednává o mentálním postižení. V úvodu uvádím různé 

definice mentálního postižení a počty osob s tímto handicapem a také jejich 

zvláštnosti oproti běžné společnosti. Dále v kapitole popisuji etiologii a klasifikaci 

mentální retardace. 

 

2.2.1 Definice mentálního postižení 

 

 „Vznik a vývoj funkčních soustav lidského mozku je jednou 

z nejzajímavějších, nejsložitějších a nejméně poznaných oblastí lidského vědění, 

zatížených snad největším počtem předsudků.“ (Koukolník, in Švarcová, 2000, s. 

51.) 

 Mentální postižení definuje celá řada autorů, ale obecně můžeme říci, že 

jeho indikátorem jsou výrazně snížené rozumové schopnosti, které jsou vyjádřené 

inteligenčním kvocientem.  

„Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného postižení rozumových 

schopností, které se projeví neschopností porozumět svému okolí a v požadované 

míře se mu přizpůsobit. Je definována jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího 

stupně intelektového vývoje (méně než 70 % normy), přestože postižený jedinec 

byl přijatelným způsobem výchovně stimulován. Hlavními znaky mentální 

retardace jsou nedostatečný rozvoj myšlení a řeči, omezená schopnost učení a 

z toho vyplývající obtížnější adaptace na běžné životní podmínky“ (Vágnerová, 

2003, s. 17).  

Dalším, kdo ještě více vyčerpávajícím způsobem charakterizuje mentální 

postižení, je Matoušek (2003, s. 106). Definuje ho jako „vrozené a trvalé postižení 

osobnosti projevující se nízkou úrovní rozumových schopností, nízkou kontrolou 

emocionality, vysokou potřebou akceptace, nízkou schopností odhadovat vlastní 

možnosti, vysokou sugestibilitou, omezenou schopností rozumět řeči a řeč 

používat, tendencí ke stereotypnímu chování, konkrétním myšlením bez 

schopnosti zobecňovat a dalšími projevy“.  
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Přístup k fenoménu mentální retardace je u jednotlivých autorů značně odlišný 

a liší se především profesním zaměřením každého z nich. Například Lechta (2010, 

s. 250) definuje mentální postižení jako „souborné označení pro výrazně 

podprůměrnou úroveň obecné inteligence (IQ nižší než 70), která se projevuje už 

v útlém věku a která způsobuje i poruchy přizpůsobování se. (2010, s. 251) 

 V roce 1983 vydává i UNESCO definici mentální retardace: „Pojem 

mentální retardace se vztahuje k podprůměrnému obecně intelektuálnímu 

fungování osoby, které se stává zřejmým v průběhu vývoje a je spojeno s 

poruchami adaptačního chování.  Poruchy adaptace jsou zřejmé ze zpomaleného 

tempa dospívání, ze snížené schopnosti učit se, z nedostatečné sociální 

přizpůsobivosti.“ (sec. cit. Vítková, M. 2004, s. 294). 

 V současné době se však vychází z aktualizace definice mentální retardace 

publikované Americkou asociací pro mentální postižení (AAMR - American 

Association for Mental Retardation) v roce 2002: „Mentální retardace je snížená 

schopnost charakterizovaná výraznými omezeními v intelektových funkcích a 

také v adaptačním chování, což se projevuje ve schopnosti myslet v abstraktních 

pojmech, a v sociálních praktických adaptačních dovednostech.“ (sec. cit. Černá, 

M. 2008, s. 80) 

Mentální retardace je jedna z nejfrekventovanějších poruch vůbec. Jan 

Michalík a kol. ve své knize Zdravotní postižení a pomáhající profese (2011, s. 

112) uvádí „ Všeobecně se udává přibližně 3- 4 % mentálně postižených osob 

v populaci s tím, že se v porovnání s minulostí eviduje jistý nárůst poruchy, který 

má značně diskutabilní příčiny.“ Jak je již zde uvedeno, existuje více příčin, proč 

se počet osob s mentální retardací zvyšuje, jednou z nich je zlepšení lékařské péče 

a udržení při životě větší počet dětí, které by krátce po narození v minulosti 

zemřely. Další důvod může být i narůstající dynamika vývoje civilizace, která 

klade stále náročnější požadavky na jedince ve společnosti. Člověk, který by 

v nedávné minulosti patřil do širší normy, dnes díky této dynamice spadá pod její 

hranici. 

2.2.2 Zvláštnosti osob s mentálním postižením 

 Jedinci s mentální retardací netvoří z hlediska struktury osobnosti 

homogenní skupinu, kterou by bylo možno globálně vyčerpávajícím způsobem 
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charakterizovat. Každý člověk, tedy i osoba s mentálním postižením, je svébytný 

subjekt s charakteristickými osobnostními rysy. Přesto však u značné části z nich 

můžeme pozorovat určité společné znaky, jejichž individuální modifikace závisí 

na mnoha faktorech, jako je druh, hloubka a rozsah mentální retardace, dále na 

tom, zda jsou rovnoměrně postiženy všechny složky psychiky, nebo zda jsou 

výrazněji postiženy některé psychické funkce a duševní vývoj je rovnoměrný. 

 Chování a prožívání osob s mentálním postižením má své specifické 

znaky, které se mohou vyskytovat v různé hierarchii a variabilitě. U těchto osob 

můžeme často pozorovat zvýšenou závislost na rodičích a infantilnost.  Mají 

menší srovnávací schopnost a sníženou mechanickou a logickou paměť. Osoby 

s mentální retardací potřebují mnohočetné opakování a nové věci si osvojují 

velice pomalu, vědomosti, které nabydou opakováním, často nejsou schopni 

uplatnit včas v praxi. To souvisí i s jejich těkavou pozorností, kdy dokáží udržet 

pozornost mnohem kratší dobu, než zdravý jedinec a po soustředění musí přijít 

odpočinek a relaxace.  

 Tito lidé jsou také velice snadno ovlivnitelní a často ulpívají na vzorcích 

chování. Po citové stránce jsou méně schopni ovládnout své emoce než zdraví 

lidé, rozsah prožitků je minimální a převládá buď jednostranné uspokojení nebo 

jednostranné neuspokojení, stejně tak jako dynamika a intenzita k podmětům, 

kterou jsou buď vnímány povrchně, nebo naopak neúměrně silně. City jsou také 

častěji silnější než intelekt a proto postižený snáze podléhá afektu. S větší 

intenzitou se u těchto osob vyskytuje dysforie, chorobné poruchy nálad, jejíž 

nástupy jsou překvapující vzhledem k daným situacím. Výkyvy nálad se však 

mohou projevit i jako euforie nebo apatie.  

 Co se týče sexuality, trpí osoby se zdravotním postižením opožděným 

psychosexuálním vývojem, ale jejich potřeby jsou obdobné zdravému jedinci. 

Častým problémem bývá obnažování a především masturbování těchto osob na 

veřejnosti, které je vnímáno většinovou populací jako deviantní chování, nikoli 

jako uspokojování přirozených potřeb.  Často také trpí zhoršenou 

vizuomotorickou a celkovou pohybovou koordinací.  

 Vzhledem k tomu, že úroveň absorbování u osob s mentálním postižením 

nikdy nedosáhne úrovně zdravého jedince, tak i jeho řeč nedosáhne úrovně běžné 

populace. Osoby s lehkou mentální retardací a v hraničním pásmu této poruchy 
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mají chudší slovní zásobu, někdy nesprávně vyslovují, špatně artikulují nebo 

opakují sdělení bez jeho pochopení. S prohlubující se retardací se schopnost 

komunikace snižuje a znesnadňuje. Pro zlepšení komunikačních schopností s 

osobami s těžkým mentálním postižením se používají různé prostředky 

alternativní a augmentativní komunikace, mezi které můžeme zařadit například 

piktogramy, použití nejrůznějších obrázků nebo využití jednoduchých znakových 

systémů, který jsou postaveny na gestech, jimiž doprovázíme a vizualizujeme naši 

orální řeč. Při specifických a těžších formách postižení se využívá i komunikační 

slovník sestavený z trojrozměrných předmětů, který co možná nejvíce komunikaci 

usnadní.  Nejčastější chyby, kterých se lidé, nemající zkušenosti 

s mentálním postižením dopouštějí, jsou zejména nerespektování důstojnosti 

těchto osob, neprojevují jim stejnou úctu jako zdravému člověku, často k nim 

hovoří jako k dítěti nebo jim dokonce tykají. (Švarcová, 2000). 

 

2.2.3 Etiologie mentálního postižení  

 

 Přesto že žijeme v 21. století a ve světě, kde věda, výzkum a nové 

technologie slibují téměř neomezené možnosti, studium mozku a jeho funkcí 

zůstává stále nejméně probádanou oblastí lidské existence vůbec. A jelikož 

mentální postižení vzniká právě organickým poškozením mozku, je pro vědce a 

celou společnost tak těžké nalézt přesné příčiny tohoto postižení.  

 „Mentální retardace může být způsobena jakoukoli okolností, která 

narušuje vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Je 

známo několik stovek příčin, ve třetině případů se příčinu nedaří zjistit.“ 

(Dobromysl, dostupné na http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=252) 

Švarcová (2000, s. 51) dokonce uvádí, že „až 80% případů mentální retardace, 

převážně v pásmu lehkého poškození, má neznámý, resp. neurčený původ“ 

 Příčiny mentálního postižení rozdělují jednotliví autoři podle různých 

klíčů, někteří hovoří o endogenních a exogenních, neboli vnitřních a vnějších 

vlivech, jiní o mentální retardaci vrozené či získané. „Vnitřní příčiny jsou 

zakódovány již v systémech pohlavních buněk, jejichž spojením vzniká nový 

jedinec, jsou to příčiny genetické. Exogenní faktory mohou, ale nemusí být 

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=252
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bezprostřední příčinou poškození mozku plodu nebo dítěte. Mohou také hrát roli 

činitele, který „spouští“ projevy zakódované patologie dědičnosti nebo modifikuje 

její průběh“ (Švarcová, 2000, s. 51) 

 Nejčastěji se však příčiny mentálního postižení dělí podle časového 

hlediska na prenatální, kde příčiny způsoby poruchu před porodem, perinatální, 

příčiny působící během porodu a krátce po něm a postnatální, vlivy působící 

v průběhu života. 

  V prenatálním období působí celá řada vlivů od dědičnosti, kdy do těchto 

vlivů řadíme nejen nemoci zděděné po předcích, které postupně vedou k mentální 

retardaci, ale i to, kdy potomek dědí po rodičích nedostatek vloh k určité činnosti, 

přes genetické příčiny, které jsou v rámci mentální retardace nejčastější až po 

environmentální příčiny a onemocnění matky, kdy platí to, že čím dříve 

k negativnímu ovlivnění dojde, tím vážnější jsou následky pro zdraví dítěte. 

Nejčastější bývá plod narušen zneužíváním návykových látek, hlavně abúzem 

alkoholu, dále otravou olovem nebo přímou intoxikací embrya či plodu, ozáření 

dělohy nebo onemocnění jako zarděnky, kongenitální syfilis nebo toxoplasmóza. 

„Genetické příčiny, které jsou uváděny jako nejčetnější při výskytu mentálního 

postižení způsobuje mutace genů, aberace chromozomů či změna jejich počtu 

neboli genová mutace, která je příčinou celých 21% etiologií mentální retardace. 

Chromozomové aberace jsou mutace na chromozomální úrovni, kdy nejznámější 

jsou numerické aberace, trizomie, monozomie, kdy buď jeden chromozom chybí 

nebo naopak přebývá, ty vznikající v době, kdy dochází k buněčnému dělení a 

rozchodu chromozomů u dceřiných buněk. Nejznámější je triozomie chromozomu 

21, neboli Downův syndrom, který je také nejčetnější a v České republice 

postihuje přibližně 70 dětí ročně a jejím rizikový faktorem je věk rodičky nad 35 

let.“ (parafráze Jan Michalík a kol. st. 117-118) 

 Mezi příčiny vzniku poruchy během porodu a krátce po něm, řadíme 

perinatální encenfalopatii, neboli organické poškození mozku, které bývá 

příčinnou potíží označovaných jako lehká mozková dysfunkce, toto onemocnění 

však může v dvacetině až desetině případů způsobovat i mentální retardaci. 

Dalšími perinatálními faktory jsou například mechanické poškození mozku a 

hypoxie či asfyxie neboli nedostatek kyslíku, nefyziologická těžká novorozenecká 

žloutenka, předčasný porod či nízká porodní váha. 
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 „V postnatální fázi může mentální postižení způsobit mnoho vlivů, často 

to jsou záněty způsobené mikroorganismy, jako jsou klíšťová encefalitida nebo 

meningitida, též mechanické vlivy jako traumata, mozkové léze při nádorovém 

onemocnění, krvácení do mozku a zvláště v pozdějším období onemocnění 

vedoucí k poškození inteligence typu Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, 

alkoholové nebo epileptické demence, schizofrenie apod.“ (parafráze Jan 

Michalík a kol. st. 121-122) 

 Snížení intelektových schopností může být zapříčiněno i senzorickou, 

citovou a sociokulturní deprivací. Týká se dětí, které vyrůstají v nepodnětném a 

nepřátelském rodinném prostředí, či dětí v institucionální péči a to zvláště za 

minulého režimu. Dojde- li však k včasnému nasycení těchto potřeb, může se 

snížení inteligence v důsledku zanedbávání upravit. V tomto případě se tedy 

nejedná o mentální postižení, Vágnerová, M. (2004, s. 292) jej definuje spíše jako 

„sociální poškození vývoje rozumových schopností, dříve nazývaného 

pseudooligofrenie. Jeho příčinou není poškození CNS, ale nedostatek 

přiměřených podnětů. Pokud by se dítě dostalo do podnětnějšího prostředí, jeho 

stav by se zlepšil.“  

 

2.2.4 Charakteristika jednotlivých stupňů mentálního 

postižení 

 

V současné době se používá členění podle desáté decenální revize Světové 

zdravotnické organizace (WHO) z roku 1992 s platností od 1.1. 1993. Mentální 

retardace patří do oboru psychiatrie, proto má jako první označení písmeno F. Oddíl 

F70 – F79 je pak celý věnován mentální retardaci a toto označení je považováno za 

základní kód. Hlavním hlediskem, které se zde používá, je opět stanovení 

inteligenčního kvocientu (Vítková, 2004, s. 296). 

 Podle této klasifikace jsou lidé s mentálním postižením rozděleni do 

skupin podle svého postižení, netvoří v nich však homogenní celky. Spojuje je 

stejný nebo podobný stupeň inteligenčního kvocientu, avšak každý jednotlivec se 

liší ve svých možnostech, schopnostech a úrovni uspokojování svých potřeb.  

 



30 

 

2.2.4.1 F 70 Lehká mentální retardace  

 
IQ se pohybuje přibližně mezi 50 až 69 a u dospělých odpovídá mentálnímu 

věku 9 – 12 let. Tento stav se často projeví až při nástupu dětí do školky nebo do školy, 

kde musí řešit teoretické úkoly a více se objevují obtíže při výuce. Mnoho dospělých je 

ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti. 

„Lidé s lehkou mentální retardací dovedou i v dospělosti uvažovat v nejlepším 

případě na úrovni dětí středního školního věku. Respektují základní pravidla logiky, 

ale nejsou schopni myslet abstraktních pojmů. Myšlení i řeč jsou konkrétní. Jejich 

verbální projev je jednodušší, užívají kratších vět, objevují se zde občasné nepřesnosti 

sémantického i syntaktického charakteru. Ani jejich výslovnost nebývá zcela 

bezchybná. Jsou schopni se učit, zejména pokud jsou respektovány jejich možnosti. 

V dospělosti mohou dosáhnout určité samostatnosti, jsou pracovně začlenitelní, 

potřebují pouze dohled a oporu"(Vágnerová, 2004, s. 302). 

V celkovém počtu lidí s mentální retardací tvoří 80%, v populaci je to pak 

přibližně 2,6% (Pipeková, J. 2006). 

 

2.2.4.2 F 71 Středně těžká mentální retardace   

 
         IQ těchto jedinců odpovídá mentálnímu věku 6 – 9 let a u dospělých dosahuje 

hodnot 35 až 49. Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství, mnozí se dokáží 

vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti, dosáhnou přiměřené komunikace 

a školních dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a 

k činnostem ve společnosti.      

       „Pod vytrvalým pedagogickým vedením jsou středně těžce mentálně 

postižení schopni si osvojit základy čtení, psaní a počítání. Ve schopnostech 

středně retardovaných se však vyskytují značné výkyvy: někteří jedinci jsou 

celkem zruční, ale mají omezené verbální schopnosti, zatímco jiní jsou značně 

neobratní, ale v sociální interakci a jednoduché konverzaci si lépe poradí. Někteří 

se nenaučí mluvit vůbec, přesto však mohou porozumět jednoduchým instrukcím, 

a dokáží nahradit řečové dorozumívání gestikulací a nonverbální komunikací“ 

(Švarcová, 2000,s. 28). 

„Uvažování jedinců se středně těžkou mentální retardací lze přirovnat 

k myšlení předškolního dítěte, které nerespektuje vždy pravidla logiky. V jejich 
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slovníku chybějí i méně běžné konkrétní pojmy. Verbální projev bývá chudý, 

agramatický a špatně artikulovaný. K učení je limitováno na mechanické 

podmiňování, k zafixování čehokoli je třeba četného opakování. Jsou schopni 

osvojit si běžné návyky a jednoduché dovednosti, především v oblasti 

sebeobsluhy. Mohou vykonávat jednoduché pracovní úkony, pokud se nevyžaduje 

přesnost a rychlost. Potřebují trvalý dohled“ (Vágnerová, 2004, s. 302). 

 V celkovém počtu jedinců tvoří osoby se středně těžkou mentální retardací 

12%, v populaci přibližně 0,4% (Pipeková, J. 2006). 

 

2.2.4.3 F72  Těžká mentální retardace  

 
         IQ osob se těžkou mentální retardací odpovídá mentálnímu věku 3 – 6 let a 

pohybuje se v pásmu 20 až 34. Stav těchto osob vyžaduje trvalou potřebu podpory a 

péče. 

 „Osoby s tímto stupněm handicapu jsou v dospělosti schopny chápat jen 

základní souvislosti a vztahy, uvažují na úrovni batolete.“ (Fischer, S., Škoda, J. 

2008, s. 98). 

  „Lidé s těžkou mentální retardací jsou v dospělosti schopni chápat jen základní 

souvislosti a vztahy, uvažují na úrovni batolete. Omezení je zřejmé i v oblasti řeči, 

naučí se nanejvýš jen několik špatně artikulovaných slovních výrazů, které navíc 

používají nepřesně, resp. generalizovaně. Někdy nemluví vůbec. Jejich učení je značně 

limitováno a vyžaduje dlouhodobé úsilí, i pak zvládnou pouze základní úkony 

sebeobsluhy a plnění několika pokynů. Často jde o kombinované postižení, mnozí 

z nich mají postiženou i motoriku, trpí epilepsií apod. Jsou závislí na péči jiných lidí“ 

(Vágnerová, 2004, s. 302). 

 V celkovém počtu jedinců tvoří osoby s těžkou mentální retardací 

přibližně 7 %, v celkové populaci to odpovídá 0,4% (Pipeková, J. 2006). 

 

2.2.4.4 F73  Hluboká mentální retardace  

 
         IQ těchto jedinců dosahuje nejvýše 20, což odpovídá u dospělých mentálnímu 

věku pod 3 roky. Lidé s hlubokou mentální retardací jsou plně odkázáni na pomoc jiné 

osoby při vykonávání potřeb péče. 
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 U hluboké MR se ve většině případů jedná o kombinované postižení. 

Osoby s touto poruchou trpí těžkým omezení motoriky, v kombinaci s postižením 

sluchu, zraku, těžkými neurologickými poruchami. Nevytváří se ani základy řeči, 

většinou jsou schopny pouze nonverbální komunikace jako grimasy, výkřiky, 

reakce libosti, nelibosti. Ve většině případů nejsou schopni sebeobsluhy, jsou plně 

závislé na péči okolí. Obvykle bývají umisťováni do domovů pro osoby se 

zdravotním postižením. Výskyt v celkovém počtu jedinců s MR se pohybuje 

kolem 1%, v populaci potom kolem 0,2%. (Pipeková, J. 2006) 

 Při vhodném vedení lze dosáhnout nejzákladnějších prostorově 

orientačních dovedností a z malé části sebe obslužných úkonů. (Švarcová, 2000) 

 

2.2.4.5 F78  Jiná mentální retardace  

 
 Použití této kategorie souvisí s nesnadností či nemožností určení stupně 

intelektové retardace. Obvykle je důvodem přidružené těžké senzorické 

(nemluvící, neslyšící, nevidomí jedinci) nebo somatické poškození, výrazné 

poruchy chování, artismus. (Švarcová, 2000) 

 

2.2.4.6 F79 Nespecifikovaná mentální retardace  

 
         Přesto, že je prokázána mentální retardace, nelze, díky nedostatku informací, 

jedince zařadit do žádné z výše uvedených kategorií. 

 

2.3 Sociální služby  

 

 V této části práce nejprve definuji sociální služby a poté popíši jejich 

vývoj od roku 1989. V kapitole také pohovořím o standardech kvality sociálních 

služeb a poté blíže popíši jeden z nich vázající se k tématu práce, a to návaznost 

sociální služeb. Nakonec popíše všechny dostupné služby pro zdravotně postižené 

a jejich stručný vývoj. 
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2.3.1 Definice sociálních služeb 

 

 Sociální služby můžeme vnímat jako specializované činnosti, které se 

snaží pomoci člověku řešit jeho nepříznivou sociální situaci, přičemž příčiny 

vzniku nepříznivé sociální situace mohou být velice různorodé, a proto také 

existuje celá škála druhů sociálních služeb.  

 „Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a 

to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do 

společnosti začlenit, nebo společnost chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé 

nositeli. Sociální služby tak zohledňují jak osobu uživatele, tak jeho rodinu, 

skupiny, do nichž patří, případně zájmy širšího společenství.“ (Matoušek a kol., 

2007)  

 Všechny sociální služby, ať už jsou organizované státem nebo 

neziskovými organizacemi, by měli člověku pomoci a podporovat ho v jeho 

vlastní iniciativě a aktivitě, vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální 

služby nepřebírají odpovědnost jedince za jeho vlastní osud a životní perspektivu, 

ale podporují ho k zapojení a řešení vlastní nepříznivé situace. 

 Pokud jakákoli osoba není schopná samostatně řešit svou nepříznivou 

sociální situaci, má právo žádat o pomoc a podporu ze strany veřejné správy a 

poskytovatelů sociálních služeb. Toto právo je založeno na obecném principu 

solidarity ve společnosti a je garantováno zákonem o sociálních službách, ten ve 

svém § 2 zákona praví, že „ Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí 

základního sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace 

nebo jejího předcházení.“ (Zákon č. 108/2006 Sb.)  

 Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních 

služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet 

z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat 

rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou 

k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a 

posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány 

v zájmu osob v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 

zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.“ (Zákon číslo 

108/2006 Sb.)  



34 

 

 Kromě výše uvedených základních principů, zavedl také tento zákon 

několik konkrétních změn, které pozitivně přispěly k zefektivnění, zkvalitnění a 

lepšímu monitoringu sociálních služeb. Hlavní změnou je zavedení příspěvku na 

péči, který odpovídá koncepci dotaci na hlavu, a jehož prostřednictvím si má 

osoba, která není schopná se o sebe plně postarat, sociální služby obstarat a 

uhradit sama. Též byla přijata nová kategorizace služeb. Se zavedením tohoto 

zákona jsou sociální služby děleny na služby sociální péče, které poskytují služby 

osobám, které nejsou schopny se o sebe plně postarat a služby sociální prevence, 

s jejichž pomocí by se měla podpořit integrace klienta do společnosti. Zákon také 

ukládá poskytovatelům sociálních služeb uzavírat se svými klienty smlouvu, 

zavedl tedy smluvní princip. Byla zde také zavedena povinná registrace u 

krajských úřadů, bez níž není možné sociální služby provozovat. Zákon rovněž 

stanovil předpoklady pro výkon sociálního pracovníka, aby kvalita sociálních 

služeb byla zaručena i ze strany sociálních pracovníků.  

  Sociální služby spadají do mnoha různých rezortů, sociální služby 

pro zdravotně postižené, poskytuje zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

dalším ministerstvem, kam spadají zdravotně postižení, je Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy, které zřizuje výchovné ústavy pro děti a mládež, také 

Ministerstvo zdravotnictví, pod které patří léčebny dlouhodobě nemocných, 

okrajově se zdravotně postižených mohou týkat i Ministerstvo vnitra, které se 

zabývá prevencí kriminality mládeže a Ministerstvo spravedlnosti, pod kterým 

působí probační a mediační služba. Toto rozdělení do velkého množství rezortů 

činí už desítky let problémy v celé oblasti sociálních služeb a zejména v jejich 

financování.  

 

2.3.2 Vývoj sociálních služeb po roce 1989 

 

 Pád totalitního systému a s ním uvolnění režimu přineslo změny do všech 

oblastí lidského působení. Postupným změnám se začalo dostávat i systému 

sociální ochrany a sociálním službám, které byly do té doby, a i ještě dlouhé roky 

po pádu režimu, značně zkostnatělé. Veškeré kompetence týkající se sociální péče 

byly v rukou státu a občan byl pouze pasivním příjemcem sociální služby, 
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nemusel vyvíjet žádné úsilí o nápravu své situace a to hlavně z toho důvodu, že 

nebyl motivován a do značné míry se spoléhal na podporu od státu. Velká byla i 

uniformita sociální péče, která neodpovídala individuálním potřebám, a ti kteří 

chtěli nárokovat nějakou dávku či službu, museli zapadat do nějaké stanovené 

skupiny. Ačkoli v průběhu devadesátých let docházelo k požadavkům na nové 

sociální služby, nabídka byla velice malá a výrazně orientovaná na ústavní péči. 

 Již v roce 1990 byl připraven Scénář sociální reformy – program postupu 

reforem v jednotlivých částech československého systému sociální ochrany. 

V rámci něj se předpokládala reforma celého systému sociální péče a jeho 

přetvoření v moderní systém sociální pomoci, přičemž se pracovalo s konceptem 

tzv. záchranné sociální sítě. (Matoušek, 2006) 

 Ze stanovených cílů byl naplněn pouze jeden – v roce 1991 byly přijaty 

zákony o životním minimu a zákon o sociální potřebnosti. Díky tomu byla cílená 

záchranná sociální síť opravdu rozprostřena. Sociální reformy jako celek však 

byly již méně úspěšné. Ačkoli se začalo na legislativních změnách pracovat už  

v roce 1994, nový systém sociální pomoci byl ustanoven o více než 10 let později, 

v roce 2006, kdy vznikl zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tím, že byla 

právní úprava sociálních služeb na přelomu století takto nevyhovující a 

nedostatečná, museli se nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale i jejich 

příjemci, přizpůsobovat zastaralému systému sociální péče, právně upraveného 

ještě před rokem 1989.  

 Situace v ústavech sociální péče se s pádem režimu začala postupně 

měnit, avšak velmi pomalu a po řadu let přetrvávaly v ústavních zařízeních 

autokratické způsoby řízení, které byly standardní v dobách totality. Model 

kolektivity, zvláště ve formě komunitního systému, nebyl pravděpodobně ve 

většině ústavů sociální péče a výchovných ústavech vůbec rozvíjen. Problém byl 

zejména v tom, že pracovníci nebyli vůbec, nebo pouze velmi málo, informováni 

o jiných možnostech řízení, než byl tradiční byrokratický přístup s autokratickými 

prvky. 

 Kdo začal velmi výrazně po roce 1989 poskytovat sociální služby a hlavně 

péči v ústavních zařízeních, byly církevní organizace. Na rozdíl od řady 

občanských sdružení mohly církevní organizace využívat metodické postupy a 

také materiální podporu od svých církevních partnerů ze zahraničí.  
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 S uvolněním režimu a větší a svobodnější možností se sdružovat, vznikalo 

v průběhu 90. let velké množství nestátních neziskových organizací. Tyto 

organizace byly prvními poskytovateli služeb terénního a komunitního typu. 

Většina z nich však pro nedostatek právní úpravy vznikla jako občanská sdružení, 

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. To však přinášelo značné 

nesnáze, protože podle tohoto zákona nebyly rozlišeny subjekty, které 

poskytovaly služby veřejnosti, například v podobě sociálních služeb, od subjektů 

sloužící jen sobě samým, jakou jsou například různé zájmové spolky. Tato 

sdružení se nemusela nikomu zodpovídat, nemusela provádět audit svého 

hospodaření ani nezaručovala kvalitu poskytovaných služeb. Navíc pracovníci 

v občanských sdružení nemuseli mít odbornou kvalifikaci, protože ji zákon 

doslovně nepřikazoval, chyběla rovněž metodika pro jejich práci, která nebyla 

vůbec vytvořena a vznikla až později. 

Důležitou, prospěšnou a inovativní pomůckou pro specifikaci sociálních služeb 

bylo vymezení Standardů kvality sociálních služeb v zákoně č. 108/2006 Sb.  

 

2.3.3 Standardy kvality sociálních služeb  

 

  Standardy kvality sociálních služeb byly vytvořeny, aby garantovaly 

kvalitu služeb dle předem definovatelných parametrů, ve kterých bude obsažena 

složka měřitelnosti.  Tyto standardy jsou v České republice užívané od roku 

2002, byly však pouze doporučenou pomůckou a využívaly je jen pokrokovější 

organizace. Povinnost používání standardů kvality byla stanovena až zákonem č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách a přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. 

Jejich podoba je výsledkem česko-britského projektu na podporu MPSV 

v kontextu reformy sociálních služeb, se kterou českým odborníkům pomáhali 

Chris Payne a Andrea Tailor.  

Hlavních linií metodiky je. 

- Podpora nezávislosti přirozených vazeb. 

- Podpora osobního růstu uživatele služby. 

- Respekt k právům uživatele služby. 

- Poskytnutí efektivní pomoci při řešení náročné životní situace 
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 Standardy formulují poskytovatelé péče společně se zřizovateli služeb a 

s klienty. Jedná se teda o multidisciplinární tým, který svým složením obsáhne 

celou škálu požadavků a potřeb. Standardy mají sloužit nejen jako metodický 

nástroj inspektorům kvality, kteří mají způsobilost v metodologii výzkumu, ale 

mají sloužit také jako sebeposuzovací pomůcka pro organizace a mají orientovat a 

vést uživatele služeb.  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí v příloze č. 2 vyhlášky 

č. 505/2006 Sb, uvádí 15 základních standardů, které se dělí do tří okruhů: na 

procedurální standardy, personální standardy a provozní standardy. Každý okruh 

vymezuje řadu kritérií, které pregnantně definují jeho obsahovou rovinu. 

Procedurální standardy  

Mezi tyto standardy spadají kritéria, která definují cíle a způsoby poskytování 

služeb, ochranu práv uživatelů sociálních služeb, jednání se zájemcem o službu, 

dohodu o poskytnutí služeb, plánování a průběh poskytovaných služeb, osobní 

údaje, stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb a návaznost na další 

zdroje. 

Personální standardy  

Tyto standardy již podle názvu vymezují personální zajištění služeb, dále 

pracovní podmínky a řízení poskytovaných služeb. V jejich obsahu je i kritérium 

profesního rozvoje pracovníků a pracovního týmu.  

Provozní standardy  

Standardy vymezují místní a časovou dostupnost služby, definují a stanovují 

řešení nouzových a havarijních situací, zajišťují taktéž kvalitu služeb a 

ekonomiku.  

 Dobře definované standardy mají umožňovat inspektorům kvality 

dostatečnou shodu v hodnocení. Hodnocení se provádí pomocí škálování na 

stupnici tvořené extrémní hodnotou odpovídající zcela nedostatečnému stavu, a 

druhému pólu, který tvoří extrémy hodnot odpovídající dobré praxi. Pokud je 

bodové ohodnocení příliš nízké, je možné uvést opatření, která by mohly vést 

k nápravě. 

 Matoušek (2007) uvádí jako příklad pro hodnocení metodiku, kterou 

zpracoval Payne a kolektiv (1994), stanovují 4 kritéria, mezi než řadí kvalitu 

prostředí, kvalitu personálu, kvalitu péče a kvalitu řízení.  
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Do kvality prostředí patří např. uspořádání budovy, vnější a vnitřní vzhled, 

vybavenost a přizpůsobení potřebám obyvatel, hygiena stravování, protipožární 

prevence, bezpečnost.  

 Kvalita personálu stanovuje pravidla pro přijímání a výběr personálu, 

prosazováním dobré praxe, pracovní angažovanosti, podporou začínajících 

pracovníků, supervizí, školením, podporou týmové spolupráce.  

Do kvality péče je zahrnut respekt k právům obyvatel, realizace práva na vlastní 

volbu, podpora individua, ochrana soukromí a osobních informací, pružnost 

postupů, spolupráce s jinými organizacemi, aktivizace a stimulace obyvatel, 

respektování emocionálních potřeb.  

 Kvality řízení formulují cíle a metodiku práce, řízení péče, vedení 

záznamů, monitoring péče, zacházení s léky, vnější vztahy zařízení, styl tohoto 

zařízení, řízení ekonomiky a ekonomické plánování.  

 

2.3.4 Návaznost sociálních služeb 

 

 Návaznost sociálních služeb na další dostupné zdroje patří k jednomu z 15 

hlavních standardů kvality. Patří do procedurálních standardů a nalezneme ho pod 

číslem 8. Hlavní myšlenkou tohoto standardu je aktivní dané organizace či 

zařízení uživatele, ve využívání běžných služeb, které jsou v daném místě veřejné. 

Umožnění využívání jiných dostupných sociálních služeb a podpora uživatele ve 

využívání vlastních přirozených sítí, jako je rodina, přátelé a blízcí a řeší i 

předcházení klientova návyku a závislosti na sociální službě.  

Tento standard se dále dělí do tří podskupin. 

a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, 

aby osoba mohla takové služby využívat; 

b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických 

osob podle jejích individuálně určených potřeb 

c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním 

prostředím; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel 

zachovává neutrální postoj. (MPSV, Standardy kvality, dostupné na 

http://www.mpsv.cz/cs/5963) 

http://www.mpsv.cz/cs/5963
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 Hlavním cílem služby by tedy mělo být umožnit a podpořit uživatele ve 

využívání běžných zdrojů, jimiž myslíme veřejnosti poskytované služby jako jsou 

obchody, služby zaměstnanosti, zdravotní péče atd., a také vztahy s užší i širší 

rodinou, přáteli apod. Poskytování služby také musí vycházet z osobních cílů 

jednotlivých uživatelů a sám uživatel si rozhoduje o využívání veřejích míst, 

služeb a institucí. Poskytovatelé služeb maximálně podporují uživatele v jeho 

nezávislosti a soběstačnosti a snaží se tak i předejít návyku na sociální službu. 

Každý z uživatelů má vytvořený individuální plán, který je nutné pravidelně 

aktualizovat vzhledem ke změnám jeho schopností a dovedností v této oblasti. Ke 

změnám by mělo docházet z podnětu uživatele sociální služeb, je s ním však vždy 

konzultována, pokud poskytovatel sociální služby pokládá za důležité motivovat 

uživatele k větší aktivitě v této oblasti, předkládá uživateli vhodnou nabídku 

možnosti podpory. Poskytovatel přistupuje k této oblasti aktivně, protože si 

uvědomuje důležitost využívání veřejných míst a služeb uživatelem. Poskytovatel 

též aktivně spolupracuje s místní komunitou, s institucemi, které poskytují běžné 

služby veřejnosti a umožňuje uživateli těchto služeb je využívat, protože ho 

vnímá jako součást místní komunity. Vzhledem k cílové skupině uživatelů 

sociálních služeb iniciuje a podporuje integraci uživatele s jeho vrstevníky.  

 Příručka pro poskytovatele sociálních služeb rozděluje 8. standard o 

návaznosti služeb do 5 kritérií. Tato příručka pomáhá uživatelům zavádět 

standardy do praxe, uvádí též nejčastější omyly a jak rozpoznat naplňování 

kritéria.  

Kritérium 8.1 – „Zařízení nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby 

veřejnosti, jakými jsou škola, úřad práce, zaměstnavatel, zdravotnické zařízení, 

spolky, zájmové kluby atd. S těmito institucemi naopak v případě potřeby zařízení 

spolupracuje, a tak vytváří příležitosti, aby je uživatel mohl využívat, jak je to 

běžné v případě jeho vrstevníků.“ 

Kritérium 8.2 – „Zařízení spolupracuje s institucemi, odborníky a dalšími lidmi, 

které uživatel stanoví ze svého okolí, a to tak, aby uživatel směřoval k dosažení 

svých osobních cílů.“ 
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Kritérium 8.3 – „Zařízení pomáhá uživateli kontaktovat a využívat další služby 

podle jeho potřeb a přání, zejména ty, které směřují ke zvyšování samostatnosti a 

nezávislosti na systému sociálních služeb.“  

Kritérium 8.4 – „Nemůže-li zařízení pokrýt rozsahem, odborností či 

kompetentností potřeby uživatele služeb, zprostředkovává pro uživatele služby 

jiných odborníků a nebo institucí.“ 

Kritérium 8.5 – „V souladu s přáním uživatele vytváří zařízení příležitosti pro 

smysluplné vztahy uživatele s rodinou a dalšími blízkými lidmi. V případě 

konfliktu zachovává zařízení neutralitu.“ (Zavádění standardů sociálních služeb 

do praxe – příručka pro poskytovatele. Dostupné na:  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/5964/pruvodce.pdf) 

  

2.3.5 Sociální služby pro zdravotně postižené 

 

2.3.5.1 Sociální poradenství  

 
 „Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace 

přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je 

základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé 

sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit“ (Zákon č. 108/2006 Sb.). 

Poskytované informace se týkají postupů vyplývajících z předpisů o důchodovém 

a nemocenském pojištění, státní sociální podpoře, sociální pomoci, zaměstnanosti 

a sociálně – právní ochraně. Dále základní sociální poradenství zprostředkovává 

osobám v obtížné sociální situaci informace o formách sociální pomoci 

dostupných v určité lokalitě. Jeho součástí je také tzv. Občanské poradenství, 

pomáhající k řešení všech životních situací občanů (Matoušek, O. 2003).  

 „Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, 

manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby 

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

zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke 
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konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 

kompenzačních pomůcek“ (Zákon č. 108/2006 Sb.).  

Služba sociálního poradenství dle Zákona č. 108/2006 Sb. Obsahuje tyto základní 

činnosti:  

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) sociálně terapeutické činnosti, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

 

2.3.5.2 Raná péče 

 
 Prvotní služba, kterou mohou využít osoby se zdravotním postižením, je 

raná péče. Je to “ terénní, případně i ambulantní služba pro rodiče a dítě ve věku 

do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen kvůli 

nepříznivému zdravotním stavu. Ranná péče podporuje rodiny a vývoj dítěte 

s ohledem na jeho specifický vývoj.“ (MPSV: Příručka pro osoby se zdravotním 

postižením v roce 2014. 2013).  

 První střediska rané péče byly určeny pro zrakově postižené děti, jejich 

profesionální tradice je více než dvacetiletá, ale jejich kontinuální historie sahá 

hluboko před rok 1989. Pojem raná péče vytvořila však až v roce 1993 M. 

Hradilková, která vycházela z překladu zahraničních termínů - německy 

Frühförderung, anglicky early intervention. V českých podmínkách se vnímá pod 

pojmem „péče“ spíše soustava služeb, a ne péče ve smyslu zajišťování základních 

životních potřeb dítěte. Sama autorka Hradilková, T. (Sborník vybraných 

příspěvků z kurzu poradce rané péče, 2006, s. 9) definuje ranou péči jako 

„soustavu služeb a programů poskytovaných dětem ohroženým v sociálním, 

biologickém a psychickém vývoji, dětem se zdravotním postižením a jejich 

rodinám s cílem předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a 

poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Tyto služby 

mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení tak, aby zvyšovaly 

vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postižením ohroženy.“ 

 Ranou péči vnímáme ze dvou hledisek, z biologického a sociologického 

hlediska. Biologickým hlediskem se zabýváme nejvíce v průběhu prvních tří let, 
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kdy nerovová soustava dítěte prodělává takový vývoj, jako již nikdy jindy 

v budoucím životě. Sociologické hledisko klade důraz na prostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá. Milující a stimulující vztah rodičů je pro každé dítě, zvláště pak pro dítě 

se zdravotním postižením, důležitým faktorem pro vývoj psychologických a 

fyziologických funkcí. Klienty rané péče proto nejsou pouze zdravotně postižené 

děti, ale i jejich rodiče a blízcí, kteří mají o vývoj dítěte zájem.  

 Rodiče však nejsou pouze klienty rané péče, ale zároveň i součástí 

poradního týmu, který je multiprofesionální. Krom rodičů obsahuje také 

psychology, proradce rané péče, kterými jsou většinou speciální pedagogové a 

další odborníci jako pediatři, sociální pracovníci nebo fyzioterapeuti. 

 

2.3.5.3 Osobní asistence 

 
  Osobní asistence je sociální služba, o které se dá říci, že je na rozdíl od 

pečovatelské služby, velmi novodobá, její počátky můžeme nalézt v  šedesátých 

letech minulého století v USA, u nás se však začala rozvíjet až po roce 1989 a to 

s nestátním organizacemi. „Osobní asistence je terénní služba poskytovaná lidem, 

kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronickému onemocnění nebo 

zdravotnímu postižení, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se 

poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí a při 

činnostech, které dotyčný potřebuje.“ (MPSV: Příručka pro osoby se zdravotním 

postižením v roce 2014. 2013).  

  „Cílem poskytovaných služeb je pomoc člověku, který k životu pomoc 

druhé osoby potřebuje, zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které 

by dělal sám, kdyby neměl postižení. Cílovou skupinu tvoří lidé, kteří potřebují 

k životu pomoc druhé osoby.“ (Hrdá J., 2006) 

 „Osobní asistence je sociální služba, která nabízí lidem s tělesným, 

mentálním a kombinovaným postižením prostor pro seberealizaci, podporu a 

dopomoc se sebeobsluhou. Spolu s asistenty lidé s postižením rozvíjejí svůj 

potenciál, stávají se samostatnější a otevírají se jim nové možnosti běžného života 

v komunitách. Osobní asistence se poskytuje v přirozeném prostředí uživatele v 

kteroukoliv denní dobu a vykazuje se podle počtu asistenčních hodin.“ (Sociální 

služba osobní asistence, dostupné na: www.asistent-pohody.cz)  
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 Služba osobní asistence je často zaměňována za služby jí podobné jako je 

například pečovatelská služba nebo odlehčovací služby, obě si definujeme níže. 

 

2.3.5.4 Pečovatelská služba 

 
 Pečovatelská služba se poskytuje osobám se sníženou soběstačností 

zapříčiněnou věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením a 

rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. (Zákon č. 

108/2006 Sb., www.mpsv.cz).  

 Služby, které pečovatelská služba nejčastěji nabízí, jsou pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím. Cílem této služby je udržení uživatele ve vlastním 

domácím prostředí, zachování soběstačnosti klientů a vlastního životního stylu, 

zabránění rizika sociálního vyloučení, vytvoření rovných příležitostí s cílem 

zvýšení kvality života, zachování maximální míry soběstačnosti. Tato služba je 

poskytována za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám, ve kterých se narodily 

současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům 

(manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. 

 Pečovatelská služba se od služby osobní asistence odlišuje v mnoha 

ohledech, ač se to na první pohled nemusí tak jevit. Důvodem poskytování 

pečovatelské služby je zdravotní indikace, a to i přestože dotyčný akutní léčbu 

nepotřebuje, zatímco důvodem pro poskytování osobní asistence je snaha o 

vyrovnání sociálního handicapu, kterým je vytěsnění ze společnosti. Dalším 

z rozdílů je, že pečovatelská služba může být poskytována, jak v domácnostech 

klientů, tak v zařízeních sociální péče. Největší rozdíl je nejspíš v postavení 

uživatele služby, a to jak při záležitostech procedurálních, tak při provozních. 

Rozsah poskytování obou služeb je omezen finančními prostředky. Při osobní 

asistenci záleží na výsledku testování pomocí bodovacího systému, z co 

nejobjektivnějšího posouzení. U pečovatelské služby vychází rozhodnutí o 

rozsahu služby ze subjektivního hodnocení lékaře a pracovníka sociálního 

referátu. U pečovatelské služby má také uživatel na průběh služby vliv pouze v 



44 

 

mezích jmenovitě stanovených úkonů, zatímco při osobní asistenci řídí celkově 

práci uživatel. Záleží na domluvě klienta s asistentem, jak bude asistence 

probíhat, kdy, kde a také jakým způsobem. Dalším rozdílem je financování, kdy o 

financování pečovatelské služby rozhoduje příslušný sociální referát, financování 

osobní asistence není uzákoněno. Peníze se tedy shánějí z grantů, od nadací a 

sponzorů. 

 

2.3.5.5 Odlehčovací služby 

 
 Respitní neboli odlehčovací péče se začala utvářet v 60. let v USA a 

vyspělých státech Evropy, jako nezbytná služba přicházejícího trendu 

deinstitucionalizace. U nás se tento typ služeb začal rozvíjet až na počátku 90. let, 

má tedy vůči vyspělejším státům asi 30leté zpoždění. 

 Ač tato služba existovala i před vznikem zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, teprve tento zákon upravil podmínky jejího poskytování. 

V zahraničí je uváděn termín respit care (pochází zřejmě z latinského „respice“ – 

odpočívat), u nás jsou kromě pojmu odlehčovací užívány i pojmy úlevové 

a respitní služby (Šafránková, P. 2002). Odlehčovací služba vychází 

z předpokladu, že člověk, pečující o osobu blízkou s postižením, potřebuje volný 

čas, odpočinek, a také podmínky k vyřízení běžných záležitostí a udržování 

sociálních kontaktů. Je tedy třeba tohoto pečujícího občas zastoupit (Novosad, L. 

2009).  

 Za odlehčovací služby jsou považovány terénní, ambulantní nebo 

pobytové služby poskytované lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak 

pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem je umožnit pečovatelům nezbytný 

odpočinek. Úkony mají charakter pomoci při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy a ubytování, zprostředkování 

kontaktu se společností, sociálně terapeutické činnosti, při uplatňování práv a dále 

také zahrnují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (Zákon č. 108/2006 Sb., 

www.mpsv.cz).  

 Respitní (odlehčovací) péče nabízí pečujícím lidem jakýsi záskok 

vyškoleným pracovníkem nebo asistentem po určitou dobu. Pečovatel má tak 

http://www.mpsv.cz/
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možnost vyřídit si své osobní záležitosti, navštívit lékaře, nakoupit si, věnovat se 

svým zálibám, obejít své přátele nebo si jen zkrátka odpočinout. Také se nabízí 

možnost volného času pro tak vyslouženou dovolenou nebo absolvovat lázeňský 

pobyt. Jde o nezastupitelnou formu podpory rodinné domácí péče. Absence této 

podpory dává příležitost k umístění postiženého do ústavní péče. Mimo jiné se 

využití respitní péče pozitivně odrazí na psychickém i fyzickém zdraví a na 

kvalitě života pečovatele a jeho celé rodiny“ (Šafránková, P. 2002, s. 251). 

 

2.3.5.6 Centra denních služeb 

 
 Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném 

zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním 

postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu 

vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 

poskytuje za úplatu. (MPSV: sociální služby. http://www.mpsv.cz/cs/18661#sszp) 

 Cílovou skupinou center denních služeb jsou osoby se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického 

onemocnění, jež se nacházejí v sociální izolaci a jsou znevýhodněny na trhu 

práce. Centra denních služeb podporují klienty v získávání a následném 

osvojování pracovních a sociálních návyků, které jsou potřebné k získání 

zaměstnání a také jeho udržení. Služby center denních služeb v sobě mimo 

jiné zahrnují poradenství, pomoc při zprostředkování zaměstnání 

a provozování řemeslnických dílen (Kozlová, L. 2005). 

 

2.3.5.7 Průvodcovské a předčitatelské služby  

 
 Jedná se o terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, které 

mají sníženy schopnosti z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti 

orientace či komunikace. Průvodcovské a předčitatelské služby napomáhají těmto 

osobám k osobnímu vyřízení vlastních záležitostí. (Zákon č. 108/2006 Sb.).  
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 Tyto služby mají zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím 

a pomáhat při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. V rámci těchto služeb se jedná především o zajištění bezpečného 

doprovodu uživatele na úřady, k lékaři, na nákupy a další instituce. Služby také 

mají snižovat závislost zrakově postiženého na rodině a okolí. Předčitatelská 

služba zajišťuje předčítání textů dle zakázky uživatele (Průvodcovské a 

předčitatelské služby pro zrakově postižené, dostupné na : 

http://socialnisluzby.plzen.eu;) 

 

2.3.5.8 Tísňová péče 

 
 Tísňová péče představuje terénní službu, poskytující nepřetržitou distanční 

hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami, které jsou vystaveny stálému 

riziku ohrožení zdraví či života z důvodu náhlého zhoršení jejich zdravotního 

stavu nebo schopností (Matoušek, O., Koláčková, J., Kodymová, P. 2005).  

      Služba nabízí základní činnosti jako poskytnutí nebo zprostředkování 

neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství, dále sociálně-

terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 

také pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Tato služba by měla být dostupná zejména rodinám, které pečují o osoby 

s epileptickým onemocněním nebo jiným onemocněním, kde hrozí náhlé zhoršení 

zdravotního stavu. 

2.3.5.9 Domovy pro osoby se zdravotním postižením  

 
 Před zavedením zákona o sociálních službách se místa pro osoby s těžkým 

zdravotním postižením nazývaly ústavy. Byly to například ústavy pro tělesně 

postiženou mládež, pro děti od 3 let do ukončení přípravy k povolání, ústavy pro 

tělesně postiženou mládež s přidruženými vadami nebo s přidruženým mentálním 

postižením, ústavy pro mentálně postiženou mládež. Stejné spektrum ústavu bylo 

zřízeno i pro dospělé, mezi ně navíc patřily ústavy pro smyslově postižené 

dospělé osoby, ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany a ústavy pro 

chronické psychotiky a psychopaty. 

http://socialnisluzby.plzen.eu/
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 Po zavedení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou 

definovány pouze dvě kategorie ústavních zařízení. Jsou to domovy se zvláštním 

režimem, které jsou určeny pro osoby chronicky a duševně nemocné, osoby 

závislé na návykových látkách a osoby s demencí, druhou kategorii tvoří domovy 

pro osoby se zdravotním postižením.  

 Tím že se změnil hanlivý název ústavy na mnohem příjemnější a 

humánnější název domovy pro zdravotně postižené, můžeme vidět myšlenkový 

posun v nahlížení na tyto osoby a jejich život. Dříve ústavní prostředí svádělo 

spíše k medicínskému přístupu, mnohem větší důraz byl kladen na skupiny před 

respektem k osobním potřebám klienta a toto prostředí výrazně posilovalo 

závislost klienta na ústavním zařízení. 

 Dnes má každý klient vypracovaný individuální plán péče, podle kterého 

se klientovi nabízejí aktivizační programy, šité jemu přímo na míru a podle jeho 

přání a schopností. 

 V těchto domovech se poskytují služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. (Zákon č. 108/2006 Sb.).  

 Uživateli těchto služeb jsou především osoby, které díky svému 

zdravotnímu stavu nejsou schopny zajišťovat své životní potřeby vlastními 

silami, ani za pomocí rodiny či využití terénních sociálních služeb (Novosad, L. 

2009). 

 Tyto domovy poskytují komplexní péči, jež vedle ubytování a stravy 

zahrnuje služby spojené s péčí o uživatele jako je pomoc při sebeobsluze a osobní 

hygieně a základní sociálně právní poradenství. Kromě zajištění základních 

sociálních potřeb uživatelů je posláním zařízení také zvyšování úrovně 

rozumových, pohybových, komunikačních a praktických schopností a dovedností 

uživatelů. Nabídka služeb neopomíná ani výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti (Matoušek, O.; Koláčková, J.; Kodymová, P. 2005).  

 

2.3.5.10 Domovy se zvláštním režimem  

 
 Tyto domovy, dříve ústavy, poskytují pobytové služby osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, demence 
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nebo závislosti na návykových látkách, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto domovech je přizpůsoben specifickým 

potřebám jejich klientů. Uživatelům je zde poskytováno ubytování, strava, pomoc 

při hygieně a samoobsluze, sociální terapie a také je jim zprostředkován kontakt 

se společenským prostředím (Zákon č. 108/2006 Sb.). 

 

2.3.5.11 Stacionáře 

 
 Nejnovějším typem rezidenčního zařízení jsou stacionáře, které 

poskytující denní či týdenní pobyt. Stacionáře pečují o malé skupinky uživatelů, 

kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo 

chronického onemocnění (Kozlová, L. 2005). Jejich cílem je zachování nebo 

zlepšení kvality života uživatelů a poskytnout úlevu pečujícím rodinám nebo 

osobám blízkým, kteří se část dne, popřípadě týdne starají o zdravotně postiženou 

osobu v domácím prostředí (Novosad, L. 2009).  

Zákon č. 108/2006 Sb. Rozlišuje dva typy těchto zařízení, a to: 

 Denní stacionáře, jejichž služby jsou poskytovány ambulantně osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a 

lidem s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. (Zákon č. 108/2006 Sb.) Služby se skládají se 

především z těchto prvků: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

pomoc při zajišťování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby 

nebo psychoterapie. 

 Týdenní stacionáře, poskytující pobytovou službu pro stejnou cílovou 

skupinu a zprostředkovávají zejména tyto služby: ubytování, stravování, pomoc 

při osobní hygieně a zvládání sebeobslužných úkonů, výchovné, vzdělávací, 

aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí (Novosad, L. 2009). 

 Vedle jiných služeb nabízejí stacionáře i výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti. Často to jsou různé kurzy, například kurz rozvoje osobnosti, 

kurz vaření, pečení, plavání nebo různé pracovní aktivity či práce 

v multifunkčních dílnách. Většina stacionářů nabízí svým klientům i možnost 
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terapií jako canisterapie, hipoterapie, arteterapie nebo muzikoterapie. „Některé 

stacionáře zajišťují i dopravu uživatelů z domova do zařízení a zpět. Se 

stacionářem nebo s pobytovým zařízením může být propojena i sociálně 

terapeutická dílna.“ (Matoušek O., 2007) 

 

2.3.5.12 Podpora samostatného bydlení 

 
 Podpora samostatného bydlení je terénní služba, která je poskytována 

především osobám, které přicházejí z ústavní péče a jejímž cílem je připravit 

uživatele na budoucí samostatný život ve vlastním bytě s minimální podporou. Za 

podpory sociálního pracovníka, či jiného asistenta si uživatelé osvojují dovednosti 

nutné k samostatnému bydlení, k těmto základním dovednostem patří například 

hospodaření s penězi, nakupování, vaření, péče o domácnost nebo jednání s úřady. 

(Jurta, Podpora samostatného bydlení, dostupné na 

http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/009/001083.pdf)  

 Sociální pracovník navštěvuje klienta v domácnosti dle předem určené 

dohody, podle schopností klienta a hlavně podle jeho individuálních potřeb. 

Služba umožňuje klientům žít v běžném prostředí a podporuje jejich schopnosti 

využívat vlastní nebo veřejné zdroje. Služba učí klienty praktické dovednosti, 

přebírat zodpovědnost za své činy a posilovat jejich sebedůvěru, nezbytnou pro 

získání, udržení nebo zkvalitnění svého vlastního bydlení. 

 Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se 

zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a jež je 

poskytována v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Tato služba je poskytována za úplatu. (MPSV, sociální 

služby, dostupné na : http://www.mpsv.cz/cs/18661#sszp) 

 

2.3.5.13 Chráněné bydlení 

 
 Zatímco první projekty chráněného bydlení, které byly tvořeny jako 

alternativa k ústavní péči pro lidi s různým typem postižení, začaly vznikat 

http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/009/001083.pdf
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v západní Evropě a Americe už po druhé světové válce, v České republice se 

začalo chráněné bydlení postupně zavádět do praxe až po roce 1989, kdy kvalita 

péče o osoby s postižením začala vzrůstat. Legislativně není projekt chráněného 

bydlení stále upraven. V současné době přístup vychází z obecné definice 

komplexu služeb chráněného bydlení, zpracované Ministerstvem práce a 

sociálních věcí. 

 Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se 

zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné 

bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje 

podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy 

nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu (MPSV, sociální služby, 

dostupné na : http://www.mpsv.cz/cs/18661#sszp) 

 Podle Slovníku sociální práce (Matoušek O., 2003, s. 37) je chráněné 

bydlení definováno jako „bydlení v bytě, který je v běžné zástavbě a patří 

poskytovateli sociální služby. Bydlí v něm jeden nebo více klientů, kteří se podle 

svých možností podílejí na vedení své domácnosti. Klienti jsou v pravidelném 

kontaktu s pracovníky sociální agentury. Služby jsou klientovi podle individuální 

potřeby poskytovány sociálním pracovníkem, pečovatelem nebo asistentem. 

Chráněné bydlení je vhodné pro klienty trvale postižené nebo dlouhodobě 

nemocné, kteří potřebují terapeutickou podporu, ale jejichž stav nevyžaduje 

ústavní pobyt s plným zaopatřením.“ 

 Chráněné bydlení má oproti ústavním zařízením mnohem menší investiční 

náklady. Menší jsou také provozní a mzdové náklady. Asi nejvýznamnější 

výhodou chráněného bydlení je v této souvislosti jeho flexibilita. V ústavech se 

nediferencuje to, že někdo potřebuje asistenci jen několik hodin denně a pouze 

minimální počet klientů potřebuje péči celodenní, v ústavu však dostávají všichni 

24 hodin péče. V chráněném bydlení je pomoc individuálnější a podle toho se 

také budou řídit finanční náklady. Služba některým lidem bude levnější a 

některým stejná jako v ústavech. Ať již jsou tedy náklady větší, či menší, má 

chráněné bydlení potenciál využít je efektivněji než ústav (Pipeková, 2006). 
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2.3.5.14 Sociální rehabilitace 

 
 „Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících 

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

specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu 

běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem 

využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 

rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.“ 

(MPSV: Sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny, dostupné na 

http://www.mpsv.cz/cs/13929 ) 

 Služba poskytuje základní činnosti jako nácvik dovedností pro zvládání 

péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 

začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pobytová služba navíc poskytuje 

služby pro ni typické jako poskytnutí ubytování a stravy a pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

 Cílem této služby je pomoci lidem dosáhnout větší míry samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě. Spolupráce s klientem se při této 

službě staví vždy na tom, že v maximální možné míře využívá jeho zachovaných 

schopností a kompetencí, které se snaží posilovat, upevňovat a dále je rozvíjet. 

 Cílová skupina pro tuto sociální službu, není zákonem jednoznačně 

definována, což dává větší prostor ke spekulacím. Z jejího charakteru však 

můžeme vyvodit, že bude určena zejména pro osoby se sníženou soběstačností 

z důvodu zdravotního postižení. Vždy se však jedná primárně o to, jak základní 

činnosti sociální služby dokáží odpovídat na potřeby člověka, který patří k určité 

cílové skupině lidí.  

2.3.5.15 Sociálně terapeutické dílny 

 
 Za sociálně terapeutické dílny považujeme takové služby, které byly před 

zavedením zákona o sociálních službách známy jako chráněné dílny.  

http://www.mpsv.cz/cs/13929
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 „Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám 

se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je 

dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností 

prostřednictvím sociálně pracovní terapie.“ (MPSV: Sociální rehabilitace a 

sociálně terapeutické dílny, dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/13929 ) 

 Sociálně terapeutické dílny jsou jakýmsi mezistupněm mezi sociální 

rehabilitací, kde sice není primárním cílem zdokonalování těch návyků a 

dovedností, které bezprostředně souvisí se schopností člověka uplatnit se na 

chráněném nebo otevřeném trhu práce, ale přesto klienti díky zkušenostem ze 

sociální rehabilitace často přecházejí do sociálně terapeutické dílny. Pro uživatele 

je to bezpečné místo, kde může rozvíjet svůj potenciál v pracovní oblasti. 

Současně představují další stupeň v přechodu člověka směrem k dalším úrovním, 

a to na chráněný nebo otevřený trh práce. Pro ty klienty, kteří nemohou postoupit 

na další úroveň, mohou sociálně terapeutické dílny představovat prostor, kde lze 

smysluplně provozovat pracovní činnosti, které sice neuplatní ani na chráněném 

nebo na otevřeném trhu práce, ale umožňují jim jistou seberealizaci v rámci 

maximální možné aktivace pracovního potenciálu člověka. 

 Sociálně pracovní terapie v takovýchto dílnách je provozována bez nároku 

na pravidelnou odměnu. Není možné, aby uživatel sociální služby, poskytované 

na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby, byl současně i zaměstnancem 

pracujícím na základě uzavřené pracovní smlouvy. Pobyt uživatele v sociálně 

terapeutické dílně by měl být omezen na co nejkratší dobu, vzhledem k účelu 

tohoto druhu sociální služby, jímž je prostřednictvím sociálně pracovní terapie 

zvýšit šance uživatele na začlenění se na chráněný nebo otevřený trh práce. 

Uživatel sociální služby může dostat jednorázovou odměnu např. v situaci, kdy 

poskytovatel služby dosáhne prodejem výrobků uživatelů služby určitého výnosu. 

Toto jednání je přínosné, protože odměněním uživatelů služby poskytovatel 

vyjádří svůj záměr a snahu uživatele dál motivovat a povzbudit k dalšímu rozvoji 

jejich kompetencí. (MPSV: Sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny, 

dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/13929 ) 

 S těmito dílnami je možno se setkat ve většině domovů pro osoby se 

zdravotním postižením a zvláštním režimem či stacionářů, často jsou poskytovány 

http://www.mpsv.cz/cs/13929
http://www.mpsv.cz/cs/13929
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i neziskovými organizacemi. Sociálně terapeutických dílen nalezneme celou řadu 

napříč spotřebním průmyslem od pekáren a cukráren až po textilní, keramické, 

sklářské, šicí nebo papírenské dílny.   

 

2.3.5.16 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

 
 Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením je poskytovat programy a projekty s cílem uchovat duševní a fyzické 

síly uživatelů, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném 

prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci 

druhých. 

 Za sociálně aktivizační služby se považují ambulantní, popřípadě terénní 

služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 

postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje tyto základní 

činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, do těchto 

činností řadíme vzdělávací a volnočasové aktivity, dále sociálně terapeutické 

činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování, v neposlední řadě 

poskytují tyto služby pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 Do sociálně aktivizačních služeb je zahrnuto i podporované 

zaměstnávání, což je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku 

takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných 

platových podmínek. Cílovou skupinu podporovaného zaměstnávání tvoří lidé, 

jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti získání a zachování vhodného 

zaměstnání, a proto potřebují odbornou individuální podporu. (Zelenková, 

Rytmus Chrudim, 2005, in: VI. Mezinárodní konference k problematice osob se 

specifickými potřebami)  

 Tato podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb 

konkrétního člověka. V České republice je poskytována zatím výhradně 

nevládními organizacemi. První agentura vznikla v Praze roku 1995 na základě 

finančních prostředků ze zdrojů Americké vládní agentury pro mezinárodní 

rozvoj. K hlavním znakům podporovaného zaměstnávání patří: 
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- okamžité umístění na pracovní místo   

- trénink pracovníka přímo na pracovišti  

- placená a konkurence schopná práce  

- zaměstnání v běžném pracovním prostředí  

- průběžná podpora podle individuálních potřeb klienta (až po dobu 2 let)  

- aktivní přístup uživatele služeb  

 Tuto službu využívají nejčastěji osoby se zdravotním postižením a to 

téměř ze 70%, nejčastější postižení je pak mentální, tělesné nebo zrakové, mohou 

to být ale také například psychicky nemocní, osoby které se vrátily z výkonu 

trestu, bezdomovci nebo osoby které mají problémy zapříčiněné zneužíváním 

návykových látek a další. 
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3 METODOLOGICKÁ ČÁST 

3.1 Cíl výzkumu 
 
 Cílem výzkumu mé diplomové práce je zmamovat dostupnost, návaznost 

a komplexnost sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením ve správním obvodu Rychnov nad Kněžnou a Dobruška. Důraz je 

kladen na zkušenosti rodičů dětí s handicapem se sociální službami v jejich okolí. 

Ti totiž nejlépe vědí, co je pro jejich dítě vhodné a jakou pomoc by potřebovalo, 

ale často nevědí, kde ji získat. Rychnov nad Kněžnou sice není velké město, ale 

přesto je to bývalé okresní město, kde je síť sociálních služeb už značně rozšířená, 

proto jsem pro porovnání dostupnosti sociálních služeb udělala rozhovor s matkou 

postižené 14leté dívky, která žije v Dobrušce, sedmitisícovém městě, vzdáleném 

od Rychnova n. Kn. téměř 23 km a od krajského města Hradec Králové jenom o 4 

km více.  Tím chci poukázat na obtíže spojené s dostupností služeb pro tuto 

skupinu osob.  

  

3.2 Typ výzkumu 
 
 Z důvodu popsat a zmapovat sociální služby pro zdravotně postižené a 

jejich vzájemnou návaznost z pohledu rodičů, vyplynula nutnost získat hlubší 

vhled to této problematiky, jež nejlépe zjistím pomocí kvalitativního výzkumu. 

 Podle Hendla (2008, s. 53) je nespornou výhodou kvalitativního výzkumu 

právě fakt, že umožňuje získat hloubkový popis případů, přičemž dokáže 

zohlednit kontext, lokální situaci a podmínky. 

      ,,(…) výzkumník v kvalitativní výzkumu se snaží o sblížení se zkoumanými 

osobami, o proniknutí do situací, ve kterých vystupují, protože jen tak jim může 

rozumět a může je popsat” (Gavora, 2000, s. 31).  

     Kvalitativní výzkum s sebou ovšem nese i řadu rizik a nevýhod. S kvalitativní 

povahou výzkumu se pojí nebezpečí snadnější ovlivnitelnosti jeho výsledků ze 

strany výzkumníka. Techniky kvalitativního výzkumu také obvykle kladou 

vysoké nároky na dovednosti, schopnosti a zkušenost výzkumníka.  Především se 

ale jedná o obtížnou zobecnitelnost výsledků výzkumu vyplývající z malého 
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počtu respondentů a nízkého stupně reprezentativity vzorku. Z této skutečnosti 

dále vyplývá jen omezená, či nulová schopnost kvantitativní predikce (Hendl, 

2008; Disman, 2006).  Proto bych chtěla upozornit, že výsledky tohoto výzkumu 

rovněž nelze generalizovat na celou skupinu osob s mentálním a kombinovaným 

postižením. 

 

3.3 Výzkumné otázky  
 
 Vzhledem k cíli mého výzkumu jsem odvodila hlavní výzkumnou otázku, 

která je dále dělena do dílčích otázek. 

 Základní výzkumnou otázku jsem vymezila takto: Jak vnímají 

dostupnost a návaznost sociálních a návazných služeb pro svoje děti 

s mentálním nebo kombinovaným postižením jejich rodiče? 

 Hlavní výzkumná otázka byla stanovena hned na počátku výzkumu, 

některé dílčí výzkumné otázky však vyplynuly až v průběhu výzkumného šetření. 

,,V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku výzkumu téma a 

určí základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo doplňovat 

v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat“ (Hendl, 2008, s. 48). 

  

Dílčí výzkumné otázky:  

1. Jaká byla a je míra podpory a množství poskytnutých informací pro rodiče 

dětí s handicapem ze strany zdravotnického personálu? 

2. Jaké školy tyto děti navštěvovaly, a jak s nimi rodiče byli spokojeni? 

3. Jaké sociální a návazné služby rodiny s postiženým dítětem využívaly a 

využívají a jak na sebe tyto služby navazují? 

4. Jaké překážky vidí rodiče v dostupnosti služeb v jejich okolí a jaké služby 

jim tam chybí? 

5. Jakým způsobem se změnily finanční, sociální, psychologická a bytová 

specifika po příchodu handicapovaného dítěte do rodiny?  

6. Jaká byla a je podpora ze strany úřadů?  
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3.4 Výzkumný vzorek a jeho výběr 
 
 Vzhledem ke stanovenému cíli mého výzkumu se výzkumným vzorkem 

staly rodiče dětí s mentálním či kombinovaným postižením. Prostorově jsem 

vymezila výzkumný vzorek na rodiče dětí s handicapem ve správním obvodu 

města Rychnov nad Kněžnou a pro srovnání dostupnosti sociálních služeb pro 

tyto osoby jsem vybrala také jednoho respondenta z obce vzdálené minimálně 20 

km od tohoto bývalého okresního města. 

 Výzkumný vzorek zahrnuje celkem sedm osob, k jehož výběru jsem 

použila jednu z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších strategií, tedy metodu 

záměrného výběru. Tato metoda předpokládá, že vybíráme takové respondenty, 

kteří jsou pro účel našeho šetření vhodní. Za záměrný výběr výzkumného vzorku 

označuje Miovský (2006, s. 135) ,,takový postup, kdy cíleně vyhledáváme 

účastníky podle jejich určitých vlastností. Kritériem výběru je právě vybraná 

(určená) vlastnost (či projev této vlastnosti) nebo stav (…).“ V případě mého 

výzkumného šetření je kritérium pro výběr respondentů narození jejich dítěte 

s mentálním či kombinovaným postižením. 

 Výběr vzorku jsem realizovala v několika fázích. V první fázi jsem 

vytvořila krátké průvodní dopisy, ve kterých jsem se představila, uvedla, z jakého 

důvodu respondenty oslovuji, vysvětlila cíl mého výzkumu a co bych od nich 

potřebovala. Ubezpečila jsem je, že vše je zcela anonymní a výsledky budou 

použity pouze do mé diplomové práce. Udala jsem na sebe email a telefonní číslo 

s prosbou o kontaktování, pokud budou mít o rozhovor zájem. Ve druhé fázi jsem 

zašla do organizace Pferda, která je největším poskytovatelem služeb pro dospělé 

osoby se zdravotním postižením ve správním obvodu Rychnova n. Kn. Už dříve 

jsem v této organizaci realizovala výzkum k bakalářské práci a rovněž 

absolvovala odbornou praxi, proto jsem s pracovníky měla dobrý vztah a nebála 

se je oslovit s prosbou o rozdání obálek s dopisy svým klientům, kteří by je dále 

předali svým rodičům. Totéž jsem udělala v organizaci O.S. Orion, ta má za své 

klienty spíše dětskou a mladší dospělou klientelu. Celkem jsem rozdala přes 40 

obálek s dopisy. Tím jsem vytvořila celkem širokou základnu potencionálních 

respondentů, ale stále jsem byla závislá na jejich ochotě se se mnou setkat a udělat 

rozhovor. Po nějaké době se mi ozvalo 6 rodičů, jejichž děti jsou klienty jedné 

z daných organizací. Bylo to pět matek dětí z O.S. Orion a jedna matka dítěte, 
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které dochází do obou organizací. S nimi jsem v průběhu dvou týdnů udělala 

rozhovory. Ve třetí fázi jsem oslovila mojí kamarádku a známou, o které vím, že 

má holčičku s Downovým syndromem a zároveň bydlí minimálně 20 km od 

Rychnova nad Kněžnou. S ní jsem pro srovnání dostupnosti služeb uskutečnila 

také rozhovor, který jsem nechala na závěr.  

 

3.5 Metoda sběru dat a její organizace 
 
 Pro praktickou část mé diplomové práce jsem zvolila kombinaci 

výzkumných metod.  

 První metodou je vyhledávání a zmapování služeb pro osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením ve správním obvodu Rychnova nad Kněžnou a 

Dobrušky. 

 Druhou metodu sběru dat jsem vzhledem k charakteristice zkoumaného 

tématu, snaze o zachycení subjektivního pohledu respondentů a proniknutí do 

tématu, zvolila metodu rozhovoru. Jelikož se jedná o kvalitativní rozhovor, je 

prostředkem sběru a analýzy dat sám pracovník (Hendl, 2005). 

 Švaříček a Šeďová označují techniku rozhovoru v kvalitativním výzkumu 

jako rozhovor hloubkový a definují ho jako metodu, prostřednictvím které jsou 

zkoumáni (…) členové určitého prostředí, určité specifické sociální skupiny 

s cílem získat stejné pochopení jednání událostí, jakým disponují členové dané 

skupiny“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 159). 

 Při volbě metody sběru dat jsem se soustředila na potřebu dát 

respondentovi dostatečný prostor pro odpověď a sobě coby tazateli určitou 

volnost v dotazování, což je předpoklad, který strukturovaný rozhovor nesplňuje. 

Zároveň jsem se ale při dotazování nechtěla spoléhat pouze na vágní plán 

nestrukturovaného rozhovoru, který by v závěru nemusel odpovědět na informace, 

které jsem chtěla získat. Proto jsem si pro své výzkumné šetření vybrala techniku 

polostrukturovaného rozhovoru.  

 Polostrukturovaný rozhovor vyžaduje ve srovnání s nestrukturovaným 

rozhovorem náročnější technickou přípravu. Tazatel vytvoří určité schéma 

rozhovoru, které je pro něj závazné. Jsou vytvořeny otázky, či okruhy otázek, 

jejichž pořadí a znění ovšem není fixní. Tazatel během rozhovoru tudíž pokládá 
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otázky v takovém pořadí, které se odvíjí od momentální situace a jejich znění 

upravuje dle potřeby (Miovský, 2006, s. 159-160).  

 Hlavním přínosem polostrukturovaného rozhovoru pro mé výzkumné 

šetření je především již zmíněná možnost modifikovat znění otázek. Umožňuje 

nám tak otázky individuálně přizpůsobovat jednotlivým respondentům. Důležitá 

je také možnost pokládat doplňující otázky, které většinou vyvstanou až během 

rozhovoru a jsou bezprostřední reakcí na odpověď respondenta. 
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4 EMPIRICKÁ A INTERPRETAČNÍ ČÁST 

4.1 Proces sběru dat 
 
 V první části, kde jsem se snažila zmamovat sociální služby pro zdravotně 

postižené ve správním obvodu Rychnova nad Kněžnou a Dobrušky jsem využila 

především informací dostupných na internetu. Jednalo se o registr poskytovatelů 

sociální služeb na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

(http://iregistr.mpsv.cz/), výroční zprávy organizací pro zdravotně postižené 

působící v daných lokalitách, dále Plán rozvoje sociálních služeb města a regionu 

Rychnov nad Kněžnou pro období let 2010 – 2013, Analýza sociálních a 

návazných (jiných komunitních) služeb pro občany ORP Rychnov nad Kněžnou, 

dokument Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad 

Kněžnou a dokument Poskytovatelé sociálních služeb na Dobrušsku.  

 V další části jsem uskutečnila již zmíněné polostrukturované rozhovory se 

sedmi maminkami dětí se zdravotním postižením. Délka rozhovorů byla mezi 45 

min. až hodinou a půl. Z těchto rozhovorů vytvořím pouze analýzu a ke každé 

dílčí otázce přiložím pouze doslovné přepisy úryvků rozhovorů. 

 Při samotném sběru dat bychom neměli zapomínat na etické aspekty 

výzkumu. Tím, že mě respondenti sami kontaktovali, bylo zřejmé, že dávají svůj 

souhlas s výzkumem. Všichni respondenti byli informováni o účelu výzkumu, 

způsobu záznamu dat, způsobu použití získaných informací i principu 

dobrovolnosti při účasti na výzkumu. 

 Všechny respondenty jsem zároveň ujistila o zachování jejich anonymity. 

Proto jsem také, jak jména respondentů, tak jejich dětí změnila na fiktivní. 

V případě místa bydliště pouze uvádím, zda rodiny pocházejí z města nebo obce a 

jak jsou vzdálené od Rychnova nad Kněžnou. Pokud jde o rozhovor 

s respondentkou z Dobrušky, ta mi s uvedením bydliště dala souhlas. 

 K zaznamenání rozhovorů jsem použila mobilní telefon s nahráváním, 

tedy audiozáznam. Jeho výhodou je možnost zaznamenat mluvené slovo v 

přesném znění. Tazatel si během rozhovoru nemusí dělat poznámky a proces 

sběru dat tak není zpomalován a přerušován. 

http://iregistr.mpsv.cz/
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 Rozhovory byly prováděné na místech, které si zvolili sami respondenti. 

Pět rozhovorů proto bylo realizováno v budově O.S. Orion, jeden rozhovor 

v kavárně Láry Fáry a jeden u respondentky doma. 

 

4.2 Analýza a interpretace získaných dat 
 
 V této kapitole popíši hlavní zjištění vyplývající z cílů výzkumu, ale 

nejprve, abych měla představu, jaké služby mohou mnou oslovené rodiny 

využívat, musela jsem zmapovat jejich množství a kapacitu. Nejdříve jsem obecně 

ve zkratce popsala správní obvody měst Rychnov nad Kněžnou a Dobruška a poté 

jsem popsala sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 

které jsou v těchto obvodech zastoupeny. Více jsem popsala organizace Pferda a 

O.S. Orion, které jsou největšími poskytovately sociálních služeb pro vymezenou 

cílovou skupinu a taktéž organizace, kde jsem hledala výzkumný vzorek pro svůj 

výzkum.  

 Poté jsem vytvořila stručné profily dětí, jejichž matky se mnou dělaly 

rozhovor a přejdu k samotným výsledům výzkumného šetření.  

 

4.2.1 Město Rychnov nad Kněžnou jako obec s rozšířenou 

působností 

 Rychnov nad Kněžnou je bývalým okresním městem, je také městem 

s rozšířenou působností se správním obvodem pro 32 obcí a měst. Leží 

v severovýchodních Čechách v orlické tabuli a spadá do Královehradeckého 

kraje. Celý správní obvod patří k nejméně zalidněným obvodům vůbec, přičemž 

počet obyvatel neustále klesá, žije zde také druhé nejmladší obyvatelstvo kraje, 

celkově má tento obvod téměř 34 000 obyvatel, z toho město Rychnov nad 

Kněžnou přes 11 000, ve 4 městech, které spadají do vytyčené oblasti, žije 60 % 

všech obyvatel. Celý region má, díky automobilové výrobě v Kvasinách, nízký 

podíl nezaměstnanosti. Do jeho správního obvodu však spadají i podhorské obce, 

kde je nezaměstnanost vyšší. Dostupné sociální služby pro zdravotně postižené 

uvádím v následující kapitole a vymezuji je podle správního obvodu. 

(Administrativní mapa správního obvodu Rychnov nad Kněžnou, dostupné na 
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https://www.czso.cz/documents/10180/20537986/rychnov+nad+kneznou.pdf/0aaf

d730-22b0-49e8-bbc0-91948039554d?version=1.0) 

  

4.2.1.1 Sociální a návazné služby pro zdravotně postižené v správním 

obvodu Rychnov nad Kněžnou 

  

Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnou všichni poskytovatelé 

sociálních služeb, a to bez ohledu na to, kdo je o radu žádá. 

Odborné sociální poradenství v Rychnově nad Kněžnou a jeho blízkém okolí 

poskytuje například Centrum pro zdravotně postižené, Svaz postižených 

civilizačními chorobami nebo Svaz tělesně postižených. Sociální poradenství 

samozřejmě poskytují i na odborech či odděleních sociálních věcí městských 

úřadů. 

. 

Osobní asistenci v Rychnově a jeho okolí poskytuje pouze OS Orion, více o této 

organizaci v následujícím textu. Z plánu rozvoje sociálních služeb Rychnova nad 

Kněžnou ( dostupné na http://www.rychnov-

city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14410&id=1682&n=plan-rozvoje-

socialnich-sluzeb-mesta-a-regionu-rychnov-nad-kneznou-na-obdobi-let-2010-

2013&query=soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby&p1=56) se můžeme 

dozvědět, že se prozatím daří naplňovat poptávku po osobní asistenci pro děti a 

mladistvé. Problém však vzniká u starších osob se zdravotním postižením a u 

seniorů, kde je služba osobní asistence nedostatečná a to zejména v podhorských 

oblastech.  

 

Pečovatelskou službu, jako službu převážně terénní, poskytují ve zmíněné 

oblasti 4 poskytovatelé. Sociální služby města Rychnova nad Kněžnou, o.p.s., 

s dalšími dvěma pobočkami v Černíkovicích a Solnici, poskytuje své služby 370 

klientům denně. Pečovatelská služba v Kvasinách zajišťuje služby pro 60 

uživatelů. Ve městě Vamberk poskytovala pečovatelská služba v minulých letech 

úkony péče pro zhruba 70 svých klientů. A v Rokytnici v Orlických zajišťovala 

služby pro 60 klientů. Nejčastěji žádanými službami je dovážka obědů a nákupů, 

https://www.czso.cz/documents/10180/20537986/rychnov+nad+kneznou.pdf/0aafd730-22b0-49e8-bbc0-91948039554d?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20537986/rychnov+nad+kneznou.pdf/0aafd730-22b0-49e8-bbc0-91948039554d?version=1.0
http://www.rychnov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14410&id=1682&n=plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-mesta-a-regionu-rychnov-nad-kneznou-na-obdobi-let-2010-2013&query=soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby&p1=56
http://www.rychnov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14410&id=1682&n=plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-mesta-a-regionu-rychnov-nad-kneznou-na-obdobi-let-2010-2013&query=soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby&p1=56
http://www.rychnov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14410&id=1682&n=plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-mesta-a-regionu-rychnov-nad-kneznou-na-obdobi-let-2010-2013&query=soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby&p1=56
http://www.rychnov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14410&id=1682&n=plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-mesta-a-regionu-rychnov-nad-kneznou-na-obdobi-let-2010-2013&query=soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby&p1=56
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poté pomoc s osobní hygienou a úklid domácnosti. Tato služba je v okolí 

Rychnova nad Kněžnou velice dobře zajištěna a je v současné době dostatečná.  

 

Tísňovou péči, jako nepřetržitou telefonickou nebo jinou elektronickou 

komunikaci s lidmi, kteří jsou vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo 

života, je poskytována v bytech objektu Domu s pečovatelskou službou, kde jsou 

napojeni na centrální pult ochrany Městské policie ČR. Další tísňová péče je 

poskytována až v Hradci Králové organizací ŽIVOT 90 o.s. 

 

Průvodcovské a pečovatelské služby jsou částečně zajišťovány v rámci 

pečovatelské služby a služby osobní asistence, službu jako takovou však 

neposkytuje na daném území žádná organizace. 

 

Odlehčovací služby, neboli služby respitní, nejsou v současné době v Rychnově 

nad Kněžnou, ani v jeho okolí, zajišťovány žádným poskytovatelem. Dříve tuto 

službu zřizovala Farní Charita Rychnov nad Kněžnou, ta ji však z finančních 

důvodů omezila pouze na seniorskou klientelu. 

 

Podporu samostatného bydlení poskytuje na Rychnovsku organizace Pferda, o 

které je větší zmínka v následujícím textu. Název programu podporovaného 

bydlení se jmenuje Takový normální život. Kapacita této služby je prozatím 

dostačující.  

 

Centra denních služeb, které se dříve nazývaly domovinky, někdy i centra 

osobní hygieny, jsou dnes často poskytovány v rámci pečovatelské služby. Jediné 

oficiální centrum denních služeb ve správním obvodu Rychnova nad Kněžnou 

však zprostředkovává organizace OS ORION. 

 

Denní stacionáře jako služby, které poskytují svým klientům komplexní péči 

s ohledem na jejich potřeby a současně nabízí i výchovné, aktivizační a sociálně 

terapeutické činnosti, můžeme nalézt v okolí Rychnova nad Kněžnou hned tři. 

Službu poskytují Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou o.p.s., pod názvem 

Domovinka, její kapacita je pro velký zájem neustále navyšována až na současný 
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stav 12 klientů, cílovou skupinu stacionáře Domovinka však tvoří senioři a osoby 

s chronickým duševním onemocněním (demencí). Denní Stacionář Sv. Františka 

poskytuje i Farní charita RK, ta provozuje rovněž týdenní stacionář. Kapacita 

týdenního Stacionáře Sv. Františka je v současné chvíli nedostatečná. 

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, ty se nacházejí ve vymezené 

oblasti také hned třikrát. Ústav sociální péče Domečky v Rychnově nad Kněžnou 

je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. 

Cílovou skupinou jsou převážně mentálně i kombinovaně postižené dívky a ženy 

(výjimečně i chlapci) ve věku od 3 let. (ÚSP Domečky, dostupné na: 

http://www.domecky-rk.cz/cilova-skupina-uzivatelu/d-1003/p1=53) Dalším je 

Ústav sociální péče v Kvasinách, který také nabízí své služby osobám 

s mentálním postižením, popřípadě s přidruženým kombinovaným postižením od 

3 let věku. Zde se specializují naopak na chlapce a muže, dívky a ženy přijímají 

pouze v případě, když jsou částečně či plně imobilní a potřebují zvýšenou míru 

podpory. Jeho kapacita je 86 uživatelů. (Ústav sociální péče Kvasiny, dostupné na 

http://uspkvasiny.cz/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim) Posledním je 

Domov na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách, který v současnosti 

poskytuje 9 lůžek pro ženy starší 26 let se stupněm postižení středně těžké, těžké 

a úplné závislosti. Z analýzy sociálních a návazných (jiných komunitních) služeb 

pro občany ORP Rychnov nad Kněžnou (dostupné na http://www.rychnov-

city.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=14410&p1=56&query=soci%C3%

A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby&submit.x=15&submit.y=6) vyplývá že, jak 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, tak Domov se zvláštním režimem, 

který Domov na stříbrném vrchu také provozuje, jako jediný ve správním obvodu, 

jsou zcela zaplněny a poptávka po jejich službách je velká. Domov na Stříbrném 

vrchu evidoval například na přelomu roku 2013 a 2014 106 aktivních žádostí a o 

umístění do Domova pro osoby se zdravotním postižením žádalo 13-30 

postižených občanů. 

 

Chráněné bydlení, je zastoupené sdružením Neratov, o. s. se sídlem 

v Bartošovicích v Orlických horách. To od roku 1998 nabízí dlouhodobé 

ubytovaní skupinového typu v chráněném bydlení Domov pro osoby se lehkým a 

http://www.domecky-rk.cz/cilova-skupina-uzivatelu/d-1003/p1=53
http://uspkvasiny.cz/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim
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středně těžkým mentálním postižením, jeho kapacita je 25 klientů. (Sdružení 

Neratov, dostupné na http://www.neratov.cz/o-nas2/pece-o-lidi-s-

postizenim/chranene-bydleni-domov/). Sdružení Neratov o. s. od roku 2007 

poskytuje i sociálně terapeutické dílny a nabízí svým klientům uplatnění hned 

v několika dílnách. Chráněná dílná Kopeček nabízí svým klientům hned 4 

kreativní dílny a to tkalcovskou, hrnčířskou, košíkářskou a šicí. Chráněná dílna 

Naděje umožňuje svým klientům rozvíjet své schopnosti v oblasti údržby vnějších 

i vnitřních prostor, péčí o zeleň nebo pěstováním zeleniny a ovoce. Další jsou 

chráněné dílny Prádelna a Kuchyň. Tato služba je v současnosti plně obsazená. 

Krom těchto aktivit Sdružení Neratov o.s. provozuje i jednu sociální firmu a to 

pod názvem Chráněná dílna Farma Orlice o.p.s., ta je určená hlavně klientům 

chráněného bydlení, kteří zde pečují o hospodářská zvířat, pomáhají při práci 

na údržbě krajiny a technických službách. (Sdružení Neratov o.s. dostupné na 

http://www.neratov.cz/o-nas2/pece-o-lidi-s-postizenim/chranena-dilna-farma-

orlice-o-p-s-/)  

 

Služba rané péče není v Rychnově nad Kněžnou ani jeho okolí poskytována. 

Nejbližší středisko rané péče, s názvem Sluníčko, které od roku 2005 provozuje 

Oblastní Charita, se nachází v Hradci Králové, je tedy vzdálené 40 km. Naštěstí je 

tato služba poskytována v rámci celého Královehradeckého kraje. (Středisko rané 

péči Sluníčko, dostupné na http://www.charitahk.cz/nase-strediska/stredisko-rana-

pece-slunicko/)  

 

Sociální rehabilitace, jako služba podporující své klienty k co možná nejvyššímu 

stupni samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti je na Rychnovsku zastoupena 

dvěma organizacemi. Organizace Pferda nabízí svým klientům možnost se 

rozvíjet hned ve třech odvětvích. Prvním je Kavárna Láry Fáry, dalším je možnost 

vyzkoušet si domácí práce v tréninkovém bytě a poslední je Láry Fáry o.p.s. 

úklidová firma. V současné chvíli je kapacita všech programů zaplněna a zájemců 

k jejich využívání stále přibývá. Další organizace, která nabízí služby pro 

psychicky nemocné je Péče o duševní zdraví. 

  

http://www.neratov.cz/o-nas2/pece-o-lidi-s-postizenim/chranene-bydleni-domov/
http://www.neratov.cz/o-nas2/pece-o-lidi-s-postizenim/chranene-bydleni-domov/
http://www.neratov.cz/o-nas2/pece-o-lidi-s-postizenim/chranena-dilna-farma-orlice-o-p-s-/
http://www.neratov.cz/o-nas2/pece-o-lidi-s-postizenim/chranena-dilna-farma-orlice-o-p-s-/
http://www.charitahk.cz/nase-strediska/stredisko-rana-pece-slunicko/
http://www.charitahk.cz/nase-strediska/stredisko-rana-pece-slunicko/
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Sociálně aktivizační služby nejsou v současné době v dané oblasti zastoupeny 

žádnou organizací. Do roku 2009 poskytovalo tyto služby O.S. Orion. 

 

Mateřská škola Láň má dohromady 5 tříd, přičemž jedna je speciální třída pro 

děti s handicapem, 2 třídy integrační a 2 běžné. Kromě sníženého počtu dětí ve 

třídě je při hodinách přítomen i asistent pedagoga a velká část dětí s postižením 

má i svého osobního asistenta. Speciální pedagog je zde samozřejmostí. Navíc je 

dětem poskytnuta péče klinického logopeda a logopedických preventistek. Školka 

také aplikuje speciálně pedagogické metody a postupy dle individuálních potřeb 

dětí a podle individuálních vzdělávacích programů, které jsou vypracované ve 

spolupráci s rodiči a poradenským zařízením. Školka také spolupracuje 

s odborníky, návaznými organizacemi i rehabilitačním střediskem. 

 

Základní škola speciální Neratov je určena pro žáky s mentálním a 

kombinovaným postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami. Sídlí v 

rekonstruované budově v Bartošovicích v Orlických horách. Škola zahájila výuku 

ve školním roce 2014 – 2015, má dvě třídy pro celkem 12 dětí a jako každá 

základní škola speciální má 10 ročníků s tím, že by se časem chtěla rozšířit i o 

praktickou školu. V této škole, přesto že je soukromá, se neplatí školné, má 

schválený školní vzdělávací plán a je registrována Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. Škola si klade za cíl propojení výuky s přírodou, 

proto se značná část výuky realizuje venku a do vzdělávacího programu je 

zahrnuta i environmentální výchova. Do výuky jsou zahrnuty i výlety a exkurze, 

dále také logopedie, ergoterapie, canisterapie a hipoterapie. Pro žáky je 

k dispozici školní hřiště a bylinková zahrádka, ale také bezbariérová kuchyňka a 

keramická dílna. Kromě běžné výuky pořádá tato speciální škola letní, zimní, 

víkendové a prázdninové pobyty a to nejen pro žáky školy. (Základní škola 

speciální Neratov, dostupné na www: 

http://www.zakladniskolaspecialnineratov.cz/nase-vize/ )  

 

Základní a praktická škola Kolowratská, Rychnov nad Kněžnou byla 

založena už v roce 1962 jako škola zvláštní, poskytovala výuku 11 žákům 

s poruchami učení. Škola během svého působení několikrát změnila jméno podle 
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současné legislativy. V roce 2014 má škola 18 tříd, 180 žáků a studentů a sídlí na 

5 místech. Učí podle nových školních vzdělávacích programů. Škola poskytuje 

výuky i v ÚSP v Kvasinách a Opočně. Součástmi školy jsou základní škola 

praktická, základní škola speciální, ta má 10 ročníků rozdělených do dvou stupňů, 

počet žáků ve třídě je 6-7, kromě třídy pro žáky se specifickými potřebami, mají i 

třídy autistické a rehabilitační a přípravný stupeň základní školy speciální, další 

součásti školy jsou kurzy pro doplnění základů vzdělání, základní škola při 

zdravotnickém zařízení (nemocnice Rychnov n. Kn.), střední praktická škola 

jednoletá a dvouletá, školní družinu a 11 zájmových kroužků. (Základní škola a 

praktická škola Rychnov n. Kn. http://www.zskolowratska.cz/historie-

%C5%A1koly.html ). 

 

Základní škola Mozaika o.p.s. vznikla v roce 1992 jako obecně prospěšná 

společnost a od té doby poskytuje základní vzdělání, dětem od 6 do 15 let, 

s ohledem na jejich individuální schopnosti a předpoklady. Klade se zde velký 

důraz na individuální přístup, vstřícný postoj k dítěti, etickou výchovu a úzkou 

spolupráci s rodinou. Funguje zde systém slovního hodnocení a elektronických 

žákovských knížek. V loňském školním roce do školy docházelo 95 žáků. Tato 

škola není přímo zaměřená na vzdělávání žáků se zdravotním postižením, ale 

vzhledem ke své filozofii by byla vhodná pro všechny děti s lehčím typem 

zdravotního postižení.  

 

Speciálně pedagogické centrum „Kamínek“ v Ústí nad Orlicí poskytuje 

odborné speciálně pedagogické, pedagogicko psychologické a sociální služby pro 

děti, žáky a studenty s mentálním postižením, vadami řeči a sluchu, 

kombinovaným postižením, tělesným postižením a artismem, jejich zákonným 

zástupcům, školám a školským zařízením. Je součástí Speciální základní školy a 

mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí. Činnost centra je poskytována 

jak ambulantní formou, v podobě jednorázových, opakovaných i pravidelných 

konzultací, tak i terénní formou, kdy vyjíždějí do škol, rodin a jiných zařízení. Ve 

školním roce 2012/2013 mělo centrum 421 klientů, z toho byl největší počet 

klientů s mentálním postižením. Celkem bylo v tomto roce provedeno 2208 

http://www.zskolowratska.cz/historie-%C5%A1koly.html
http://www.zskolowratska.cz/historie-%C5%A1koly.html
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individuálních činností, z toho bylo 1905 ambulantně a 303 v terénu. Dále 

centrum vytvořilo 504 odborných podkladů pro vzdělávací opatření.  

 Ačkoli SPC Kamínek neleží ve správním obvodu Rychnova n Kn., 

dokonce ani v Královehradeckém kraji, do výčtu služeb ho přesto uvádím, 

protože ho maminky v rozhovorech často zmiňovaly. (Dostupné na 

http://www.spckaminek.websnadno.cz/Vyrocni-zprava-2012---2013.html). 

 

4.2.1.2 Občanské sdružení Pferda 

 
Pferda je občanské družení pro všestranný rozvoj osob s mentálním 

postižením, které vzniklo v roce 2004, původně pouze jako realizátor 

volnočasových aktivit, které se konaly několikrát do roka. (od 1. ledna 2014 

definovaný jako spolek). Poskytuje sociální služby lidem s mentálním, 

kombinovaným nebo jiným zdravotním postižením na  Rychnovsku a Náchodsku.  

Občanské sdružení si klade za cíl celkové zkvalitnění života jeho klientů, jejich 

další vzdělávání, rozvoj každodenních dovedností, schopností i samostatnosti. 

Snaží se rovněž o rovnoprávné postavení lidí s mentálním postižením.  

V roce 2005 organizace zareagovala na situaci na Rychnovsku, kde byl 

akutní nedostatek volných pracovních míst pro osoby s tímto typem postižení, 

proto v prosinci téhož roku otevřelo Tréninkovou kavárnu Láry Fáry v Rychnově 

nad Kněžnou, která funguje jako sociální služba sociální rehabilitace. Posláním 

této ambulantní sociální služby je podpořit sociální začlenění, soběstačnost a 

samostatnost osob s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením 

formou vzdělávacích a aktivizačních činností v prostorách kavárny, která je 

otevřena široké veřejnosti. Cílem tréninkové kavárny je posilovat pracovní a 

sociální dovednosti a návyky uživatelů formou celoživotního učení, posilovat 

soběstačnost, samostatnost a sebevědomí uživatelů a zlepšit jejich schopnost 

využívat veřejných služeb v komunitě jako je pošta, obchody, úřady atd. Při 

pracovní terapii je vždy přítomen  jeden terapeut a v některých případech i 

asistent terapeuta. Kavárna zprostředkovává pracovní aktivity, které 

bezprostředně souvisí s jejím provozem. Činnosti, které se uživatelé učí a trénují 

jsou rozděleni do pěti oblastí - komunikace se zákazníky, úklidové činnosti, práce 

za barem, obsluha přístrojů a ostatní. V současné době dochází do kavárny na 
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terapii 17 uživatelů, kteří se střídají vždy ve dvou po čtyřech hodinách a je jim, 

dle zákona 108/2006 Sb. sociálních službách, poskytována zdarma. Navíc je 

kavárna příjemným místem setkávání. Je nekuřácká, s velkým dětským koutkem, 

takže je vhodná hlavně pro rodiče s dětmi. Kavárna Láry Fáry se chce, co možná 

největší měrou, zapojit do veřejného i kulturního života města, proto ve svých 

prostorách pořádá různé výstavy, besedy, přednášky a jiné akce, kterými chce 

občany informovat o své činnosti.  

Jelikož o.s. Pferda chtělo svou činnost dále rozvíjet a její představitelky 

viděly u klientů další potenciál, přišly v roce 2008 se dvěma novými projekty. 

Prvním je Tréninkový byt v Rychnově nad Kněžnou, který funguje jako sociální 

služba sociální rehabilitace, jejímž posláním je rozvíjet, upevňovat a udržet 

základní znalosti a dovednosti potřebné pro zvýšení samostatnosti osob 

s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením. Je určen osobám, 

které by v budoucnu chtěly žít samostatnějším životem a chtěly by zůstat v 

přirozeném prostředí. Tím druhým je chráněná dílna – úklidová firmu Láry Fáry, 

která vznikla pod nově založenou obecně prospěšnou společností Láry Fáry o.p.s. 

Vzhledem k tomu, že kapacita Tréninkové kavárny Láry Fáry byla 

dlouhodobě naplněna a pořadník čekatelů se stále rozšiřoval, rozhodlo se o.s. 

Pferda v listopadu 2010 rozšířit své služby a realizovat další projekt - 

Tréninkovou pekárnu Láry Fáry v areálu Ústavu sociální péče pro mládež 

v Kvasinách, která má statut sociálně terapeutické dílny. Tento projekt také 

vyřešil zásobování kavárny Láry Fáry čerstvými výrobky. Svoje pochutiny 

uživatelé nabízejí i na místních jarmarcích a lidé si je rovněž mohou objednat na 

oslavy či svatby. 

Takový normální život je sociální služba podpora samostatného bydlení, 

která v roce 2010 navázala na Tréninkový byt. Slouží dospělým lidem s lehkým 

mentálním postižením, kteří se rozhodli žít samostatně a potřebují jen malou míru 

asistence.  

 Posledním projektem občanského sdružení Pferda je Tréninková kavárna 

Láry Fáry 2 v Náchodě, která se otevřela veřejnosti v únoru 2011.  
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Momentálně využívá služby o.s. Pferda 62 uživatelů a úklidová firma 

Láry Fáry o.p.s. zaměstnává 15 osob se zdravotním postižením. O. s. Pferda si 

jako první poskytovatelé v Královéhradeckém kraji zaregistrovali sociální službu 

podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutickou dílnu. Oba tyto projekty 

jsou úspěšné a plní své cíle tak, jak byly nastavené. 

Díky usilovné práci a snaze neustále zlepšovat služby a zejména život 

svých klientů, získalo občanské sdružení Pferda v nedávné době prestižní ocenění 

z oblasti neziskového sektoru, Neziskovka roku 2014. 

(Pferda, sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením, 2011, 

dostupné na http://pferda.ngs.cz/). 

4.2.1.3 Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem Orion  

 Orion, jako občanské sdružení, vzniklo už v roce 1998, z iniciativy a 

dobré vůle rodičů dětí s handicapem, a od té doby sdružuje tyto rodiny a jejich 

děti podporuje takovým způsobem, aby mohly žít stejný život jako jejich zdraví 

vrstevníci. Od roku 1998 pořádalo sdružení různé jednodenní i více denní výlety, 

country bály, hipoterapii, rekondiční plavání a arteterapeutické dny. V roce 2006, 

kdy organizace vydala první výroční zprávu, sdružoval O.S. Orion 42 rodin. Od 

roku 2007 začali oficiálně poskytovat služby osobní asistence a sociálně 

aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, tato služba se z 

 organizačních a metodických důvodů přetransformovala k 1. 9. 2009 na Centrum 

denních služeb Od 1. ledna 2014 se sdružení stává zapsaným spolkem 

registrovaným u krajského soudu v Hradci Králové, je tedy právnickou osobou 

sdružující své členy na základě společného zájmu. Rodinám handicapovaných 

dětí, které si uvědomují velikou podporu skupiny lidí, které řeší podobné 

problémy, poskytuje O. S. Orion takové možnosti, které mají za cíl posílit a 

zachovat soudržnost rodiny, aby byla schopna a ochotna vychovávat s láskou své 

dítě s postižením, aby přijala jeho handicap a naučila se s ním žít. Při společných 

setkáních si rodiny mohou sdílet nejen těžkosti a to co je trápí, ale také radosti, 

které jsou jiné, než v rodinách se zdravými dětmi.  Výhodou je vzájemné 

předávání si zkušeností a rad při péči a výchově dítěte s handicapem. Členové 

sdružení pomáhají při realizaci jednotlivých aktivit, pomáhají připravovat 

http://pferda.ngs.cz/
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dlouhodobé plány a cíle. Jedním z jejich dalších cílů je seznamování veřejnosti 

s problematikou postižených a s možnostmi, jak těmto osobám mohou pomáhat, 

ať už prezentací v tisku či regionální televizi nebo pořádáním akcí, kde dochází 

k integraci zdravých i postižených dětí. 

 V roce 2014 měla organizace oficiálně už 191 členů, kteří byli součástí 57 

rodin, avšak celkově s organizací v minulém roce spolupracovalo více než 80 

rodin z celého regionu Rychnov nad Kněžnou, které využívaly služby sestávající 

z poradenství a odborných přednášek pro rodiče, odpoledních zájmových, 

vzdělávacích aktivit a podpůrných terapií pro děti s handicapem, jako je 

canisterapii, hipoterapie, i rekondičních pobytů a jednodenních akcí určených pro 

celé rodiny. Služby, které jsou však nejvíce využívané jsou Osobní asistence a 

Centrum denních služeb.  

 Cílem služby osobní asistence je pomoci dětem a mladistvým ve věku 3 – 

26 let s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, zvládat s pomocí 

osobního asistenta úkony, které by dělali sami, kdyby tímto postižením netrpěli. 

Tito lidé potřebují k životu pomoc jiné osoby, které jim pomáhají při osobní 

hygieně, stravování, samoobsluze, s chodem domácnosti, při prosazování práv a 

zájmů i jiných aktivitách. V roce 2014 využívalo službu osobní asistence 58 

klientů z celého Rychnovska, jednalo se zejména o osobní asistenci v Mateřské a 

základní škole Láň v Rychnově nad Kněžnou a na základní škole v Dobrušce. 

Přičemž největší množství klientů 43% spadá do kategorie s těžkou závislostí, po 

12% klienti se středně těžkou a úplnou závislostí a 10% klientů s lehkou 

závislostí. Uživatelé platí za službu asistence 108 Kč na hodinu, přičemž 

například při 6 hodinové výuce platí uživatelé maximálně 100 minut péče.  

 Centrum denních služeb je služba určená dětem a mladým dospělým ve 

věku 6 – 35 let, která jim umožňuje trávit část dne ve společnosti vrstevníků a tak 

předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Služba pomáhá klientům vytvářet 

příležitosti k rozvíjení zájmů a dovedností podle jejich individuálních potřeb, 

vytváří prostředí pro aktivní trávení volného času a podporuje je v jejich 

samostatnosti a soběstačnosti tak, aby mohli co nejdéle zůstat v přirozeném 

domácím prostředí. Všechny aktivity probíhají v bezpečném a klidném prostředí, 
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přizpůsobeném potřebám klientů s různým stupněm postižení. Klienti centra 

denních služeb mají stejně jako klienti asistenční služby sníženou samostatnost 

z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného postižení, na rozdíl od 

asistenční služby, kde jsou klienti pouze z Královehradeckého kraje, tuto služby 

využívají i klienti z kraje Pardubického. V minulém roce tuto službu využívalo 51 

klientů, z nichž 17 ji využívalo celodenně a 34 pouze v odpoledních hodinách. 

Důkazem, že o. s. Orion pracuje převážně s dětmi a mladými dospělými se 

závažnějším stupněm postižení, svědčí i rozložení klientů podle stupně závislosti, 

kdy 39% klientů spadá do úplné závislosti, 35% do těžké závislosti a zbylé 

středně těžké a lehké závislosti spadá pouze 14 a 12% klientů. Hodinová platba 

za služby v Centru denních služeb je 90 Kč.  

 Kromě asistence a centra denních služeb jsou v odpoledních hodinách pro 

uživatele realizované různé zájmové kroužky jako například foto kroužek, 

sportovní kroužek, hudební kroužek, počítače, arteterapie, péče o květiny a další. 

Na odpolední kroužky sváží děti ze Základní školy Kolowratská v Rychnově nad 

Kněžnou speciální autobus firmy Audis bus, který je běžným přepravcem 

v regionu, ale poskytuje služby i pro O.S. Orion. 

4.2.2 Dobruška jako obec s rozšířenou působností 

 Správní obvod Dobruška se nachází ve východní části Královehradeckého 

kraje v podhůří Orlických hor. Správní území zahrnuje celkem 26 obcí. 

V jediných dvou městech Dobruška a Opočno, žije více než 50% obyvatel 

obvodu. Celkový počet obyvatel se pohybuje kolem 19 a půl tisíce. Do obvodu 

spadá i severní část Orlických hor a tedy i značně izolované horské obce. Téměř 

polovina obyvatelstva žije na venkově, což je třetí nejvyšší podíl venkovského 

obyvatelstva v kraji. V Dobrušce jako takové žije přibližně 7 000 obyvatel a ve 

druhém městě Opočně, žije něco přes 3000 obyvatel. (ČSU, dostupné na 

https://www.czso.cz/documents/10180/20537986/dobruska.pdf/53c020ae-69d4-

4102-87ba-cd223f495b11?version=1.0 )  

 

https://www.czso.cz/documents/10180/20537986/dobruska.pdf/53c020ae-69d4-4102-87ba-cd223f495b11?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20537986/dobruska.pdf/53c020ae-69d4-4102-87ba-cd223f495b11?version=1.0
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4.2.2.1 Služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve 

správním obvodu Dobruška 

 

Základní sociální poradenství opět musí poskytnou všichni poskytovatelé 

sociálních služeb, stejně jako městské úřady. Odborné poradenství na 

Dobrušsku poskytuje Sdružení zdravotně postižených Dobruška a Svaz tělesně 

postižených v ČR.  

 

Pečovatelskou službu ve správním obvodu Dobruška zajišťuje celkem 5 

poskytovatelů. Dva z nich jsou však Domy s pečovatelskou službou v Opočně a 

Českém Meziříčí a jeden je Dům zvláštního určení Přepychy. Pro osoby 

s mentálním nebo kombinovaným postižením by tedy byly vhodné pouze dvě 

pečovatelské služby a to v Dobrušce s kapacitou 50 osob a Služba domácí péče 

v Českém Meziříčí, která vznikla v roce 1996 a poskytuje služby 7 dní v týdnu 24 

hodin denně. Agentura působí přibližně na území bývalého okresu Rychnov nad 

Kněžnou a půjčuje rovněž kompenzační pomůcky.  

 

Denní stacionář provozuje Ústav sociální péče v Opočně, Domov Dědina. 

Kapacita tohoto stacionáře je 5 osob. Stacionář se snaží v co největší míře 

začleňovat své klienty do běžného života, protože často navštěvují různé 

sportovní a kulturní akce. Klienti mohou v rámci stacionáře navštěvovat 

vzdělávací centrum, cvičnou kuchyňku nebo multifunkční dílu.  

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením je zastoupen Domovem Dědina, 

ten sídlí v Opočně pod Orlickými horami a dohromady má 5 středisek. Obě 

střediska v Přepychách mají k dispozici dva dvojdomky, které jsou uvnitř 

uspořádané podobně jako běžné rodinné domy. Každá z domácností je určená pro 

9 uživatelů (celkem 36 uživatelů). Středisko v Opočně, které je určité pro 

uživatele, kteří potřebují zvýšenou péči, má kapacitu 24 osob. Středisko v Českém 

Meziříčí disponuje kapacitou 36. a ve středisku v Klášterci nad Dědinou, kde jsou 

klienti nejvíce samostatní, žije 8 uživatelů. Střediska nabízejí svým klientům také 

různé vzdělávací, zájmové a pracovní aktivity. Domov Dědina zajišťuje taktéž 

chráněné bydlení a to celkově pro 10 osob ve 3 městech, které však nespadají do 
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správního obvodu Dobrušky ani Rychnova n. Kn. (Domov Dědina, dostupné na 

http://www.domov-dedina.cz/)  

 

Službu osobní asistence poskytuje Farní Charita v Dobrušce, a to osobám od 3 let 

věku s chronickým onemocněním, tělesným a kombinovaným postižením, 

zdravotním postižením a seniorům. Cena za službu je 90 Kč za odslouženou 

hodinu. Na svých webových stránkách uvádějí, že služba je poskytována dle 

potřeb uživatele v přirozeném domácím a sociálním prostředí. Z rozhovoru jsem 

však zjistila, že z důvodu nedostatku financí museli omezit rozsah svých služeb a 

v současnosti neposkytují 24 hodinovou péči. Místní Farní Charita půjčuje také 

zdravotní a kompenzační pomůcky. (Farní Charita Dobruška, dostupné na 

http://dobruska.charita.cz/osobni-asistence/) 

 

Základní škola praktická Dobruška poskytuje výuku žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Poskytuje komplexní péči v oblasti výchovy a 

vzdělávání dětem s lehkým mentálním postižením. Škola spolupracuje s rodiči, se 

speciálně pedagogickými centry, logopedy, psychiatry, klinickými psychology, 

PPP i pediatry.  

 

Základní škola speciální Dobruška je určena žákům, kteří nezvládnout 

výuku ve škole praktické. Zde se snaží rozvíjet psychické a fyzické schopnosti 

a předpoklady žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 

autismem a kombinovaným postižením více vadami. Ve třech speciálních 

 třídách působí učitel a asistent pedagoga, v jedné z nich i osobní asistent. Při 

výchově a vzdělávání jsou využívány speciální metody práce, za využití 

speciálních i rehabilitačních, relaxačních pomůcek, speciální aktivity. V 

případě potřeby se vytvářejí individuálně vzdělávací plány. Taktéž 

spolupracují s odborníky, stejně jako ve škole praktické. Celkově ZŠ 

Dobruška poskytuje speciální vzdělávání pro 18 žáků. (ZŠ Dobruška, 

http://zvlastniskola.dobruska.cz/?page_id=459)  

 

http://www.domov-dedina.cz/
http://dobruska.charita.cz/osobni-asistence/
http://zvlastniskola.dobruska.cz/?page_id=459
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4.3 Stručné profily dětí s handicapem 
 

4.3.1 Karolínka  

 Karolínka se narodila s Downovým syndromem, jako čtvrté dítě v té době 

již 40leté Jaruši. Karolínka žije se svými rodiči v rodinném domku v Dobrušce. 

Jaruše kvůli Karolínčině postižení zůstala doma a plně se stará o její vývoj. Dnes 

je Karolínce 14 let a chodí do Speciální školy v Dobrušce, poté co se nepovedla 

integrace v základní škole. Cílem Jaruše je udržet Karolínku ve škole co nejdéle. 

Karolínce byl přiznán příspěvek na péči ve výši 9000 Kč.  

4.3.2 Filip 

 Filip se narodil ještě před revolucí tedy v roce 1989 a trpí pohybovým 

vývojovým zpožděním. S Filipem se začalo pracovat až v jednom roce, když se 

díky zhoršené reakci na očkování dostal do nemocnice. Do té doby paní doktorka 

prý říkala: „Je líný, dožene to.“ Filip bydlí se svými rodiči a starší sestrou v obci 

vzdálené 4 km od Rychnova nad Kněžnou. Od úřadu práce dostává Filip 

příspěvek III. stupně.  

4.3.3 Janička 

 Janička se narodila v roce 1994 o 8 týdnů před plánovaným porodem. 

Jako nedonošené dítě ležela několik týdnů v inkubátoru. Časem se začaly 

objevovat zdravotní potíže, dnes je Janička na vozíku. Aby se paní Kateřina 

mohla Janičce plně věnovat, přestala chodit do práce a zůstala s dcerou doma. 

Jana dokončila střední jednoletou praktickou školu v Rychnově n. Kn. Dnes by si 

Jana přála docházet do tréninkového bytu, ten však díky svému handicapu 

navštěvovat nemůže, protože není bezbariérový. Janě byl přiznán příspěvek na 

péči IV. stupně.  

4.3.4 Tomáš 

 Tomášovi bylo v den rozhovoru s jeho matkou přesně 20 let. Narodil se 

jako zdravé dítě a pravděpodobně po očkování ve 3 měsících se začaly objevovat 

zdravotní potíže. Jeho diagnóza nebyla dlouho známá, paní doktorka tvrdila paní 
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Lídě, že je jenom líný, že to dohoní. První vyšetření si vyžádala matka kolem 1 

roku, po změně několika lékařů a množství vyšetření, mu byla až v 6 letech 

diagnostikovaná vývojová disfázie, lékaři vše nakonec uzavřeli s diagnózou 

středně těžké mentální retardace. To bylo pro rodinu velmi náročné, protože do té 

doby neměli nárok na žádné dávky ani služby. Do svých 8 let Tomáš téměř vůbec 

nemluvil, proto 3 roky chodil do školy pro děti s vadami řeči. Dnes chodí do 

praktické střední školy v Rychnově nad Kněžnou a pracuje v kavárně Láry Fáry, 

kde se mu velice líbí. Pobírá příspěvek na péči III. stupně.  

4.3.5 Lukáš 

 Lukáš se narodil, původně jako zdravé dítě, v roce 1997. Po CT mozku ve 

2 a půl letech mu bylo zjištěno poškození mozku a poté se přidávaly další 

diagnózy. Dnes má diagnostikovanou těžkou mentální retardaci, chodí do 

speciální školy. Se svou rodinou bydlí v obci vzdálené 15 km od Rychnova nad 

Kněžnou. Lukáš má přiznaný III. stupeň příspěvku na péči.  

4.3.6 Deniska 

 Deniska se narodila s Downovým syndromem a dnes je jí 6 let. Se svými 

rodiči a dvěma staršími bratry bydlí v obci vzdálené 8 km od Rychnova n. Kn. Má 

jeden rok odklad do školy, v současné chvíli chodí do MŠ v Černíkovicích, je 

tedy v integraci, ale paní řiditelka jí do ZŠ v obci nechce vzít, kvůli hyperaktivitě, 

bude tedy muset dojíždět do speciální školy v Rychnově n. Kn. Deniska dostává 

příspěvek na péči IV. stupně.  

4.3.7 Pavel 

 Se narodil jako dítě bez viditelného postižení, i když v pozdějším věku 

matky, časem se začal motoricky opožďovat za svými vrstevníky. Od 4 měsíců 

s ním paní Jana cvičila Vojtovu metodu, v 8 měsících se dostal na první vyšetření, 

kde lékaři začali diskutovat o diagnóze, která ještě dlouhé léta nebyla přesně 

stanovena. Jedná se o leukodistrofii, vzácnou neuro-genetickou vadu, kdy v bílé 

hmotě mozkové nedochází k dostatečným vzruchům, čímž do se do svalů 

nedostane vysílaná informace z mozku. Jeho postižení ho časem upoutalo na 



77 

 

invalidní vozík. Dnes je mu 19 let a žije se svojí matkou a starší sestrou ve vesnici 

vzdálené asi 5 km od Rychnova n. Kn. Pobírá příspěvek na péči IV. stupně.  

4.4 Analýza rozhovorů 
 

4.4.1 Míra podpory a množství informací od zdravotnického 

personálu 

 Zkušenosti rodičů se zdravotním personálem jsou různorodé, kdybych to 

měla shrnout, tak si v podstatě všechny matky stěžovaly na přístup ze strany jak 

lékařů, tak zdravotních sester. O postižení dítěte jim často řekli jako by nic, 

náhodou, často si mysleli, že to rodičům už někdo řekl. Nebo bylo postižení jejich 

dítěte rodičům sděleno nešetrným způsobem a často jim trvalo dlouhé roky, než se 

z tohoto šoku dostali. Většina matek nebyla s lékařem svých dětí spokojena, často 

zkoušely až desítky lékařů i léčitelů, kteří by jim pomohli s léčbou, či alespoň 

určili diagnózu, která u mnohých dlouhé roky nebyla známa.   

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Co bylo drsný, jak o tom byl informovaný 

můj manžel. Káju mu neukázali, nic, jen si ho vzali stranou a v podstatě mu řekli 

takový to nevychovatelný, nevzdělavatelný. Mého muže to v podstatě na 4 roky 

odrovnalo, kdy viděl pořád jenom tu diagnózu a ne to dítě.“  

 Množství informací, které dostávali od lékařů a dalšího zdravotního 

personálu, bylo podle všech 7 matek nedostačující, často nepřišli vůbec, jinde 

přicházeli s velkým zpožděním. Lékaři rodiče většinou ani neupozornili, že mají 

nárok na rehabilitaci nebo kompenzační pomůcky. O možnosti využít služby rané 

péče je také nikdo ze zdravotnického personálu informoval, ani je neodkázal na 

žádné jiné podpůrné služby. O rané péči se nejčastěji matky dozvěděly od 

kamarádek nebo známých, které měly podobně postižené dítě. Další informace se 

dozvídali například z internetu nebo prostřednictvím podpůrných skupin. Paní 

Jana dostávala informace v poradně pro nedonošené děti, ty byly ale spíše 

zdravotního charakteru. 

Paní Kateřina: (dcera Jana, 20 let): „Například na neurologii nás vůbec 

neupozornili, kde máme získat třeba speciální kočár nebo židli nebo jiný pomůcky 
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pro Janičku, nebo ani to, že to hradí pojišťovna. Ortopedický boty to byl na 

začátku taky hroznej problém. Dětská lékařka ta byla absolutně neznalá. Vlastně, 

co jsme si nesehnali sami, to jsme neměli.“ 

Paní Lucie (syn Lukáš, 17let): „S Lukáškem se muselo všechno obráceně(…) 

.Tohle je hrozný, když vás  nikdo nenavede a nemáte cestu po který jít a jak to 

postupně přidávat, a nebo prostě nahradit, tak to člověk není schopnej, ač už 

může být rodič, tak stejně není schopnej na to přijít a vůbec ho to nenapadne.“  

Paní Jana: „Jakoby v raný péči, jako takový, my jsme nikdy nebyli. Nás jakoby v té 

době fakt nikdo neoslovil, úplně jako malinký, ale do téhle speciálky do Ústí 

(SPC), jsme začali jezdit, když Pavlíkovi byly 2 roky. Dostali jsme se k tomu přes 

jednu kamarádku. V té době jsme si mohli ještě vybrat, nebylo to přesně daný, teď 

spadáme pod Hradec.“ 

 Paní Lída (syn Tomáš, 20 let): „Ne, v tý době vůbec nic takovýho nebylo, před 20 

lety, když se tohle dítě narodilo. Žádná raná péče nebo ty centra,(….) První 

k čemu jsme se dostali byl pak vlastně ten Orion. To bylo nějak v 6 letech(….) 

Nejvíc jsme se dozvěděli, když jsme se tam sešli a teďka vyjmenovali si ty 

poznatky, kdo kde byl u kterého lékaře.“ 

Paní Lucie (syn Lukáš 17 let): „To bylo strašně až pozdě, než jsme se někam 

dostali. Raná péče třeba byla v Ústí (nad Orlicí), ale tam nám zase řekli, že tam 

nepatříme, tak nás převeleli do Hradce. Tam nás zase odkázali na SPC v Hradci, 

takže tam jsme jezdili, pak zase do Náchoda.“ 

Paní Jaruše zase od samého narození dcery byla napojená na Klub rodičů a přátel 

dětí s Downovým syndromem v Praze, který vydává informační příručky pro 

rodiče. 

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Ke mně se ta příručka nedostala, přestože 

vím, že tam byla tý době, no a aby si prý ty rodiče nedělali takový naděje, že by si 

pak mohli stěžovat, že to zas tak optimistické nebylo.“ 

 Matky si také často stěžovaly na přístup lékařů, nejenom, že je málo nebo 

vůbec informovali o možnostech péče, ale často je od péče úplně odrazovali. 
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Říkali jim, že je mají umístit do ústavu, že to pro ně bude jednodušší a bude tam o 

dítě lépe postaráno. 

Paní Jana (syn Pavel, 19 let): „Tam zas nás hrozně zrazovali z toho, že v životě se 

nic nenaučí, že prostě nebude, že ani neudrží moč, no prostě takovýhle věci. To 

bylo hrozný.“ 

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Já jsem musela snad 5x podepsat reverz, že 

nechci na tu amniocentézu, až jsem až změnila doktora, protože když jsem po 

posledním vyšetření, co sem u něj byla, přišla s pláčem, potom co mi řekl, že 

společnost nemá zájem, aby se rodily postižený děti. Tak jsem to prostě psychicky 

neunesla.“ 

Paní Dominika (syn Filip, 26 let): „Mně normálně tehdy doktor řekl, že jsem ještě 

mladá, ať si nekazím život, dám Filipa do ústavu a co nejrychleji si pořídím nový 

dítě.“ 

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Myslím si, že právě tu naději, že to je 

nevětší zločin, který ty doktoři páchaj na těch maminkách po narození, že jim 

berou neději. Jako pro mě naprosto nepochopitelnej důvod, proč. Žádnej 

důvod, který jsem od nich vyslechla mi nepřipadal jako smysluplenej.“ 

 

4.4.2 Vzdělávání postižených dětí z těchto rodin 

 Zkušenosti rodičů handicapovaných dětí se školním a předškolním 

systémem jsou různé, ale povětšinou spíše dobré. O integraci maminky hovoří 

také ambivalentně, některé mají dobré zkušenosti, jiné naopak, nejstarší Filip 

například integrací neprošel vůbec. Většina matek si pochvalují zejména dobrou 

integraci v mateřských školách a na prvním stupni základní školy. Dvě z dětí 

mělo asistenty už v mateřské školce, tři potom na základní škole, to už byli 

pověčnou asistenti pedagogičtí. Na vyšších stupních už většina dětí začínala mít 

větší problémy a musely přejít na školu speciální nebo praktickou, pouze Tomáš 

dokončil klasické 9leté základní vzdělání, s individuálním plánem. V podstatě 
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všechny maminky chtějí udržet své děti ve škole co nejdéle, hlavně kvůli tomu, že 

je o ně kvalitně postaráno a smysluplně tráví čas, také se snaží často udržet dítě 

v integrační třídě, ale občas se to nepodaří.  

Paní Jaruše: Tady se hodně povedla integrace v tom školkovým věku a v mladším 

školním věku, Kája šla vlastně normálně ve 3 letech do školky bez asistentky(…). 

Kája měla možnost chodit na plavání se zdravejma dětma, na zpívánky,brali jí i 

na tábor příměstský z Domu dětí…“ 

Paní Jana (syn Pavel, 19 let): „On začal chodit do školky ve 4 letech, to ještě byla 

prímová doba (rok 2001), že byla ještě moderní integrace se vším všudy, že se to i 

podporovalo finančně, takže si prošel krásným obdobím, kde byl ve třídě se 

zdravýma spolužákama, kde měli sníženej počet dětí, byl na něj čas(…).“ 

Paní Lída (syn Tomáš 20 let): „Pak tady byl problém kam do školy, žádná 

základka ho nechtěla, to nebyla ještě žádná integrace, s tím, že Tom vůbec 

nemluvil(…).“ 

Paní Jaruše (dcera Karolína 14 let): Já jsem byla velkej zastánce integrace a došla 

jsem k závěru, že v naší republice to nemůže fungovat, naše společnost na to ještě 

není připravená. Hlavně naše školství je natolik nezdravej systém, že nemůže 

udělat zázemí pro postižený děti, protože jednoduše a prostě je zaměřený na 

výkon. Kdyby existoval individuální přístup k těm dětem ve škole, tak by to 

samozřejmě, pomohlo i těm dalším. Kája třeba byla oblíbená ve škole, těma 

dyslektikama a cikánskejma dětma, protože tam prostě byl někdo horší než 

oni(….) ty jí pomáhali ze všech sil.  

Paní Petra (dcera Denisa 6 let): „Deniska normálně chodí do MŠ u nás, což je 

fajn, ale paní řiditelka ji k nám na vesnici do školy nechce vzít, hlavně prý kvůli 

hyperaktivitě(…)“ 

 

Paní Jaruše (dcera Karolína 14 let): „V podstatě by mohla na tábor přes Orion, 

ale ona tam nechce, tím, že prošla tou integrací, má to ten jeden negativní dopad, 

že ona se v podstatě vyhýbá společnosti dětí, zdravotně postiženejm, ale ty zdravý 

se zas v jejím věku vyhýbají jí, tak to je těžký.“ 
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 Karolínka přestoupila ze druhého stupně ZŠ, kde měla i asistentku na 

speciální školu v Dobrušce. Paní učitelka ji sice do třídy díky integračním tlakům 

přijela, ale vnitřně s tím nesouhlasila. 

Paní Jaruše: „Já bych řekla, že se to nepovedlo s tou paní učitelkou, ona do toho 

byla asi tlačená od školy, ale prostě s tím nesouhlasila vnitřně, že by tam měla mít 

takový dítě a to prostě nepřednastavíš.“ 

4.4.3 Sociální služby, které rodiny využívaly a jejích vzájemná 

návaznost 

 Jak jsem zde již zmínila, pouze 2 rodiny využívaly služby rané péče. 

Služba, která byla více využívaná, byly a jsou speciálně pedagogická střediska, to 

nejbližší v Ústí nad Orlicí, navštěvovaly nebo navštěvují 4 rodiny, další střediska, 

která jsou rodinami navštěvována jsou v Hradci Králové a Náchodě. Pouze jedna 

rodina tyto služby nevyužila. Jedna rodina využívala i služby dětského denního 

stacionáře v Hradci Králové. Všechny matky také uvedly, že navštěvovali nebo 

navštěvují logopedii a rehabilitace. Dvě jezdí do Motola na komplexní léčbu. 

Čtyři matky se svým dítětem také cvičily či cvičí Vojtovu metodu. Tři rodiny 

využívaly i služby Sdružení pro zdravotně postižené RK. Všechny rodiny 

využívají nebo využívaly služby O.S. Orion, ať už asistenci při výuce nebo 

centrum denních služeb, či jiné aktivity.  

Paní Jana (syn Pavel 19 let): „My jsme do tý spcecky jezdili a potom pak paní 

jednou za 14 dní vždycky přijela k nám…pracovala s ním formou hry, dávala nám 

i na doma úkoly, různé pomůcky nám půjčovali,…to byl ten dobrej základ.“ 

Paní Kateřina (dcera Jana, 20 let): „Tak my jsme souběžně využívali Orion a pak 

jsme jezdili do toho Kamínku, to je to SPC v Ústí, tam byla skvělá ta paní 

Doudová, ta nám opravdu hodně pomohla, no a pak jsme nějaký čas jezdili ještě 

do SPC do Náchoda, ona tam vlastně paní Doudová přešla, takže my jsme šli tak 

trochu za ní. „   

Paní Lída (syn Tomáš, 20 let): „Tak Tomáš vlastně ze školy jezdí 3x týdně do 

Orionu na kroužky, tam je sváží ten autobus, to jsem moc ráda, protože já bych na 

to neměla čas ho tam vozit, někdy v tý době ještě učím. Takže jedině díky tomuhle 



82 

 

a díky tady tý kavárně, přežíváme, že jo(…). Já si neumím představit, kdyby tady 

tohle neměl, já bych musela zůstat doma, teď bych musela ten volný čas řešit já, 

cože taky není vůbec lehký.“  

 Když jsem se matek ptala, jestli si myslí, že spolu jednotlivé služby 

komunikovaly a jestli prostřednictvím jedné získaly třeba kontakt na jinou službu, 

většina z nich odpověděla, že spíše nekomunikovaly nebo že to nemohou moc 

posoudit. Čtyři maminky však přímo uvedly, že nejvíce informací a doporučení na 

jiné dostupné služby dostávaly od O. S. Orion, ten je odkazoval nejčastěji na SPC 

v Ústí nad Orlicí a Náchodě, také na oblastní Charitu v Rychnově n. Kn. nebo 

organizaci Pferda. Maminky si stěžovaly zejména na špatnou komunikaci a 

spolupráci ze strany lékařů. Jak už je zde zmíněno, nikdo ze zdravotního 

personálu rodinám žádné služby nenabídl.  

Paní Dominika (syn Filip, 26 let): „Když už jsme pak začali chodit do Orionu, tak 

tam nám poradili v Rychnově tu Charitu, to ještě Orion neměl tolik služeb, tak 

jsem Filipa občas dávala do toho stacionáře.“ 

Paní Lída (syn Tomáš, 20 le): „Nejhorší to bylo s těma doktorama, oni si ty 

informace vůbec nepředávali mi připadalo, u každého doktora kam jsme přišli 

jsem musela pořád opakovat to samý, o tam jak na tom Filip je a tak, některý ani 

nechtěli číst zprávy těch dalších lékařů(…). To bylo tak vyčerpávající, to si ani 

neumíte představit.“ 

4.4.4 Služby, které ve vybraných oblastech chybí a překážky 

v jejich dostupnosti 

 K otázce množství služeb pro jejich děti se maminky také vyslovovaly 

různě. Všechny shodně říkaly, že se to určitě zlepšilo od narození jejich dětí, ale 

krom dvou, které říkaly, že jím přijde množství služeb dostatečné, shodně 

hovořily a nedostatku služeb, zvláště pak pro starší děti a dospělé. Největší 

problém vidí v nedostatku respitní péče, ta v současné době chybí v obou 

správních obvodech. Velká část matek si také stěžuje na malé množství péče 

domácí. Žádná z pečovatelských služeb v okolí (kromě Centra domácí péče 

v Českém Meziříčí, vzdáleném téměř 30 km od Rychnova n. Kň.) neposkytuje 



83 

 

svoje služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jelikož všechny děti mnou 

oslovených rodičů pobírají buď III. nebo IV. stupeň příspěvku na péči, tedy velká 

a úplná závislost na péči jiné osoby, nemohou je téměř nikdy nechat bez dozoru. 

Pouze jeden chlapec dochází 2x týdně na 4 hodiny na pracovní rehabilitaci do 

kavárny Láry Fáry. Ostatní na to buď ještě nemají věk nebo jejich postižení není 

slučitelné s náplní práce. Filip, který by do kavárny chtěl chodit, čeká na uvolnění 

místa, spolu s ním, ale dalších více jak 10 handicapovaných. 

Paní Dominika (syn Filip, 26 let): „Mně přijde, že za nás žádný služby pořádně 

nebyly, raná péče vůbec nebyla, vůbec jsme nevěděli co, nikdo nám nic neřek, 

neporadil, to bylo hrozný. Pak jsme začali chodit do tý Charity v Rychnově, tak 

aspoň něco bylo, no a pak Orion, tam je Filip do dnes, to jsem ráda, protože jinak 

by neměl co dělat, já taky nevím, co pro něj furt vymejšlet(…). Jako dneska je to 

s těma službama o hodně lepší, dnes to mají ty maminky jednodušší.“ 

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „V podstatě postrádám hodně věcí 

v tomhlectom, co vím, že v jiných městech funguje. V Dobrušce je v podstatě jedna 

služba, která poskytuje služby rodinám s postiženejma děckama, a to je farní 

charita, původně byla taky jediná, která poskytovala péči i v sobotu a v neděli. Ze 

začátku to šlo, ale pak začali mít finanční potíže, tak museli snížit stavy  a teď 

k nám nemá kdo chodit, protože ta paní, co k nám chodila, teď chodí někam jinam 

a nikoho jiného už nemají, tak teď mi jen jedna pracovnice vyzvedne Káju ze školy 

a odvede ji na kroužek(…). Takže hlavně nějaká služba, která by nám Káju 

pohlídala, když chcem jít třeba s manželem večer někam ven, vždyť my už se ani 

jednou za rok na ples nedostanem a to jsme tak rádi tancovali.“  

Paní Kateřina (dcera Jana, 20 let): „Já bych řekla, že ty služby tady teď i docela 

jsou, ale tím, že je Janička na vozíku, tak jich pro nás spousta není dostupná, 

třeba ten tréninkovej byt kam by chtěla chodit nebo vlastně všechny služby od 

Pferdy.“ 

 Překážky v dostupnosti sociálních služeb pro svoje děti, vidí také téměř 

každá maminka jinak. Někomu přijde překážkou vzdálenost od služeb a to 

zejména paní Jaruši, žijící se svou rodinou v Dobrušce. Jiná vidí problém 

integraci, tedy spíše nepochopení ze strany učitelů. Ale téměř všechny shodně 
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hovoří o problému najít nějakého dobrého lékaře, který by jim vyhovoval po 

všech stránkách.  

Paní Lucie (syn Lukáš, 17 let): „Mně příjde, že největší překážkou nebo takovým 

problémem je najít dobrého lékaře. My jsme jich navštívili tolik, že vám je ani 

nejsem schopná vyjmenovat.“ 

Paní Petra (dcera Deniska, 6 let): „Jedinou překážkou u  nás je, že paní řiditelka 

asi ještě nepochopila princip integrace.“ 

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Pro Káju je to prostě daleko, aby jezdila 

až do Rychnova na nějaké kroužky. Když přijde v půl 2. ze školy, hodinu by 

se kodrcala nějakým prostředkem do Rychnova, aby tam byla hodinu a půl a 

pak zase zpátky, navíc má ty velký problémy se skoliózou. Ta by z toho byla 

akorát zničená.“  

4.4.5 Změny finančních, sociálních, psychologických a 

bytových specifik po narození postiženého dítěte 

 Přestože maminky říkaly, že na finanční stránku při postižení svého 

dítěte příliš nepřihlížely, všechny, kromě jedné, se shodly, že tuto sféru jejich 

života to ovlivnilo a někdy dosti významně. Tři maminky po narození jejich 

postiženého dítěte už do práce vůbec nenastoupily, z toho jedna po 10 letech 

v domácnosti začala pracovat na poloviční úvazek. Tyto maminky hovoří 

hlavně o nejistotě, jestli jim bude přiznán důchod a jak velký, když téměř celý 

život nepracovaly. Ze zákona tyto ženy mají na nějaký důchod nárok, protože 

plní takzvané náhradní plnění, kdy pečují o osobu s II. III. nebo IV. stupněm 

závislosti na péči jiné osoby. Všechny matky hovoří o zvýšených nákladech, 

zejména na zvláštní pomůcky, financování služeb a péče nebo třeba léky a 

vitamíny.  

 

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Větší náklady to bezesporu obnáší, 

defakto to má hlavně velkej důsledek do budoucna, protože já vůbec nevím, co 
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bude ohledně mého důchodu, bude- li nějaký. A jestli Káje bude přiznaný 

důchod a jestli já budu mít péči až do svého důchodu.“ 

 

Paní Kateřina (dcera Jana, 20 let): „Jako ty náklady jsou určitě větší než když 

máte normální děti, ještě tím, že je Janička na vozíku, tak ty pomůcky, vozík, 

zvedák, to všechno stojí takových peněz a navíc to věčný lítání po doktorech.“ 

 

 Co se týče změny sociálních kontaktů, tak k této otázce se mi dostávalo 

také hodně různorodých odpovědí. Nejčastěji maminky hovořily o ztrátě 

původních přátel a navázání nových přátelství s rodinami, které mají také dítě 

s postižením. Důležitou úlohu v tomto setkávání hraje O. S. Orion. Dvě 

maminky, ale naopak tvrdí, že je jejich původní přátelé podpořili a že díky 

postižení jejich dítěte získaly i nová přátelství. Někteří rodiče s báli s dítětem 

na veřejnost vůbec vycházet a téměř se izolovali od okolního světa. Velká část 

maminek také mluvila o tom, že někteří lidé kolem nich často nevěděli, jak 

s nimi, tak i s jejich dítětem komunikovat, že raději kontakty úplně rozvázaly. 

 

Paní Lída (syn Tomáš, 20 let): „S takovýmhle dítětem, no my jsme pak ani 

nikam nechtěli chodit, no protože každý se koukal, otáčí se, on byl takovej 

divokej a ještě ta mluva, že jo. I ke známým jsme se báli, on by takovej 

neohrabanej, tak aby něco nerozbil. My jsme se tady vlastně mohli s těma 

lidma sejít a někam s nima jet, protože oni už to chápali, každý měl nějaký ten 

svůj problém.“ (O. S. Orion) 

 

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Potvrdilo mi to, že jsem si dobře vybrala 

své přátele, neexistuje, že bych měla problém s někým ze svých bývalých 

kamarádů, naopak jako tam jsem zažila hodně velkou podporu a myslím si, že 

jsem díky Káje poznala hodně zajímavejch lidí a navázala přátelství ve věku, 

kdy lidi už většinou nový přátelství nenavazují. To bych hodnotila pozitivně. 

Jestli tím myslíš i partnerský vztah, tak to na dlouho náš vztah hodně 

poškodilo(…).“ 
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Paní Lucie (syn Lukáš, 17 let): „Určitě se ty sociální vztahy a kontakty 

změnily, hlavně ze začátku spousta lidí vůbec nevěděla, jak s námi mluvit, aby 

se nás třeba nějak nedotkli nebo tak nebo nevěděli jestli na Lukiho můžou  

vůbec mluvit. Takže se spoustou známých, se kterými jsme se kdysi scházeli, se  

teď už vůbec nescházíme, ale tak zase jsme poznali, kdo jsou opravdoví 

přátelé.“ 

 

 Když jsem se maminek ptala, jestli se u nich nějakým způsobem 

změnila psychologická specifika, či jejich charakter, hodně z nich mluvilo o 

počátečním šoku a pocitu beznaděje. Časem začala část z nich být hrdá na to, 

jak zvládají péči o své postižené dítě. Některé maminky mluví o velkém 

pocitu  únavy až téměř vyhoření, zejména kvůli náročné každodenní péči o své 

dítě. 

 

Paní Petra (dcera Deniska, 6 let): „Mě to posílilo, naučila jsem se za dceru 

rvát, abych jí poskytla maximum výhod. Občas ale taky přichází  pocit únavy a 

vyhoření, nemám sílu s ní někdy doma pracovat, stále ji musím hlídat, někdy to 

je hodně těžký, hlavně i proto, že je dost hyperaktivní.“ 

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Působím silnější na okolí, vlastně 

spousta lidí mi říká, že jsem strašně silný člověk, já si to nemyslím jo, já si 

myslím, že jsem v podstatě jela na hranici svých možností, ale tím, že  vlastně v 

době, kdy se mi narodila Kája jsem byla věřící, tak si myslím, že jsem 

minimálně naději mohla čerpat od někudy jinud.“ 

Paní Lucie (syn Lukáš, 17 let): „Úplně ze začátku to byl šok, pak jsem na sebe 

byla hrdá, jak to zvládám, ale poslední dobou už mě síly bohužel opouštějí, ale 

snažím se přes veškerý zdravotní problémy vše zvládnout. Jen co mě nejvíc 

tíží, je to, co bude až tu nebudu.“ 

 Všechny maminky potvrdily, že musely nějaký způsobem upravit svůj 

byt či dům nebo se dokonce přestěhovat. Některé rodiny se musely 

přizpůsobovat sice jen drobnými úpravami jako je výměna linolea za koberce, 
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s cílem eliminovat klouzání nebo uklízení křehkých věcí, protože syn rád hází 

předměty, ale jiné musely dělat velké úpravy, stěhovat se v rámci domu nebo 

se dokonce úplně přestěhovat.  

Paní Lucie (syn Lukáš, 17 let): „My jsme se spíš museli smířit s tím, že syn 

bude dojíždět daleko do školy, protože u nás nic není.“ 

Paní Kateřina (dcera Jana, 20 let): „To my jsme museli dělat spoustu úprav 

v bytě. Nejdřív jsme se vlastně přestěhovali do přízemí, protože Janička už 

začala být těžká a manžel jí nemohl pořád tahat. Pak jsme nechali vybudovat 

výtah u vstupních dveří a časem jsme museli udělat i bezbariérovou 

koupelnu.“ 

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Dokonce přemýšlíme, že se přestěhujeme 

do Brna, tak mám tam dvě další děti a hlavně je tam mnohem víc možností pro 

dítě s Downovým syndromem, včetně toho, že tam funguje třeba to sdružení 

Úsměvy, přímo jako organizace pro rodiče a děti s Downovým syndromem, 

pořádají různé akce, tábor,(…).“ 

Paní Jana (syn Pavel, 19 let): „My jsme se pak přestěhovali tady z Rychnova, 

protože jsme zjistili, že to dál prostě nepůjde, že přeci jenom ten vozík, tak 

jsme začli shánět nějakej domeček, tady byly hrozně drahý, tak jsme šli na 

vesnici no, dům byl o polovinu levnější, ale zas je to z ruky.  

4.4.6 Komunikace s úřady, využívání příspěvku na péči, 

kompenzační pomůcky, automobil a mobilitu 

 Všechny děti s postižením z vybraných rodiny pobírají vzhledem ke 

svému postižení příspěvek na péči, a to příspěvky III. a IV. stupně. Všechny 

děti také pobírají příspěvek na mobilitu. Tři rodiny dostaly příspěvek na 

automobil i na úpravu automobilu. Většina rodin využívá i příspěvku na 

kompenzační pomůcky, nejčastěji to jsou vozíky, zvedáky, speciální kola či 

kočárky nebo počítač. Dvou rodinám, které se starají o dítě na vozíku, byl 
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přiznán také příspěvek na úpravu koupelny a WC. Některé rodiny však o 

možnosti příspěvků dlouhou dobu vůbec nevěděly.  

Paní Jana (syn Pavel, 19 let): „Dřív jsme potřebovali rehabilitační stůl, 

příspěvek na takovýto trojkolo jsme dostali, příspěvek na auto s plošinou, to 

byla velká zásadní pomoc, protože potom když Péťa dostal električek(…). 

V novým domě jsme upravovali taky koupelnu a stavěli uvnitř výtah, to bylo 

bez problému, to nám celý uhradili, to ještě v tý době bylo, pak si myslím, že to 

maličko přitvrdili(…). Zvedák  máme taky, to je taky hrozně velká 

pomůcka(…).“ 

Paní Lucie (syn Lukáš, 17 let): „Využívali jsme pouze, co nám schválili, kvůli 

mentálnímu postižení nemá Lukáš nárok na všechno. Hlavně jsme ani netušili, 

že něco takového je, to nám řekli až v Orionu, tak jsme to zkusili.“ 

 Když jsem se maminek ptala, kam nejvíce plynou peníze z příspěvku 

na péči, nejčastější odpověď byla na služby pro dítě, zejména na služby O.S. 

Orion. Některé říkaly, že plyne do rodinného rozpočtu, protože jsou ženami 

v domácnosti a pečují o své dítě. Často také na další pomůcky, hygienické 

potřeby nebo vitamíny.  

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Máme III. stupeň a využíváme ho na to, 

abych já nemusela chodit do práce a mohla se Káje celodenně věnovat. 

V podstatě v dnešní době si platíme i lecjakou zdravotní péči(…). Bereme taky 

příspěvek na mobilitu, těch 800. No a s pomůckama jsme to nakonec vždycky 

vzdali, my jsme třeba uvažovali o speciální sedačce do auta (…), ale nakonec 

z toho vždycky vyšlo, že ty pomůcky jsou tak nesmyslně drahý, i když polovinu 

zaplatí pojišťovna, teda z  městkýho úřadu, ale furt je to hrozně drahý, takže 

jsme vždycky nakonec koupili něco jiného.“  

Paní Dominika (syn Filip, 26 let):  „U nás jdou téměř 4000 na pobyt Filipa 

v Orionu, zbytek jde na stravu a ostatní potřeby, ale samozřejmě je to hrozná 

žebračina.“ 
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 Co se týče komunikace s úřady, mají téměř všechny maminky dobrou 

zkušenost. Pokud se prý setkaly s neochotou nebo povýšeným chováním, bylo 

to prý spíše výjimečně.  

Paní Jana (syn Pavel, 19 let): „S těma ženskejma se tam dá mluvit, pravda, že 

tam byla dřív paní, to bylo, když jsme chtěli počítač pro Pavla do školy, tak ta 

teda byl taková, jak když to dává ze svýho. Ještě si šla zkontrolovat, jestli to 

má vážně do školy a jaký to má programy(…). No ta byla hrozná.“ 

Paní Jaruše (dcera Karolína, 14 let): „Takže jako co se týče vstřícnosti, když 

jsem potřebovala nějakou kompenzační pomůcku, si myslím, že tady na úřadě 

jsou velice vstřícný.“ 
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5  DISKUZE 

 Cílem základní otázky výzkumu bylo zjistit, jak vnímají dostupnost a 

návaznost sociálních a návazných služeb pro svoje děti s mentálním nebo 

kombinovaným postižením, jejich rodiče. Tuto oblast se mi podle mého 

názoru podařilo dobře zmapovat hlavně díky vstřícnosti a velkému množství 

informací, které mi maminky, někdy až v hodinu a půl dlouhých rozhovorech, 

poskytly. Abych mohla lépe posoudit množství a dostupnost služeb, vyhledala 

jsem na internetu všechny poskytovatele sociálních i návazných služeb ve 

vybraných správních obvodech.  

 Z komplexního pohledu si maminky stěžovaly zejména na špatné 

zacházení a nedostatek informací ze strany lékařské personálu. Příběhy, které 

jsem několikrát vyslechla, byly pro mne doslova šokující. Nevěřila bych, že 

v době před 14 lety, i kratší, byli lékaři schopni opakovaně doporučovat 

matkám odložení dítěte do ústavního zařízení, říkat jim, že jejich dítě bude 

nevzdělatelné a nevychovatelné nebo je nutit k velice rizikové amniocentéze. 

Nejednou si matky stěžovaly i na způsob sdělení lékařů o tom, že se jejich dítě 

narodilo s postižením.   

 V tomto ohledu bych viděla jako zásadní větší vzdělávání lékařů 

v oblasti sociální a psychologické a také nácvik praktických dovedností při 

komunikaci s rodiči, ohledně jejich dítěte s postižením. Ukázalo se, že lékaři 

zřejmě nic netuší o službách, které dnes již dobře zajistí péči i o těžce 

postiženého člověka v jeho přirozeném prostředí, o deinstitucionalizaci nebo 

zatížení státního aparátu, při velkém množství handicapovaných v ústavech 

sociální péče. Co se týče sdělování rodičům narození dítěte s postižením, 

viděla bych jako ideální možnost přenechat tuto úlohu sociálním pracovnicím 

v nemocnicích, kteří k tomuto účelu mají praktické vzdělání a většinou i větší 

empatii, která v mnohých případech lékařům zcela chybí, ale z lékařského 

hlediska toto bohužel není možné. Sociální pracovnice však může po porodu 

s rodiči více pracovat a potřebné služby jim doporučit.    

 Návaznost zdravotních služeb na služby sociální se tedy ukázala jako 

naprosto nefungující, maminky si musely veškeré informace shánět buď samy 

pomocí internetu, kamarádů, či známých nebo prostřednictvím O.S. Orion. 
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Přesto, že služba rané péče funguje už více než 20 či 25 let, ukázalo se, že 

lékaři a jiný zdravotnický personál o této službě pravděpodobně nevědí, nebo 

před 10 lety alespoň nevěděli, a rodičům ji nenabízeli.  

 Řešením tohoto problému, by bylo informovat lékaře a jiný 

zdravotnický personál o této i jiných službách a doporučit jim, aby na možnost 

využít služby rané péče či speciálně pedagogických center rodiče 

upozorňovali.  

 Při mapování sociálních a návazných služeb pro osoby s mentálním a 

kombinovaným postižením jsem narazila zejména na nedostatek respitní péče 

a také péče domácího typu pro tuto skupinu osob ve vybraných lokalitách.  

 Na nedostatečnost a absenci těchto služeb si však stěžují především 

matky, které hovoří o nemožnosti opustit své dítě na dobu delší, než jedno 

dopoledne či odpoledne. Mnoho rodin nemá nikoho, kdo by se jim o dítě 

postaral a některé i desítky let pečují o své dítě bez jediného dne odpočinku.  

Maminky často hovořily o strachu, že nevědí, co by dělaly, kdyby musely 

třeba na operaci, spoustu z nich vyslovila obavy, co bude, až se o děti nebudou 

moci starat. Více maminek by však spíše, než respitní péči, uvítaly 24 hodinou 

péči v domácím prostředí, kde to dítě dobře zná a má své zázemí. Tyto služby 

však ve vybraných oblastech neposkytuje žádná organizace. Co se týče 

dostupnosti pečovatelských služeb na Rychnovsku a Dobrušsku, je jejich 

množství a kapacita značně omezená, v obou správních obvodech je 6 

pečovatelských služeb, ale pouze jedna poskytuje 24 hodinou péči. Nejbližší 

služba, která takovou péči poskytuje je Služba domácí péče v Českém 

Meziříčí, vzdáleném od Rychnova n. Kn. 30 km, jejíž kapacita je v současné 

době plně obsazena.  Řešením pro matky by tedy bylo zřízení další 

pečovatelské služby s 24 hodinou péči nebo alespoň rozšíření provozní doby 

stávajících pečovatelských služeb, které v současnosti poskytují péči pouze do 

20:00 hodin. 

 O dlouhodobém nedostatku respitní péče se ví už nejen mezi 

pečujícími osobami, kteří by si rádi občas odpočinuli, avšak taková služba jim 
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v okolí chybí, ale i na příslušném krajském odboru, kde už se delší dobu jedná, 

ve spolupráci s organizacemi, jak tuto situaci vyřešit. Kraj chce vzít realizaci 

respitní péče na Rychnovsku na sebe a jedním z plánu je poskytovat tyto 

služby v  Ústavu sociální péče Domečky v Rychnově n. Kn., kde se po 

transformaci uvolnilo několik domků po klientech, kteří odešli do jiného typu 

bydlení. Z rozhovorů s pracovníky O.S. Orion ovšem vyplynulo, že 

zrealizování této služby bude ještě nějakou dobu trvat a to hlavně díky 

přehnané byrokracii. O.S. Orion se samo nabídlo, že by respitní péči zahrnulo 

do svých služeb, ale Královehradecký kraj, chce vzít zřízení této služby do 

svých rukou.  

 Návaznost jednotlivých sociálních služeb matky posuzovaly velice 

těžko, některé říkaly, že spolu služby nekomunikovaly a příliš na sebe 

nenavazovaly, později se však ukázalo, že hovoří spíše o různých 

specializovaných lékařích, lékařských zařízeních a rehabilitacích, které si 

informace nesdílely a navzájem spolu nekomunikovaly, ani rodiny neodkázaly 

na jiné služby. Později totiž z rozhovorů vyplynulo, že pět rodin bylo díky 

O.S. Orion navázáno na jiné sociální služby, jako jsou speciálně pedagogická 

střediska, oblastní charita v Rychnově n. Kn. nebo organizace Pferda. Zároveň 

je organizace informovala o možnostech využití různých příspěvků a o 

legislativních záležitostech ohledně postiženého dítěte a jeho zajištění. Navíc 

úzce spolupracuje s Mateřskou školou Láň a Základní a praktickou školou 

Kolowratská, kde je pro děti, které končí výuku dříve, zřízena školní družina a 

po ukončení vyučování odváží smluvený autobus, společnosti Audis bus, 

všechny děti na odpolední aktivity. Dalším významným poskytovatelem 

služeb, pro tuto skupinu osob, je občanské sdružení Pferda, které je určeno 

osobám starším 18 let. Tuto službu využívá pouze jedno dítě mnou oslovených 

rodičů, zájem o službu je však i u dalších osob s tímto postižením, jeho 

kapacita je však dlouhodobě zaplněna. Některé děti oslovených rodičů však 

trpí takovým postižením, že by práci v tréninkových kavárnách, pekárně nebo 

úklidové firmě nezvládly. Dalším problémem je i bariérovost tréninkového 
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bytu, který je pro dvě děti oslovených rodin, kteří jsou na vozíku, nedostupný, 

a to zejména díky jeho špatnému umístění v panelákovém domě.  

 Jelikož je O.S. Orion nejvýznamnějším a v podstatě jediným, 

poskytovatelem sociálních služeb pro děti a mladší dospělé osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením v obou správních obvodech, sehrává tedy 

v rodinách dětí s postižením zásadní roli. Z rozhovoru vyplývá, že plní dle 8. 

standartu kvality i povinnost informovat a doporučit klientům další dostupné 

služby. Rodiče si zejména pochvalují skutečnost, že potom, co jejich děti 

zdárně ukončily základní, speciální či praktickou školu, mají šanci navštěvovat 

Centru denních služeb O.S. Orion a nadále tak rozvíjet dovednosti při 

rozmanitých odpoledních aktivitách, spojené s možností smysluplně trávit 

volný čas ve společnosti vrstevníků.  

 Ve výzkumu se také potvrdil předpokládaný fakt o snížené dostupnosti 

sociálních služeb v izolovanějších částech bývalého okresu. Ačkoli má město 

Dobruška asi 7000 obyvatel, množství a rozmanitost služeb přímo ve městě i 

jeho okolí je značně omezená. Přímo ve městě funguje pouze osobní asistence 

a pečovatelská služba, která však neposkytuje 24 hodinovou péči. Oslovené 

mamince i zde chybí zejména respitní služby nebo lépe celodenní služby 

domácí péče, ale i další služby. Rovněž uváděla, že díky těžké skolióze je pro 

její dceru značně vyčerpávající a obtížné, cestovat 20 km do Rychnova n. Kn. 

na odpolední aktivity nebo na jiné společenské akce organizované O.S. Orion. 

Díky tomuto se cítí dosti izolovaně a s manželem už delší dobu uvažují o 

přestěhování do Brna, kde bude nabídka služeb pro dceru s Downovým 

syndromem rozmanitější. Doporučení jsou v tomto ohledu dosti obtížná. 

Otázkou je, na kolik je 7000 město schopné poskytovat volnočasové aktivity 

pro zdravotně postižené. Možné by bylo vytvoření různých odpoledních 

aktivit přímo ve speciální škole, kterou Karolínka navštěvuje, iniciativa by 

však musela nejspíše přijít zejména ze strany rodičů.  
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6 ZÁVĚR  

 Rozvoj a transformace sociálních služeb pro zdravotně postižené jsou 

za posledních 25 let viditelné a výrazné. O velkém zlepšení v množství a 

kvalitě služeb hovoří i osoby, které se s nimi sami každodenně setkávají, a to 

rodiče postižených dětí. 

 Do 90. let 20. století, byly služby pro osoby s mentálním a 

kombinovaným postižením zastoupeny převážně ústavy sociální péče, a proto 

jsme mohli člověka s tímto druhem postižením, potkat na ulici jen velice 

ojediněle. Když už se rodiny rozhodly nechat si dítě s handicapem v domácí 

péči, často se obávaly s ním vycházet na veřejnost, protože se obvykle stávaly 

terčem zvědavých pohledů, nezřídka dokonce posměšků či urážek. Celkově to 

pro rodinu bylo stigmatizující a psychicky náročné. Historicky byli tito lidé 

dlouhodobě diskriminováni a opomíjeni, pro většinovou společnost bylo téma 

mentálního postižení tabu. A přestože o rovném přístupu ke všem lidem bez 

rozdílu hovoří už Deklarace lidských práv z roku 1948, o reálné rovnosti 

nemůžeme zcela hovořit ani dnes.   

 Ačkoli se mentalita lidí mění jen velice pomalu, mohu podle svého 

názoru, i z odpovědí oslovených maminek, pozorovat změny chování 

veřejnosti v přístupu k handicapovaným. Musíme věřit, že se smýšlení a 

pohled na osoby s mentálním a kombinovaným postižením, bude nadále 

zlepšovat a pro společnost se stanou tito lidé spíše inspirací a přínosem, nežli 

ekonomickou zátěží. Rozvoj a změna zaměření sociálních služeb jsou jedním 

ze základních atributů přetváření pohledu většinové společnosti na 

handicapové jedince. Nesmíme však zapomínat, že základem by měla být úcta 

a pokora ke všem lidem bez rozdílu.  
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8 PŘÍLOHY 

Příloha 1 Scénář polostukturovaného rozhovoru 

 

1. Řekněte mi prosím nějaké základní informace o vašem dítěti. 

 

2. Kdy a od koho jste se poprvé dozvěděl(a), že se vám narodí nebo už   

narodilo dítě s postižením? (pokud jste to nevěděli předem)  

 

3. Byly pro vás informace, které vám sdělili lékaři při odchodu z porodnice 

dostačující? 

 

4. Nabídli vám lékaři nějaký druh podpůrné služby? 

 

5. Informoval vás někdo o možnosti využít službu ranné péče? 

 

6. Do jakých škol vaše dítě v průběhu svého života docházelo a kam? 

 

7. Jakou sociální službu a u jaké organizace jste využili při péči o vaše dítě 

jako první? 

 

8. Jaké služby následovaly v průběhu doby? 

 

9. Navazovaly na sebe jednotlivé služby a komunikovaly spolu dané 

organizace?  

 

10. Navrhla vám některá nezisková organizace služby jiných organizací se 

stejným zaměřením? 

 

11. Přijde vám množství a kvalita služeb pro zdravotně postižené ve vašem 

okolí dostatečná? 

 

12. Myslíte si, že příchod postiženého dítěte nějakým způsobem změnilo vaši 

finanční situaci?  

 

13. Využíváte příspěvky na kompenzační pomůcky, příspěvek na mobilitu 

nebo automobil?  

 

14. Ovlivnilo narození vašeho dítěte vaše sociální vztahy? Co se změnilo? 

Uzavřel se vám nějaký okruh známých a jiný třeba otevřel? 

 

15. Změnila se u vás po příchodu dítěte do rodiny psychologická 

(psychosomatická) specifika ať už kladné nebo záporné? Např. rozvinutí 

empatie, cítíte se hrdí, že zvládáte situaci, ztráta pocitu, že máte věci pod 

kontrolou, ztráta životní perspektivy, pocit beznaděje, pocit únavy, zhoršení 

zdravotního stavu,…) 
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16. Museli jste kvůli narození vašeho dítěte nějakým způsobem měnit základní 

prostředí? Přestěhovat se např. kvůli lepší dostupnosti služeb, lepší 

bezbariérovosti, sociálnímu odloučení nebo stigmatizaci, nebo dělat úpravy ve 

vašem bytě? 

 

17. Je nějaká sociální služba, která vám zde chybí? Co by vám pomohlo pro 

zlepšení situace v uvedených 4 okruzích? (finanční, sociální, psychologická, 

místní) 

 

18. Jaké cítíte překážky v dostupnosti služeb ve vašem okolí?  

 

19. Čerpáte příspěvek na péči? Jaký stupeň? Kam plyne většina peněz z tohoto 

příspěvku? 
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Příloha 2 Informační leták centra denních služeb O.S. Orion 

 

 
 

 
 

 


