
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

Problematika osamostatňování 

mladých lidí s mentálním postižením 

v České republice 

 

Jitka Svobodová 

 

 

Katedra sociální pedagogiky 

Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová 

Studijní program: Sociální práce 

Studijní obor: Pastorační a sociální práce 

 

 

Praha 2014



 

2

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci s názvem Problematika 

osamostatňování mladých lidí s mentálním postižením v ČR napsala 

samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů. 

Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu 

a soukromého studia. 

 

 

V Praze dne 18. června 2014    Jitka Svobodová 

 



 

4

 

 



Bibliografická citace 
 

Problematika osamostatňování mladých lidí s mentálním postižením v ČR 

[rukopis] : bakalářská práce / Jitka Svobodová; vedoucí práce: PaedDr. Marie 

Vorlová. -- Praha, 2014. -- 61 s. 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice osamostatňování mladých 

lidí s mentálním postižením v České republice. Mapuje možnosti, jaké lidé 

s postižením pro své osamostatnění na základě platné právní úpravy mají, 

a upozorňuje na nedostatky plnění této úpravy. Dále mapuje kroky, jaké stát 

v oblasti této problematiky podniká pro zlepšení situace. Vychází především 

z hodnot rovnosti a z práva každého jedince na svobodu volby ukotveného 

v Úmluvě o právech lidí se zdravotním postižením.  

Jádrem praktické části je komparativní případová studie, v níž autorka 

analyzuje tři příběhy výběru pobytové sociální služby pro mladého člověka 

s mentálním postižením. Příběhy představuje na základě výpovědí tří matek 

a jejich synů s mentálním postižením, kteří jsou klienty občanského sdružení 

Ramus. Práce dochází na základě analýzy k závěru, že možnosti osamostatnění 

člověka s postižením jsou ovlivněny zejména nedostatkem flexibilních 

sociálních služeb a nepřehledně uspořádanými informacemi, které se dostávají 

k potenciálním uživatelům. Součástí práce je návrh pobytové sociální služby, 

kterou by v budoucnu jmenované sdružení mohlo zřizovat. 

Klíčová slova 

člověk s mentálním postižením, sociální služby, služby sociální péče, 

transformace sociálních služeb, neformální péče, koordinátor podpory, 

komparativní případová studie  
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Summary 

This bachelor thesis focuses on the problematic of independence of young 

people with intellectual disorders in the Czech Republic. It maps the 

possibilities of these young people to become independent within the 

framework of the current legal regulations and it points out the drawbacks of 

these regulations. Moreover, this thesis maps the steps the state takes to 

improve the situation in this area. The basis for this improvement is mostly the 

values of equal chances and the right of every individual on the freedom of 

choice, which is embedded into the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. 

The core of the practical part of this thesis is a comparative case study where 

the author analyses outcomes of three different choices made by young people 

with intellectual disorders concerning living in homes provided by the social 

services. The case studies are based on the interviews with three mothers and 

their sons with intellectual disorders who are clients of a civic association 

called Ramus. This thesis concludes that the possibilities for independent life 

of a young person with intellectual disorders are limited especially by the lack 

of flexible social services and a rather chaotic way the information is presented 

to the potential users. This thesis also consists of a concept of a home for 

people with intellectual disorders, which could be in the future set up by the 

above-mentioned civic association. 

 

Keywords 

People with intellectual disorders, social services, social care services, 

transformation of social services, informal care, social care broker, 

comparative case study 
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Úvod 

Proces osamostatňování se od rodiny je přirozeným stadiem vývoje 

člověka. Různí lidé jej prožívají v různém věku: někdo se odstěhuje od rodičů 

ihned po dosažení plnoletosti, někdo až poté, co dokončí studia, někdo se také 

od rodičů neodloučí nikdy. Tato třetí varianta je však více než obvyklá u lidí 

s mentálním postižením a to hned z řady důvodů, kterým se ve své práci 

hodlám věnovat.  

V praxi dochází k situacím, kdy spolu pečující rodiče a jejich dítě 

s mentálním postižením žijí do vysokého věku a nezřídka se pak stává, že po 

smrti rodičů zůstává člověk s postižením odkázán na pomoc státu. Stát však 

často nemá jiné řešení, než umístit pozůstalé prakticky ze dne na den do 

domovů pro osoby se zdravotním postižením, kde panují zcela odlišné 

podmínky, což může pro člověka s mentálním postižením znamenat značnou 

citovou deprivaci. Dokážeme si asi představit, jak znepokojující může být 

takováto myšlenka na budoucnost jak pro rodiče, tak pro jejich děti, a to 

v různých obdobích jejich života.   

Přesné údaje o podílu osob s postižením žijících s rodinou nejsou známé, 

neboť se dosud této oblasti nevěnovala dostatečná míra pozornosti a statistiky 

uvádí pouze přibližné počty osob pečujících o své blízké. Vychází pouze 

z údajů spojených s pobíráním příspěvku na péči a nerozlišují mezi péčí 

o člověka z důvodu jeho stáří, postižení, či člověka těžce nemocného.
1
 Jako 

relevantní údaj můžeme brát celoevropskou studii Inclusion Europe věnující se 

neformální péči, podle níž v rodinách žije 65% lidí s mentálním postižením 

starších 18 let, 11% lidí žije v komunitě s nějakou mírou podpory a celých 24% 

žije v ústavních zařízeních.
2
  

V teoretické části práce si kladu za cíl zmapovat možnosti v oblasti 

samostatného bydlení mladých lidí s mentálním postižením v České republice 

a to jak z hlediska legislativního, tak z hlediska dostupnosti sociálních služeb. 

Dále pak popsat nedostatky, jaké se v systému služeb vyskytují (vycházet budu 

                                                 
1 Příspěvek k situaci pečujících osob, MPSV 2013, s. 24 
2 The Impact of Caring on Family Carers, OECD 2011, s. 18 
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zejména ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) a naopak pozitivní 

kroky, které pro zlepšení situace stát podniká. 

V praktické části práce mne pak bude zajímat, jak probíhá výběr vhodné 

pobytové služby pro člověka s mentálním postižením v realitě. Oslovila jsem 

s prosbou o rozhovor tři matky mladých mužů s mentálním postižením, kteří 

jsou ve věku mezi 24 a 27 lety, kdy je přirozené domov opouštět, a samotné 

mladé muže. Na základě rozhovorů jsem vypracovala případovou studii 

zaměřenou na proces hledání vhodného samostatného bydlení. Cílem této 

studie je navrhnout vhodnou pobytovou sociální službu, kterou by v budoucnu 

mohlo zřídit občanské sdružení Ramus, jehož klienty respondenti jsou. 

Pro skupinu osob s mentálním postižením, jsem se rozhodla, neboť jejich 

handicap jim často nedovoluje rozhodovat se zcela podle svého, svobodně, a to 

přestože je právo na svobodu volby ukotveno v Úmluvě o právech lidí se 

zdravotním postižením (OSN, 2009). Této úmluvě, dle které mají lidé 

s mentálním postižením mj. právo sami rozhodnout o tom, kde a jak budou 

bydlet, věnuji první kapitolu své práce s cílem popsat její plnění v České 

republice. 
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1. Úmluva o právech lidí se zdravotním  
postižením  

 

Hodnotovým východiskem mé práce je Úmluva OSN o právech osob se 

zdravotním postižením. V této kapitole nejprve popíši, jak a proč tato úmluva 

vznikla a jak se v ní na postižení nahlíží. Dále představím dva články Úmluvy. 

Konkrétně se budu věnovat článku 19 Úmluvy, jenž zaručuje osobám se 

zdravotním postižením právo na nezávislý způsob života a zapojení do 

společnosti. Právě ten považuji v rámci tématu osamostatňování lidí 

s mentálním postižením za zásadní.  

Druhým článkem, který představím, je čl. 33 Úmluvy. Dle tohoto článku 

by měly smluvní státy ustanovit monitorovací a kontaktní místo, které má ručit 

za to, že Úmluva bude dosahovat svého naplnění. Vybrala jsem ho proto, že se 

domnívám, že úroveň, na jaké stát upozorňuje na práva osob s postižením, je 

nižší, než by bylo vhodné.  

U obou článků zmíním současný stav jejich plnění. 

 

Postoj společnosti a její informovanost týkající se postižení má zásadní 

vliv na integraci a posléze inkluzi osob s postižením. V poslední podkapitole se 

proto zabývám tím, jak jsou principy Úmluvy medializovány. Zmíním kampaň 

projektu Podpory transformace pobytových sociálních služeb, jehož 

zřizovatelem je MPSV, a z neziskového sektoru pak kampaň Podpora ve 

svobodě, za kterou stojí občanské sdružení Proutek. 

 

1.1. Vznik Úmluvy o právech lidí se ZP 

Úmluva vznikla z potřeby umožnit lidem se zdravotním postižením 

dosáhnout uplatnění všech lidských práv a podpořit tak jejich aktivní zapojení 

do společnosti, tedy „podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání 

všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním 

postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti“.
 3

 Úmluva 

                                                 
3 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, OSN 2006, čl. 1 
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nepřináší žádná nová práva, pouze nám ukazuje, že lidé se zdravotním 

postižením mají stejná práva, jako všichni ostatní občané.  

Jako lidé se zdravotním postižením jsou podle Úmluvy považováni „lidé 

mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové poškození, které 

v interakci různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení 

do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními“.
4
  

Je doplněním sedmi dalších lidskoprávních úmluv OSN. V porovnání 

s ostatními ohroženými skupinami osob, jako jsou např. ženy a děti, neměli do 

jejího vzniku lidé s postižením samostatný lidskoprávní dokument, který by 

jim práva zaručoval v konkrétních situacích. Pouze již přijaté obecné úmluvy, 

které OSN považovala za dostatečné. Na základě tlaku mimo jiné 

i neziskových organizací Valné shromáždění OSN ustavilo výbor, který na 

Úmluvě od roku 2001 pracoval. V roce 2006 byla přijata OSN, v České 

republice vstoupila v platnost v říjnu roku 2009.
5
 

Úmluva byla vytvořena za spolupráce s občanskou společností, včetně 

osob se zdravotním postižením a jejich zastupujících organizací, které se 

podílely již na její přípravě. Skupina zástupců občanské společnosti byla 

označena jako International Disability Caucus a sloganem se stalo heslo: „Nic 

o nás, bez nás”.
6
  Česká republika od roku 2003 přispívala do fondu, ze 

kterého mohly nevládní organizace čerpat prostředky umožňující jim účast na 

zasedání. 

 

1.2. Úmluva a přístup k postižení 

Můžeme konstatovat, že Úmluva, ač jako nejrychleji sjednaná úmluva 

v historii OSN, vznikla poměrně nedávno. Články Úmluvy dosahují v České 

republice realizace zatím, dle mého názoru, poněkud pozvolna, ale jsou 

zásadním činitelem, který přispívá k naplnění rovnoprávného přístupu k lidem 

s postižením, tím že se shora podílí na změně postojů společnosti. Změny, 

                                                 
4 tamtéž 
5 MAKOVCOVÁ, Úmluva, Základní informace, s.1-3 
6 Budování struktury pro změnu, MDAC 2012, str.12 
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které ve vyspělém světě probíhaly od 50. let až do dneška, v naší zemi 

probíhají v posledních 10–20 letech.
7
  

„Hodnotový systém Úmluvy vychází z principů vymezených v článku 

3 Úmluvy. Principy zahrnují respektování přirozené důstojnosti, osobní 

nezávislosti, zahrnující také svobodu volby a samostatnosti osob; 

nediskriminace; plné a účinné zapojení a začlenění do společnosti; rovnost 

příležitostí; přístupnost; rovnoprávnost mužů a žen; respektování rozvíjejících 

se schopností dětí se zdravotním postižením a jejich práva na zachování 

identity“.
8
 Na postižení se zde nahlíží jako na normální součást lidského života 

– člověka neurčuje, jsou to bariéry ve společnosti (ať jsou to její postoje, či 

bariéry fyzické), které brání jeho úplnému začlenění, tzv. inkluzi. Úmluva 

umožňuje lidem s postižením dostát svého práva na plnohodnotný život, již se 

nelze vymlouvat na postižení jako na osud daného člověka, lidé jsou přirozeně 

různí.
9
  

1.3. Článek 19 – nezávislý způsob života a zapojení do 

společnosti 

Pro tematiku osamostatňování lidí s mentálním postižením je zásadní 

článek 19, který ukládá smluvním stranám (tedy státům, které Úmluvu 

podepsaly), aby všem lidem se zdravotním postižením zaručily právo na 

nezávislý způsob života, žít v rámci společenství a začlenit se do společnosti. 

Dále mají smluvní státy lidem se zdravotním postižením zaručit právo zvolit si 

na rovnoprávném základě s ostatními místo pobytu, tedy kde a s kým budou žít 

a to tak, aby nebyli nuceni žít ve specifickém (tj. ústavním) prostředí.
10

  

Pro realizaci uvedených práv je nezbytné, aby osoby se zdravotním 

postižením měly přístup k podpůrným službám, a to včetně osobní asistence, 

která má pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti zásadní 

význam. Neméně důležité je i zajištění přístupu ke komunitním službám 

a zařízením, která jsou určena veřejnosti.
11

 Již z tohoto stručného seznámení 

                                                 
7 Příspěvek k situaci pečujících osob, MPSV 2013, s. 9 
8 Budování struktury pro změnu, MDAC 2012, s. 27 
9 Srov. ZELENKOVÁ, in. MILFAIT, Lidská práva osob s postižením, s. 172 
10 Srov. Úmluva o právech osob s postižením, čl. 19 
11 Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením, MPSV 2012, s. 14 



 

18 

s ustanoveními článku 19 je zřejmé, že opatření vedoucí k jeho realizaci by 

měla mít dopad na všechny druhy a formy sociálních služeb poskytovaných 

osobám se zdravotním postižením v České republice.
12

 Systém sociálních 

služeb je upraven zákonem o sociálních službách
13

, jemuž se budu podrobněji 

věnovat v následující kapitole. Plnění článku 19 Úmluvy se týká především 

těchto druhů služeb: 

 

 domovy pro osoby se ZP; 

 chráněné bydlení; 

 odlehčovací služby; 

 podpora samostatného bydlení; 

 týdenní stacionáře; 

 domovy pro seniory; 

 domovy se zvláštním režimem; 

 denní stacionáře; 

 sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace.  

 

Článek 19 Úmluvy se také konkrétně přímo dotýká transformace 

a deinstitucionalizace služeb sociální péče, které se budu blíže věnovat 

v samostatné podkapitole. 

 

1.3.1. Plnění čl. 19 Úmluvy v ČR 

Nastavený systém sociálních služeb v České republice má zaručit, aby 

bylo naplnění mj. článku 19 Úmluvy dosaženo. V rámci tohoto systému má 

každý člověk například nárok na bezplatné sociální poradenství. Pomoc 

a podpora poskytovaná prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat 

lidskou důstojnost osob. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob 

v náležité kvalitě tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských 

práv a základních svobod osob.
14

  

                                                 
12 MAKOVCOVÁ, Úmluva, Základní informace, s.5 
13 Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
14 Srov. §2 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 
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Systém sociálních služeb má však stále jisté nedostatky. Velmi palčivá je 

situace v oblasti samotného financování: stávající systém financování 

sociálních služeb - zejména závislost poskytovatelů sociálních služeb na 

přiznání dotací ze státního rozpočtu - neumožňuje zvyšovat nabídku 

poskytovaných služeb, noví poskytovatelé vznikají pouze v omezeném 

rozsahu…
15

 Neziskový sektor je závislý na státních grantech, dotacích, 

dárcovství a sponzoringu, jejichž výše má kolísavé hodnoty. Kvalita sociálních 

služeb se odvíjí od toho, kým jsou zřizovány, pokud zřizovatelem není obec, 

kraj nebo stát, pak záleží na tom, jak mají nestátní neziskové organizace 

schopného fundraisera. Chybí jasná pravidla, která by vycházela z praxe. 

Stabilitu do oblasti financování sociálních služeb by měla vnést 

novela § 101 zákona o sociálních službách, která by měla vstoupit v platnost 

1. ledna 2015. Podle ní by měly převzít zodpovědnost nad rozdělováním 

státních dotací krajské samosprávy oproti dosavadnímu systému, kdy dotace 

rozděluje MPSV. Cílem této právní úpravy je přispět k transparentnosti 

procesu rozdělování dotací a udržitelnosti financování sociálních služeb. 

Důležité je, aby byl přesun z ministerstva na kraje plynulý a nedošlo tak 

k přílišnému zatížení poskytovatelů sociálních služeb. K plynulému přechodu 

by měly sloužit detailně zpracované metodiky.
16

 Přesun těchto kompetencí na 

kraje se zdá být smysluplným, neboť kraje vzhledem k menší správní rozloze, 

mají větší možnost sledovat potřeby svých obyvatel a podporovat tak služby, 

které jsou v daném kraji žádané.  

Při rozšiřování nabídky sociálních služeb by měl být kladen důraz na 

propojenost sítě sociálních služeb a to takovým způsobem, aby nebylo složité 

se v nabídce zorientovat. S tím souvisí i důležitost podpory mezioborové 

spolupráce a kvalitního a dostupného poradenství. 

Dále by se měla zpřístupnit finanční dostupnost sociálních služeb pro 

jejich uživatele, systém příspěvku na péči naráží na své limity. Z praxe víme, 

že v mnoha případech je pro pokrytí nákladů na služby, obzvláště při jejich 

                                                 
15 VÍŠEK, PRŮŠA, Optimalizace sociálních služeb, s. 19 
16 Zdroj: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/socialni-oblast/novela-zakona-o-

socialnich-sluzbach.aspx (18-05-2014) 
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kombinování, nedostačující. Zároveň nepokrývá ani náklady na provoz 

jednotlivých služeb, obvykle se jedná o pokrytí cca 50% nákladů.
 17

 

Pro bližší uchopení těchto nedostatků vznikají různé analýzy a statistiky, 

které snad pomohou ke zlepšení situace. Jedním ze subjektů mapujících situaci 

poskytování sociálních služeb v ČR je Výzkumný ústav práce a sociálních 

věcí.
18

 

V následující podkapitole představím článek 33, na jehož základě by měl 

stát ustanovit koordinační mechanismus v rámci státní správy, který by plnění 

všech článků Úmluvy urychloval a zabezpečil tak správnou funkci zákonů. 

 

1.4. Článek 33 - Provádění a plnění na vnitrostátní úrovni 

Článek 33 „Provádění Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením 

a monitorování na vnitrostátní úrovni“ udává smluvním stranám (tedy státům, 

které Úmluvu podepsaly) povinnost ustanovit kontaktní místo pro záležitosti 

týkající se provádění Úmluvy a doporučuje zřídit koordinační mechanismus 

v rámci státní správy. Současně mají státy zachovávat, posilovat, ustanovit 

nebo zřídit systém, který má sestávat z jednoho nebo několika nezávislých 

mechanismů, na podporu, ochranu a monitorování provádění této úmluvy. 

Občanská společnost, zvláště osoby se zdravotním postižením a organizace je 

zastupující, se má účastnit procesu monitorování a aktivně se na něm podílet. 
19

 

Koordinační mechanismus pro plnění Úmluvy by měl usnadnit kroky pro 

zajištění plného a efektivního provádění Úmluvy v rámci veřejné správy, 

podpořit její spolupráci s neziskovými organizacemi a samotnými osobami se 

zdravotním postižením. V jaké fázi je plnění tohoto článku u nás? 

 

1.4.1. Plnění článku 33 Úmluvy v ČR 

 

V České republice je kontaktním místem Ministerstvo práce a sociálních 

věcí (MPSV), které je pověřeno realizací Úmluvy. Ministerstvo spolupracuje 

                                                 
17 VÍŠEK, PRŮŠA, Optimalizace sociálních služeb, s. 34 
18 Viz www.vusp.cz 
19 Srov. Úmluva o právech osob s postižením, čl. 33 
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s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany (VVZPO), Národní radou 

osob se zdravotním postižením (NRZP) a dalšími relevantními orgány na 

vytvoření monitorovacího mechanismu a monitorovacích orgánů.
20

  

Proces vytváření monitorovacího mechanismu pro naplňování Úmluvy byl 

zahájen v roce 2010, ale ze zpráv ze zasedání VVZPO z roku 2013 vyplývá, že 

je tvorba zdlouhavá a proces se neustále prodlužuje. Mgr. V. Krása, předseda 

NRZP, konstatoval, že situace, kdy se zainteresovaní aktéři roky nejsou schopni 

shodnout na monitorování Úmluvy, je podivná a považuje to za selhání.
21

 Stále 

se pracuje se na tvorbě zákona, který by určil pravomoci tohoto mechanismu. 

Plnění čl. 33 Úmluvy bylo v roce 2013 na programu každého zasedání 

VVZPO
22

. Současnou snahou je, aby monitorovací výbor zaručoval co největší 

nezávislost - právo hlasovat by v něm měli pouze členové zastupující osoby se 

zdravotním postižením a nikoliv orgány státní správy jako např. MPSV.  

Na nedávném jednání pracovní skupiny pro vytvoření monitorovacího 

výboru k plnění Úmluvy předložil Úřad ombudsmana
23

 materiál, ve kterém 

navrhuje rozšíření působnosti veřejného ochránce práv v rámci monitoringu 

Úmluvy OSN. Úřad ombudsmana předpokládá, že by navýšil počet svých 

pracovníků o 15, což je poměrně vysoký nárůst rozpočtu Úřadu a nejsme si 

jisti, zda je to reálné,
 24

 píše ve zprávě ze zasedání pracovní skupiny Mgr. 

Václav Krása. Zároveň poukazuje na zrychlení postupu práce po nastoupení 

Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. 

Pro snazší orientaci států při plnění článku 33 Úmluvy vydalo The Mental 

Disability Advocacy Centre (MDAC)
25

 v roce 2011 příručku Budování 

struktury pro změnu: Pravidla k článku 33 Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením jako výsledek projektu zřízenému za tímto účelem. 

                                                 
20 Zápis ze zasedání VVZPO, 3.6.2013. 
21 tamtéž 
22 VVZPO je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády ČR pro 
problematiku podpory osob se zdravotním postižením. Zasedá třikrát do roka, v současné době 
má 20 stálých členů. 
23 18. února 2014 byla do funkce zvolena Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
24 Zdroj: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1176-informace-c-28-2014-
monitorovaci-vybor-umluvy-osn.html (22-05-2014) 

25The Mental Disability Advocacy Center je mezinárodní lidskoprávní organizace, má status 
přidružené organizace Rady Evropy. 
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Diskuze o tomto článku úmluvy byla do doby vydání příručky na úrovni států 

minimální (debaty se odehrávaly pouze na úrovni OSN a EU), přestože článek 

má vysoký potenciál pro naplňování změny postojů občanské společnosti shora 

i zdola.
26

 

1.5. Medializace Úmluvy  

 Absolutní naplnění Úmluvy je ideál, ke kterému snad v budoucnosti 

dospějeme, a který by vedl k inkluzi lidí s postižením. V současnosti však 

vidíme, že pouhá existence této listiny nestačí. Často společnost nadále přijímá 

segregaci lidí s postižením jako přijatelný způsob zajištění pomoci lidem 

s postižením. 

Když zůstaneme u České republiky a současného trendu zřizování 

chráněných bytů v rámci transformace pobytových sociálních služeb, častým 

problémem v obcích, kde mají vzniknout, je nevůle občanů. I přestože mají 

obyvatelé obce možnost přijít na schůzky, či veřejná zasedání zastupitelstev, 

kde se mohou se sociální službou seznámit, sepisují petice, v nichž se 

odvolávají na strach o bezpečnost svou a svých dětí. Na zmíněných schůzkách 

pak nejsou neobvyklé výkřiky jako „Postižení patří do ústavů,“ nebo “Tak si je 

vezměte k sobě. Jděte jinam. Kdo je bude večer zamykat.”
27

 K tomu se pak 

někteří starostové a další politici nevyjadřují jinak, než že společnost není na 

změnu připravená a že musíme ujít ještě velký kus cesty.  

Proč se neodkazují na mezinárodní dokumenty, na současné lidskoprávní 

trendy, proč je nevysvětlují? Příliš nepřispívají ani média, která často podávají 

kusé informace s neodbornou terminologií blízkou bulváru. S takovouto 

rétorikou se cesta k ideálu ještě prodlužuje.  

Média jsou přitom pro podporu změny postojů společnosti, formování 

veřejného mínění, vzdělávání publika vysoce důležité. Mohou být důležitým 

nástrojem pro dosažení sociálně-politických cílů, či naopak obranou proti 

sociální nerovnosti.
28

  

                                                 
26 Budování struktury pro změnu, MDAC 2012, s. 
27 Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/272064-obce-chranene-bydleni-na-svem-

katastru-nechceme/ (22-05-2014) 
28 Srov. ŠVEŘEPA, Sociální práce a média, s. 3 
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1.5.1. Osvětová činnost prosazující principy Úmluvy 

 

Osvětovou snahou projektu Podpora transformace sociálních služeb byla 

mediální kampaň Cesta k životu, v rámci níž v letech 2012-2013 ve všech 

krajských městech kromě Prahy proběhla putovní výstava fotografií Jindřicha 

Štreita Život místo ústavu. Fotografie dokumentující život v ústavech 

a zachycující jejich všední realitu, byly ve všech krajských městech vždy 

umístěny ve veřejných prostorách (např. v nákupních centech, či náměstích) 

tak, aby oslovily co nejvíce lidí. Prezentaci projektu touto formou hodnotím 

jako kladnou.  

Avšak v současnosti nás na internetovém portálu MPSV odkaz na kampaň 

Cesta k životu přesměruje na polské stránky stejného názvu.
29

 Projekt Podpora 

transformace je sice ukončen, ale dovedla bych si představit, že by místo 

nefunkčního odkazu byla na portálu MPSV spíše tisková zpráva, která by 

hodnotila úspěšnost kampaně.  

Osvětové činnosti podporující integraci lidí s postižením se věnuje řada 

neziskových organizací. V současnosti probíhá například na lokální úrovni 

kampaň o.s. Proutek „Podpora ve svobodě“, která v okolí Jindřichova Hradce 

distribuuje velké bannery s nápisy jako „Jedu si, kam chci,“ „Dám si pivo, 

protože mi chutná“ nebo „Přešel jsem na červenou a dostal jsem pokutu“. 

Upozorňuje tak na to, že lidé s mentálním postižením mají právo žít svobodně 

mezi námi a potřebují k tomu naši podporu, přijetí. 
30

 

Kampaně upozorňující na práva osob se zdravotním postižením lze 

v současné době velmi dobře šířit pomocí internetu, například prostřednictvím 

Facebooku. Zde také lze hodnotit, jak jsou úspěšné. K tomu slouží počet 

uživatelů, kteří označili stránku jako „To se mi líbí“. Facebookové stránky 

Národního centra pro podporu transformace mají pouze kolem 330 fanoušků, 

kampaň Podpora ve svobodě nemá o moc víc. Jako úspěšnou lze hodnotit dle 

mého subjektivního názoru facebookovou stránku, která zasáhne řádově tisíce 

lidí. Například stránky pražské organizace Asistence o.p.s., která poskytuje 

                                                 
29 Viz http://www.mpsv.cz/cs/12615 (22-05-2014) 
30 Viz www.podporavesvobode.cz (28-05-2014) 
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služby osobní asistence a sociálně pracovní rehabilitace lidem s tělesným 

postižením, mají přes 4 tisíce fanoušků.
31

 

 

                                                 
31 Údaje jsou jen přibližné. Zdroj: www.facebook.com (28-05-2014) 
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2. Možnosti osamostatnění dospělých osob 
s mentálním postižením v ČR 

 Jaké možnosti osamostatnit se mají dospělí lidé s mentálním postižením 

v České republice? I touto otázkou se budu zabývat v nadcházející kapitole. 

V úvodu objasním své tvrzení, že opouštět v určitém věku domov je přirozené. 

Dále kapitolu věnuji především popsání současné situace, v jaké se nachází 

rodiny osob s mentálním postižením a jaké kroky podniká stát pro zlepšení této 

situace.  

Hlavními materiály, se kterými v této kapitole pracuji, je studie Příspěvek 

k situaci pečujících osob NC pro podporu transformace sociálních služeb, 

zákon o sociálních službách a údaje Českého statistického úřadu. 

Jednou z možností bydlení člověka s postižením mimo rodinu je využívání 

sociálních služeb. Představím konkrétní služby, které by podle zákona mohli 

lidé s mentálním postižením využít pro své osamostatnění. Tedy především 

pobytové služby: chráněné bydlení, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se 

zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a terénní služby 

podpora samostatného bydlení, osobní asistence a pečovatelská služba. Pro 

konkrétnější uchopení problematiky se zaměřím na poskytování těchto služeb 

ve Středočeském kraji.  

Jako nejzásadnější kroky podniknuté státem pro zlepšení situace osob 

s postižením považuji proces transformace a projekt „Podpora neformálních 

pečovatelů“, který by měl přispět k řešení situace pečujících osob. 

Z nevládního sektoru představím snahu občanů sdružených pod organizací 

Rytmus o.p.s. pro zavedení tzv. koordinátora podpory. 

 

2.1. Osamostatnění od rodiny jako přirozená fáze vývoje 

člověka 

Člověk mezi 20 a 35 lety se nachází ve vývojovém stadiu mladé 

dospělosti. V tomto úseku života by měl člověk mimo jiné procházet tranzitním 

obdobím osamostatňování se od rodiny. Tranzitní období je momentem změn, 
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kdy se člověk ocitá v nové situaci, pro kterou nachází řešení. Úspěšné 

zvládnutí tranzitních procesů motivuje člověka k dalším úkolům. Tranzitní 

období jsou období růstu osobnosti, příležitostí vyzkoušet si nové role, zažít 

radost z úspěchu, či frustraci ze selhání.
 32

   

 Mladý člověk s postižením žijící se svou rodinou by měl mít možnost 

tímto tranzitním obdobím projít. Čím více rodina toto období oddaluje, tím je 

pravděpodobnější, že bude pro ni i pro člověka s postižením náročnější. 

S postupujícím časem se prohlubuje vzájemná závislost pečujících a člověka 

s postižením a osamostatnění se stává těžce představitelným. Rodiny si tento 

fakt často uvědomují, avšak osamostatňování těchto členů se pojí se zásadními 

problémy.
 33

 

 

2.2. Problémy při osamostatňování člověka s postižením v ČR 

Ze studie „Příspěvek k situaci pečujících o osoby s mentálním, 

kombinovaným a tělesným postižením a o osoby s poruchami autistického 

spektra“
 
NC podpory transformace sociálních služeb vyplývají tyto důvody, 

které osamostatnění mladého člověka s postižením komplikují: 

 

1) Nedostatek komunitních pobytových služeb. V roce 2011 bylo 

zaznamenáno 2640 podaných žádostí o službu chráněného bydlení, 2053 bylo 

odmítnuto, což je 78% žádostí. 

2) Nedostatek pobytových služeb pro osoby s těžkým nebo 

kombinovaným postižením. 

3) Nákladnost komunitních služeb, obzvláště pokud uživatelé mají služby 

kombinovat – např. chráněné bydlení a denní stacionáře.
34

  

 

Zároveň mají pečující rodiče obavy, aby jejich dospělé děti samostatný 

život zvládly, aby citově nestrádaly. Dále mají nedostatek informací, jak svou 

situaci řešit. Ocenili by, kdyby byla sociální politika státu stabilní, kdyby 

                                                 
32 Srov. VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie, s. 11-14 
33  Příspěvek k situaci pečujících osob, s. 16 
34  Tamtéž, s. 42 
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existovala širší nabídka služeb a rodiny mohly více spolupracovat s odborníky. 

Rodiny nemají dostatečnou podporu při včasném plánování budoucnosti. 

Služba, která by pomáhala pečujícím nebo lidem se zdravotním postižením 

plánovat budoucnost, by byla velmi cenná. 
35

 

V dotazníkovém šetření Společnosti pro podporu lidí s mentálním 

postižením v ČR, o.s. (SPMP) z roku 2012 týkajícího se osamostatňování 

člověka s mentálním postižením v rodině odpovědělo 14% respondentů, že 

osamostatnění tohoto člena rodiny by chtělo uskutečnit v dohledné době 

(2 až 3 roky), celých 60% respondentů odsouvalo toto období na později a 19% 

dotázaných nechtělo tuto otázku řešit vůbec. Rodinám by v otázce 

osamostatňování jejich člena s postižením měly dopomoci služby definované 

v zákoně o sociálních službách. Proto mu budu věnovat následující stránky.
36

  

2.3. Zákon o sociálních službách 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sužbách upravuje podmínky 

poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci 

prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání 

oprávnění k poskytování sociálních služeb, stanovuje výkon veřejné správy 

a inspekci poskytování sociálních služeb. Součástí zákona jsou Standardy 

kvality sociálních služeb, které kontroluje Inspekce poskytování sociálních 

služeb. Dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka.  

Pomoc a podpora musí vycházet z individuálně určených potřeb 

konkrétního člověka (to má zajišťovat individuální plánování) a během jejího 

poskytování je třeba řídit se zásadou zachování lidské důstojnosti a dodržování 

lidských práv a základních svobod. Zásadou je také aktivizační přístup 

pomáhajících pracovníků, rozvoj samostatnosti jedince a vedení k jeho 

sociálnímu začleňování – sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob 

a v náležité kvalitě. 
37

 

                                                 
35  tamtéž, s. 60 
36 Dotazníkové šetření pracovní skupiny SPMP Budoucnost. Bylo vyhodnoceno 321 

dotazníků, respondenty byly rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením ze všech krajů 
ČR. 

37 Srov. §1 a §2 Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 
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2.3.3. Základní druhy sociálních služeb 

Sociální služby se poskytují podle místa jejich poskytování jako služby 

pobytové, ambulantní nebo terénní a jsou členěny do tří základních oblastí: 

 Sociální poradenství, které je obvykle specializované pro určitou cílovou 

skupinu či situaci, přičemž základní poradenství je nedílnou složkou všech 

poskytovaných sociálních služeb.  

 Služby sociální péče zahrnují služby, jejichž hlavním cílem je zabezpečovat 

lidem základní životní potřeby, které nemohou být zajištěny bez péče a pomoci jiné 

osoby. Zároveň mají umožnit lidem v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 

společnosti a v případech, kdy toto není možné s ohledem na jejich fyzický a psychický 

stav, zajistit důstojné prostředí a zacházení. 

 Služby sociální prevence sloužící zejména k předcházení sociálnímu vyloučení 

osob, které jsou ohroženy sociálně negativními jevy.
38

  

2.4. Rozšiřování sítě sociálních služeb 

I když Česká republika zavedením Zákona o sociálních službách a přijetím 

Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením učinila krok kupředu 

v zajištění potřebné a kvalitní péče a podpory pro lidi s postižením, jak jsem se 

již zmínila v předchozí kapitole, stále zde není vybudována dostatečná 

infrastruktura služeb a strategií, jak skutečně tyto právní předpisy realizovat. 

„Síť sociálních služeb není na území České republiky zcela rovnoměrná. 

Služby jsou lépe dostupné v městských aglomeracích. Systém zajištění sítě 

služeb odpovídající potřebám obyvatel je založen na plánování sociálních 

služeb, které vychází z hodnocení potřeb obyvatel, kapacitních možností 

poskytovatelů a cílů veřejné správy. Plánování sociálních služeb je povinností 

krajských samospráv“.
39

  

Kraje zpracovávají střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na daná 

období (obvykle na období dvou až tří let), na kterých se podílí obce daného 

kraje, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a zástupci osob, kterým jsou 

sociální služby poskytovány.
40

 Z toho vyplývá, že je velmi zásadní, jak 

                                                 
38 Sociální služby a příspěvek na péči, MPSV 2009, s. 3 
39 Úvodní zpráva ČR o opatřeních přijatých k plnění závazků Úmluvy, s. 37 
40 § 95, Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. 



 

 

29 

 

k zajišťování potřeb svých obyvatelů kraje přistupují. O plnění střednědobých 

plánu musí informovat MPSV, zároveň rozšířit informace mezi obce spadající 

pod jejich správu.  

Opět zde narážíme na to, že by bylo vhodné posílit jak v rámci krajů, tak 

MPSV koordinační mechanismy, které by rozvoj důsledněji řídily. Během 

střednědobého plánování se často daří zapomínat na určování konkrétních 

termínů a vůbec konkrétních kroků, což je pro posun věci zásadní.
41

  

 

2.5. Pobytové služby sociální péče pro dospělé s mentálním 

postižením 

Člověk se zdravotním postižením, který z důvodu svého postižení 

potřebuje pro zajištění péče o svou osobu pomoc jiné osoby, má nárok na 

využití těchto pobytových služeb sociální péče:  

 

1) chráněné bydlení 

2) týdenní stacionáře 

3) domovy pro osoby se zdravotním postižením   

4) domovy se zvláštním režimem  

 

Všechny tyto služby mají podle zákona o sociálních službách zajistit svým 

klientům pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně a při zajištění stravy, poskytnutí ubytování. Dále pak výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a nácvik dovedností 

pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 

k sociálnímu začlenění.
42

 

Služba chráněné bydlení má však ve výčtu poskytovaných činností 

drobné rozdíly. Konkrétně mám na mysli poskytování nebo pomoc při zajištění 

                                                 
41 Viz Střednědobý plán středočeského kraje 2012-2013 
42 Srov. §47, §48, §50, §51 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 
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stravy a pomoc při zajištění chodu domácnosti.
43

 Ve formulaci zákona vidíme 

pojem domácnost, jelikož tato služba má nejčastěji formu skupinového bydlení 

v domácím prostředí. Klientům je tak poskytnut dostatek soukromí 

a odpovídající individuální podpora ze strany asistentů. Dále výše zmíněný 

rozdíl v poskytovaných činnostech v zákoně jasně určuje, že tato služba 

směřuje k postupnému osamostatňování člověka s postižením a ke zvyšování 

jeho nezávislosti: strava mu nemusí být poskytnuta, spíše je mu poskytnuta 

pomoc při její přípravě.  

Týdenní stacionáře se pak od ostatních služeb liší svou provozní dobou. 

Fungují pouze od pondělí do pátku a jsou více zaměřeny na sociálně 

terapeutické činnosti.  

Všechna tato zařízení mohou zároveň poskytovat odlehčovací služby,
44

 

jejichž cílem je umožnit osobám pečujícím o člověka s postižením nezbytný 

odpočinek. Právo na odpočinek pečujících osob by mělo být zákonem 

garantováno, ale není.
45

  

Pobytové sociální služby jsou ústavního nebo neústavního charakteru. 

MPSV a NC pro podporu transformace jako ústavní definovalo pobytové 

služby, které mají kapacitu vyšší než 19 lůžek v jednom objektu/areálu a to 

i při kombinaci různých sociálních služeb. Pokud např. služba poskytuje 

chráněné bydlení pro 15 osob, ale ve stejné budově je i denní stacionář, který 

navštěvuje dalších 10 klientů, služba je také hodnocena jako ústavní. 
46

 

Pro demonstraci toho, jaké služby preferují rodiny osob se zdravotním 

postižením, opět použiji výsledky dotazníkového šetření pracovní skupiny 

SPMP Budoucnost.  

„Respondenti hodnotili jednotlivé pobytové sociální služby podle 

preferencí známkami 1–5. Jako nejvíce preferovaný typ bydlení respondenti 

uvedli chráněné bydlení ve skupině do 10 osob se samostatnými pokoji 

s trvalou asistenční službou (průměrná známka 1,88) a jako nejméně 

                                                 
43 §51 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 
44 §44 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 
45 Příspěvek k situaci pečujících osob, s. 60 
46 tamtéž, s. 14 
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preferovanou službu uvedli domovy pro osoby se zdravotním postižením 

(3,21).“ 
47

 

Umístění člověka s mentálním postižením do zařízení ústavní péče je 

nejzazší variantou, ke které rodiny přistupují až v momentě, kdy jim nic jiného 

nezbývá (kdy například ze zdravotních důvodů nemohou dále pečovat o svého 

člena s postižením).
48

  

 

2.5.1. Kapacita pobytových sociálních služeb ve Středočeském kraji 

 

V následujících odstavcích se zaměřím na poskytování služeb ve 

Středočeském kraji, jelikož služba, kterou navrhnu v praktické části své práce, 

by pravděpodobně byla do tohoto kraje situována.  

Podle analýzy „Ústavní sociální služby pro osoby s postižením ve 

Středočeském kraji“, vypracované pro MPSV, v něm fungovalo v roce 2012 

67 pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

s kapacitou 2.306 lůžek. Z tohoto počtu bylo 15% (345) lůžek neústavních 

a 85% (1.961) lůžek ústavních.  

„Kapacita domovů pro osoby se zdravotním postižením se již v současnosti 

jeví jako dostatečná a poptávka po tomto druhu služby má spíše klesající 

tendenci. Počet chráněných bydlení má oproti tomu pomalu vzrůstající 

tendenci, a to hlavně v případě chráněného bydlení poskytovaného 

příspěvkovými organizacemi krajů a tzv. ostatními právními formami 

organizací“. 
49

 

Počet uživatelů služeb chráněného bydlení ve Středočeském kraji v roce 

2011 byl 427, v roce 2012 se navýšil o 75 na 505 uživatelů. Počet uživatelů 

služeb DOZP zůstal prakticky stejný, 1468 klientů v roce 2011, 1464 v roce 

2012.
 50

  

                                                 
47 tamtéž, s. 54 
48 Příspěvek k situaci pečujících osob, s. 60 
49 Úvodní zpráva ČR o opatřeních přijatých k plnění závazků Úmluvy, str. 39 
50 ČSÚ, porovnání tabulek Počet uživatelů v pobytových sociálních službách 2011 a 2012. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/ (01-06-2014) 
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Poptávka po určitém typu služeb se dá ilustrovat pomocí počtu 

neuspokojených žádostí o sociální služby. Při interpretaci výsledků je však 

třeba vzít v úvahu, že jeden zájemce o službu může mít podáno více žádostí 

u různých poskytovatelů.
51

 Počet neuspokojených žádostí žadatelů o sledované 

pobytové sociální služby v roce 2012 ve Středočeském kraji je následující:  

 

 Chráněné bydlení: 95 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením: 191 

 Domovy se zvláštním režimem: 1.558 

 Týdenní stacionáře: 46 

Zdroj: ČSÚ
52

 

 

Nejvíce neuspokojených žádostí je u služby domovů se zvláštním 

režimem. Ve Středočeském kraji bylo k 1. 3. 2012 poskytováno celkem 

23 služeb domovy se zvláštním režimem s kapacitou 1 145 lůžek. Avšak jedná 

se především o služby pro seniory, pro osoby se syndromem demence, 

nejčastěji s Alzheimerovou chorobou anebo pro osoby závislé na návykových 

látkách. Pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením kraj zřizuje 

2 domovy se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 160 lůžek. V daných 

dvou službách žije 167 uživatelů, jsou tedy logicky hodnoceny jako ústavní. 

Údaje o neuspokojených žádostech osob se zdravotním postižením jsou 

dostupné z roku 2010 (doplněny údaji z roku 2011), kdy bylo evidováno 

220 žádostí. To je známkou nedostatku pobytových služeb pro osoby s těžšími 

formami mentálního postižení a s poruchami autistického spektra.
53

 

 Čísla ostatních zamítnutých žádostí, zejména o poskytování služby 

chráněného bydlení, se zdají být nízká.
 54

 Pokud však vezmeme v potaz, že 

pobytové služby jsou poskytovány dlouhodobě a místa v nich se uvolňují jen 

                                                 
51 Ústavní sociální služby pro osoby s postižením ve Středočeském kraji, s. 54  
52 Počet neuspokojených žádostí o sociální služby k 31. 12. 2012. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/29003AE080/$File/320113601.pdf (24-05-2014) 
53 Ústavní sociální služby pro osoby s postižením ve Středočeském kraji, s. 55 
54 Středočeský kraj má navíc v porovnání s ostatními kraji relativně nižší počty 
neuspokojených žádostí, v celorepublikovém průměru je číslo zamítnutých žádostí o službu 

chráněného bydlení katastrofické (viz s. 24) 
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velmi málo, pak je 95 zamítnutých žádostí poměrně dost. Bylo by zajímavé ale 

zároveň velmi komplikované zmapovat, kolik pečujících rodin žádné žádosti 

nepodalo i přes to, že by se otázkou budoucí zajištění péče o své blízké se 

zdravotním postižením zabývat mělo – na mysli mám stárnoucí pečovatele.  

Proč se nepotvrzuje tvrzení zmíněné výše, a sice že poptávka po službě 

DOZP má klesající tendenci? Domnívám se, že je to způsobeno právě tím, že 

pečující osoby odkládají řešení budoucnosti svých blízkých a pak při náhlé 

situaci volí nejjednodušší cestu – ptát se na volná místa v nejbližším DOZP. 

Chráněná bydlení naštěstí vznikají a to i díky projektu MPSV, o kterém se 

můžete dočíst níže. 

 

2.5.2. Transformace pobytových sociálních služeb 

 

K rozšiřování kapacity neústavních pobytových služeb přispěl v letech 

2007-2013 projekt Odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV podpořen 

v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financovaný 

z ESF a státního rozpočtu ČR „Podpora transformace sociálních služeb“, na 

který v současnosti navazuje projekt „Transformace sociálních služeb“ (do 

roku 2015).  

Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení 

kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je 

opouštějí. Cílem projektu je vytvořit prostředí pro transformaci ústavních 

pobytových služeb na služby poskytované v komunitě, tzv. 

deinstitucionalizaci. Do procesu transformace je zapojena řada subjektů: od 

ústavů samotných, přes zastupitelstva jednotlivých obcí k poskytovatelům 

sociálních služeb komunitního typu. Do projektu Podpora transformace 

sociálních služeb bylo zapojeno 32 ústavních zařízení z celé ČR vyjma Prahy, 

do stávajícího projektu je zapojeno 40 zařízení.
55

  

Od počátku procesu transformace sociálních služeb opustilo zařízení 

ústavního typu přes 500 lidí s postižením, přičemž třetina přestala užívat 

                                                 
55 Zdroj: www.mpsv.cz/cs/7058 (24-05-2014) 
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pobytové sociální služby (našli si samostatné bydlení, přistěhovali se k rodině) 

a zbylé dvě třetiny se přestěhovaly do zařízení komunitního typu.
56

  

Jednou z činností projektu je sledování dat a analyzování probíhajícího 

procesu transformace a jejich další užití. Data jsou využita pro řadu 

vzdělávacích materiálů. Vznikl například Manuál transformace pobytových 

sociálních služeb nebo manuál Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním 

postižením.  

Národní centrum podpory transformace také v roce 2010 vydalo 

doporučení jednotlivým krajům zpracovaná na základě analýz sociálních 

služeb. Účelem těchto doporučení bylo podpořit kraje jakožto zadavatele 

sociálních služeb v procesu transformace. Doporučení navázala na dosavadní 

práci, kterou v transformaci daný kraj vykonal, a přinesla podněty pro to, jak 

v ní pokračovat. 
57

 

 

2.5.3. Proč deinstitucionalizace?  

 

Pro objasnění toho, co znamená život v ústavu, použiji sociologický pojem 

Ervinga Goffmana totální instituce.
58

  Totální institucí se myslí ústavní 

zařízení, tedy i domov pro osoby se zdravotním postižením, které nabízí 

prostředí, jež se zásadně liší od světa takového, jak je znám běžným občanům. 

Totální instituce je místo sloužící současně jako pracoviště i bydliště. Místo, 

v němž skupina jedinců odříznutých na delší dobu od společnosti vede 

společný život a ten je velmi formálně spravovaný. Potřeby lidí žijících 

v instituci, v ústavu, jsou naplňovány velmi rutinně. Odpovědnost za uživatele 

služby přebírají zaměstnanci, kterým se tak do rukou dostává moc. Moc nad 

těmi, kteří jsou v hierarchii pod nimi.
59

 Ústavní zařízení není schopno 

klientům, kteří v něm žijí, zaručit naplnění jejich občanských a lidských práv 

a ani je v tomto ohledu podporovat.  

                                                 
56 Zdroj: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1297953 (24-05-2014) 
57 Srov. www.trass.cz (01-06-2014) 
58 Keller, Sociologie byrokracie a organizace, s. 125-135 
59 Cháb, Svět bez ústavů, s. 27 
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Jak hlásá jedno z transformujících se zařízení Vyšší hrádek p.s.s., žít 

v ústavu není normální. Ve svých materiálech nabádá čtenáře k tomu, aby si 

představili, že sdílí svůj domov s dalšími šedesáti spolubydlícími, ve svém 

pokoji žijí se třemi, ne-li se šesti, dalšími lidmi. Že chodí v určitý čas se všemi 

ostatními do stravovacího zařízení, jí jídlo, na které ani nemusí mít chuť… 

Myšlenka na takovýto život asi není většině lidem příjemná.  

 

2.6. Terénní služby sociální péče 

Kromě chráněného bydlení existují další služby, které jsou poskytovány 

v přirozeném prostředí dospělého člověka s postižením. Jsou to terénní služby 

osobní asistence, podpora samostatného bydlení a pečovatelská služba.  

Služba osobní asistence obsahuje tyto činnosti: pomoc při zvládání 

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

zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.
60

  

 Osobní asistence by měla být službou základní, která umožní lidem 

s postižením i osobám o ně pečujícím účastnit se všech složek života 

společnosti.
61

 Dostupnost se zdá být dostatečná, ale její poskytování se pojí 

s finanční náročností pro uživatele, maximální výše úhrady za poskytnutí jedné 

hodiny je 130 Kč.
62

 Příspěvek na péči často na pokrytí potřebného rozsahu této 

služby obzvlášť při kombinaci s dalšími službami nestačí. Lidé s mentálním 

postižením tuto službu mohou využívat často jen s dopomocí, kdy jim asistence 

domlouvá osoba o ně pečující. Přesto je osobní asistence druhem sociální 

služby, kterou pečující oceňují a která podporuje člověka s postižením v jeho 

osamostatňování. 

Oproti osobní asistenci, kdy záleží na domluvě, kolik času asistent 

s klientem stráví a náplň asistence si určuje klient podle aktuální potřeby, je 

                                                 
60 §39 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 
61 Příspěvek k situaci pečujících osob, s. 54 
62 §5 vyhlášky č.505/2006 Sb. 
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základním principem pečovatelské služby poskytování úkonů a služba se 

poskytuje ve vymezeném čase. Prostřednictvím pečovatelské služby si klient 

smluvně sjednává vykonávání určitých úkonů péče o vlastní osobu 

a domácnost, nákupy, dovoz obědů apod. 
63

 

Podpora samostatného bydlení je sociální službou, která poskytuje 

především lidem s mentálním postižením podporu pro život v běžném prostředí 

vlastní (pronajaté) domácnosti a pomáhá jim zvládat nároky samostatného 

bydlení. Uživatel v průběhu služby zvyšuje úroveň svých dovedností a stává se 

soběstačným v mnoha oblastech života, učí se rozhodovat o sobě a svém životě, 

nést za své činy zodpovědnost. Využívá možnosti ve svém okolí (obchody, 

služby, úřady, zájmové aktivity, vzdělávací a pracovní příležitosti, veřejnou 

dopravu atd.)
64

 

ČSÚ nenabízí údaje o počtu uživatelů těchto služeb. Registr poskytovatelů 

sociálních služeb eviduje ve Středočeském kraji 8 služeb podporovaného 

bydlení, které se pojí především s transformovanými zařízeními pobytových 

služeb. V současné době je na základě potřeb obyvatelů kraje vyplývajících ze 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, vypsáno zadávací řízení 

Evropských sociálních fondů se zakázkou zřízení dvou sociálních služeb 

podpory samostatného bydlení. 
65

 

 

2.7. Bydlení v rodině - Podpora neformálních pečovatelů 

Pokud se člověk s mentálním postižením nechce, nebo nemůže odstěhovat 

v určitém věku od své rodiny, jsou kladeny vysoké nároky na osoby pečující, 

tzv. neformální pečovatele. Tato skupina osob by měla dostávat patřičnou 

pozornost jak ze strany politiků, odborníků, tak i veřejnosti. 

Zájem o skupinu pečujících osob na státní úrovni vzrostl až v posledních 

několika letech. V roce 2013 v rámci projektu Podpora transformace sociálních 

služeb byla sestavena pracovní skupina pečujících osob, která předložila 

                                                 
63 Viz www.mpsv.cz/cs/13368 (28-05-2014) 
64Prezentace o.s. Jurta o službě podporovaného bydlení, dostupné z: 
www.kvalitavpraxi.cz/res/data/009/001083.pdf (01-06-2014) 
65 www.esfcr.cz/projekty/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-ve-stredoceskem-kraji-ii (01-06-2014) 
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podklady pro zadání analýzy stavu a potřeb pečujících osob v kontextu 

transformace, formulovala okruh potřeb pečujících osob a zpracovala 

doporučení pro MPSV, kraje, obce a poskytovatele sociálních služeb. 

 V únoru roku 2014 spustila příspěvková organizace MPSV Fond dalšího 

vzdělávání (FDV) projekt „Podpora neformálních pečovatelů“, který má trvat 

do konce června roku 2015. Jedná se o analytický projekt, jehož cílem je 

zmapování situace a potřeb neformálních pečovatelů a následně tvorba návrhů 

nástrojů podpory pečujících v různých aspektech jejich života. 

Budoucí systémová opatření, by měla vést skrze zlepšení podmínek 

pečujících osob ke dlouhodobému zvýšení celkové kvality péče o osoby blízké. 

Měla by například také zvýšit možnosti návratu pečujících osob na trh práce. 

Výstupy poslouží také vedení resortu jako podklad pro zdůvodnění potřebnosti 

se touto skupinou osob systematicky zabývat.
66

  

 Pečující osoby organizují pomoc, podporu a služby pro osobu se 

zdravotním postižením. Dá se předpokládat, že právě nedostatek služeb, 

nabízené podpory a nízká informovanost o dostupných službách nemotivuje 

neformální pečovatele k řešení situace své a svého dítěte s postižením. 

K uchopení tohoto problému by mohl přispět takzvaný koordinátor podpory. 

 

2.8. Koordinátor podpory – je to cesta? 

 Občanské sdružení Rytmus v roce 2012 pořádalo kurz „Jak se stát 

obhájcem práv lidí s postižením“. Skupina rodičů lidí s postižením absolvující 

kurz formulovala návrh ustanovit funkci koordinátora péče/podpory, který by 

mohl zlepšit systém poskytování podpory lidem s postižením. Sepsali výzvu 

„Rodiče jako partneři“
67

, která je určena zákonodárcům, politickým 

představitelům, zástupcům státní správy, rodičům osob s postižením a široké 

veřejnosti.  

 4. června 2014 se v Poslanecké sněmovně uskutečnil seminář, jehož 

obsahem byla prezentace návrhu zavedení role koordinátora podpory coby 

                                                 
66 Viz http://fdv.mpsv.cz/cz/p/cinnosti-fdv/projekty/19-podpora-neformalnich-pecovatelu 

(01-06-2014) 
67 Viz http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/024/002827.pdf (01-06-2014) 
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systémového řešení pro osoby se zdravotním postižením. Koordinátor by měl 

podle návrhu skupiny fungovat jako úředník na obecním úřadu. Měl by 

provázet a informovat rodinu o variantách podpory, zprostředkovávat kontakty 

s poskytovateli sociálních služeb a komunikovat se státní správou. 

Semináře jsem se zúčastnila. Po představení prezentace vystoupilo několik 

pečujících osob, které popisovaly tíživou situaci, kdy jsou spolu se svou 

rodinou odloučeny od života v komunitě, vyslovily potřebu vyšší 

informovanosti o dostupných službách a jejich nabídku. 

Zaujalo mne, jak málo zástupců státní správy se semináře účastnilo. 

Přítomna byla 1 poslankyně, 2 zastupitelky a 1 zastupitel z obcí. Proto jsem 

v diskuzním fóru k semináři poprosila o vyjádření, jak probíhalo oslovování 

zastupitelů. Mgr. Milena Němcová, iniciátorka výzvy mi odpověděla: 

„Usilovala jsem o aktivní účast zástupců všech úrovní správních celků, 

časově byl seminář původně plánován do 16. hodiny. Avšak v tomto období - 

před komunálními volbami - se tento záměr projevil jako čistá utopie. Na 

druhou stranu praktická neúčast poslanců je důkazem tvrdé reality, že oni naše 

hlasy momentálně nepotřebují. Tento fakt je velmi alarmující a budeme s ním 

dále pracovat.“
68

 

Jak upozorňují iniciátoři semináře, návrh řešení je námětem k úvahám, 

diskuzím a jednáním, neklade si nárok na úplnost. Na semináři se tak vedla 

diskuze o tom, na jaké úrovni by měl koordinátor fungovat – zda na obecní, 

nebo na úrovni obcí s rozšířenou působností, či zda by vůbec funkce jako 

taková měla být zřízena a nestačilo by přesněji formulovat náplň práce 

sociálních pracovníků na úřadech a posílit jejich řady.  

Přítomní zástupci státní správy nabídli spolupráci v dalším rozpracovávání 

tématu a celkově se hodně mluvilo o angažovanosti přítomných zástupců z řad 

pečujících osob ve změně. Příležitostí pro další a rozpracovanější prezentaci 

návrhu je příprava novely zákona o sociálních službách. 

                                                 
68 Viz www.facebook.com/events/473852449426391/?fref=ts (07-06-2014) 
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2.9. Zamyšlení 

Jak vidno, systém sociálních služeb nabízí mnohé, ale přesto člověk 

s mentálním postižením, který by se ze dne na den chtěl odstěhovat od svých 

rodičů a vybrat si kam, by prakticky neměl možnost. Člověk, který postižení 

nemá, tak učinit může. Já sama jsem se stěhovala po dvou týdnech od doby, 

kdy jsem se dozvěděla, že se v bytě u kamarádek uvolnil pokoj.  

Lidé s postižením a jejich rodiny by měli mít v situaci náhlé potřeby 

možnost rychle se zorientovat v nabídce sociálních služeb a vybrat tu, která by 

uspokojila potřeby všech zúčastněných. Sice existuje registr poskytovatelů 

sociálních služeb
69

, avšak kritéria, podle kterých lze službu vyhledat, jsou 

velmi nepropracovaná. Registr vyhledává pouze služby podle jejich názvu na 

území krajů a tak se člověk musí prodírat internetovými stránkami a ptát se 

v zařízeních, jestli mají kapacitu. Zřízení propracovanějšího internetového 

systému vyhledávání sociálních služeb by jistě mohlo být alespoň přechodným 

opatřením pro usnadnění života lidí s postižením a jejich rodin. 

                                                 
69 Viz http://iregistr.mpsv.cz/  
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3. Činnost občanského sdružení Ramus 

Následující kapitola je zásadní pro praktickou část. Snad čtenáři poslouží 

i jako odpočinek od rozjímání nad sociálně politickým směřováním našeho 

státu. 

V listopadu roku 2009 jsem byla u zrodu občanského sdružení Ramus, 

které vzešlo z dlouholeté tradice pořádání letních táborů občanským sdružením 

Proutek pro mladé lidi s postižením i bez něj. Po založení vlastního sdružení 

přišlo rozšiřování aktivit a hledání vhodné cesty, jak v tradici pokračovat a dále 

ji budovat. Tyto aktivity v kapitole stručně představím. Poslední dobou nachází 

své místo v našem sdružení myšlenka založení chráněného bydlení, proto 

věnuji tuto krátkou kapitolu představení činnosti sdružení. Pro začátek citace 

z internetových stránek www.ramus.je, kde Ramus přestavujeme takto: 

 

1) Ramus je platforma pro společné setkávání a aktivní využívání 

volného času mladých lidí s postižením i bez něj. 

2) Ramus je snaha být co nejméně závislý na grantových a dotačních 

systémech. 

3) Ramus je cesta, jak bořit zažité předsudky a inspirovat jednotlivce 

i organizace kolem sebe.
70

 

 

3.1. Aktivity o.s. Ramus 

Z původního dvoutýdenního tábora a dvou víkendových akcí ročně se 

aktivity občanského sdružení Ramus od jeho vzniku značně rozšířily.  

Tábory od roku 2011 pořádáme dva, jeden týdenní pro starší účastníky 

s tělesným postižením tzv. drsný
71

, který pojme až dvacet lidí (vždy je na akci 

poloviční podíl asistentů) a druhý tzv. legendární
72

 pro účastníky s mentálním, 

tělesným, či kombinovaným postižením, kam jezdí skoro padesátka lidí. Letos 

nově pořádáme i čtyřdenní putovní výlet pro lidi, kteří se z kapacitních důvodů 

                                                 
70

 Zdroj: www.ramus.je/nejlepsi/index.php/myslenka (28-05-2014) 
71 Název je odvozen od neformální atmosféry akce 
72

 Název odvozen od celotáborové hry, tzv. legendy 
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nemohou zúčastnit táborů klasických. Podruhé se letos pojede na zahraniční 

cestu naší devítimístnou dodávkou. 

Víkendových akcí s legendou, kterých je do roka celkem 6, se obvykle 

účastní kolem čtyřicítky lidí, letos se poprvé odehrály za komornější účasti asi 

15 lidí i dva víkendy drsné. 

Vývoj pravidelných týdenních akcí v Praze prošel od kurzů vaření, přes 

hudebně-dramatické dílny až k procházkám v pražských parcích a návštěvám 

kulturních akcí všeho druhu, tzv. Humr. Těchto akcí se účastní vždy mezi 10 až 

15 lidmi. 

Do roka pořádáme minimálně tři osvětové a zároveň benefiční akce. 

Prvním benefičním koncertem jsme si s přispěním nadačního fondu Divoké 

husy vydělali na již zmíněnou dodávku, výtěžek z jiného koncertu jsme 

věnovali v loňském roce Agentuře pro neslyšící, jejíž kancelář byla zasažena 

povodněmi. Na akcích provozujeme tzv. Rambar, variabilní kavárnu, v níž 

pracují vždy dva až tři lidé s postižením. Dalším projektem, který se vyvíjí, je 

restaurátorská dílna, která by nabídla 2 placené pozice pro lidi s postižením. 

Jako největší přínos všech těchto aktivit vnímáme, že se nám podařilo 

utvořit silné vazby mezi účastníky našich akcí bez ohledu na to, zda mají či 

nemají nějaké postižení a přispívat tak k integraci lidí s postižením.  

 

3.2. Vývoj organizační struktury 

 Do poloviny loňského roku vládla v organizaci lehká anarchie, orgány 

sdružení byl předseda, místopředseda a valná hromada čítající 18 členů. Akce 

pořádal, kdo zrovna mohl a chtěl a dost často se stávalo, že to byli dokola ti 

samí lidé, kteří začínali být z přibývajících aktivit unaveni. Začalo se mluvit 

o novém uspořádání, o rozložení zodpovědnosti a struktuře organizace.  

Přirozeným způsobem a za pomoci konzultace s odborníkem v září roku 

2013 vykrystalizovala provozní skupina – 10 lidí, kteří jsou za práci 

vykonávanou v rámci své pozice symbolicky finančně ohodnoceni: ředitel, PR, 

fundraiserka, ekonom, koordinátorka asistentů, koordinátorka pro komunikaci 

s klienty, koordinátorka akcí, vedoucí Humru, vedoucí projektu dílny a správce 
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dodávky. Provozní skupina má ve dvoutýdenních intervalech porady, kde 

plánuje a spolupracuje na dalším rozvoji sdružení. 

Veškerá činnost Ramusu stojí na široké základně dobrovolníků, 

mladých asistentek a asistentů, bez kterých by se žádná z našich aktivit 

nemohla uskutečnit.  

Změnu, kterou jsme v loňském roce prošli, především provozní skupina 

hodně prožívala. Ať už z hlediska finančního ohodnocení, tak z hlediska jisté 

hierarchizace v rámci sdružení.  

„Jsme mladí. Asi tvrdohlaví a rozhodně dost naivní. Ale pořád dost 

nadšení na to, abychom pokračovali a rozvíjeli Ramus dál. 

 Že se nejlíp pomáhá penězi? Ani si nejsme jistí, jestli a jak pomáháme. 

Vytváříme platformu pro setkávání, nic víc, nic míň. To podstatné, co 

vytváříme, jde vlastně mimo naše struktury. Setkávání, rozhovory, otázky 

a odpovědi. Vnímání a respekt. Podněty a inspirace. To je to, co děláme. To, 

čím možná pomáháme.“
73

   

3.3. Financování organizace 

 Na pokrytí činností sdružení stačily donedávna příspěvky účastníků 

akcí - za víkend platí „klienti“ 600 Kč, za 12tidenní tábor 4000 Kč, na akcích 

se staršími účastníky s tělesným postižením platí i asistenti – za víkend 300 Kč, 

za tábor 1200 Kč. Ceny neplánujeme zvyšovat ani po reorganizaci sdružení. 

Od roku 2012 se začali o naše sdružení zajímat různí dárci a nyní je naší 

snahou stávající dárce udržet a získávat nové, aby mohly být naše aktivity dále 

rozšiřovány.  

Snažíme se i o to, abychom si na svou činnost vydělávali sami a to nejen 

pořádáním benefičních akcí. V současnosti pronajímáme dodávku, v budoucnu 

by mohl do rozpočtu přispět i projekt Rambaru, nebo restaurátorské dílny. 

 

                                                 
73 Viz http://ramus.je/dok/JFR_111113.pdf (07-06-2014) 
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4. Komparativní případová studie klientů 
o.s. Ramus zaměřená na proces hledání vhodné 
pobytové služby 

 

V této části práce na základě tří příběhů popíši reálnou praxi výběru 

vhodné pobytové služby pro mladého člověka s mentálním postižením.  

Porovnávanými případy jsou z kvalitativních rozhovorů získané výpovědi 

tří matek, jejichž synové jsou ve fázi blížícího se ukončení studia (v jednom 

případě náhle ukončeného) a které již v posledních letech učinily kroky pro 

zajištění budoucnosti svého dítěte. Ve dvou případech se mi podařilo získat 

i výpovědi samotných mladých mužů. 

V další části provedu porovnání zkušeností, nároků a potřeb matek a jejich 

synů. Výstupem praktické části bude také navržení vhodné pobytové služby, 

kterou by mohlo zřídit o.s. Ramus. 

4.1. Východiska pro studii  

Z teoretické části vyplývá, že je v současnosti v České republice 

nedostatek pobytových komunitních služeb, o kterých se k potenciálním 

klientům navíc dostávají informace jen velmi složitě a nekomplexně.  

Předpokládám, že z interpretace získaných rozhovorů vyplynou konkrétní 

úskalí, která se pojí s výběrem vhodné služby navíc doplněná o názory 

samotných potenciálních uživatelů. 

4.2. Metodologie  

Pro hlubší pochopení poznatků získaných v teoretické části práce jsem se 

rozhodla provést komparativní případovou studii zaměřenou na proces 

osamostatňování mladého člověka s mentálním postižením od rodiny, 

respektive na proces hledání vhodné pobytové sociální služby.  

Oslovila jsem tři matky klientů o.s. Ramus Olgu, Lindu a Kamilu. 

Zajímalo mne, kdy začaly o budoucnosti svých synů přemýšlet, jak se dostávají 

k informacím o dostupných službách, a s čím se dosud při hledání vhodné 

pobytové služby spolu se svými dospělými dětmi setkaly a zda by ocenily při 

hledání vhodných služeb pomoc od profesionála. Poslední částí rozhovoru byla 
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prosba o navržení služby o.s. Ramus, kterou by respondentky pro své syny 

uvítaly. 

Dále jsem oslovila s prosbou o zodpovězení několika otázek i samotné 

klienty Karla, Kamila a Vojtu. Zajímalo mne, zda svou budoucnost vidí oni, 

zda se odstěhovat od rodičů chtějí. Rozhovor se podařilo uskutečnit pouze 

s Kamilem a Vojtou. S Karlem se mi nepodařilo schůzku v dostupných 

časových možnostech dojednat.  

Pro svou studii jsem záměrně vybrala klienty s různými diagnózami, abych 

mohla demonstrovat důležitost flexibility sociálních služeb. Karel má Prader-

Willi Syndrom, Kamil má dětskou mozkovou obrnu (DMO) s přidruženým 

mentálním postižením a Vojta má Downův syndrom. 

 

4.3.  Tři příběhy hledání vhodné pobytové služby 

Při domlouvání schůzek s respondenty jsem se snažila v maximální 

míře přizpůsobit jejich možnostem a přáním. Rozhovory proběhly v kavárně, 

na zahrádce restaurace a u jedné dvojice doma. Všechny rozhovory proběhy 

v příjemné atmosféře, rozhovory s matkami trvaly kolem 90 minut a s klienty 

kolem 20 minut. Nahrávala jsem je pomocí programu v počítači. 

Respondentkám i jejich potomkům, jsem změnila jména, vypustila názvy 

sociálních služeb, škol apod. Citace respondentů zvýrazňuji v textu kurzívou. 

Přepisy jsem převedla do spisovného jazyka a částečně zbavila slovních výplní. 

 

 

 

4.3.1. Výběr služeb pro Karla podle jeho matky Olgy  

 Anamnéza 

Karlovi je 23 let, má Prader-Willi syndrom (PWS). Porucha hypotalamu, 

kde se nachází centrum endokrinních funkcí, pocitu nasycenosti, emocí, nálad 

atd., způsobuje, že mají lidé s PWS tendenci přejídat se, nastávají u nich rychlé 

změny nálad a hůře komunikují s okolím. Častým přidruženým symptomem je 
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lehká mentální retardace. Pokud nejsou lidé s PWS léčeni růstovým 

hormonem, zůstávají malého vzrůstu (kolem 150cm) a často trpí nadváhou.  

Karel je prvním v republice, který léčbu podstoupil - růstový hormon začal 

brát v devíti letech a vyrostl do výšky 181 cm. Díky dohledu a podpoře rodiny 

si drží přijatelnou váhu – podle slov maminky však bojují o každého půl kila. 

Karel žije s oběma rodiči a mladší sestrou. Matka Olga působí v občanském 

sdružení pro Prader-Willi Syndrom. Karel je ostříleným účastníkem táborů 

všeho druhu, kam jezdí od svých čtrnácti let. 

 Karel prošel waldorfským vzděláním, poté chodil do školy praktické. 

Před třemi lety nastoupil na střední školu pro žáky primárně se zrakovým 

postižením - obor keramická výroba, ze které byl však letos v prosinci 

vyloučen. Podmínkou pro přijetí a následně i studium je totiž kromě manuální 

zručnosti i slušné chování. Karel měl kvůli svému postižení několik potyček 

s vyučujícími, když nebyli schopni nebo nechtěli pracovat s jeho specifickými 

potřebami. Již před dvěma lety byl jednou vyloučen a tak přes to, že má veliký 

talent, nemohl ve studiu dále pokračovat. Ani on nebyl v posledních měsících 

ve škole spokojený, jeho okolí si všímalo jeho častých zvratů nálad 

a podrážděného chování.  

 Po jeho vyloučení Olga kontaktovala dva denní stacionáře poblíž jejího 

pracoviště, kam Karel může docházet a Olga ho tak může ráno doprovázet. 

Kombinací těchto dvou služeb se daří pokrýt pracovní dny. Olga podotýká, že 

bylo štěstí, že kapacita nebyla v té době, kdy Karla ze školy vyloučili, 

naplněna. Stacionář pro něj však není úplně vhodný, je to dočasné řešení. 

Klienti služby mají většinou těžší formu mentálního postižení. Karel má na víc, 

je akční, ale vhodné služby pro něj nejsou, problémem je jeho samostatnost - 

musí mít neustálý dohled a pevnou strukturu dne, protože se nedokáže sám 

zabavit. Tedy kromě toho, že si třeba kreslí, hraje na počítači, kouká na filmy. 

Nemůže jít sám ven, obzvlášť v Praze, takže má těch možností zkrátka málo. 

Pro cesty ze stacionáře užívá Karel služby osobní asistence. Protože se rád 

prochází a pohyb je pro něj důležitý, jsou cesty spojené s dvouhodinovou 

procházkou. 
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Příspěvek na péči, který má Karel přiznaný ve 3. stupni, stačí na pokrytí 

služeb tak akorát, náklady na odlehčovací služby v DOZP (viz níže) nebo 

prázdninové pobyty (přes léto jich vystřídá 5 včetně tábora s Ramusem) už 

nepokrývá. Olga byla do jeho 11let doma na péči o osobu blízkou, ale nejen 

kvůli Karlovi, část z této doby byla i na mateřské. Ale přece jen to bylo dost 

časově náročné se dvěma dětmi, z toho Karel se spoustou doktorů, rehabilitací 

atd., takže nezbylo, než být doma. Částečné úvazky tenkrát nebyly. Pracovat na 

plný úvazek Olga začala, když bylo Karlovi 13, předtím dva roky na částečný 

úvazek, aby se zapracovala. 

 Výběr vhodné pobytové služby 

Klasické chráněné bydlení, kde klienti sdílí společné prostory, na které by 

z hlediska svého mentálního postižení určitě měl, je pro něj nevhodné, protože 

by tam měl přístup k jídlu. Tam není možné zajistit kontrolu nad jídlem, protože 

služba nemůže omezovat ostatní klienty a on by jim všechno snědl. Nemohli by 

ho pustit samotného ven, takže by neměl pohyb – musel by být ve 24h službě, 

v domově se zvláštním režimem, což zase není pro něj, tam jsou lidé s těžšími 

stupni mentálního postižení… 

Olga zároveň nechce, aby Karel výhledově zůstával doma, jednak je to pro 

ně náročné, jelikož každý den musí být naplánovaný a rodina z toho začíná být 

vyčerpaná, jednak si Olga uvědomuje přirozenou potřebu lidí opouštět 

v určitém věku svůj domov a vracet se do něj jen „na návštěvu“.  

Karel tři roky dojíždí na odlehčovací pobyty do DOZP s domácnostmi 

obyvatel zřizovaného Magistrátem hl. m. Prahy, kde tak má možnost zvykat si 

na samostatné bydlení. Domov poskytuje i ambulantní služby v podobě 

sociálně terapeutických dílen. Do existujících domácností by se však opět kvůli 

problému s jídlem nemohl přestěhovat. Vedení domova je ale vstřícné, 

dokonce zvažuje variantu pro zřízení bytu pro 4 lidi s PWS a domácnost pro 

tuto cílovou skupinu uzpůsobit, protože tím, že Karla znají, mohou odhadnout, 

jak by se dalo postupovat. Avšak na to, kolik rodin Olga zná, jich tolik 

o osamostatnění svých členů s PWS nestojí. V současnosti by skupinu ve 

věkovém rozmezí (20-35let) pro byt dohromady dali, ale ostatní kromě Karla 
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nemají trvalé bydliště v Praze, což je problém. O případném zřízení budou 

jednat s Magistrátem.  

Zajímat se o budoucnost začínají rodiny s mladšími jedinci, takže to by 

Karel muset čekat ještě nejméně 5 let, než by o pobytovou službu měli zájem.  

V ČR žije podle statistik asi 600 lidí s PWS, Olga jich zná díky Sdružení 

pro PWS kolem 100. Je mimochodem zajímavé, že se ostatní na sdružení 

neobracejí. Sdružení se snažilo udělat výzkum mezi poskytovateli sociálních 

služeb, jak lidé s PWS žijí, ale návratnost dotazníků byla velmi nízká – 

pravděpodobně kvůli ochraně osobních údajů. Olze se na to konto podařilo 

navázat kontakt s jistým krajským úřadem a je v jednání, že by potřeby rodin 

s členem s PWS začali zjišťovat.  

Přemýšleli i o camphillu
74

, ale tam by byl podle Olgy pro Karla trochu 

málo organizovaný den a klienti si tam spíš režim určují sami. 

 Podpora při orientaci v nabídce služeb 

 Olga zastává názor, že lidé musí chtít hledat a i kdyby pozice poradce 

existovala, našly by se rodiny, které by služby nevyužily. Zároveň poukazuje 

na to, že by nebylo třeba koordinátora podpory, kdyby byla důsledně 

formulována náplň práce sociálních pracovníků na úřadech. Sama se 

k informacím dostala nejdříve skrze ranou péči, poté skrze jejich sdružení pro 

PWS – sdílením informací s ostatními rodinami, z příspěvků odborníků. 

 Ideální služba 

Ideální bydlení pro Karla je mimo město, kde by mohl mít určitou volnost 

pohybu, v rámci mezí, které by se naučil dodržovat. Kde by byly nějaké 

pracovní aktivity, dílny, ideálně zvířata - ve zmíněném domově mají koně 

a králíky, které může krmit, což ho baví. Rád třeba i kydá hnůj, seká sekačkou. 

Potřebuje vyplnit volný čas, musí mít každodenní pohyb, možnost procházek. 

Potřeboval by i dohled zdravotnický – rehabilitace… Takže důležitá je 

struktura dne a jídlo. Jídlo by mělo být pětkrát denně podle určitých pravidel, 

kalorický příjem tak, aby se mu to co nejmíň ukládalo. A omezení přístupu 

                                                 
74 Camphillské společenství je komunita rozšířená zejména ve Velké Británii. v ČR je pouze 

jedna tato komunita poskytující sociální služby. V objektu žijí společně lidé s postižením i bez 
něj a podílejí se na chodu domácnosti. 
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k jídlu. On opravdu nemá míru, teď šlohnul sestře velkou mléčnou čokoládu 

a snědl ji na posezení, večer. 

(…) Ramusu fandím, ale zároveň si myslím, že zřízení takové služby je 

hodně náročné, hlavně tedy po finanční stránce. Tak doufám, že vám energie 

vydrží. 

 

4.3.2. Výběr služeb pro Kamila podle jeho matky Lindy  

 Anamnéza 

Kamilovi je 27 let, má DMO spojenou s mentální retardací, neorientuje se 

v čase a prostoru. Fyzické postižení se projevuje narušenou stabilitou. Chodil 

do základní praktické školy, kde využíval na několik dní v týdnu i internátu, 

poté tam pokračoval na dvouleté střední praktické škole. Chtěl pokračovat i na 

učebním oboru, ale tehdejší ředitel neseznal, že by pro Kamila byla škola 

vhodná. Linda v té době díky odlehčovací službě internátu pracovala na plný 

úvazek u záchranné služby a mohla tak pokrývat víkendové služby. S Kamilem 

pomáhali i dva starší sourozenci (otec rodinu opustil, když byl Kamil malý), 

využíval a dosud využívá služeb osobní asistence pro doprovody na 

volnočasové aktivity.  

 Výběr vhodné pobytové služby 

V momentě, kdy zjistili, že další studium v této škole nebude možné, 

obrátili se na tranzitní program pro studenty a absolventy této školy. Kamil 

díky službě chodil na praxi do kavárny, společně s konzultantkou začali 

objíždět různá chráněná bydlení, ale nikde nebylo místo, takže tam pouze 

nechávali žádost. Kamil má podané žádosti ve třech pobytových službách ve 

Středočeském kraji, takže mu každoročně přichází dotaz, zda na žádosti trvá, 

Linda odpovídá, že trvá. V jednom zařízení je 16. v pořadí. Jedno místo, kde by 

ho vzali, bylo týdenní stacionář kousek za Prahou, ale tam byl problém, že to 

bylo jenom od pondělí do pátku, což by můj problém neřešilo, protože když 

jsem pracovala na plný úvazek, tak jsem sloužila každý druhý víkend. Takže 

jsme začali zjišťovat další možnosti studia na praktické škole, ale to už bylo bez 

intru.  
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Pak také našli volné místo v chráněných bytech za Prahou, ale chráněné 

bydlení nevidí pro Kamila jako nejšťastnější variantu, nedovede si představit, 

že asistent do bytu jenom dochází, Kamil by si musel hradit ještě osobního 

asistenta pro doprovody ať už do stacionáře, nebo do zaměstnání a to by bylo 

podle všeho dost drahé. 

Linda tedy přešla v nemocnici na poloviční úvazek, kde si může víkendové 

služby plánovat podle potřeby, tedy na víkendy, kdy Kamil odjíždí buď 

s Ramusem, nebo ještě jedním sdružením. Kamila přijali na další praktickou 

školu, což řešilo problém na další dva roky.  

Když se blížil konec dalšího studia, šli se ptát do chráněných dílen v okolí 

jejich bydliště. Jenže místa v chráněných dílnách nejsou k dispozici na každý 

den, takže by práci v dílně musel kombinovat s dalšími službami, což by byla 

podle slov Lindy trochu tour de Prague. 

Pak jsem přišla na to, že je další možnost vzdělávání v praktické škole, 

v jedné mi řekli, že je vzdělávání možné jenom do šestadvaceti let, ale pak jsem 

zjistila, že to tak vlastně není, že to je jenom takový úzus, že stát za člověka 

platí sociální, zdravotní, pro rodiče poskytuje úlevu na daních, ale to se nás 

stejně netýká, protože má Kamil invalidní důchod. Tak jsme tam přihlášku 

podali a pak ještě do jedné, kterou si Kamil nakonec vybral, protože tam mají 

různé dílny a jsou tam učitelé chlapi, takže to se mu líbilo. A je tam možnost 

rozložení studia, takže by tam mohl zůstat čtyři roky, vlastně do třiceti, ale to 

už bude opravdu konečná. 

 Prodlužování studia je pro Kamila vhodné i podle jeho psycholožky, která 

zastává názor, že je pro něj škola stále přínosná, jelikož jeho schopnosti jsou 

nerovnoměrné, takže se může v různých oblastech dále rozvíjet, navíc je pro 

něj vhodné, když může docházet stále na jedno místo. Asistenci zčásti pokrývá 

Linda, zčásti asistenti, což je přínosné pro oba, protože podle slov Lindy si tak 

od sebe trochu odpočinou. Školu ale stejně bere jako náhradní řešení, kdyby se 

naskytla možnost vhodného bydlení, studium by ukončil, ale stejně si nedovede 

představit, jak by si náhle zvykal. 
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 Podpora při orientaci v nabídce služeb 

Službu koordinátora podpory by Linda ocenila. Než začala spolupracovat 

s konzultantkou tranzitního programu, nejvíce těžila z kontaktu s ostatními 

rodiči dětí s postižením. Zatímco úřady radu neposkytovaly: Informace jsme si 

předávaly, když jsme jezdili do lázní, nebo na rehabilitace. Kde kdo co sehnal, 

tak jsme si to navzájem vyměňovali a na úřad na sociálku už jsme museli chodit 

s jasnou představou. Protože když tam člověk přišel a něco po nich chtěl, tak se 

vždycky divili jak husa blesku, co že vlastně po nich chceme. Byli schopni 

zareagovat až po tom, když jim člověk řekl, na co má vlastně nárok. Spolupráci 

s tranzitním programem hodnotí jako přínosnou, a to hlavně z toho důvodu, že 

na to nebyla sama a ubylo jí stresů.  

 Ideální služba 

Ideální služba pro Kamila by bylo bydlení s dílnami na jednom místě, kde 

by si mohl postupně zvykat. Hledáme bydlení, které by bylo vhodné hned na 

první pokus, protože Kamil si poměrně dlouho zvyká na nové věci a změny ho 

zneklidňují. Hledáme službu, která funguje celoročně, protože stacionáře přes 

prázdniny nefungují. Linda se obává chvíle, kdy by nebyla schopná se o 

Kamila starat, co by s ním bylo o víkendech, o prázdninách?  Kamil má 

období, kdy má smutek, ale neřekne, co se mu děje. Proto by ho Linda nerada 

vystavovala stresovým situacím. 

Kdyby službu chráněného bydlení provozoval Ramus, viděla by Linda 

hlavní výhodu právě v tom, že Kamil kolektiv důvěrně zná. Byla by pro 

spolupráci s rodiči, přičemž by ocenila, kdyby například byla možnost 

pronájmu pokoje, který by se dal zároveň využívat i jako pronájem pro 

veřejnost a fungovalo by to i jako zdroj financí. 

 Jak to vidí Kamil? 

Kamilovi se od Lindy nechce, podle jeho slov ho baví, že se spolu 

kamarádí a že se mají dobře. Několikrát během rozhovoru zmínil, že má obavy, 

že kdyby se odstěhoval, bylo by to Lindě líto. Mluví o rodině jako takové, že je 

to rodině líto, když někdo odejde, třeba otec. Sám se zmiňuje, že Linda mu 

říká, že už je docela velký a dospělý kluk a že by už měl jít pryč.  
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Na otázku, zda se mu líbilo někde, kde se byli podívat, odpověděl: No já 

jsem se třeba koukal na jednu chráněnou dílnu s bydlením a nevím, jestli by se 

mi tam líbilo, mám z toho trošku obavy. (…) Moc se mi od Lindy nechce, 

protože se mi zdá, že by jí to bylo líto. Poprosila jsem Kamila, aby na chvíli 

zapomněl na to, že by se Lindě stýskalo a představil si nějaké ideální bydlení. 

Poté mi sám řekl, že by chtěl bydlet s Ramusem. Že jsou tam prima lidi a začal 

jmenovat různé osoby a ptal se mě, jestli by tam bydleli taky.  

 

4.3.3. Výběr služeb pro Vojtu podle jeho matky Marcely 

 Anamnéza 

Vojta má Downův syndrom, je mu 22 let, pobírá příspěvek na péči 

2. stupně. Hůře se orientuje v čase, co se týče orientace v prostoru, tak je 

schopný samostatně cestovat po jedné trase a jezdí linkovým autobusem za 

babičkou a dědou. Marcela poukazuje na to, že to chce notnou dávku odvahy 

Vojtu nechat samotného cestovat, protože když se naskytne nějaká komplikace 

(např. když přejel zastávku, nejelo metro), situaci řeší sám, místo aby 

zatelefonoval, a tak je to vždy trochu napětí, jestli vše dobře dopadne. Ale 

Marcela je ráda, že se od starostlivosti oprostila a může tak dát Vojtovi 

poměrně velkou míru svobody. Vojta neumí zacházet s penězi, ale rád by je 

vydělával.  

S Marcelou a prarodiči bydleli v malé obci, kde byl integrován jak ve 

školce, tak na prvním stupni základní školy. Na druhý stupeň už by potřeboval 

asistenta, což v té době byla ještě neznámá věc a navíc se Marcela chtěla 

oddělit od rodičů, takže se přestěhovali do Prahy za waldorfskou školou. 

Marcela se po dvou letech přihlásila na vysokou školu obor sociální práce na 

dálkové studium a už během studia začala pracovat na půl úvazku v sociálně 

terapeutické dílně, kde je dosud. Vojta vychodil základní a střední praktickou 

waldorfskou školu, v současnosti chodí na odborné učiliště obor zahradnické 

práce, kde bude za rok končit.  

 Výběr vhodné pobytové služby 

O možnosti bydlení se začali zajímat před dvěma lety, když měl ve škole 

problémy s jednou kantorkou a nechtěl tam dál chodit. Kantorka však ze školy 
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odešla, takže se vše ustálilo a ve hře byla varianta opakování ročníku, čímž by 

se řešení budoucnosti oddálilo. Vojta by ale rád pracoval, škola ho nikdy moc 

nebavila a Marcela ho rozhodně nechce do prodlužování studia nutit. 

Při hledání vhodné služby navštívil na týdenní pobyt stejný Domov pro 

osoby se zdravotním postižením jako Karel, ale byl tam o prázdninách, kdy 

nefungovaly dílny, a tak se tam dost nudil. Největším problémem bylo, že byl 

sám na pokoji, přičemž s sebou neměl ani rádio, a tak volal třikrát za den 

Marcele a svojí babičce. Když se vrátil, řekl, že už tam jet nechce. Marcela 

zvažuje, že by ho ještě zkusila zpracovat a jel by tam za běžného provozu. 

Mohl by tam jezdit na odlehčovací pobyty a zvyknout si tak. Výhodou zařízení 

je, že je hodinu autobusem od Prahy, takže by tam Vojta mohl jezdit sám, 

s tím, že by ho personál vyzvedával na nádraží a postupně by se cestu mohl 

naučit.  

Další možnost, co jsme měli, bylo chráněné bydlení s chráněnou dílnou, 

které se už dlouho buduje jako návaznost na tu jeho waldorfskou praktickou 

školu, kam jezdili na školy v přírodě. Vojta to tam miloval, měli tam zvířata, 

chodili do lesa, tahali tam větve… Ale když tu školu skončil, tak to ještě nebylo 

hotové a vlastně doteď není, i když už by se to mělo každou chvíli otevřít, tak za 

rok za dva. Tak to by bylo taky skvělé, protože to tam zná. Ale tam by to bylo 

bydlení natrvalo, mně by vyhovovalo, kdyby tam byl třeba na 14 dní, pak 

bychom si ho mohli vzít… my jsme na něj strašně zvyklí, hlavně i moji rodiče. 

Tráví u nich prázdniny, jezdí tam každý druhý víkend a tak nevím, jak by to 

snesli, kdyby tam nejezdil. 

Líbilo se nám v Camphillu, ale tam je právě problém, že tam chtějí lidi 

natrvalo. Tam oni jsou neradi, když si je berete. Nicméně jsme tam byli na 

informační schůzce, když tam sháněli klienty. Potřebovali ustálit tu skupinu, 

tak nám nabízeli tříměsíční pobyt, na kterém by se zjistilo, jestli by se to pro 

Vojtu hodilo, ale to jsme teda zatím odložili. Tam je skvělý ten režim dne a 

práce na zahradě. 

Dále se byli podívat ve stacionáři, o kterém mluvila i Linda. Jenže pro 

Marcelu je tam špatná dopravní dostupnost - kdybych ho tam měla každé 

pondělí vozit, nedostala bych se do práce včas a to samé v pátek, kdy většinou 
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brzy odpoledne odjíždíme. Navrhla jsem Marcele, že by mohl Vojta pro cesty 

do stacionáře využívat služeb osobní asistence, což ocenila jako dobrý nápad, ji 

samotnou to nenapadlo.  

Jeden čas hodně mluvil o tom, že by se chtěl odstěhovat, což už teď neříká. 

Já bych chtěl nějaký svůj byt, chodil bych do dílny, ty bys tam za mnou mohla 

jezdit. Někdy si říkám, že jsem spíš závislá já na něm. I když ponorku taky 

někdy míváme, teď to trvalo několik měsíců, že jsem ho ani nemohla slyšet, jak 

jí, jak dýchá. Tím, že jsem pak chodila víc a víc do práce, tak začal dostávat víc 

svobody, takže teď mu to asi vyhovuje, že bývá často doma sám, pouští si filmy, 

hudbu, zpívá a hraje na kytaru. Chtěla bych si najít práci na plný úvazek, už 

jenom proto, že kdyby se Vojta odstěhoval, tak abych se uživila. 

 Podpora při orientaci v nabídce služeb 

Koordinátor podpory by byl podle ní skvělý, kdyby se tam koncentrovaly 

informace o volných místech. V posledním ročníku na praktické škole 

spolupracoval Vojta s konzultantkami o.s. Rytmus, se kterými sehnali praxi 

v supermarketu, kam docházel s asistentkou. Ale kdyby tam asistentku neměl, 

nedovede si Marcela představit, že by navázal vztah s kolegy, což je pro něj 

hodně stěžejní. 

 Ideální služba 

O tom, že by byla ráda, kdyby Ramus zřídil chráněné bydlení, začala 

mluvit Marcela sama, vidím vás na farmě, kde by byla zvířata, něco byste si 

tam pěstovali, na způsob camphillu, na vesnici někde za Prahou, kde by byla 

i nějaká volnočasová aktivita, divadlo, zpívání. Bylo by to skvělé. 

 Jak to vidí Vojta? 

Vojta by se od Marcely chtěl odstěhovat a jednoznačně mluví o tom, že 

Praha není pro něj. Nejraději by bydlel u babičky a dědy, ale uvědomuje si, 

že tam by neměl co dělat ve volném čase. Nemá tam kroužky, ani 

kamarády, se kterými chodí ven nebo na pivo. Líbila by se mi farma, hodně 

zvířat, ale kočky ne. Třeba by tam mohly být ovce, prasata, kozy, králíci, 

taky slepice a taky krávy. Abych tam mohl sekat trávu pro dobytek, skládat 

nářadí do kůlny, starat se o dobytek nalít všem zvířatům vodu. A taky 

Madla kdyby tam bydlela (pozn. asistentka Ramusu). Na to, jak se mu líbilo 
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v DOZP, kde byl na odlehčovacím pobytu, odpověděl, že ne, že tam nebyli 

kamarádi a nudil se. 

 

4.4. Analýza případové studie 

V rozhovorech jsem detekovala několik faktorů objevujících se prakticky 

ve všech výpovědích matek klientů ovlivňujících výběr vhodné pobytové 

sociální služby. Jsou jimi: 

 

 Uspokojení potřeb klientů plynoucích ze specifik daného postižení  

 Požadavky na provozní dobu 

 Nároky na samostatnost, organizaci volného času  

 Dopravní a finanční dostupnost  

 Kapacita  

 Informovanost  

 Obava z citového strádání obou stran, z neznámého prostředí 

 

Nyní postupně důkladněji rozeberu, jak se konkrétně v daných oblastech 

projevily problémy u dotazovaných. Budu vycházet z rozhovorů s matkami, na 

názory klientů se zaměřím až v závěru. 

Sociální služby v Praze a okolí, nedokážou vyhovět poptávce jak z hlediska 

kapacitního, tak z hlediska různorodosti, která by vyhověla požadavkům 

potenciálních uživatelů. Všechny dotazované matky uvedly, že navštívily 

několik zařízení a prakticky ani jedno nevyhovovalo specifickým potřebám 

jejich synů. Je však evidentní, že při hledání služby hraje roli i odhodlání 

situaci řešit. Olga má díky svému působení v občanském sdružení velmi dobrý 

přehled a aktivně se zasazuje o to, aby Karel mohl i vzhledem ke své vzácné 

diagnóze bydlet mimo rodinu. Na rozdíl od Vojty a Kamila již tři roky jezdí na 

odlehčovací pobyty na jedno a to samé místo a tak si tam může postupně 

zvykat, navíc s vidinou možného zřízení vyhovující služby. Linda a Marcela 

v současné době nové varianty nehledají. Situaci mají ztíženou navíc tím, že 

jsou na péči o svého potomka prakticky samy, zatímco Karlova rodina je 

kompletní. 
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Svou roli v tomto přístupu hraje i možnost studia a prodlužování školní 

docházky. Výhodou docházení do školy je finanční nenáročnost. Kamil 

využívá možnosti studovat ve vysoké míře. V případě Vojty o prodloužení 

studia Marcela mluví, ale vzhledem k tomu, že Vojtu škola příliš nebaví, 

pravděpodobně k dalšímu prodlužování nedojde. Karlovu situaci zásadně 

změnilo vyloučení ze školy, kdy pro něj Olga musela sehnat náhradní řešení, 

které však také považuje za dočasné. 

Odsouvání rozhodování o budoucnosti lidí s mentálním postižením není 

u pečujících osob nikterak výjimečným jevem. Vyplývá to i z již zmiňovaného 

dotazníkového šetření pracovní skupiny SPMP Budoucnost (viz kapitolu 2.2.). 

Marcela a Linda nejsou spokojeny s nabídkou služeb také vzhledem ke své 

práci a organizaci času, dostupnosti v komunitě. Linda by potřebovala, kdyby 

služba fungovala i o víkendech a prázdninách, Marcela by naopak ráda víkendy 

a prázdniny trávila společně s Vojtou. Což ze zkušenosti Marcely znamená pro 

řadu chráněných bydlení úbytek financí – úhrad klienta za služby – a tak se 

podle ní s tímto požadavkem snižuje pravděpodobnost přijetí klienta 

poskytovatelem (viz podkapitolu 1.3.1).  

Z hlediska finanční dostupnosti se také potvrdila tvrzení z teoretické části. 

Příspěvek na péči umožňuje pokrýt jen část služeb: Karlovi pokrývá využívání 

služeb dvou denních stacionářů a osobní asistence, ale na pobyty již nestačí; 

Kamilovi pokryje osobní asistenci, kterou však využívá v relativně malé míře, 

zájmové aktivity a pobyty; Vojta sociální služby nevyužívá, příspěvek 

využívají na pokrytí nákladů na zájmové aktivity a k udržení chodu 

domácnosti. 

Jako možné riziko vidí Linda a Marcela zvýšení nároku na samostatnost 

svých synů. I tento důvod pro oddalování řešení budoucnosti se objevil ve 

výzkumu pracovní skupiny SPMP Budoucnost. Celá polovina dotazovaných 

projevila obavu z toho, aby samostatný život člověk s postižením zvládl.
 75

  

Všechny tři matky by v této souvislosti ocenily, kdyby byla v návaznosti na 

bydlení možnost organizace volného času, respektive zprostředkování 

zaměstnání. Domnívám se, že řada chráněných bydlení s tímto požadavkem 
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pracuje, ale evidentně se k pečujícím rodinám informace nedostávají. 

Z rozhovorů bylo také patrné, že současný trend začleňování lidí s postižením 

na otevřený trh práce v respondentkách budí jisté rozčarování a prakticky 

podporují spíše zaměstnávání chráněné, které by bylo v blízkosti domova.
 76

  

Důvodem tohoto rozčarování je jednak obava ze zapojení jejich synů do 

pracovního kolektivu, což zmiňuje Marcela, jednak problematika přejíždění, 

o kterém mluví Linda. 

K rozptýlení obav pečujících osob ze samostatného života jejich blízkých 

(a ostatně i obav z citového strádání) by mohly přispět konzultace s odborníky, 

kteří by rodinám poskytovali při plánování budoucnosti ucelenou podporu. 

Všechny dotazované mají kladnou zkušenost s poradenstvím poskytovaným ať 

už prostřednictvím rané péče, nebo tranzitních programů. Ostatně uvedly, že 

pozici koordinátora podpory, nebo důsledněji formulovanou náplň práce 

sociálních pracovníků na úřadech, by uvítaly. Informace v současnosti 

prakticky získávají samy, nebo prostřednictvím kontaktu s ostatními rodiči dětí 

s postižením, ve svépomocných skupinách. Z rozhovorů bylo patrné, že 

informace, které mají, jsou někdy zkreslené
77

   

 Ze dvou získaných rozhovorů s klienty je patrné, že oni sami mají 

z neznámého prostředí obavy a preferovali by bydlení s přáteli – oba mluví 

o konkrétních lidech, se kterými by chtěli bydlet. Kamil o stěhování nechce 

moc přemýšlet, vztah s matkou má velice silný a současná situace mu 

vyhovuje. Vojta o stěhování mluví, zdá se, především z toho důvodu, že je 

nespokojený v Praze. Zmiňuje, že by rád bydlel u prarodičů, což značí jeho 

silnou citovou vazbu k nim. Zároveň si ale uvědomuje potřebu kontaktu se 

svými přáteli, které v Praze má, a nechce se mu je opouštět.  

 

                                                 
76 Jak ale zmiňuje Linda, častým jevem je nutnost kombinace zaměstnání, případně 

docházení do sociálně-terapeutických dílen. 
77 Zaznamenala jsem zaměňování názvů sociálních služeb: chráněné bydlení vs. týdenní 

stacionář, chráněná dílna vs. sociálně-terapeutická dílna. Tento poznatek není patrný ze 
zapsaných částí rozhovoru. 
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4.5. Návrh sociální služby o.s. Ramus 

 Hlavní výhodu zřízení pobytové služby o.s. Ramus spatřují respondenti 

ve vztazích mezi účastníky akcí. Dá se předpokládat, že po odstěhování by 

nedošlo k výraznému citovému strádání ani jedné ze stran, neboť rodiče 

i klienti organizaci důvěřují a asistenty, potažmo členy provozní skupiny dobře 

znají. Na vyvinutí služby by určitě měli možnost se podílet a tak by se dalo 

vyhovět co nejvíce nárokům a potřebám jednotlivých klientů. Výhodou pro 

budování služby je široká základna dobrovolníků a ochota samotných rodičů se 

zapojit. 

 Z výpovědí je zřejmé, že by se mělo jednat o bydlení komunitní, mimo 

město a spojené se zemědělskou činností na způsob camphillu, který 

zmiňovaly všechny tři respondentky. Jako vhodný považuji princip stálých 

obyvatel domu (v českém camphillu žije jedna rodina a 8 uživatelů služby), 

spolupráci dalších zaměstnanců a dobrovolníků. Zároveň je samozřejmě 

důležité být součástí komunity, navazovat běžné vztahy s obyvateli místa.
 78

 

Co se týče finanční náročnosti zřizování služby, tak by si dle mého 

názoru měl Ramus udržet co nejmenší závislost na grantovém a dotačním 

financování (předpokládám, že by se muselo využít pro vybudování objektu) 

a snažit se být co nejvíce samoudržitelný. To by umožnilo zřízení sociální 

firmy, která by byla konkurenceschopnou součástí běžného trhu – například 

obchod biopotravinami, nebo turismus.  

Komunitní bydlení s sebou nese i řadu rizik, které by bylo nutné při 

plánování služby důkladně zvážit. Jako zásadní riziko vidím skutečnost, že 

domov sdílí poměrně velká skupina lidí různých charakterů a to vyžaduje od 

obyvatel zvýšenou schopnost přijmout kompromisy v zájmu skupiny. Nároky 

na rodinu, která by soužití zaštiťovala, by byly v tomto ohledu velmi vysoké. 

Jako nutnost by pro ni byla například znalost psychologie skupiny, supervize, 

ujasněné hodnotové přesvědčení.  
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5. Závěr 

V teoretické části své práce jsem si kladla za cíl zmapovat, jaké jsou 

možnosti osamostatnění lidí s mentálním postižením v ČR. Vycházela jsem 

z toho, že osamostatnění je z hlediska vývojové psychologie přirozené. 

V praktické části jsem si kladla otázku, jak probíhá hledání vhodné pobytové 

služby v praxi – na úrovni konkrétních jednotlivců a jejich rodin. 

Hodnotovým východiskem mi byla Úmluva o právech lidí se zdravotním 

postižením, na základě níž jsem pak nahlížela na současnou legislativní úpravu 

v ČR, která by práva v ní deklarovaná měla zaručit. Blíže jsem představila 

článek 19 Úmluvy, v němž se deklaruje lidem s postižením právo na svobodu 

volby, tedy i na to zvolit si kde a s kým budou žít. Dále jsem se věnovala 

článku 33 Úmluvy, který ukládá smluvním stranám stanovit monitorovací 

a koordinační orgán pro provádění Úmluvy.  

Možnosti bydlení lidí s mentálním postižením závislých na pomoci druhé 

osoby jsou v zásadě dvě - bydlení v rodině, nebo bydlení za využití sociálních 

služeb definovaných v zákoně o sociálních službách: služeb pobytových 

(chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní 

stacionáře) a terénních (osobní asistence, podpora samostatného bydlení 

a pečovatelská služba). V této části své práce jsem také popsala, jaké jsou 

zásadní problémy pojící se s rozšiřováním nabídky služeb. Jako pozitivní kroky 

uskutečněné státem jsem představila projekt Transformace pobytových 

sociálních služeb a Podporu neformálních pečovatelů, dále občanskou aktivitu 

pro zřízení funkce koordinátora podpory.  

V části předcházející tu praktickou jsem představila činnost o.s. Ramus, 

které pořádá volnočasové aktivity pro mladé lidi s postižením, abych mohla na 

základě podkladů získaných z rozhovorů pro případovou studii navrhnout 

potenciální pobytovou službu tohoto sdružení. 

Zároveň praktická část, tedy případová studie tří klientů o.s. Ramus, 

potvrdila problémy pojící se s výběrem sociální služby popsané v části 

teoretické. Jedná se zejména o nedostatek pobytových sociálních služeb, 

nízkou flexibilitu dostupných služeb a komplikovaný přístup k informacím 

o možnostech osamostatnění mladého člověka. 
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