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Abstrakt 

 Práce se zabývá fungováním a problematikou svépomocných organizací pro 

osoby se zdravotním postižením a to z pohledu různých aktérů. Počet zdravotně 

postižených osob žijících v domácí péči v posledních letech rapidně narůstá. Zdravotně 

postižený člen v domácnosti přináší rodině mnohá úskalí. Za účelem jejich překonání se 

mnozí z nich sdružují a zakládají svépomocné organizace. Autorka svépomocné 

organizace legislativně a institucionálně ukotvuje, informuje o jejich vývoji a 

současném fungování. Dosavadní systém však není bezproblémový a zapříčiňuje 

významné překážky v chodu organizací a běžném životě jejích členů. Prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů se zainteresovanými aktéry (zakladatelka, kontaktní 

osoba, poradkyně, zdravotně postižená členka a koordinátorka svépomocné organizace) 

identifikuje problémové oblasti, které následně interpretuje jak pro každého aktéra 

jednotlivě, tak poskytuje obrázek i o nejpalčivějších problémech zmiňovaných více 

komunikačními partnery zároveň. Odhaluje tak problémy v zakládání svépomocných 

organizací, financování, přístupu zainteresovaných institucí a zdravotní péči. 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

This thesis is discussing about function and issues of self-help organizations 

which are helping people with disabilities from different points of view. The number of 

disabled people living at home care is rapidly increasing in recent years. A disabled 

member in the household brings many difficulties. In order to overcome them many of 

these families associate together and establish self-help organizations. The author of this 

thesis legislatively and institutionally anchored this issue, inform about its development 

and its current functioning. The current system is not without problems and causes 

significant barriers in running of the organizations and everyday life of its members. By 

using semi-structured interviews with the stakeholders (founder, contact person, 

advisor, disabled member and coordinator of the self-help organization) the author is 

identifying problem areas which are subsequently interpreted individually for each 

person involved as well as for the whole group and describes the main problems 

mentioned by more than one party. The author is resolving problems with establishment 

of the self-help organization, financing, attitude of the interested institutions and health 

care.  
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pocitu plnohodnotného využití svého potencionálu, … atd.) Ať už se rodině narodí dítě 

s hendikepem, nebo se stane hendikepovaným díky nějaké nešťastné nehodě, rodině se 
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a sourozenců hendikepovaných dětí, asistentů, zástupců neziskových organizací, 

organizátorů volnočasových aktivit pro hendikepované lidi, zaměstnavatelů lidí s 

hendikepem, či ředitelů škol pro hendikepované ...atd.). Každý aktér může mít na danou 

problematiku jiný pohled a srovnání může být přínosem a zlepšením budoucí situace.  
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Teoretická východiska 

 

Sociální integrace  = ,,proces, kdy jednotlivci nebo celé skupiny osob mají omezený 

přístup ke zdrojům potřebných pro zapojení se do sociálních, ekonomických a 

politických aktivit společnosti.“ [Mareš: 2002] Někdy je také možné setkat se s pojmem 

,,inkluze“. Oba tyto pojmy jsou významem začlenění jedince do společnosti, lze je tedy 

chápat jako synonyma. ,,V sociální rovině je integrace spojována s kolektivitou, 

solidaritou, právy, legitimitou. Je to tedy komplexní a bohaté téma.“ [Sirovátka: 2003] 

V dnešní době o integraci vyloučených členů společnosti zabývá stále více lidí. 

Vyloučenými jsou nejčastěji: romské rodiny, přistěhovalci, rodiny s více dětmi, neúplné 

rodiny, náhradní a pěstounské rodiny a rodiny se zdravotně postiženými členy, na které 

svou práci zaměřím. [Dobiášová: 2013] 

 

Zdravotní hendikep (zdravotní postižení) – člověk se zdravotním hendikepem 

(postižením) trpí odchylkou ve svém zdravotním stavu, která ho omezuje v určité 

činnosti (např. uplatnění ve společnosti, pohyb, kvalita života, ..atd.). Podle zákona  č. 

108/2006 Sb. ,,o sociálních službách se zdravotním postižením rozumí tělesné, 

mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo 

mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“. Nejčastějšími příčinami postižení 

jsou: nehody, nemoc, vrozená nemoc, dědičnost, příčiny způsobené komplikovaným 

porodem.  [Neuvedeno: 2013] 
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Cílem bakalářské práce je popsat a vysvětlit stávající možnosti sociální politiky ve 

vztahu k rodinám s hendikepovanými dětmi v České republice v praxi, a to zejména v 

oblasti jejich integrace do společnosti a identifikace klíčových problémů. 

Okrajově se dotknu i témat: kvality sociálních a zdravotních služeb a spokojenosti s 

finančním zabezpečením.  

 



   

Výzkumné otázky  

 

 Jaké jsou stávající možnosti integrace hendikepovaných dětí a jejich rodin do 

společnosti?  

 Jaké dokumenty (strategie, legislativa, koncepce aj.) ovlivňují rozvoj integrace 

rodin s hendikepovanými dětmi? 

 Jaké výhody a nevýhody vyplývají pro rodiny s hendikepovanými dětmi z 

našeho systému sociálního zabezpečení (v sociální a zdravotní oblasti)?  

 Jsou rodiny s hendikepovanými dětmi rizikovou skupinou z hlediska chudoby? 

 Jaké jsou překážky a problémy integrace rodiny s hendikepovanými dětmi z 

pohledu vybraných aktérů?  

 

Metody a prameny 
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tedy především rodinami hendikepovaných dětí, asistentů, zástupců neziskových 

organizací, organizátorů volnočasových aktivit pro hendikepované osoby, 

zaměstnavatelů lidí s hendikepem, ředitelů a učitelů škol pro hendikepované či 

odbornicím a poradkyním v oblasti sociální a zdravotní péče.  
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Úvod 

,,Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“ 

Lucius Annaeus Seneca 

 

Ať už se rodině narodí dítě s postižením, nebo se zdravotně postiženým stane 

díky nějaké nešťastné nehodě, rodině se převrátí celý život „naruby“. Největší hodnotou 

pro matky je totiž zdraví dítěte a „jeho trvalé znehodnocení je jedním z nejhorších 

životních traumat, která mohou mámu potkat“ (Krejčová, Strnadová, Vágnerová 2009: 

11). Pokud se rodině přihodí tato tragédie, je pro ni velice těžké, se s ní vypořádat. 

Dříve bylo zvykem, že o těžce postižené jedince bylo postaráno ve speciálních 

zařízeních. V posledních letech se trend mění a narůstá počet rodin, které se o své 

postižené členy starají v domácí péči, což zasáhne rodinu v mnoha oblastech života. 

Potíže se vyskytují v oblasti sociální interakce, stigmatizace, separace od majoritní 

společnosti, … apod.  

Pro rodinu je vždy důležité, aby jejich zdravotně postižený člen byl šťastný. Za 

tímto účelem zkvalitnění podmínek pro sebe i postiženého člena zakládají svépomocné 

organizace. Tyto organizace jsou zakládány rodinnými příslušníky, blízkými osobami a 

samotnými zdravotně postiženými jedinci za účelem vzájemné pomoci a zlepšení svých 

stávajících životních podmínek.  

V České republice se tato myšlenka svépomocného ,,boje“ začala ve větším 

měřítku rozvíjet relativné nedávno. A přestože organizacím jde hlavně o pomoc 

zdravotně postižením a to v oblastech, ve kterých selhávají státní instituce, jejich 

fungování není zdaleka bezproblémové.  

Pro komplexnější pochopení fungování svépomocných organizací a 

problematiky s ní spojené využiji pohledu zainteresovaných aktérů z různých 

svépomocných organizací, jelikož každý aktér může spatřovat odlišné nedostatky a také 

je identifikovat z odlišných důvodů.   

Ve své práci jednotlivé pohledy na problematiku uvádím a interpretuji a 

následně se ztotožňuji s nejpalčivějšími problémy.  

 Prozkoumáním vzniku a následného fungování svépomocných organizací pro 

zdravotně postižené jedince, jejich rodinu a blízké, založeném na jejich vlastních 

zkušenostech za účelem identifikace problémových oblastí, může být prvním impulsem 

k pozdější deficitů v oblasti zdravotnictví, legislativy, financování a dalších nedostatků, 
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které jim znemožňují plnohodnotně dopomáhat svým zdravotně postiženým členům ke 

kvalitnějšímu životu.  

 

  

Posun od projektu 

Vzhledem ke značnému rozsahu původního tématu zabývajícího se integrací 

rodin s postiženými dětmi, jsem se po konzultacích s vedoucí mé bakalářské práce 

rozhodla zaměřit pouze na oblast, která integraci rodin s postiženými dětmi výrazně 

napomáhá a to na fungování a problematiku svépomocných skupin pro zdravotně 

postižené jedince. Po tomto rozhodnutí jsem blíže specifikovala své výzkumné cíle, 

otázky i teoretická východiska. Díky výraznému zúžení svého tématu jsem se rozhodla i 

pro změnu názvu své bakalářské práce.  
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1 Vymezení předmětu zkoumání  
 

Předmětem mé bakalářské práce jsou svépomocné organizace pro zdravotně 

postižené osoby. Zaměřím se na systémy svépomocných organizací v České republice, 

jejich dosavadní fungování a jejich stávající možnosti a problémy, se kterými se 

můžeme v praxi setkat. Na problematiku bude nahlédnuto optikami různých aktérů 

(řadoví členi, zakladatelé, kontaktní osoby, spolupracující odborníci a samotní 

zdravotně postižení). Každý totiž může vnímat jako stěžejní problematiku něco jiného. 

Každý rodič chce pro své dítě udělat maximum, a tak nyní rozrůstá trend, kdy se rodina 

nebo nejbližší přátelé rozhodnou založit svépomocnou organizaci pro zdravotně 

postižené. Organizace o sobě v posledních letech dávají více vědět i mezi odborníky a 

představiteli státní moci, a tak se stávají diskutovaným tématem. Zmapování 

problémových míst pohledem různých aktérů z různých organizací může významně 

napomoci porozumění svépomoci a jejímu budoucímu rozvoji.  

 

1.1 Výzkumné cíle a výzkumné otázky 

 Stěžejním cílem mé bakalářské práce je zjistit stávající systém a klíčové oblasti 

fungování svépomocných organizací pro zdravotně (tělesně, mentálně, duševně nebo 

kombinovaně) postižené jedince, jejich rodinu a přátele a identifikovat problematické 

oblasti, se kterými se potýkají a snaží se jim čelit společnými silami - a to z pohledu 

různých aktérů.  

Nejprve se pokusím objasnit počet zdravotně postižených jedinců. Následně se pokusím 

identifikovat, jaké jsou příčiny a důvody založení vlastní svépomocné organizace, tedy 

proč nechtějí být součástí nějaké již vzniklé neziskové státní či nestátní organizace. 

 Zaměřím se také na komunikaci a případnou spolupráci či nespolupráci státních 

a jiných orgánů se svépomocnými organizacemi včetně shromažďování a podávání 

komplexních informací o svépomocných uskupeních. 

 Jelikož se chci věnovat vymezení a problematice svépomoci v ČR, je nezbytné, 

abych tento pojem vymezila v rámci tzv. třetího sektoru, následně neziskových 

organizací a legislativně jej ukotvila.
1
 Užiji k tomu veřejně-politických dokumentů 

(především relevantních zákonů, vyhlášek a nařízení).  

                                                 
1
  Zde jsem si již předem vědoma jistých úskalí, jelikož na svépomoc je pohlíženo z hlediska legislativy více směry. 
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  Dále identifikuji klíčové aktéry dané oblasti a jejich perspektivou zjišťuji možné 

problémové oblasti v jejich každodenní praxi.  

 Následně se prostřednictvím získaných poznatků určuji problémy společné pro 

více aktérů – tedy nejpalčivější problémy.  

 

Konkrétní dílčí výzkumné cíle a otázky rozlišuji níže v přiložené tabulce č. 1  

Tabulka č. 1 Výzkumné cíle a otázky  

Výzkumné cíle Výzkumné otázky 

Zjistit vývoj svépomocných organizací pro 

zdravotně postižené jedince. 

Jaký je vývoj svépomocných 

organizací pro zdravotně postižené 

jedince? 

Zjistit legislativní a institucionální vymezení 

svépomocných organizací v České republice. 

Jaké je legislativní vymezení 

svépomocných organizací v České 

republice? 

Jak jsou svépomocné organizace 

vymezeny v rámci sektorů? 

Identifikovat klíčové oblasti fungování 

svépomocných organizací pro zdravotně 

postižené jedince z pohledu různých aktérů. 

Jaké jsou klíčové oblasti vedoucí 

k možnosti fungování 

svépomocných organizací? 

 Jaké jsou příčiny založení 

svépomocné organizace? 

 Proč se aktéři nestali členy 

nějaké jiné (již existující) 

organizace či institutu? 

 Jak jsou či nejsou aktérům 

nápomocné státní a jiné 

organizace? 

 Jaký přínos svým členům 

svépomocná organizace pro 

zdravotně postižené jedince 

přináší? 
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Vymezit z klíčových oblastí problémové oblasti 

svépomocných organizací pro zdravotně 

postižené jedince z pohledu různých aktérů. 

S jakými problémy se aktéři 

svépomocných organizací pro 

postižené jedince setkávají? 

 

Zdroj: Autorka 
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2 Metodický přístup 
 

2.1 Užité metody pro dílčí cíle 

 

 Pro celkové naplnění stěžejního cíle práce jsem se rozhodla použít pro jednotlivé 

dílčí cíle různých metod, které jsou specifikovány v následující tabulce. Jedná se jak o 

analýzu dokumentů, tak i vlastní kvalitativní výzkum uskutečněný prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů.  

 

Tabulka č. 2 Dílčí cíle a metody 

Cíl Sběr dat Analýza 

Na základě analýzy rutinních 

(statistických) údajů, zjistit 

současný stav a vývojové trendy 

zdravotního postižení a 

svépomocných organizací s ním 

spojených. 

Nalézt sekundární data – 

data z odborné literatury, 

výročních zpráv World 

health organiźation či 

Českého statistického 

úřadu.  

Popisná analýza 

Pomocí veřejněpolitických 

dokumentů zjistit legislativní 

vymezení svépomocných 

organizací v České republice  

Nalézt sekundární data - 

veřejněpolitické 

dokumenty (vyhlášky, 

směrnice, zákony) 

Analýza dokumentů  

Pomocí uskutečnění rozhovorů 

s různými aktéry zjistit potřebné 

informace o fungování 

svépomocných organizacích a 

identifikovat problémové oblasti 

svépomocných organizací pro 

zdravotně postižené jedince 

Provést polostrukturované 

rozhovory 
Obsahová analýza 

Pomocí poznatků z uskutečněných 

rozhovorů identifikovat 

problémové oblasti společné pro 

více aktérů 

Provést polosrukturované 

rozhovory 
Obsahová analýza 

Zdroj: Autorka 
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2.2 Typy využitých dat 

 

 V této práci jsem použila dvou typů dat – primární a sekundární. (Veselý, Nekola 

2007: 159) 

 

2.2.1 Sekundární data 

 V případě prvních dvou cílů (viz tabulka č. 2), kdy zjišťují vývoj, legislativní a 

sektorové vymezení svépomoci, jsem užila dat sekundárních. Právě tento typ dat mi 

posloužil k získání relevantních informací, předmětnému ukotvení dané problematiky. 

(Silverman 2005: 132) V případě prvního cíle jsem využila rutinní analýzy 

(statistických) dat, které jsem získávala především z odborné literatury a výročních 

zpráv Českého statistikého úřadu, World health organization a ministerstev 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí – MPSV. Ministerstvo zdravotnicví – MZ, 

Ministerstvo vnitra – MV). Jedná se o metodu, kdy se pomocí (číselných) údajů 

popisuje daná problematika. (Veselý, Nekola 2007: 184) 

 U druhého cíle jsem vycházela legislativního rámce neziskových organizací a 

postupovala jsem prostřednictvím analýzy dokumentů. (Jeřábek 1992: 37) Užila jsem 

veřejněpolitických dokumentů (zákonů, vyhlášek a nařízení vlády) a odborné literatury. 

(Veselý, Nekola 2007: 49) Pro úspěšné odhalení a interpretaci problematiky je nutné 

legislativu podrobně znát, jelikož nedostatky identifikované jednotlivými aktéry mohou 

často pramenit z nedokonalého či nesprávného právního rámce, popřípadě též z jeho 

neznalosti či nepochopení. 

 

2.2.2 Primární data  

 Po potřebné ukotvení v sekundárních datech jsem se rozhodla realizovat vlastní 

výzkumné šetření. 

 

 

Rizika 

 Před celkovým započetím výzkumu bylo třeba si nejprve ujasnit možná a úskalí, 

se kterými bych se mohla během výzkumu potýkat.  
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 Jako tazatelka si samozřejmě musím být vědoma toho, že jak má osoba, tak i 

prostředí mohou dotazované nějakým způsobem ovlivnit. Jelikož předpokládám, že není 

jednoduché soustředěně odpovídat na mé otázky a udržet pozornost, když musíte 

zároveň pečovat o hendikepovaného člena rodiny, snažila jsem se domluvit rozhovory 

na čas, kdy má daný rodič zajištěné hlídání, nebo kdy je dítě zaopatřené a nejvíce v 

klidu. Zároveň také musím dávat bedlivý pozor na návodné otázky, kterými bych 

respondenty tlačila do identifikování problému, i když ho sami pociťovat nebudou. Je 

nutné se tedy držet obecných zásad při tvorbě otázek a dávat dostatečný prostor k 

přemýšlení a vyjádření názoru. 

 Riziko může též být ve výběru respondentů – mohu vybrat stejnorodou skupinu 

respondentů, kteří budou mít stejný pohled na dané téma. Částečně tomu bude 

zabráněno díky výběru různých aktérů z různých svépomocných organizací.
2
  

 Zároveň počítám i s možností, že může nastat situace, kdy nebudu moci následně 

identifikovat nejpalčivější problémy (tedy problémy společné pro více aktérů) 

jednoduše proto, že se žádný společný jmenovatel nenajde. 

 V neposlední řadě samozřejmě doufám, že budou respondenti i přes značnou 

citlivost tématu otevření a ochotní se k němu vyjádřit, poskytnout tak svůj pohled na 

věc a upozornit na problémová místa a tedy odhalit i ta místa, která by mě samotnou 

nenapadla a přinesou tak obohacující nové poznatky do mé práce.  

 

 

2.3 Typ a design výzkumu 

 

 Jako vhodnou metodologii pro můj typ výzkumu jsem užila kvalitativního 

výzkumu. Tuto variantu považuji za vhodnou především z toho důvodu, že by měla 

pomoci získat od respondentů údaje, které bych prostřednictvím kvantitativního 

výzkumu nezjistila. Z výpovědí svých respondentů se pokusím co nejlépe poznat jejich 

vnímání sociální reality, a tím poznat problematiku co nejkomplexněji. (Švaříček in 

Švaříček, Šeďová 2007: 17) Jsem si vědoma toho, že získané výsledky nemusí být 

zobecnitelné na celou populaci, ale pro potřeby mé bakalářské práce je kvalitativní 

výzkum vhodnější, jelikož je snáze proveditelný (z časového i finančního hlediska). 

 Jako design výzkumu jsem použila případovou studii – tedy podrobný popis 

                                                 
2
 Zde je také třeba zmínit, že u výběru úsudkem se již dopředu počítá s minimální či žádnou 
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několika málo případů. (Sedláček in Švaříček, Šeďová 2007: 97) Od 6 respondentů jsem 

získala poznatky, které jsem analyzovala a které mi umožnily identifikovat problémy a 

to z pohledu různých aktérů. Následně jsem se pokusila určit nejpalčivější problémy – 

tedy problémy, které byly společné pro více aktérů. 

Jako metodu analýzy dat jsem zvolila obsahovou analýzu, která „poskytuje 

standardizovanou metodologii pro systematickou a objektivní analýzu obsahu 

zaznamenané lidské kulminace“ (Veselý, Nekola 2007: 187). Výpovědi komunikačních 

partnerů jsem kódovala  a navzájem porovnávala. 

 

 

2.4 Výběr komunikačních partnerů 

 

 Jako metodu výběru komunikačních partnerů jsem zvolila výběr úsudkem. 

(Reichel: 2009, 83) Využila jsem svých sociálních sítí, jelikož respondenty nebylo 

snadné získat. Pomocným faktorem mi však bylo to, že ve svém sousedství mám 

respondentku, která je zakladatelkou svépomocné organizace a díky ní jsem získala 

další kontakty. Usnadnilo mi to prvotní komunikaci, jelikož mé kontaktní osoby již 

věděly, kdo jsem, a tak se nebály do šetření zapojit. Tato metoda se zakládá na 

nepravděpodobnostním výběru, kdy výzkumník, který je znalý zkoumané problematiky, 

si sám vybere vhodné respondenty. Výběr úsudkem je vhodný pro menší počet 

respondentů (dle Reichela méně než 10), což je také jedním z důvodů, proč jsem tuto 

metodu zvolila. (Reichel 2009: 83)  

Z důvodu nedostatku času a financí jsem respondenty vybírala pouze ze 

Středočeského a Prahy. Jsem si samozřejmě vědoma úskalí, které může přinést výběr 

respondentů pouze ze zmíněných krajů, ale jelikož téměř všechny organizace fungují 

celorepublikově a jejich členem může být prakticky kdokoliv, doufám, že mi 

respondenti odhalí problematiku všech jejich členů nezávisle na jejich bydlišti. 

  Dvě z těchto organizací jsou teprve ,,v plenkách“ a teprve začínají svou činnost 

ve větším měřítku. Jedna z organizací funguje již delší dobu, ale stále je u ní hlavním 

cílem vzájemná pomoc. Poslední dvě organizace jsou již na hranici mezi klasickou 

profesionální a pacientskou organizací. Obě však vznikaly za účelem svépomoci. Různá 

velikost organizací, různý počet členů a různé zkušenosti mi přinesou odlišný úhel 

                                                                                                                                               
reprezentativností vzorku. 
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pohledu na fungování a problematiku svépomocných organizací, což považuji za přínos 

ve své práci.  

 

 

2.5 Příprava polostrukturovaného rozhovoru 

 

  Jedná se o rozhovor podle návodu (viz. Příloha 1), kdy si tazatel předem stanoví 

okruhy otázek, na jejich pořadí a formulaci během rozhovoru nezáleží. Tazatelka může 

otázky uzpůsobovat dle situace, která při rozhovoru nastane, přičemž následně nezáleží 

na jejich pořadí. (Hendl: 174) Jednotlivé okruhy jsem identifikovala pomocí znalostí 

získaných studiem sekundárních dat. Předem stanovené okruhy, kterými jsem se chtěla 

zabývat, mi zajistily neopomenutí žádné důležité oblasti. Částečná strukturace 

rozhovoru mi také usnadňuje následné porovnání rozhovorů, ale zároveň nechává 

respondentům dostatečnou volnost a prostor pro jejich vlastní iniciativu. (Hendl: 174) 

Umožňuji jim tak zmínit nové oblasti, které jsem opomenula a zároveň mám možnost 

pokládat doplňující otázky. (Reichel 2009: 112) 

 

 

2.6 Realizace rozhovorů  

 

 S připraveným návodem jsem realizovala všech 6 rozhovorů (viz. Příloha č.2 a 

č.3). Rozhovor s kontaktní sestrou probíhal na sesterně v nemocnici, kde pracuje v 

pozdních hodinách, kdy všichni pacienti byli zajištěni a respondentka byla minimálně 

rušena. Rozhovor se spoluzakladatelkou a předsedkyní rady svépomocné organizace 

Ventilovaní 2001, která má postiženého člena rodiny, byl uskutečněn v její domácnosti, 

bohužel, nemohl být rozhovor realizován jinak než za přítomnosti jejího postiženého 

dítěte, avšak střetly jsme se v době, kdy dítě bylo zabezpečeno a respondentka byla 

minimálně rušena, takže výpovědní hodnota nebyla narušena. S respondentkou, která je 

členkou svépomocné organizace Ventilovaní 2001 a zároveň jednou z postižených, kvůli 

které byla organizace zakládána, rozhovor probíhal v její osvědčené restauraci, jelikož z 

důvodu svého postižení potřebuje ke své ventilaci dostatečné množství zásuvek. 

Rozhovor probíhal v klidném místě restaurace v době mezi obědem a večeří, takže 

výpověď respondentky nebyla nijak rušena hlučným prostředí. S posledními třemi 
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respondentkami jsem se střetla v jejich kanceláři svépomocné organizace Kolpingova 

rodina, Vida s Sympathea. Schůzka byla domluvená předem, takže jsme v průběhu 

rozhovoru nebyly nikým rušeny.  

Během rozhovorů jsem využila i metody chápajícího rozhovoru, kdy jsem se 

sama aktivně zapojovala do otázek, abych otázkám dodala trochu osobní charakter 

(velká zdrženlivost tazatele přináší zdrženlivost respondenta) a vzbudila jsem zájem 

respondenta. Zároveň jsem stále dbala na to, aby hlavní ,,hvězdou“ byl respondent. 

(Kaufmann 2010: 60)  

  

 U žádného z rozhovorů nedošlo ke komplikacím. Všem respondentkám jsem 

vysvětlila obecný záměr rozhovoru a jeho následné využití. Všechny mi poskytly 

souhlas k nahrávání a následné využití poznatků do mé bakalářské práce, dokonce 

většina ani nevyžadovala anonymizaci. Přesto jsem se rozhodla nazvat všechny 

respondentky počátečními písmeny abecedy, abych dodržela etiku výzkumu. (písmena 

používám v analýze pro rozlišení jednotlivých respondentek). 

 Co se týče délky rozhovorů, zde byl značný rozdíl. Doba se pohybovala kolem 

20 – 90 minut. Nejdelší rozhovor proběhnul s kontaktní sestrou, která figuruje ve více 

svépomocných organizacích, tudíž měla obrovský přehled a poskytla mi opravdu velké 

množství důležitých informací.  

2.7 Zpracování a analýza získaných dat  

 

Pro zpracování a analýzu získaných dat jsem se rozhodla užít kvalitativní 

obsahové analýzy. Nahrávky rozhovorů, jsem vzhledem k jejich délce pouze částečně 

doslovně přepsala.
3
 (Hendl 1997: 130) Důvodem neúplného doslovného přepisu bylo 

vynechání některých pasáží, které se netýkaly tématu. Následně jsem pak přepisy 

kódovala, kdy jsem využila kombinace jak předem vytvořených teoretických kategorií, 

tak i kategorií, které jsem přidala induktivně z již přepsaného textu. Prvně jmenované 

byly vymyšleny již před realizací rozhovorů na základě získaných poznatků a 

výzkumných otázek, ostatně podle nich byl vytvořen i návod na rozhovor, druhé jsou 

novými kategoriemi vyplývajícími ze získaného empirického šetření. (Hendl 1997: 133) 

Samotný návod na rozhovor jsem již strukturovala podle problematických oblastí, čímž 

jsem si následně ulehčila kódování. 

                                                 
3  Přepisy z rozhovorů vzhledem k jejich délce k bakalářské práci nepřikládám, ovšem všechny jsou k 
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Nekódovala jsem po řádcích, ale po větách a odstavcích. (Strauss, Corbinová 

1999: 51), přičemž jsem v průběhu tohoto procesu vytvořila tabulku zobrazující nejen 

vztahy mezi kategoriemi a jejich podkategoriemi, ale též obsahující údaje o jejich 

výskytu u jednotlivých aktérů. Tento nástroj mi pomohl neopomenout některý z 

odhalených problémů ve svépomocných skupinách, ale rovněž také určil problémy 

společné pro více aktérů.  

  Při následné analýze se nevyhýbám interpretacím, naopak je považuji za důležitý 

prvek výzkumu. (Kaufmann 2010: 23)   

 

2.8 Hodnotová východiska  

 

 Mé téma by nemělo smysl bez hodnotového rámce sociální soudržnosti – 

schopnost společnosti zajistit vhodnými prostředky blaho pro všechny své členy a to bez 

výjimky. (MPSV: Revidovaná strategie sociální soudržnosti: online) Tento rámec pro 

mne zahrnuje přístup k lidským právům (právo na plnohodnotný život – integrace do 

běžných činností), k rovnosti (Všeobecná deklarace lidských práv uvádí, že se všichni 

lidé rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv viz článek 1) i k sociální 

spravedlnosti (existující sociální nerovnosti nesmí překročit únosnou mez). (Potůček 

2002: 146) Společnosti by tedy mělo záležet i na členech, kteří vykazují nějaké 

postižení. Mezi instituce, které rozvíjí sociální soudružnost, patří rodina a občanské 

organizace – tedy i svépomocné organizace, které postiženým jedincům poskytují 

pomocnou ruku a zázemí.  

Určitě zde hraje také významnou roli hodnota solidarity respektive solidarita 

druhých lidí. (Potůček 2002: 146) Lidé se nikdy nebudou mít všichni stejně dobře, ale 

pokud budou lidé ochotni si navzájem pomoci a nebudou myslet jen na sebe, můžeme 

se přiblížit dokonalé společnosti.  

 Ideální stav společnosti spatřuji v podobě společenské rovnosti (základního 

lidského práva dle Listiny základních práv a svobod), kdy je u každého jedince 

realizováno právo být něčeho součástí a někam patřit. Měly bychom k tomu užívat 

takové prostředky, aby toho bylo docíleno, a musíme bojovat proti problémům, které to 

znemožňují. 

                                                                                                                                               
dispozici na vyžádání. 
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3 Teoretická východiska 
 

 

3.1 Svépomocné organizace jako součást občanského sektoru 

 

Hlavními politicko-ekonomickými regulátory, které ovlivňují a podmiňují 

činnost lidí i organizací v demokratické společnosti, jsou trh, stát a občanský sektor.  

Pro mou bakalářskou práci je relevantní pouze občanský sektor, proto v následujících 

odstavcích se zaměřím na problémy, nedostatky a přednosti, které jsou s tímto 

regulátorem spojeny.  

 

Občanský sektor tvoří organizace, které jsou tvořeny dobrovolným 

sdružováním lidí sdílejících společné hodnoty a cíle. Tyto organizace mohou prosazovat 

společný zájem členů, všeobecný veřejný zájem, nebo pomáhat ostatním lidem. 

Občanský sektor zaujímá zvláštní postavení mezi sektorem veřejným a 

soukromým. Nepodléhá státní moci (není financován z veřejných rozpočtů či fondů), a 

tudíž nespadá do sektoru veřejného. Na druhou stranu jeho motivací není zisk či směna 

statků a jeho činnost směřuje k uspokojení potřeb určité komunity, což ho odlišuje od 

sektoru soukromého. (Potůček: 1997) Nezařaditelnost tohoto regulátoru přináší také 

rozmanitost terminologie.  

 

Jedná se tedy o speciální třetí sektor – sektor mezi státem a trhem, pro který se 

nejčastěji užívá pojem – neziskové organizace. Další synonyma, která se s tímto 

regulátorem pojí, jsou: nevládní organizace, dobrovolnické organizace, občanské 

organizace a iniciativy, či obecně prospěšné činnosti. (Brown in Potůček: 1997) 

 

Dle amerického sociologa Lestera M. Salamona (in Frič a Šilhánová 1997) jsou 

pro neziskový sektor a s ním spojené veškeré organizace charakteristické tyto rysy:  

a) Do určitě míry jsou institucionalizovány. Musí tedy být organizovány. Může se 

jednat o formální status nebo jiný způsob organizace (jednající pravidla, 

pravidelné schůze,… atd.).  

b) Jsou autonomní – nejsou řízeny zvenčí. Mají vlastní pravidla.  

c) Jsou dobrovolné – jedná se o dobrovolnou činnost (aktivity, vedení, 

organizace). Neznamená to však, že všichni pracovníci jsou dobrovolníci a 
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většinu příjmů tvoří dobrovolnické příspěvky.  

 

Další již zmiňované znaky jsou: 

d) Jsou odděleny od státní správy. Tento fakt však nevylučuje to, že můžou být 

státem podporovány a jejich součástí mohou být i státní úředníci. 

e) Nejde jim o přerozdělení zisku. Získané zisky připadají na dosažení stanovených 

cílů daných organizací. Vznikají za jiným účelem, než je podnikání.  

 

Poslední rys, který autoři zmiňují, není společný všem organizacím v neziskovém 

sektoru. 

f) Některé z organizací veřejného sektoru mají veřejný prospěch. Může jít o 

nezamýšlený hlavní vedlejší cíl organizací, které slouží především vlastním 

členům, nebo o organizace, jejichž prioritním cílem jsou veřejně prospěšné 

služby. 

(Salamon a Anheiher in Frič a Šilhánová, 1997) 

 

Později bylo toto Salamonovo vymezení třetího sektoru posouzeno jako 

nedostatečné a bylo upraveno rozšířením vymezení tohoto sektoru. Jako příklad lze 

uvést církve a náboženské společnosti, které jsou v některých zemích zcela samostatné 

a nezávislé, v jiných zemích se prolínají se státním aparátem a je tedy mnohdy obtížné o 

nich smýšlet jako o nestátních neziskových organizacích (NNO). (Hyánek: 2011, 12)  

 

Je zřejmé, že třetí regulátor kombinuje rysy veřejného i soukromého sektoru. Můžeme 

říci, že neziskové organizace mají tendenci vznikat tam, kde tyto dva sektory (stát a trh) 

selhávají. Z dlouhodobého hlediska je však neziskový sektor nemůže nikdy nahradit, 

může je však mnohdy skvěle doplňovat.  
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3.1.1 Teorie vzniku neziskových organizací 

 

Základní dělení teorií lze rozlišit na a) Jednofaktorové teorie neziskových 

organizací (zaměřují se na jeden určitý faktor vzniku a rozvoje neziskových organizací) 

a b) Vícefaktorové teorie neziskových organizací 

 

Pro mou práci nám bude stačit jen prvně zmiňovaná jednofaktorová teorie, která se dále 

dělí na:  

 

1. Teorie vládních a tržních selhání  

Trh je dle principů neoklasické ekonomie nejvhodnějším mechanismem pro 

přerozdělení výrobních faktorů. Někdy však tato schopnost trhu nemůže být uplatněna a 

dochází k selhání. Nejčastěji se selhání dělí na mikroekonomické (různé formy 

nedokonalé konkurence, pozitivní i negativní ekonomické vztahy, veřejné statky nebo 

asymetrické informace) a makroekonomické (kolísání makroekonomických veličin, 

které tvoří ,,magický n-úhelník“ - zaměstnanost, inflace, vyrovnanost platební bilance, 

ekonomický růst,… atd.).  

Klíčovým pojmem třetího neziskového sektoru je veřejný statek, který se vyznačuje 

nevylučitelností ze spotřeby a nerivalitou, čímž je zřejmé, že ve většině případů je 

vyloučen z poskytování prostřednictvím tržního mechanismu. V tomto případě přichází 

na řadu státní zásah do ekonomiky, stát vlastní určité statky, jež mají alespoň částečně 

vlastnosti veřejného statku. Stát toto selhávání poskytování statků s kolektivní potřebou 

(problém černého pasažéra) řeší prostřednictvím zdanění statků.   (Hyánek: 2011, 38-

39) 

 

Nicméně stát naopak selhává v případě heterogenní poptávky, kdy uspokojuje 

většinové preference a zanedbává poptávku minoritních skupin či jednotlivců po 

veřejných statcích.  

Pokud nejsou potřeby spotřebitelů uspokojeny ani trhem, ani státními zabezpečovacími 

mechanismy veřejných statků, obracejí se na neziskové organizace. (Hyánek: 2011, 38-

39) 
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2. Teorie důvěry 

Další teorií vedoucí k rozšiřování neziskových organizací je princip důvěryhodnosti, 

který je úzce spojen se asymetrickou informovaností vedoucí k selhávání smluvních 

vztahů. Spotřebitelům mnohdy chybí dostatek informací, aby byli schopni posoudit 

kvalitu kupovaných statků či služeb. Lidé se tedy snaží najít nejdůvěryhodnějšího 

nabízejícího. Dle Hansmanna (1980) jsou pro řadu spotřebitelů takovým nabízejícím 

právě neziskové organizace, jejichž cílem není maximalizace, zisku a tudíž je 

,,asymetrie informací potlačena“. (Hyánek: 2011, 40) Lze říci, že tam, kde není snadné 

ověřit si kvalitu statků a služeb, bude snazší prosadit organizaci, které nejde o zisk. 

(Hyánek: 2011, 40-41) 

 

 

3. Informační asymetrie a veřejné statky 

Obvykle má na starosti veřejné statky stát a jeho instituce. Existují však případy, 

kdy jsou veřejné statky poskytovány soukromými subjekty. Nicméně pokud si člověk 

může vybrat, komu příspěvek poskytne, dle Hansmanna (1980) si ve většině případů 

vybere neziskovou organizaci, jelikož požadovaný příspěvek využijí ve prospěch hlavní 

činnosti na rozdíl od soukromých poskytovatelů, kteří prahnou po zisku. Pro 

poskytovatele je tedy mnohdy výhodnější přijmout neziskovou právní formu.(Hyánek: 

2011, 42) 

 

4. Teorie strany nabídky 

Tato teorie je považována za hlavní zdroj vzniku a rozvoje neziskových organizací. 

Zaměřuje se především na jednotlivce či skupiny, kteří mají potřebu založit neziskové 

organizace a vyhovět tak poptávce. Formu organizace pak ovlivňují transakční náklady. 

Jejich výše se odvíjí od jiných subjektů, a to ,,především státu a jeho ochotě podporovat 

různé typy organizací.“ (Hyánek: 2011, 42) 

 

Nabízí se otázka, proč tedy existují nestátní neziskové organizace? Nejde jen o 

danou službu a překonání černého pasažéra, ale o kvalitu poskytovaných služeb a 

statků. (Hyánek: 2011, 42-43) 

 

5. Teorie státu blahobytu 
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Tato teorie vychází z tvrzení, že neziskové organizace měly významnou roli 

zejména z historického hlediska v době, kdy sociální stát nebyl plně rozvinut. Postupem 

času role neziskového sektoru slábne vlivem sílení tržních vztahů a odpovědností státu. 

Neziskové organizace se tedy, dle této teorie, postupně dostanou do pozice, kdy budou 

pouze doplňovat potřeby uspokojované trhem a státem a budou převažovat pouze jako 

svépomoci či zájmové činnosti. (Hyánek: 2011, 43-44) 

 

6. Teorie vzájemné závislosti 

Vztah státu a neziskových organizací se často jeví jako konfliktní, ale existuje 

spoustu případů, kde spolu spolupracují.  

Neziskové organizace reagují na potřeby lidí rychleji než stát. Stát tedy může 

navazovat na aktivity těchto organizací a využít jejich výsledků a zjištění. Neziskové 

organizace také dříve získávají pozornost a zájem lidí o určitý problém. Dají se tedy 

často považovat za průkopníky. (Nelze to tak však brát automaticky). 

 

Dle Salamona mohou naopak občas selhávat neziskové organizace a to zejména ve: 

a) Filantropické nedostatečnosti, kdy neziskové organizace nemohou konat 

všechny potřebné činnosti z důvodu nedostatečných lidských nebo materiálních 

zdrojů.  

b) Filantropickém paternalismu, kdy se organizace míjí svým posláním a 

spoléhají na samostatnost svých členů.  

c) Filantropickém amatérismu, kde převládá nadšenost a dobrý úmysl nad 

odborností.  

d) Filantropickém partikularismu, jelikož žádná nezisková organizace nepokryje 

plně všechny potřeby svých členů.  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že celý vztah nefunguje tak, že tam, kde selhává stát, 

nastupuje neziskový sektor. Oba regulátory spolu spolupracují.  

(Hyánek: 2011, 44) 

 

7. Third party government 

Vztah státu a neziskového sektoru není substituční, jak je již zmíněno výše. Naopak 

se tyto sektory vzájemně doplňují a efektivně zabezpečují veřejné služby. Salamon tuto 
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spolupráci popisuje jako ,,vládnutí prostřednictvím třetích subjektů“. Touto kooperací 

doplňují vzájemně své nedostatky. (Hyánek: 2011, 46) 

 

 

 

3.1.2 Typologie neziskových organizací 

Typologie neziskových organizací je relativně obsáhlá. Může to být způsobeno 

širokým polem působnosti, jelikož nastupuje, pokud selhává trh a stát. Je schopen a 

ochoten zajišťovat zejména tyto potřeby: ,, (…) potřeba organizovaného uspořádání 

společnosti, ochrany občana a jeho majetku, dovolání se spravedlnosti cestou zákonů a 

ochrany územní celistvosti státu.“ (Olejníček: 2000, 15-16) Dále také pomáhá při 

zajišťování rovných příležitostí pro všechny občany v oblasti: ,,vzdělání, bydlení, 

uchování a kultivace zdraví, estetických zážitků, dopravy atd.“ (Olejníček: 2000, 15-16) 

Dle zájmu a naplnění potřeb se dále děli na jednotlivě typy neziskového sektoru: 

 

1. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné: 

 Občanská sdružení (včetně odborů)  

 Zájmové sdružení s právní subjektivitou  

 Sdružení bez právní subjektivity 

 Profesní komory 

 

2. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné: 

 Obecně prospěšné společnosti (např. soukromé vysoké školy) 

 Nadace a nadační fondy 

 Politické strany a politická hnutí 

 Církve a náboženské společnosti (i jejich účelová zařízení) 

 Organizace s cizím prvkem 

 

3. Neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu (s 

globálním posláním veřejné správy a veřejně prospěšné činnosti): 

 Organizační složky státu a územních samosprávných celků, Obce, Kraje, 

Ustavní soud ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Vězeňská služba a justiční stráž, 
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Akademie věd ČR, ČSÚ ČR, Grantová agentura ČR, … atd.) 
4
 

 

4. Ostatní neziskové veřejnoprávní organizace veřejně prospěšné: 

 Český rozhlas, Česká televize, Státní podnik, Veřejná vysoká škola, ČNB, 

Státní fond kultury, Fond národního majetku, Fond dětí a mládeže,… atd.  

 

5. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim 

podobných s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti 

(výjimečně sem spadají případy neziskových organizací). 

 Společnost s ručením omezeným 

 Akciová společnost  

 Družstvo 

(Olejníček: 2000, 39-42) 

 

 

Neziskový sektor nastupuje, pokud selhává trh a stát. Je schopen a ochoten zajišťovat 

zejména tyto potřeby: ,, (…) potřeba organizovaného uspořádání společnosti, ochrany 

občana a jeho majetku, dovolání se spravedlnosti cestou zákonů a ochrany územní 

celistvosti státu.“ (Olejníček: 2000, 15-16) Dále také pomáhá při zajišťování rovných 

příležitostí pro všechny občany v oblasti: ,,vzdělání, bydlení, uchování a kultivace 

zdraví, estetických zážitků, dopravy atd.“ (Olejníček: 2000, 15-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Uvedeny jsou pouze významné instituce, které mají ve státním rozpočtu svou kapitolu. 
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3.1.3 Funkce veřejného neziskového sektoru 

Graf č. 1 Funkce veřejného neziskového sektoru 

 

 

Zdroj: (Olejníček: 2000,16) 

 

Ekonomickou funkci neboli servisní funkci, jak ji někteří autoři nazývají (např. 

Salamon) neziskové organizace splňují díky tomu, že dokáží naschromáždit množství 

statků pro ty, kteří to potřebují. Narozdíl od ziskového sektoru, který toho není schopen. 

Snaží se najít podporu pro lidi s nízkými příjmy, zajišťovat pracovní místa v ziskovém i 

neziskovém sektoru,  zkvalitňuje a rozvíjí lidský potenciál. (Olejníček: 2000,16) 

Sociální funkce (budování komunity/pospolitost) se snaží vytvořit pro život 

jedinců, kteří jsou různého sociálního zázemí a s různými vrozenými nebo získanými 

dispozicemi, stejné podmínky pro zajištějí a uchování kvality lidského potenciálu a 

poskytování rovných příležitostí k uspokojení potřeb jedince. (Olejníček: 2000,16) 

Obsahem etické funkce je snaha dosáhnout kultivace lidského kapitálu ,,s 

důrazem na rozvoj hodnotově orientační a sociálně participační složky (kultura, 

vzdělávání, etické kodexy veřejné správy." (Olejníček: 2000,16) 

Cílem politické funkce (advokační funkce) je dosahování smíru 

zainteresovaných stran, které kooperují na základě nějakého konsensu. Občané tak mají 

právo rozhodovat o věcech, které se jich bezprostředně týkají. Dochází tím k 

upevňování demokratického systému společnosti -,,pluralita názorů, přístup k 

informacím, podíl na řízení společnosti a veřejná kontrola". (Olejníček: 2000,17) V 
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některých případech zahrnují přímo činnosti týkající se politických procesů, v jiných se 

snaží dosáhnout změny nepřímo pomocí osvěty a zapojení veřejnosti.  

 

Někteří autoři uvádějí i další funkce: 

Funkci expresivní, která přináší šanci projevit nejen své zájmy, ale i emoce, 

pocity a impulzy (umělecké, duchovní, kulturní, sociální, etnické a volnočasové). 

Někdy se pro tuto funkci užívá název - ,,Stážce hodnot". (Neumayer, Škarebelová, 

Malý, Meyer, Schnieder: 2009, 7) 

Autoři Wolpert a z něj vycházející Land přicházejí jako jediní s další funkcí – 

charitatívní, jejímž cílem je přerozdělit zdroje a zisky od bohatších skupin či jedinců k 

chudším a potřebným.  

Oba autoři dále také zmiňují filantropickou funkci, kam spadají všechny aktivity 

vedoucí k založení a provozování neziskových institucí (např. školy, nemocnice, muzea, 

..atd.). 

Poslední funkcí, která se je spojována s neziskovými organizacemi, je inovační 

funkce, díky níž neziskové organizace pomáhají novým produktům či nápadům k jejich 

přijetí státem či jinými organizacemi. Salamon neziskové organizace vidí jako 

„průkopníky v určitých oblastech, kteří identifikují zanedbávaná témata a přitahují k 

nim pozornost, objevují či vytvářejí nové přístupy k problémům a obecně řečeno slouží 

jako zdroje inovací při řešení společenských problémů“. (Salamon in Pospíšil, 

Neumayer, Škarebelová, Malý, Meyer, Schnieder: 2009, 7) 

 

 

3.1.4 Přednosti a zápory neziskového sektoru 

Občanský neziskový sektor může být dle Potůčka lepší než trh i stát. Tento 

sektor může využít těch nejlepších vlastností státních institucí a soukromých firem. 

Mohou se tedy stát nejlepší možností v zajišťování činností: 

 generujících bud' minimální, nebo vůbec žádný zisk, 

 vyžadujících vcítění se do potřeb ostatních a ochotu jim pomoci,  

 vyžadujících celostní přístup,  

 předpokládajících efektivní okamžitou pomoc jednotlivcům (jako např. denní 

péče, poradenství, služby nemocným či invalidním),  
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 předpokládajících značnou důvěru na straně klientů,  

 vyžadujících dobrovolnou práci,  

 jejichž cílem je získání finančních podpor prostřednictvím darů,  

 zahrnujících uplatnění morálních kritérií a individuální odpovědnosti ve 

vykonávané činnosti.  

(Potůček: 1997, str. 58) 

 

Výhody, které plynou z poskytování služeb neziskovými organizacemi, popisuje 

Potůček jako rozdíly mezi službou poskytovanou profesionály a neformálním 

společenstvím (autor také zmiňuje, že v tomto případě je vymezení velmi široké a 

zahrnuje kromě neziskových organizací také rodinu, či sousedství):  

 společenství se více věnují svým členům než organizace poskytující služby 

svým zákazníkům,  

 společenství rozumějí problémům, jež mají řešit, lépe než profesionálové,  

 profesionálové a úřady poskytují služby; společenství řeší problémy,  

 instituce a profesionálové poskytují "služby"; společenství poskytují péči,  

 společenství jsou pružnější a tvořivější než rozsáhlé byrokratické instituce 

poskytující služby,  

 společenství jsou levnější než profesionálové poskytující služby,  

 společenství zajišťují nezbytné standardy poskytované péče efektivněji 

než úřady či profesionálové poskytující služby,  

 společenství se soustřeďují na stimulaci dispozic klientů k řešení problémů 

vlastními silami; systémy služeb na poskytování služeb nahrazujících 

vlastní úsilí klienta. 

(Potůček: 1997, str. 58) 
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Občanský neziskový sektor může ale na druhou stranu od státu či soukromých 

firem převzít negativní vlastnosti, čímž může dojík k jeho selhání. Problémy mohou 

nastat zejména v těchto oblastech: 

 Nedostatečná kapacita pro řešení rozsáhlých úkolů – neformální aspekt 

vedení neziskových organizací může být někdy nevýhodou. Zejména u 

menších organizací, kde je potřeba vynaložit dlouhodobější úsilí většího 

počtu lidí. Větší organizované instituce minimálně závislé na dobrovolné 

práci, jako na příklad nemocnice a školy, se tomuto selhání ve většině 

případů vyhnou.  

 Absence občanských iniciativ tam, kde by byly potřebné  - selhání 

nastává, pokud se cíle občanů nesetkají s cíli veřejné správy a ta díky tomu 

nemá s kým spolupracovat. 

 Zvýšená citlivost na osobnostní charakteristiky účastníků – pro tyto 

organizace jsou velice důležitě osobní vztahy a především vzájemná důvěra. 

Konflikt uvnitř organizace může mít zničující dopad. Důležité jsou zejména 

kontrolní mechanismy, aby vedení nezneužívalo společnost ve svůj 

prospěch.  

 Hrozba byrokratizace činnosti neziskových organizací - ,,prostředek - 

zabezpečení činností neziskových organizací prostřednictvím 

administrativních činností - se může změnit v cíl o sobě. "(Potůček, 1997, 59) 

 Nejistota a nestabilita občanského sektoru – u tohoto sektoru neexistuje 

záruka toho, že bude trvale uspokojovat zájmy a potřeby svých členů a 

klientů. 

 Zástěrka pro krytí ziskového motivu – v některých případech se veřejně 

prospěšná činnost může stát pouhou zástěrkou pro nahromadění 

neoprávněných zisků (např. legalizací daňových úniků, výplatou 

nezdůvodněně vysokých honorářů).  

(Potůček, 1997, 59-60) 

 

3.1.5 Zdroje financování neziskových organizací 

 

Následující graf představuje všechny zdroje financování neziskových organizací a jejich 

rozčlenění dle zdrojů. 
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Graf č. 2 Financování neziskových organizací 

(Olejníček: 2000,87) 

Neziskové organizace jsou značným přínosem pro moderní společnost. Je třeba 

zabezpečit, aby se nestaly prostředkem pro zneužívání veřejných financí a naopak 

pomáhaly tam, kde je potřeba. Byly pomocí, podporou a doplňkovou součástkou 

zapadající do systému zkvalitňující fungování našeho státu.  

 

Ve své práci se zaměřím pouze na svépomocné skupiny, které jsou součástí třetího 

sektoru.  

 

 

3.2 Aktéři participující na fungování svépomocných organizací 

 

Neoddělitelnou součástí realizace a existence svépomocných organizací jsou její 

aktéři – tedy ti, kteří nějakým způsobem ovlivňují chod organizace, nebo jsou její 

součástí. Za aktéry můžeme označit všechny ty, „kdo mají určitý zájem na problému, 

kdo jsou postiženi daným problémem, kdo mají aktivní či pasivní vliv na řešení či 

rozhodování týkající se daného problému”. (Veselý in Veselý, Nekola 2007: 226) 

Různí aktéři mají různé zájmy a možnosti rozhodování o záležitostech spojených 

se svépomocnou činností. Seznam aktérů je poměrně rozsáhlý. Při jejich identifikaci je 

vhodné si nejprve sestavit předběžný list aktérů, abychom žádného neopomenuli.  Pro 

lepší orientaci je vhodné užít určitého druhu klasifikace.  
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V mé práci si aktéry vymezím tzv. přístupem zdola nahoru. (Howlett et al. 2009: 

164-165) Přesto se však může stát, že aktéry odhalíme až v průběhu iterativního 

procesu. (Veselý in Veselý, Nekola 2007: 227). 

 

1. Zainteresovaní aktéři (stakeholdeři) 

  Patří sem svépomocné organizace, respektive zakladatelé a řadoví členové 

svépomocných organizací -  konkrétně v případě mé práce se jedná o jedince, které 

spojuje dohromady zdravotní postižení. Chtějí dělat něco pro sebe, pomoci lidem se 

stejným problémem a společně se snaží docílit kvalitnějších podmínek pro život. Hájí 

zájmy a práva svých členů u aktérů tvůrců a rozhodovatelů (Howlett et al. 2009: 11) - 

zaujímají postoje vůči návrhům zákona, předkládají připomínky, upozorňují na možné 

důsledky navrhnuté politiky či doporučují změny.  

Uvnitř organizace existuje většinou jistá hierarchie, ale mnohdy je pouze 

formální náležitostí nutnou k fungování. Hierarchie a postavení aktérů uvnitř organizace 

se odvíjí od právní subjektivity, kterou organizace představuje (nejčastěji se jedná o 

ředitele, předsedu, místopředsedu, členy rady, … atd.). 

Mezi stakeholdery (Howlett et al. 2009: 11) dále patří dárci, sponzoři a 

filantropové, kteří organizacím pomáhají s financováním.  

Jako poslední bych mezi zainteresované aktéry zařadila také profesionály, i 

když jejich znalost je na vyšší odborné úrovni. Mnoho z nich úzce spolupracuje se 

svépomocnými organizacemi a fungují zde jako poradní a informační orgán. Většinou 

však nejsou přímo součástí dané organizace, ale pracují jako externisté. A jsou to právě 

oni, kdo rozhodují, zda člověk s jistým postižením může být v domácí péči a rodina se o 

něj zvládne postarat. (MZ: 2014, online) 

 

2. Tvůrci veřejné politiky 

Uprostřed pyramidy se nacházejí ,,tvůrci veřejné politiky“ (Howlett et al. 2009: 

11), mezi které patří jednotlivá ministerstva a úřady. Jedná se především o: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – které poskytuje zdravotně postiženým 

lidem: Příspěvky na péči, Příspěvek na mobilitu, Chráněné pracovní místo, Příspěvky 

pro zaměstnavatele, Příspěvek na zvláštní pomůcku, Průkaz osoby se zdravotním 

postižením. Dále se také věnují sociálním službám (např. poradenství, sociální 

rehabilitace, osobní asistence, pečovatelské služby, služby rané, … atd.). (MPSV 2014, 

online) 
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Ministerstvo vnitra ČR – pod jeho záštitou je registrace státních neziskových 

organizací a následná evidence v databázi, která je přístupná veřejnosti. (MV 2014, 

online) 

Ministerstvo zdravotnictví ČR – poskytuje zázemí některým svépomocným 

organizacím, které nemají vlastní právní subjektivitu. Dále také poskytuje granty a 

dotace, o které organizace mohou žádat a na základě jejich žádosti MZ rozhodne, komu 

budou finance poskytnuty. (MZ 2014, online) 

Krajské, městské a obecní úřady – mohou poskytovat finanční či jinou podporu 

svépomocným organizacím, které pod ně spadají.  

     

3. Rozhodovatelé 

Na vrchol pyramidy – tedy mezi ,,rozhodovatele“ (Howlett et al. 2009: 11) patří 

vláda a parlament se svými poradními orgány. Tito aktéři rozhodují o stavu a přijetí či 

nepřijetí nových opatření dané politiky. Na jejich rozhodnutí jsou ostatní aktéři plně 

závislí.  

Mezi poradní a pracovní orgány patří Rada vlády pro lidská práva, jehož činnost 

zajišťuje Úřad vlády ČR. Je složen z členů samotné vlády a dalších odborníků. 

Mezi rozhodovatele také patří EU, která se danou problematikou zaobírá na 

nadnárodní úrovni. Svými doporučeními a vyhláškami určuje formu naší legislativy. EU 

se zároveň také podílí na realizaci pomoci svépomocným organizacím skrze 

financování, mediální propagace, či politickou podporou.  

V neposlední řadě bych sem zařadila také WHO (World Health Organization), dle 

které máme v ČR vymezeny nemoci a jejich kategorizaci.  
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Tabulka č. 3 Hierarchie aktérů 

 

 

 

 

 

Pro pochopení pozice jednotlivých aktérů je vhodné členění z vertikální a horizontální 

perspektivy dle Colebatche, musíme však tyto dvě dimenze chápat současně - jako 

navzájem se doplňující prvky. 

 Vertikální rozměr politiky chápeme jako „přenos autoritativních rozhodnutí 

směrem dolů“. (Colebatch 2005: 30) Zplnomocnění tvůrci rozhodnutí (vláda ČR, 

Parlament ČR) vytvořili opatření, které přenesli na podřízené následně implementující 

danou politiku – Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a 

soc. věcí, krajské, městské a obecní úřady. V určitých případech se zapojuje také 

Ministerstvo financí a Ministerstvo kultury. Všichni tito aktéři mají za úkol dodat 

rozhodnutím účinnost – dochází zde k uplatňování autority směrem shora.  

 Horizontální rozměr politiky naopak zahrnuje mnoho dalších účastníků 

procesu a jejich vztahy. Zabývá se „ (…) povahou propojení napříč organizacemi, 

postupy, jimiž jsou tvořeny a udržovány, a také pracovními rámci, s jejichž pomocí 

účastníci chápou politické otázky, a institucionálními formacemi, v nichž byly tyto 

otázky mobilizovány“. (Colebatch 2005: 30) Dochází zde tedy ke střetu aktérů, 

prezentaci vlastních zájmů a následné krystalizaci požadovaných rozhodnutí.  
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Podřízení implementující politiku (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo práce a soc. věcí, krajské, městské a obecní úřady) jsou tak v neustálé 

interakci s nadnárodním účastníkem – EU (jejíž nařízení a vyhlášky musí respektovat a 

odvíjí se od nich naše legislativa), WHO (jež celosvětově určuje vymezení a 

kategorizaci nemocí); účastníky mimo vládu – zakladatelé a řadoví členové 

svépomocných organizací, filantropové, dárci, sponzoři a v neposlední řadě také 

odborníci pohybující se v oblasti blízké zaměření jednotlivých organizací; dalšími 

úrovněmi vlády – krajskými a obecními úřady poskytujícími finanční dotace, dary a 

sbírky, určené svépomocným organizacím sídlících v místě jejích působiště. Dále také 

potřebné informace pro tyto organizace. (Colebatch 2005: 30) 

V následujícím grafu jsou znázorněny vzájemné vztahy mezi aktéry: 

 

Graf č. 3 Vertikální a horizontální rozměr aktérů 

 

Zdroj: Colebatch 2005 
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3.3 Reprezentace zájmu 

O zájmu se v odborné literatuře hovoří z hlediska společenského a skupinového. 

Právě zájem spojuje jednotlivce, skupiny i celou společnost dohromady. Mansfeldová a 

Kroupa vymezují zájem jako: ,,sdílené požadavky skupin nebo sdružení, které kladou na 

společnost, ať už v podobě místní komunity, či politické reprezentace, anebo sebe 

sama.“ (Mansfeldová, Kroupa 2005: 11)  

V případě svépomocných organizací se jedná o nepolitické zájmy, které jsou často 

označovány za ,,zájmy bez ambice ovlivňovat politická rozhodnutí o veřejných 

politikách“. (Mansfeldová, Kroupa 2005: 11)  

Tyto organizace se institucionalizují především jako různá hnutí, spolky a sdružení. 

Občané se do těchto organizací zapojují, aby se účastnili společenských procesů 

(participace zejména na: rozhodovacích procesech, aktivitách politického a 

společenského života). Verba, Schlozman a Brady (in Mansfeldová, Kroupa 2005: 12) 

uvádějí rozhodující faktory, které jsou předpokladem participace a prosazování zájmu: 

 motivace (osobní hodnoty, normy a zájmy jedince nebo vliv okolí), 

 zdroje (čas, sociální status, příslušnost k určitě profesní skupině atp.), 

 zapojení do sociálních sítí. 

Významnou roli hraje také interpersonální důvěra a důvěra v samotnou 

organizaci, která během let stoupá hlavně z důvodu ztráty důvěry k institucím veřejné 

správy. Občané se stále častěji seskupují a prosazují své zájmy. Snaží se docílit vyšší 

účasti na věcech veřejných. Na současné demokratické vládnutí je tedy vyvíjen značný 

tlak především z hlediska legitimity, otevřenosti a participace, který vede ke změně 

vztahu mezi občany a veřejnou správou. Tyto změny lze shrnout do tří skupin: 

1. Informace – jednosměrný způsob předávaní informací směrem od veřejné 

správy k občanům. Může se jednat o pasivní předávání informací, kdy orgány 

veřejné správy pouze reagují na požadavky občanů, nebo o aktivní předávání 

informací, kdy orgány předávají občanům informace o určitých službách a 

jiných věcech z vlastní iniciativy (prezentace úřadů, sbírky zákonů a vyhlášek, 

zveřejňované rejstříky,… apod.) (Mansfeldová, Kroupa 2005: 42-43) ,, (…) 

informace o aktivitách veřejné správy jsou důležitou podmínkou pro jakékoliv 

prosazování zájmů.“ (Mansfeldová, Kroupa 2005: 43) Proto má většina 

demokratických států zákony o přístupu k informacím.  

2. Konzultace – dvoucestná komunikace, kdy občané reagují na informace veřejné 

správy a poskytují k nim zpětnou vazbu. Veřejná správa pak vede konzultaci a 
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klade občanům otázky ohledné problémových oblastí. Tento trend 

spolurozhodování je však u nás spíše teoretický, prakticky to tak ,,růžově“ 

zdaleka nefunguje.  

3. Aktivní účast – vztah mezi veřejnou sférou a občany se stává partnerstvím. 

Občané již neposkytují pouze zpětnou vazbu, ale přímo přicházejí s vlastními 

nápady, tématy a alternativami dalšího směřování. Hlavní slovo při rozhodování 

je však stále v rukou veřejné správy. (Mansfeldová, Kroupa 2005: 43) Tato 

možnost spolupráce je ale velice čerstvou novinkou a většina zemí (včetně ČR) 

ji nevyužívá. Přestože je hranice mezi konzultací a aktivní účastí velice tenká, 

tak i země, které konzultace přijaly, mají k aktivní účasti opravdu daleko. 

Jednou z výjimek, která tento pokrok přijala, je Kanada a její ,,Iniciativa pro 

dobrovolnický sektor“, která toto partnerství podporuje. (tamtéž: 48) 

 

V České republice bohužel zaostávají obě strany - jak veřejná sféra, tak občané. Dle 

šetření OECD ,,Posilování vztahu mezi vládou a občany“ je zřejmé, že orgány veřejné 

správy nemají zájem zapojovat do rozhodování občany, jelikož se považují za experty 

na danou oblast, kteří sami nejlépe vědí, jak jednat. Naopak občané nesouhlasí s 

rozhodování orgánů pouze na základě znalostí a odborností a chtějí využít zkušeností 

lidí ze svých řad. Bohužel pro to nic zásadního nepodnikají. (OECD in  Mansfeldová, 

Kroupa 2005: 52) Občané možnost prosadit své zájmy prostřednictvím institucí veřejné 

správy odhadují na pouhých 15%. (OECD in Mansfeldová, Kroupa 2005: 55)  

Naštěstí trend vzniku organizací, které se snaží za své zájmy bojovat, neustále narůstá.  

Lidé ve větším počtu pociťují větší moc a sílu něco prosadit, což je jedním z 

důvodů, proč se přidávají do svépomocných a jiných organizací. Zároveň si tím také 

občané zvyšují svou informovanost. Všechny tyto aspekty organizacím napomáhají k 

,,artikulaci jejich zájmů“. (Mansfeldová, Kroupa 2005: 96) 
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4 Vymezení pojmů 

4.1 Postižení 

 

V dnešní moderní době existuje velké množství definic postižení. Často je tento 

pojem spojován s tím, co je a není normální. Tento pojem lze však považovat za 

nehumánní a kontraproduktivní. Otázkou totiž je, co je normální a co již na normální 

považovat nelze? Dále se využívá pojmů zdravý člověk, či nepostižený, ale i postižený 

člověk může být zdravý (např. slepý člověk se může cítit zdravě) a na druhou stranu 

každý z nás je jistým způsobem něčím ,,postižený“.  

V posledních letech se hojně užívá pojmu ,,intaktní“. Tento pojem má asi nejméně 

negativních stránek, ale zdaleka není dokonalý.  

Jaké dítě lze tedy za postižené, narušené, či ohrožené považovat? V české 

odborné literatuře se postižení klasifikuje jako ,,relativně trvalý, ireparabilní stav 

jedince v kognitivní, komunikační, motorické nebo emocionálně-volní oblasti, který se 

manifestuje signifikantními obtížemi při učení a sociálním chování“. (Vašek in Lechta, 

2010, 21) Při narušení na rozdíl od postižení mohou mít ,,patogenní faktory charakter 

limitovaného působení, to znamená, že jsou reparabilní.“ (Vašek in Lechta, 2010, 21) 

Ohrožením se rozumí ,,dlouhodobé nepříznivé působení různých fyzikálních, 

biologických, chemických, psychických či sociálních faktorů, které v případě 

nepříznivých okolností mohou narušit integritu organismu a způsobit, narušení'“. 

(Vašek in Lechta, 2010, 21) 

V danou práci budu používat pouze termín zobecňující termín ,,postižení“ pro všechny 

tři kategorie kvůli zjednodušení stylizace a úspornosti textu.  

 

 

Nejnovější celosvětovou klasifikaci, které se již dnes považuje za závaznou, je 

klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO) z května r. 2001. WHO ji následně 

zveřejnila jako ,,Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví – 

MKF (International Classification of Functipning, Disability and Health – ICF). ,,V této 

nové kodifikaci se jako výchozí používají pozitivně hodnotící termíny, které jsou 

kvalitativně odlišné od termínů tradičně používaných v rámci běžných speciálně-

pedagogických přístupů. Vychází se z úplně nových základních inventářů: Tělesné 

funkce a struktury – Aktivita – Participace. V nepříznivých případech se mluví o 
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omezeních aktivity (activity limitations) a omezeních participace (participation 

restrictions): tj. Společenské participace v různých životních oblastech a životních 

situacích.“(Leonhardt, Wember in Lechta: 2010, 24)  

Nová definice WHO dále obsahuje tři úrovně postižení: biologické postižení, 

somatopsychické poruchy funkcí a navazující třetí, interpersonální, sociální úroveň, 

ve které se člověk ocitne pouze, nachází-li se trvale v nevýhodné situaci (nevýhody 

vzniklé negativními procesy, které ztěžují jedinci autonomní život). Poškození může 

zasáhnout mentální i tělesné funkce. Dysfunkce je souhrn důsledků omezující 

každodenní život jedince. (WHO: 2001) 

Celkově toto trvající znevýhodnění postiženého člověka je pro něj překážkou v 

dosažení určité kvality života a spokojenosti. Nezáleží však pouze na velikosti postižení 

jako takového, ale ,,míra znevýhodnění člověka s postižením je závislá i na materiálních 

podmínkách života, společenském postavení, na jeho možnosti přijímat a dostávat 

pomoc a podporu od jiných lidí. Problém znevýhodnění je tedy relativní. (Lechta: 2010, 

52) 

 

4.1.1 Zdravotní postižení 

 

Mentální, pohybové schopnosti a duševní stabilitu měříme v porovnání s 

populačním průměrem. Člověk s postižením není schopný podat takové výkony jako 

ostatní lidé, jeho chování neodpovídá očekávání (není adekvátní věku). Postižení může 

být způsobeno vrozeným nebo získaným poškozením orgánům či poruchou funkcí. 

Hlavní příznaky postižení doprovází vždy i sekundární příznaky, jelikož žádné funkce 

se vyvíjí ve vzájemné interakci a podmíněnosti. ,,Postižení není onemocnění, ale 

(zpravidla) onemocněním způsobený dlouhodobý, nevratný (ireverzibilní) stav, v 

důsledku kterého ,zdraví' není možné obnovit.“ (Lechta: 2010, 43) 

 

Z definice zdravotního postižení je patrné, že se jedná o velmi různorodou skupinu lidí. 

Proto se skupina rozděluje do jednotlivých podskupin: 

 zrakové postižení 

 sluchové postižení 

 tělesné postižení 
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 mentální postižení 

 duševní onemocnění 

 vnitřní onemocnění  

 kombinované onemocnění (Helpnet: 2013) 

 

Tabulka č. 4 Základní identifikace osob se zdravotním postižením 

 

Tabulka znázorňuje počet zdravotně postižených rozdělených dle věku. Z tabulky jasně 

vyplývá, že se zvyšujícím se věkem počet osob s postižením narůstá.  

 

 

Tabulka č. 5 Zajištění péče zdravotně postižené osobě podle věku a míry postižení 
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Tabulka dělí osoby se zdravotním postižením dle zajištění péče. Je patrné, že spousta 

rodin se snaží o svého postiženého člena postarat sama. Z toho se také odvíjí nutnost 

,,družit se“ s lidmi se stejnými problémy, předávat si informace a být si oporou. 

Svépomocné organizace jsou jednou z možností, jak si vzájemně podat pomocnou ruku.  

 

Tabulka č. 6 Příčiny zdravotního postižení dle pohlaví a typu postižení 

 

 

Z tabulky jasně vyplývá, že většina postižení je způsobena nemocí. V posledních 

letech se ale také zvyšují čísla u postižení vzniklého následkem úrazu. (Český 

statistický úřad 2007: online) O příčině zvýšení nehodovosti můžu pouze spekulovat. 

 

Typu postižení je opravdu mnoho, proto se ve své práci zaměřím na svépomocné 

organizace sdružující tělesně postižené osoby, mentálně postižené osoby, osoby 

s duševním onemocněním a také na osoby s kombinovaným postižením.  
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4.1.1.1 Tělesné postižení  

 Tělesné postižení může být vrozené nebo získané v kterémkoliv období života. 

,,Vzniká poškozením nosného a pohybového ústrojí (kosti, klouby, šlachy, svaly) nebo 

nervového ústrojí (mozek, mícha, periferní nervstvo).“ (Lechta:2010, 236) 

Pod označení tělesného postižení spadá neuvěřitelné množství diagnóz. Jedním z 

nejzákladnějších dělení je: lehké – střední – těžké. Toto dělení se odvíjí od toho, zda je 

postižení v neměnném stavu, nebo se léčbou dá dosáhnout jistého zlepšení, či se stav 

tělesného postižení postupně zhoršuje.  

Charakteristickými znaky pro tělesně postižené jsou poruchy ve statice a motorice těla. 

V určité míře se také projevuje nápadnost tělesného zjevu. Tělesné postižení je tedy 

obvykle navenek viditelné. (Lechta:2010, 237) 

Člověk s tělesným postižením může mít podprůměrnou inteligenci, průměrnou, či 

nadprůměrnou. Záleží na typu postižení.  

 

 

Podle postižené části těla rozeznáváme skupiny: Obrny centrální a periferní, 

deformace, malformace a amputace.  (Pipeková: 1998, 132-137) 

 

4.1.1.2 Mentální postižení 

,,Osoby s mentálním postižením jsou heterogenní skupinou, která se vyznačuje 

celou řadou odlišností. Vývoj v jednotlivých obdobích života je opožděn a determinován 

stupněm mentálního postižení“ (Bartoňová, Bazalová, Pipeková: 2007, 22)  

,,Mentální retardaci lze vymezit jako vývojovou poruchu rozumových schopností 

demonstrující se především snížení kognitivních, řečových, pohybových a sociálních 

schopností s prenatální, perinatální i časně postnatální etiologií, která oslabuje 

adaptační schopnosti jedince.“(Valenta, Michalík, Lečbych: 2012, 30) 

Dle Bartoňové je však v závislosti na etiologii možné určité zlepšení u 

postižených jedinců. Zlepšení se odvíjí od závažnosti, příčiny postižení a vlivu prostředí 

(výchovnými a terapeutickými vlivy).  

 

Klasifikace mentální retardace:  

Lehká mentální retardace (IQ se pohybuje okolo 50-69.), Střední mentální 

retardace (IQ dosahuje hodnoty 35-49), Těžká mentální retardace (IQ se pohybuje 
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mezi 20-34), Hluboká mentální retardace (IQ dosahuje nejvýše 20, Jiné mentální 

retardace (nelze určit z důvodu přidruženého smyslového nebo tělesného postižení, 

poruchy chování či autismu), Neurčené mentální retardace (psychický deficit NS, 

subnorma NS). (Lechta: 2010, 252-253) 

 

4.1.1.3 Duševní onemocnění  

  Duševní onemocnění, nebo také onemocnění psychická porucha se týká 

psychických stavů a procesů různorodé skupiny lidí, které ovlivňují fungování člověka 

v běžném životě. Projevují se v chování, myšlení, vnímání a celkového prožívání 

člověka. Neexistuje ale žádná přesná definice, která by byla mezinárodně přijímána, 

jelikož co jiní považují za normální, může být v jiné kultuře pojímáno za odlišné a 

nenormální a naopak. Typů duševního onemocnění je opravdu mnoho. Některé z nich 

(lehčí poruchy) jsou relativně dobře léčitelné (např. deprese ze stresové události). Jiné 

(těžší) poruchy vyžadují dlouhodobou léčbu a úplné vyléčení není zaručeno. 

(Pavlovský, Raboch 2001: 17-19) 

Mnoho duševních nemocí má základ v nějakých životních dispozicích – špatná 

výchova, stresující životní událost, pracovní neúspěch, těžké navazování mezilidských 

vztahů a další existenční potíže.  

Ostatní nemoci mají genetický základ získaný z rodinných genů, nebo mohou 

být vyvolány biochemickými změnami v mozku následkem zranění, léků, či degenerací 

mozkových tkání.  (Pavlovský, Raboch 2001: 17-19) 

 

Léčba se řeší pomocí medikamentů a psychoterapie. Někdy ale může být záchranou 

úplná změna životního stylu, nové aktivity, či jiné rozptýlení. 

  

Klasifikace duševního onemocnění:  

Organicky podmíněné duševní poruchy, Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané 

účinkem psychoaktivních, Schizofrenie, Afektivní poruchy, Úzkostné poruchy a 

poruchy vyvolané stresem, Disociativní poruchy, Poruchy příjmu potravy, Neorganické 

poruchy spánku, Sexuální poruchy, Poruchy osobnosti, Návykové a impulzivní poruchy  
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4.1.1.4 Kombinovaná postižení 

Kombinovaná postižení představují sdružení dvou a více různých vad, které se 

vyskytují u jednoho člověka. Tato skupina vad je tak různorodá, že není možné vytvořit 

jednotnou klasifikaci ani terminologii, která by zahrnovala všechny vícenásobné 

postižení. (Slowík: 2007, 147) 

 

 

4.2 Rodina 

 

Pojem ,,rodina“ není snadné vymezit. Odlišné definice se odlišují napříč vědními 

disciplínami. Zpravidla je však rodina pojímána jako ,,základní článek ve struktuře 

lidského společenství“. (Valenta, Michalík, Lečbych: 2012, 280) Typická je zejména 

její polyfunkčnost. Rodina totiž plní několik významných funkcí: ,,ekonomicko-

zabezpečovací, biologicko-reprodukční, emocionálně-ochranou“. (tamtéž) V současné 

moderní době je to zejména nukleární rodina, která tyto hodnoty přináší.
5
  

S vývojem dítěte se vliv rodiny mění, jelikož do jeho života vstupují další 

významné instituce. (Valenta, Michalík, Lečbych: 2012, 280-281) Rodina však pro 

většinu lidí důležitým pilířem po celý jejich život. Sobotková (2001, 9) uvádí, že 

,,rodina je primárním kontextem lidské zkušenosti od kolébky až po hrob“.   

 

4.2.1 O rodičích dětí s postižením  

 

,,Těhotenství připravuje na mateřství ženu fyziologicky, nikoli však sociálně.“ 

(Možný 2002: 131). Narození postiženého dítěte představuje velkou zátěž pro oba 

rodiče (většinou neočekávanou). Rodiče mají mnohdy pocit, že selhali v roli otce a 

matky a dochází u nich ke krizi rodičovské identity, která je mnohdy podporovaná 

reakcemi okolí. Neschopnost zplodit zdravé dítě je vede k pocitu méněcennosti.  

Vyrovnání rodičů s novou situací obvykle prochází pěti fázemi. Dle Valenty, 

Michalíka a Lečbycha (2012) je první fází ,,Šok a popření“. Rodiče si v této fázi 

nepřipouští možnost, že by jejich dítě bylo postižené. Charakteristickým výrokem je v 

této fázi: ,,To nemůže být pravda“. Postupně v této fázi dochází k přijímání dané 

skutečnosti, což vede ke hledání viníka. Bartoňová, Bazalová a Pipeková (2007) vnímají 

                                                 
5
 S tímto pojmem přichází Parsons, v době, kdy se odpouští od trendu soužití více generací k dvougenerační rodině 
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toto hledání viníka jako samostatnou fázi ,,Smutek, zlost úzkost a pocit viny“. Rodiče se 

mnohdy obviňují navzájem, nebo útočí na zdravotnický personál. Agrese může vyústit 

až do silných depresí.  

Druhou fází je ,,Bezmocnost“, ve které si rodiče promítají celé těhotenství a 

hledají příčinu postižení. Neumí si přestavit, co bude s jejich životy dál, a hledají 

pomoc. Mnohdy ani přesně neví, jakou pomoc hledají, ale jsou si jisti, že se jim jí 

nedostává.  

Třetí fáze je dle Valenty a spol. (2012) ,,Fáze postupné adaptace a vyrovnání se s 

problémem“, kdy rodiče pátrají po informacích – kde se stala chyba, jak mají o dítě 

pečovat, jak bude vypadat jeho budoucnost,… atd.  

Každý se s danou situací vyrovnává odlišně. Závisí na mnoha faktorech jako 

např. na věku rodičů, povaze, zdravotním stavu, počtu dětí či kvalitě partnerského 

vztahu.  

Zejména pro zmiňovaný partnerský vztah je postižené dítě velkou zkouškou. Přibývá 

jim mnoho starostí a ubývá času, takže může dojít k partnerské krizi. Pokud se jim ji 

však podaří překonat, partnerský vztah dítě ještě utuží.  

Předposlední fází je ,,Smlouvání“, ve které rodiče již akceptují, že je jejich dítě 

postižené, ale snaží se nalézt alespoň útěchu v malém zlepšení. Doufají na příklad v 

chůzi o berlích či částečné vidění.  

Fáze ,,Smíření“ je poslední fází. Rodiče se smířili s postižením svého dítěte a 

vnímají ho takové, jaké je. Hledají optimální cesty do budoucnosti a přizpůsobují svůj 

život novým dovednostem.  

(Valenta, Michalík, Lečbych: 2012, 282-286) 

 

Rodině se ve většině případů úplně převrátí žebříček hodnot. Začnou si vážit zdraví, 

pohody v rodině a hodnoty jako pracovní kariéra jdou stranou. Nikdy by však nemělo 

dojít k úplnému sebeobětování (tuto tendenci mají většinou matky). 
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4.3 Sociální integrace (Inkluze) 

 

Abychom se mohli zabývat svépomocnými organizacemi, je důležité vymezit si blíže 

pojem integrace neboli inkluze.  

Sociální integrace můžeme chápat v trojdimenzionálním pojetí: 1. integraci 

ztotožňujeme s inkluzí 2. inkluze je vylepšená integrace 3. inkluze je odlišná od 

integrace – je pojímána jako nová kvalita přístupu k postiženým dětem (Horňáková in 

Lechta 2010: 28). My budeme integraci chápat dle prvního pojetí – tedy jako 

synonymum inkluze - a to z toho důvodu, že obě mají za cíl začlenění dítěte do 

společnosti. Bude nás tedy zajímat integrace jako „nikdy nekončící proces, ve kterém se 

lidé s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti“ (Slowík 

2007: 32).  

 

Integrace - slovo pocházející z latinského integer, znamená začleňování, 

socializace, sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek a zapojení. 

(Slovník cizích slov: 2014) Definice WHO formuluje interakci jako schopnost daného 

jedince podílet se na obvyklých společenských vztazích. Zdravotně postižený člověk je 

tedy vyrovnaný se svou vadou a žije a spolupracuje s nepostiženými jedinci v 

rovnocenném vztahu. Prokazuje výkony a uznává hodnoty, které jsou společensky 

významné a potřebné. (WHO: 2001) 

Integrace je nejvyšší stupeň socializace (v případě získaných postižení o resocializaci). 

Znevýhodněný člověk vtažen do běžných pracovních a společenských vztahů intaktní 

společnosti.  

 

Podle Renotiérové jsou tradičně uváděny čtyři stupně socializace:  

 Inferiorita – jedinec je v sociálním a pracovním smyslu nepoužitelný, neexistují 

žádné společenské vztahy. 

 Utilita – jedince je pro společnost pracovně upotřebitelný, ovšem za 

předpokladu celoživotní pomoci a podpory.  Pracovní a společenské uplatnění je 

pod dohledem jiných osob. 

 Adaptace – jedinec je vcelku úspěšně pracovně začleněn mezi intaktní 

společnost, která se mu však musí přizpůsobovat – je nutné vycházet z 

individuálních vlastností, schopností a potřeb jedince. 
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 Integrace – jedinec je úspěšně zařazen do pracovního a společenského prostředí 

bez potřeby dalších opatření. (Renotiérová: 2003)  

 

Jedincům či skupinám, kterým se integrace k majoritní společnosti nepovede, 

hrozí sociální vyloučení a život na okraji společnosti.  Postižení lidé jsou vnímáni jako 

,,odlišní“ a často se tudíž stávají jednou z nejrizikovějších skupin, které hrozí sociální 

vyloučení. Dle Vygotského každé tělesné či duševní postižení přináší jedinci defekt 

zejména v jeho sociální pozici. Často i rodina kvůli své velké pozornosti a lítosti, kterou 

postiženému jedinci věnuje, odděluje toto dítě od ostatních dětí. (Vygotskij: 1983 in 

Lechta: 2010, 77) Ve společnosti tak vzniká sociální nerovnováha, která může přispívat 

k opaku integrace – dezintegraci jedince. (Duková, Duka, Kohoutová: 2013, 46)  

Člověk je ale ve své podstatě sociální tvor a nelze ho tedy úplně oddělit od 

mezilidských vztahů. Postižení tedy není individuální vlastnost, nezávislá na prostředí, 

jelikož jsou to právě lidé, se kterými je postižený jedinec v interakci a právě společnost 

následně hodnotí jeho odchylky a určuje, kdo je a kdo není za postiženého považován. 

Tuto tendenci vše hodnotit pojmenoval americký sociální psycholog Erving Goffman 

(1975) jako stigmatizaci. Společnost má ve zvyku kategorizovat lidi, se kterými je v 

interakci, a tak vznikají různé předsudky a následně již zmíněná stigmatizace, která pak 

danou sortu lidí pronásleduje. (Lechta: 2010, 52 - 53) 

Z toho vyplývá, že je to právě společnost, která nese za postiženého 

zodpovědnost. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že je třeba odstranit stigmatizaci, 

předsudky a diskriminaci. ,,Princip integrace vyžaduje, aby se životní podmínky a 

životní standardy (…) co nejvíc přiblížily k těm životním podmínkám a životním 

modelům, které lidé v naší společnosti považují za obecně přijatelné. Dopomoci k tomu 

může i pozitivní diskriminace tak, že se z nich stanou ,,spotřebitelé“ všech oprávněných 

dávek a služeb a nabudou tak plnohodnotné účasti v každodenním životě. (Lechta: 

2010, 52 - 53) Jedním z nástrojů, který se snaží k lepšímu životu dopomoci, jsou právě 

svépomocné organizace. 
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5 Svépomocné organizace 
 

5.1 Historie svépomoci 

 

Vzájemná pomoc a solidarita, zde byla už od pradávna lidstva (od kmenů, 

středověkých cechů, přes dělnické spolky, až po dnešní primární skupinu – rodinu). 

Prvním teoretikem svépomoci byl Krompotkin, který v roce 1902 vydal dílo “Vzájemná 

pomoc“. Krompotkin však tehdy opomněl, že spolupráce má velmi blízko k opaku, tedy 

konkurenci. U svépomocných akcí jde často solidarita a rivalita ruku v ruce. Jedinci jde 

o to pomoci lidem se stejným problémem, ale zároveň mu jde i o jeho vlastní zájmy a 

vidinu lepšího života.  

Krech, Crutchfield a Ballachey (1968) řadí potřebu sdružování mezi čtyři základní 

instinkty člověka. Summer a Keller mají jiný pohled na věc. Tvrdí, že člověk se stává 

součástí skupiny, jelikož mu to ulehčuje život a cítí se více v bezpečí. Je to pro něj 

instinktivní snaha o lepší podmínky.  (Bútora: 1991: 17) 

Na konci 19. a začátku 20. století se o svépomoc začínají zajímat humanistické 

obory. Teoretický přínos k problematice svépomoci měl i německý sociolog Tőnniese, 

který zavedl pojmy „Gemeinschaft (Pospolitost) und Gesellschaft (Společnost)“, které 

znázorňují určité ideální typy, v jakých existují lidská společenství. „Pospolitost“ má 

integrující funkci, převládají v ní všeobecné zájmy nad zájmy jednotlivců, společný 

majetek a přirozenou solidaritu. (Bútora: 1991: 19) Jako příklad Bútora uvádí rodiny, 

přátelské skupiny, náboženské sekty, apod. „Společnost“ se vyznačuje opačnou 

charakteristikou. Typická je pro ni individualita, soukromý majetek, smluvní solidarita a 

existence doktrín. Na Tőnniesově teorii staví lidé dodnes. Například psychoterapeut 

Richtera uvádí, že bychom s lehkou nadsázkou mohli svépomocná uskupení brát jako 

nové vynoření „pospolitosti“. (Richter in Bútora: 1991: 19) 

 

Cooley vidí svépomocné organizace jako součást socializačního procesu, které 

se vyznačují okolním kontaktem tváří v tvář, intimitou mezi členy a stálostí. Nazývá je 

„primárními skupinami“.  

 

Schmidbauer a Sandler (in Bútora 1991: 21) soudí, že původně měla 

svépomocná uskupení léčitelský potenciál. Léčba byla vedena „laickými terapeuty“ 
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nebo později šamany a lidé věřili, že společně mohou dosáhnout integrace či uzdravení 

postižených.  

 

V období středověku a renesance byla vzájemná pomoc jen pro vyvolené. 

Nebyla dostupná všem. Změna nastává po průmyslové revoluci, kdy dochází k 

masovému sdružování do podpůrných skupin. První odbory a skupiny sociálního 

zaměření vznikaly v Anglii v 90. letech 18. století, kdy počet členů dosahoval 925 tisíc. 

Tito lidé se pak snažili dosáhnout nějaké změny a čelit nástrahám kapitalismu, a odbory 

a skupiny se tak staly  naopak výsadou neprivilegovaných. Lidé si poskytovali 

nejrůznější služby, emocionální podporu v krizi (hlad, živelné pohromy… atd.) a 

finanční podporu. 

V polovině 20. století se situace mění a dané služby se institucionalizovaly na 

různé profesní organizace, vytváří se hierarchie, vztahy jsou „organizační“ 

(„přepážkové“ celostátní organizace, odborové svazy, banky, pojišťovny), přímá pomoc 

se mění na finanční pomoc. (Šiklová in Bútora 1991: 20) 

Sociální skupinová práce se poté začala používat v medicíně jako „kolektivní 

racionálně explikativní psychoterapie“. (Pratt in Bútora: 1991, 20) Za průkopníky jsou 

považováni Pratt a  Calmett. Pratt pořádal pravidelná skupinová setkání pacientů s 

tuberkulózou (tzv. „třídy) a snažil se snížit jejich neurotické projevy. Mezi pacienty 

chodili bývalí proškolení pacienti, kteří jim poskytovali psychickou podporu a předávali 

zkušenosti. Jedinci se tak dostali do společnosti lidí, kteří mají stejné problémy a cítili, 

že v tom nejsou sami. Finanční podpory se jim dostávalo od církve.  

Po vzoru Pratta poté vznikalo mnoho skupin a organizací. Mezi první patřili 

Anonymní alkoholici nebo tzv. Hlídači váhy – lidé snažící se zhubnout. Postupem 

času lékaři sdružovali další pacienty – s vysokým tlakem, diabetiky a podvyživené. 

Dostávalo se jim sociální, ale hlavně vzájemné podpory. Z výše uvedeného je zřejmé, že 

mnoho charakteristik svépomocných skupin i organizací jsou vlastní i terapeutickým 

komunitám (zakladatelem je anglický psychiatr Jones). Rozdíl je však v tom, že 

svépomocné organizace nejsou primárně medicínské, ale spíše sociálně medicínské 

nebo sociální. Terapeutické skupiny jsou také daleko specializovanější a v čele stojí 

odborníci. (Bútora: 1991, 23) 

„Svépomoc se vyvinula jako reakce na nespokojenost se zdravotnickým 

systémem péče“.  Zároveň se snaží hledat odpovědi na problémy, se kterými se rodiny a 

přátelé potýkají. (Kickbuschová, Hatch in Bútora: 1991) Svépomoc se tedy na konci 20. 
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století stává velkým boomem, díky kterému se lidé mohou snažit změnit stávající 

situaci, a družit se s lidmi, kteří vyznávají stejné hodnoty.  

Údaje americké  Academy for Education Development uvádějí, že v roce 1979 

bylo součástí svépomocných organizací v USA až 14 milionů členů. Studie OSN z roku 

1981 deklaruje více než půl milionu existujících organizací. V dalších letech následné 

zkoumání organizací přináší informaci, že svépomoc se stále rozrůstá. V roce 1988 Katz 

(in Bútora: 1991) hovoří o 800 tisících uskupení.  

Svépomoc se dále šíří v hojném počtu i do střední a východní Evropy, kde počet členů 

dosahuje statisíců (např. v SRN převyšuje v roce 1988 počet členů hranici milionu). 

Bútora hovoří o ,,explozi svépomoci“. (Bútora: 1991, 24)  

V 70. letech 20. století dochází nejen ke zmíněnému rozšíření svépomoci, ale 

došlo také ke změně pohledu na laiky. Přestalo na ně být pohlíženo jako na pasivní 

objekty, či dokonce rušivé elementy lékařské péče, a naopak si jejich zkušenosti a 

poznání začali odborníci vážit. (Bútora: 1991, 24)   

Světová zdravotnická organizace (SVZ) neboli World health organization (WHO) se 

díky tomu začala o svépomoc zajímat. V roce 1985 uskutečnila projekt „Zdraví pro 

všechny do roku 2000“, ze kterého vyplynulo, že sociální kontakty, se kterými je 

svépomoc úzce spojena, jsou velmi důležité pro zachování zdraví, a také mají vliv na 

snižování úmrtnosti. Svépomocná uskupení jsou vhodná zejména pro lidi s 

nedostatečnou sítí kontaktů, pro lidi, které zužuje nějaký společný problém, nebo lidé 

chtějící napravit své chování (alkoholici, narkomani,… atd.). SVZ tak díky svému 

projektu přišla na to, že zdravotní pracovníci tvoří jen určitou část péče vedoucí k 

úplnému uzdravení, a proto je důležité podporovat rodiny, svépomocné organizace i 

jednotlivce, kteří se jakkoliv podílí na péči o potřebné. Dokonce tato strategie 

doporučuje zdravotníkům, aby se od lidí zabývající se svépomocí a od sociologů naučili 

lepší komunikaci s laiky.  

Od té doby SVZ pořádá spoustu konferencí a seminářů na podporu svépomoci 

(„Svépomoc a zdraví“, „Svépomoc a chronická onemocnění“, „Na podporu 

svépomoci“… atd.).  
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5.2 Svépomoc dnes 

 

Když jsem se snažila vymezit pojem “svépomoc“ v dnešní době, narazila jsem 

na mnohá úskalí, jelikož je často pojímána odlišně, v jiném kontextu a spousta laiků i 

odborníků jí přikládá jiný význam. Svépomoc se vyskytuje v oblasti zdravotnické, 

dobrovolnické, sociálně-psychologické i náboženské. Možná právě velké pole 

působnosti je příčinou problematiky přesného vymezení pojmu svépomoci.  

Bútora ve svém díle přináší přehled významů, které jsou svépomoci připisovány:   

1. Laická péče, kterou provádějí „neformální zdravotnické systémy“. Pomoc je 

poskytována v přirozeném prostředí nebo v rámci organizace. (Bútora: 1991, 32)   

2. Péče o vlastní osobu (sebepéče) jsou neorganizované zdravotnické aktivity, 

které provádějí jednotlivci nebo skupiny (rodiny, přátelé, kolegové z práce, … 

atd.). V případě skupin však nejde o speciální organizaci. Postižený jedinec zde 

nevystupuje jako pacient nebo pasivní účastník, ale jako subjekt, který je 

zodpovědný sám za sebe. Příkladem je sebediagnostikování, samoléčitelství 

(stetoskopy, přístroje pro diabetiky, na kontrolu krevního tlaku, … atd.). 

(Bútora: 1991, 32)   

3. Dobrovolnická péče je poskytovaná jednotlivci, kteří jsou však organizováni 

různými zájmovými a dobrovolnickými sdruženími, či charitativními 

společnostmi a církvemi. Jedinci pracují bez nároku na odměnu. (Bútora: 1991, 

32)   

4. Svépomoc, vzájemná pomoc, vzájemná svépomoc – většinou jde o skupiny 

péče o zdraví, jejichž společným cílem je vytvořit nové formy překonávání a 

vyrovnávání se s chorobou. Dále kladou důraz na zesílení autonomie laiků a 

humanizaci péče.  (Bútora: 1991, 32)   

5. Svépomocné skupiny dle Katze a Bendera jsou: „(…) malé skupiny pro 

vzájemnou pomoc a pro uskutečnění určitých cílů. Obvykle je tvoří lidé sobě 

rovní, kteří se sdružili, aby poskytli vzájemnou pomoc při uspokojování určitých 

potřeb, při překonávání společného handicapu nebo problému narušujícího 

život a při dosahování žádoucích sociálních nebo osobních změn, popřípadě 

změn obojího druhu. Iniciátoři a členové takových skupin si uvědomují, že jejich 
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potřeby nejsou a nemohou být uspokojovány existujícími sociálními institucemi. 

Svépomocné skupiny zdůrazňují sociální interakce typu „tváří v tvář“ a osobní 

odpovědnost členů. Často poskytují materiální výpomoc, jakož i emocionální 

podporu a hlásají ideologii nebo hodnoty, prostřednictvím nichž mohou jejich 

členové nabýt zvýšený pocit osobní identity.“(Katze a Bendera in Bútora: 1991, 

32) 

6. Alternativní služby nabízejí alternativní formy léčby a péče než jsou formy 

poskytované oficiální zdravotnickou sítí. V některých zemích tyto služby 

znamenají návrat k tradičnímu léčitelství a jinde naopak přicházejí s úplně 

novým typem léčení.  Příkladem jsou „poradenská centra a depozitáře pro ženy 

protestující proti způsobu, jakým se s nimi zachází v tradičních gynekologických 

ambulancích.“ (Bútora: 1991, 34) 

7. Svépomocné podpůrné systémy spojují svépomocné skupiny a iniciativy. 

Poskytují jim zázemí (ubytování, telefonování, vydávání brožur a letáků, 

poskytování informací a další organizační pomoc) a obhajují zájmy skupin. Mají 

formální strukturu, což však nemusí znamenat, že zaměstnávají pouze placený 

personál. Jde především o zdravotní a poradenská centra, informační centrály a 

obchody se zdravotnickými potřebami. (Bútora: 1991, 34) 

8. Svépomocné organizace a svépomocné nátlakové skupiny se mohou 

„rozsahem a zaměřením činností značně lišit. Sdružující se k řešení nějakého 

problému v organizaci zdravotní péče (např. bezbolestný porod), k podpoře a 

povznesení zdraví, (např. skupiny pro zdraví žen), k prevenci a nemoci (např. 

ekologické otázky), s cílem vyvolat změny v systému péče o zdraví nebo ve 

společnosti vůbec.“  (Bútora: 1991, 35) 

9. Svépomocná hnutí - v širším významu zahrnují celou škálu výše zmíněných 

svépomocných aktivit (svépomocné skupiny, svépomocné organizace, 

alternativní péče, podpůrné systémy).  (Bútora: 1991, 36) 

 

Z vymezení Bútory je vidět, že svépomoc je opravdu těžké vymezit pouze 

jedním pojmem. Nelze tedy mít za zlé, že i odborníci občas tápají jaký pojem pro dané 

svépomocné uskupení použít. Z výše uvedeného je však jasné, že všechny tyto 

„kontinua“ (jak je Bútora nazývá) provází idea soběstačnosti, důvěra v sebe samého, ve 

své schopnosti a zkušenosti. (Bútora: 1991, 37) 
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Ve své práci se chci zaměřit na uskupení, které Bútora řadí k pojmu svépomocné 

organizace. Jsem si však vědoma, že spousta samotných aktérů či literatury tuto 

kontinuitu zaměňují se všemi ostatními zmíněnými pojmy. Zejména pojmy svépomocná 

skupina a svépomocná organizace jsou problematickými, proto tyto pojmy ve své práci 

nebudu odlišovat a budu je brát jako synonyma. Nebudu tedy brát tolik ohled na název 

daného uskupení, ale na činnost a cíle, kterými se zabývají.  

Nejlépe tyto činnosti a cíle specifikuje Bútora, který hovoří o dělbě svépomoci 

dle toho jakou „revoluci“ pořádají. Hovoří o „tiché“ a „hlučné“ revoluci. První 

zmiňovaná představuje „skupinu lidí, kteří se dali dohromady k tomu, aby společně 

řešili své problémy, ale bez aspirace na společenské změny nebo ve změny v systému 

péče o zdraví.“ Druhá  

revoluce představuje „skupinu, která jednotně stojí v opozici vůči špatně fungujícím, 

dehumanizovaným nebo nepřipraveným zdravotnickým nebo sociálním službám“ 

(Bútora: 1991, 37). Vytvářejí společně nátlak, kterým se snaží dosáhnout změn, a díky 

tomu jsou mnohdy nejviditelnější součástí svépomoci. Přesto všechno se snaží 

dosáhnout principu vzájemnosti a sebeorganizace. Jsou tzv. „střechovými asociacemi“ - 

vyzývají k akci, pokud lidé s něčím nesouhlasí. 

 

Ve své práci se zaměřím na „akčnější“ z nich, tedy na skupiny lidí, kteří vyvíjejí určitou 

iniciativu.  

 

 

5.3 Znaky svépomocných organizací 

 

Bútora ve svém díle jmenuje spoustu autorů, kteří vymezují znaky, jež jsou pro 

svépomocné organizace typické. Autorů jmenuje několik (Antzeho, Bormana, Gartnera 

a Riessmana, Katze a Bendera, Kililleové, Levyho, Moellera) a nakonec z jejich 

poznatků tvoří vlastní přehled základních znaků: 

 sebepostižení, společný osud, zkušenost, symptom, stav,  

 poskytování vzájemné pomoci (zdravotnické, technické, právní),  

 poskytování informací a rad, zprostředkování odborných poznatků,  

 rovnocennost a rovnoprávnost členů, nehierarchická struktura,  
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 osobní účast, individuální zainteresovanost každého člena, osobní odpovědnost 

za své chování,  

 zdroj posilování ega, zdroj pro zlepšování psychického fungování, poskytování 

emocionální podpory, prostor pro identifikaci s jinými,  

 spoléhání na vlastní síly, soběstačnost, autonomie,  

 malá nebo žádná spolupráce s profesionály, časem vzájemná dělba práce a 

působení s profesionály, 

 interakce „tváří v tvář“,  

 uplatňování „principu pomáhajícího“,  

 jasně vymezený společně sdílený cíl,  

 orientace na jednání, společně vykonávaná činnost, aktivní sociální učení 

prostřednictvím jednání  

 spontánní vznik nebo postupné osamostatňování se (jsou-li založeny 

profesionály), 

  autonomie, samoregulace, spíše demokratické než autoritářské vedení,  

 kolektivní vůle a energie, skupinové cítění (skupina jako kolektivní entita, jako 

„My“),  

 poskytování sítě pro společenské styky, společenský život,  

 vyznávaný kodex pravidel chování, přesvědčení, „pouček“, společná 

„ideologie“, „učení“ skupiny, 

 skupina vzájemné pomoci jako referenční skupina, pro určitý menší počet členů 

na určité období jako primární sociální skupina. 
6
(Bútora: 1991, 42)  

Dle mého názoru bych ještě zdůraznila důležitost předávání vlastních zkušeností a také 

bych kladla větší důraz na cíle a změny, kterých se organizace snaží dosáhnout za 

účelem vybudovat si lepší podmínky ve společnosti.  

 

 

 

                                                 
6  Z důvodu roku vydání této literatury musím uvést, že některé aspekty v dnešní domě již nejsou nutnou podmínkou 

pro fungování organizace – např. integrace ,,tváří v tvář“ dnes již není nutností. Díky moderním technologiím se 

můžeme běžně setkat s fungováním on-lne organizací. 
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5.4 Typy svépomocných organizací  

 

Nyní se zaměříme na dělení svépomocných organizací dle typu nebo zaměření. 

Jak dodává Lieberman a Borman (in Bútora: 1991) klasifikací je téměř stejný počet jako 

samotných uskupení. Zaměřím se tedy alespoň na některé z nich, které jsou relevantní 

pro moji práci.  

 

První členění je dle Katze a Bendera, kteří rozeznávají čtyři typy organizací: 

 organizace zaměřené na osobní růst a seberealizaci členů,  

 organizace zaměřené na společenskou obhajobu diskriminovaných jedinců,  

 organizace zaměřené na alternativní způsob života, 

 organizace jako útočiště či azyl pro lidi, kteří hledají ochranu, nebo jsou v 

životní krizi. 

(Bútora: 1991, 44)  

 

 

Dále Bútora uvádí typologii dle Moellera, který uvádí sedm druhů uskupení:  

 Psychologicko-terapeutické organizace (bez odborných terapeutů), které se 

pokoušejí řešit osobní konflikty. 

 Organizace zaměřené na změnu vědomí (např. emancipační hnutí). Jde jim 

především o společenské cíle.  

 Organizace orientované na utváření způsobu života (např. komuny pro mladé 

nebo staré lidi).  

 Organizace orientované na práci (podpora pro nezaměstnané), které pomáhají 

těmto lidem nejen nalézt zaměstnání, ale zároveň jim poskytují i psychickou 

podporu a příslib změn.  

 Organizace orientované na vzdělávání, které projevují nespokojenost s 

oficiálními výchovně vzdělávacími systémy a navrhují alternativy. 

 Různé občanské iniciativy (zabývající se např. životním prostředím, urbanizací, 

právem...atd.), které pro dosáhnutí svých cílů mobilizují co nejvíce občanů a 

vyvíjejí nátlak na místní nebo ústřední orgány veřejné správy s vidinou dosažení 

svých požadavků na změnu stávajícího systému. Kromě odhodlání a víry ve 
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změnu získávají členové také výraznou identitu, pospolitost a zbavují se izolace. 

(Bútora: 1991, 45-46)  

 Posledním seskupením jsou medicínské organizace nebo svépomocná 

sdružení postižených
7
 (organizace pro alergiky, astmatiky, psoriatiky, 

kolostomiky,… atd.), které se snaží získat medicínskou, právní, technickou či 

jinou pomoc zvenku. Pracují většinou ve větším počtu lidí než je zvykem u 

ostatních organizací a snaží se probojovat k lepšímu životu. (Bútora: 1991, 45-

46)  

 

Gartner a Reissman (in Bútora: 1991) se zaměřili na dělení uskupení, která se 

zaměřují na duševní zdraví jedince: 

 Organizace sdružující jedince s chronickými potížemi, kteří se cítí na dně a 

pokraji sil. Skupina se pro ně stává životním stylem a „filosofií“. 

 Organizace sdružující jedince bez chronických potíží, kteří nepociťují úplné 

dno, ale potřebují pomoc. Na jejich fungování se podílejí i profesionálové.  

 Organizace, která je určena lidem, kteří s postiženými jedinci žijí. Jedinci si 

poskytují vzájemnou pomoc, emocionální oporu a potřebné znalosti a techniky. 

Také se často podílí na shromažďování financí, vzdělávání a výcviku odborníků, 

výzkumu dané problematiky, změně legislativy daného problému,… apod. 

(Bútora: 1991, 46-47)  

 

Jako předposlední typologii uvedu Hartla, který vychází z Levina a Perkinse. Přichází s 

rozdělením do pěti okruhů podle vlivu problému na samotné jedince: 

 První typ tvoří lidé, kteří žijí v problémovém prostředí. Z důsledku svého 

chování, charakteristiky, či osobních rysů byli vyřazeni ze společnosti, 

stigmatizováni nebo sociálně potrestáni – okolí je považuje za odlišné až 

„nenormální“. Autoři je považují za nositele problému. (alkoholici, bývalí vězni, 

duševně nemocní,… atd.).  

 Druhou skupinu tvoří lidé, kteří nejsou sami nositeli problému, ale žijí v 

blízkosti těchto nositelů, či jsou s nimi nějak spjati, a proto jsou druhotně 

stigmatizováni. (rodiče postižených dětí, partneři a děti závislých,… atd.) 

                                                 
7
  Konkrétně na organizace určené výhradně postiženým a jejich příbuzným a přátelům se ve své práci zaměřím. 
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 Třetím typem jsou organizace, které tvoří lidé se společným problémem, který 

je však nestigmatizuje, ale izoluje je od majoritní společnosti (např. sirotci, 

svobodné matky,… atd.). 

 Předposlední typ tvoří etnické, náboženské a rasové svazky, které se uskupují 

právě díky problémům menšin, které se vzájemnou pomocí snaží napravit. Jde 

zejména o problémy vzdělávání, kultury a zdravotnictví.  

 Posledním typem jsou organizace ochraňující a bojující za své zájmy. 

Vznikají kdykoliv se vyskytne nějaký problém, který je třeba rázně řešit (spolky 

či sdružení usilující o snížení daní, spolky pro komunitní rozvoj,… atd.). 

(Hartl: 1997, 167-168) 

Na závěr uvádím členění Bútory, který poskládal typologii z typologií různých autorů a 

rozdělil ji podle svých kritérií: 

 organizace individuální (snaží se změnit především své členy) vs. společensky 

zaměřené (snaží se změnit společenské postoje – např. emancipace žen) 

 organizace pomáhající s dočasným problémem vs. organizace pomáhající 

při trvalých problémech  

 organizace nezávislé na profesionálních institucích vs. organizace 

spolupracující s profesionály 

 organizace usilující o změnu chování, kontrolu nad problémem, změnu 

postojů (např. obézní lidé) vs. organizace usilující o adaptaci jedince a 

vyrovnání se s životní situací (např. zdravotně postižení a jejich okolí) 

Problémem většiny dělení je, že mnohdy mohou být někteří jedinci zařazeni do 

několika kategorií. A zejména  rodiny s postiženými členy v České republice by mohly 

být hned v několika typech zároveň. Rozdělení tedy musíme brát jako pomůcku, která 

však nepopisuje zcela přesně současný stav.  

Na druhou stranu by organizace, dle mého názoru, neměly být striktně ohraničené svým 

zaměřením. Problémy spolu vzájemně souvisí. Z toho vyplývá, že mnohdy spolu souvisí 

i organizace, které na první pohled nemají nic společného, a přitom mohou společně 

bojovat zastejný cíl.  
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5.5 Příčiny rozvoje svépomoci 

Rozvoj a nárůst počtu svépomocných organizací se odvíjí od změn a problémů 

stávajících sociálních služeb a způsobech poskytování pomoci. Kromě toho také nárůst 

souvisí se změnami fungování tradičních skupin a naplňování lidských potřeb. Roste 

počet neúplných rodin, blízká si je hlavně nukleární rodina a svazky s dalšími 

příbuznými a přáteli se stávají slabšími, přibývá zaměstnaných matek a lidé mají 

potřebu tyto mezery ve vztazích něčím zaplnit. A mnohdy právě svépomocné organizace 

lidem tradiční uspořádání nahrazují.  

Profesionální pomoc vždy “nese určité stopy nadřazenosti“ vůči tomu, komu je pomoc 

poskytována. Odborník lidem samozřejmě poskytuje cenné rady, ale nikdy se nedokáže 

vžít do role lidí, kteří o pomoc žádají. Svépomoc tyto nedostatky překonává. (Hartl: 

1997, 165) Dnes už je profesionály svépomoc brána jako součást léčby a to především 

jako doléčování nebo sekundární prevence. Mnohdy samotní profesionálové 

pozorováním nebo aktivní účastí v organizaci získávají cenné zkušenosti.  

Svépomocné organizace pro jedince představují bezpečné místo, které jim 

poskytuje jistotu, a nemusí si zde na nic hrát. Všichni zde mají podobné zkušenosti a 

vzájemně si rozumí. Člověku, který je členem, se dostává pomoci, ale zároveň se i on 

sám stává poskytovatelem pomoci a cítí se tak užitečně, čímž se posiluje jeho sebeúcta a 

sebeocenění. (Hartl: 1997, 165-166) 

Kromě posilnění jedince působí organizace také jako advokát určitého problému, 

stavu či nemoci. Snaží se veřejnost oprostit od předpojatosti a předsudků, kdy 

vybojováním lepších podmínek či podporováním výzkumů dávají jedinci šanci na lepší 

život. (Hartl: 1997, 165-166) Jedním slovem lze říci, že organizace přestavuje naději a 

to nejen pro jednotlivce samotné, ale i pro celý potencionálně zdraví národ. 
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5.6  Legislativa svépomoci 

 

Svépomocné organizace mohou existovat s právní subjektivitou i bez právní 

subjektivity. Ty organizace, které právní subjektivitu mají, pracují na profesionálnější 

úrovni, jelikož musí zabezpečit veškerou svou činnost. Tuto možnost využívají zejména 

z důvodu legálního financování. Problémem totiž je, že svépomoci, která pracuje zcela 

samostatně, ale bez právní legislativy, hrozí brzké zaniknutí z důvodu nedostatku 

finančních prostředků.  Zatím však neexistuje jednotná právní subjektivita, pod kterou 

by svépomoc vystupovala.  

 

5.6.1 Organizace s právní subjektivitou 

 

a) Nadace a nadační fondy – jejichž úprava vychází ze zákona č. 227/1997 Sb. (v 

platném znění  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), který je definuje 

takto: 

Nadace nebo nadační fondy jsou právnické osoby, které musí být založeny k 

,“hospodářsky či společensky užitečnému cíli. Účel nadace může být veřejně prospěšný, 

spočívá-li v podpoře obecného blaha, i dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého 

okruhu osob určených jednotlivě či jinak.“ (Občanský zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 

306) 

V názvu svépomocné organizace, která je zaštítěna pod nadací či nadačním fondem, 

musí být slovo „nadace“ nebo „nadační fond“. Celý název je důležité konkretizovat. Je 

dobré vyvarovat se obecným názvům, ale konkretizovat je např. místem, nebo typem 

lidí, kterým bude určena. (Občanský zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 308) 

Nadace a nadační fondy jsou zakládány nadační listinou, kterou může založit 

jedna či více osob. Nadační listina musí obsahovat několik náležitostí jako: „název a 

sídlo nadace, jméno zakladatele a jeho bydliště nebo sídlo, jméno zakladatele a jeho 

bydliště nebo sídlo, vymezení účelu, pro který se nadace zakládá, údaj o výši vkladu 

každého zakladatele, údaj o výši nadačního kapitálu, počet členů správní rady i jména a 

bydliště jejích prvních členů a údaj, jakým způsobem členové správní rady za nadaci 

jednají, počet členů dozorčí rady i jména a bydliště jejích prvních členů, případně, není-

li dozorčí rada zřizována, jméno a bydliště prvního revizora, určení správce vkladů a 



 

55 

 

 

 podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně okruh osob, jimž je lze 

poskytnout, nebo okruh činností, jež nadace může vzhledem k svému účelu vykonávat, 

anebo určení, že tyto náležitosti stanoví statut nadace.“ (Občanský zákoník: zákon č. 

89/2012  Sb. § 306) 

 

Nadace vzniká zápisem do rejstříku, který je přístupný veřejnosti (elektronicky 

– dostupnost online, jeho součástí je sbírka listin). Veškeré změny a doplňky musí být 

na základě vzájemné shody uvnitř organizace a zároveň také musí být nahlášeny a 

změněny v nadační listině. 

Hlavními orgány nadace a nadačních fondů je: správní rada (statutární orgán s 

minimálně třemi členy), dozorčí rada (kontrolní a revizní orgán nadace s alespoň třemi 

členy) a revizor, který zastupuje dozorčí radu, pokud není zřízena. Zřizovatel může být 

součástí těchto rad. (Občanský zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 362-375) Více 

informací je uvedeno v Občanském zákoníku 2014.  

Majetek nadace a nadačních fondů tvoří jistina (min. 500 000 Kč) a ostatní 

majetek. Předmět vkladu může být peněžitý i nepeněžitý.  Jistinu tvoří vklady a 

popřípadě i dary.  Za zákonem stanovených podmínek lze jistinu i kapitál navýšit i 

snížit, nikoliv však pod 500 000 Kč. O případném snížení nebo zvýšení rozhoduje 

dozorčí rada a následně správní rada. (Občanský zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 335-

346) 

Aby se alespoň částečně zabránilo nekalým úmyslům, musí nadace a nadační 

fondy každých šest měsíců od uplynutí předchozího účetního období sestavit výroční 

zprávu, která musí obsahovat účetní uzávěrku a „přehled o veškeré činnosti nadace 

včetně zhodnocení této činnosti.“ (Občanský zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 358)  

  Nadace a nadační fond zaniká rozhodnutím správní rady (pouze v případě, že 

bylo dosaženo účelu, pro který byly založeny) nebo soudu. Soud likvidaci nařizuje v 

případech stanovených zákonem č. 89/2012  Sb. § 377. Konkrétně se jedná o situace, 

kdy „nadace vyvíjí činnost zakázanou (…), se nadace stane neomezeně ručícím 

společníkem obchodní společnosti, nadace závažně nebo opakovaně porušuje zákaz 

poskytovat nadační příspěvek osobě uvedené v § 353, nadace neposkytuje nadační 

příspěvky déle než dva roky, aniž pro to má vážný důvod, nadace nakládá 

s nadační jistinou v rozporu s § 339, hodnota nadační jistiny se sníží pod výši 500 000 
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Kč, a že tento stav trvá déle než jeden rok od konce účetního období, v němž k snížení 

hodnoty nadační jistiny došlo, nadační jistina nepřináší žádný výnos po dobu delší než 

dva roky, nebo  není trvale možné, aby nadace nadále plnila svůj účel.“  (Občanský 

zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 377)  

 

Pro nadace a nadační fondy vyplývají z nového občanského zákoníku (NOZ) jisté 

změny, kterými jsou:  

Účel nadací již nemusí být jen veřejně prospěšný, jako tomu bylo do roku 

2014, účel nyní může být i dobročinný. Dochází tedy k liberalizaci. „Dobročinný účel 

dle NOZ spočívá v podpoře určitého okruhu osob určených individuálně“ (Občanský 

zákoník: zákon č. 89/2012), což umožní vznik i tzv. rodinných nadací. Nadace však 

nemohou vznikat na podporu politických stran či hnutí. Samotný účel nadace by se nyní 

měl objevovat přímo v názvu. Stávající nadace a nadační fondy budou moci vyhradit 

změnu účelu nadace, pokud je to ošetřeno ve smlouvě. Pokud to smlouvou vyhrazeno 

není, rozhodne o účelu soud. Zákon v tomto případě ochraňuje také dárce, jejichž dar 

musí být použit na předchozí účel, není-li dohodnuto jinak.  

Podstatnou změnou je také zákonné povolení samostatného podnikání nadace, které 

doposud nebylo legální. Podnikání však může být pouze vedlejší činností nadace a 

veškeré zisky musí sloužit k podpoře účelu nadace a k dosažení cílů nadace. Nově také 

nadace může převzít vedení obchodní společnosti. (Fryštenská 2013: 12) 

  

b) Obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) – jsou jednou z právních forem 

nestátních neziskových organizací v České republice.  

Doposud o.p.s. vznikaly dle zákona č. 248/1995 Sb. naposledy upravený zákonem 

č. 89/2012 Sb., o obecně prospěšných společnostech, kdy dochází ke zrušení obecně 

prospěšných společností k 1.1. 2014 novým občanským zákoníkem. Důvodem 

zrušení je nevhodnost dosavadní úpravy zákona o obecně prospěšných společnostech, 

která je nevhodná v rámci evropských standardů. Nová úprava je obsažená ve 

zmíněném novém občanském zákoníku a také v zákoně o statusu veřejné prospěšnosti. 

Úpravu lze shrnout v těchto bodech: 

 Zákon o obecně prospěšné společnosti bude zcela zrušen.  
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 Obecně prospěšné společnosti, které již existují, se mohou transformovat na 

nadaci, nadační fond nebo ústav. 

 Nové o.p.s. lze založit jako výše zmíněnou nadaci, nadační fond nebo ústav, 

popřípadě evidovanou jako jinou právnickou osobu se statusem veřejné 

prospěšnosti. 

 Existující a již založené obecně prospěšné společnosti se řídí podle dosavadních 

předpisů (viz. Zákon č. 248/1995 Sb. naposledy upravený zákonem č. 89/2012 

Sb.) 

 

c) Občanská sdružení (Spolky) - minulý rok měly občanská sdružení dle Zákona 

č. 68/2013 Sb., možnost změnit své sdružení na obecně prospěšnou 

společnost. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. dubna 2013. 

Zákon tak umožnil uniknout občanským sdružením před novým občanským 

zákoníkem, jelikož o obecně prospěšných společností bylo dopředu známo, že zůstanou 

právně zakonzervovány, i když v novém občanském zákoníku se ruší zákon č. 248/1995 

Sb., o obecně prospěšných společnostech, ale ty, které již existují, mohou fungovat 

podle stejných pravidel. Důvodem byl také nesoulad některých o.s. se zákonem č. 

83/1990 Sb., který požaduje, aby činnost občanských sdružení nebyla výdělečná, nebo 

nesloužila k zajištění řádného výkonu určitých povolání. Proto je vhodné tyto 

společnosti přetvořit v obecně prospěšnou společnost.   

Pokud ke změně na o.p.s. nedojde, musí se dle novely občanského zákoníku 

účinného od 1. 1. 2014 občanská sdružení, která vznikla podle zákona č. 83/1990 Sb., 

změnit na spolky. Důvodem ke změně byla zavádějící terminologie, jelikož termín 

sdružení používají i jiné zákony. Občanská je zde také problematický pojem, jelikož 

sdružení mohou být i právnické osoby.  

 

Spolek v novém občanském zákoníku - může být založen dvěma způsoby: shodou na 

obsahu stanov nebo usnesením ustavující schůze. (Občanský zákoník: zákon č. 89/2012  

Sb. § 218-221)  

Dle nového zákoníku mohou spolek založit nejméně tři osoby. Spolek vzniká 

ode dne zápisu do veřejného rejstříku, což je změnou oproti občanskému sdružení, 
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které vzniklo zápisem registrací do Ministerstva vnitra. ,,Název spolku musí obsahovat 

slova „spolek“, nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z.s.“.“ Svůj název mohou 

přizpůsobit požadavkům zákona do dvou let ode dne nabití účinnosti.  (Občanský 

zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 214-221)  

Evidence nestátních neziskových organizací existovala a subjekty do ní dávaly 

informace dobrovolně, jelikož měly vidinu výhod. Zákonem určený veřejný rejstřík 

neuspěl – od roku 2010 se evidence již neaktualizuje, přesto je stále vedena 

Ministerstvem vnitra ČR. U sdružení vzniklých do roku 2000 vláda ještě uváděla název, 

datum vzniku, adresu, identifikační číslo. U sdružení, které vznikaly od roku 2001, kdy 

evidence přešla do rukou Ministerstva vnitra ČR, již není zveřejňována adresa sídla. 

(Legislativní rada ČOV 2013: 3, online) 

Od nového roku 2014 přechází vedení rejstříku a s tím spojené i vedení registru 

občanských sdružení (nyní spolků) na příslušný krajský (rejstříkový) soud podle 

sídla spolku. Dle § 120 nového občanského zákoníku ve spojení s § 25 zákona o 

veřejných rejstřících budou změněny i údaje, které budou přístupné veřejnosti - jedná se 

o sídlo, statutární orgán, jméno a osobní údaje každého člena statutárního orgánu, 

způsob jednání za spolek, účel spolku, rozsah jeho vedlejší hospodářské činnosti a 

další. (Legislativní rada ČOV 2013: 3, online) 

Spolek musí také do 3 let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku – 

NZO (tedy do 1. 1. 2017) přizpůsobit stanovy, které jsou s NOZ v rozporu a doručit 

krajským soudům dle sídla hlavního spolku.  

Stanovy musí obsahovat: „název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti 

členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat 

a určení statutárního orgánu“.
8
 Návrh na zápis změny pro zápis do rejstříku musí být 

podán na stanoveném formuláři. (Občanský zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 218) 

Spolek ke svému fungování musí zřídit statutární orgán (kolektivní nebo 

individuální) a nejvyšší orgán, které jsou povinnými. Dále dle zákona může mít 

kontrolní komisi, rozhodčí komisi a další orgány určené ve stanovách. Zákon však 

nenařizuje, aby se tyto orgány nazývaly takto, pouze nesmí působit klamným dojmem, 

jinak může být název orgánu libovolný. Zákon názvy pouze doporučuje.(Občanský 

zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 243-247)  

                                                 
8 Stanovy se neliší mnoho od dosavadních náležitostí občanských sdružení, takže změn nebude třeba mnoho. 
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Členství ze zákona vzniká přijetím jedince za člena, nebo jiným způsobem, 

který však musí být uveden ve stanovách. O přijetí člena rozhoduje nejvyšší orgán 

spolku určený dle stanov. Seznam členů spolku je nepovinný a záleží pouze na 

rozhodnutí členů, bez jejichž podpisu nemůže být seznam jmen zveřejněn. Pokud se 

spolek rozhodne zveřejnit tento seznam, musí jej zpravovat tak, jak udává zákon. 

(Občanský zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 232-242)  

Statutární orgán musí minimálně jednou do roka svolat členskou schůzi. (Občanský 

zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 237-242) 

 

Vyloučení člena – spolek může vyloučit každého člena, který vážně porušil 

povinnosti vyplývající z členství a ani po výzvě spolku své chování nezměnil. Spolek 

může určit ve stanovách přesné konkrétní důvody, kvůli kterým může být člen 

vyloučen. Návrh na vyloučení může podat písemně jakýkoliv člen. O následném 

vyloučení rozhoduje statutární orgán (nebo jiný orgán dle stanov). Vyloučený člen má 

právo domáhat se, aby rozhodčí komise přezkoumala rozhodnutá o jeho vyloučení. Člen 

se také může obrátit na příslušný soud (podle sídla spolku) a navrhnout, aby rozhodl o 

neplatnosti rozhodnutí orgánu. Pokud soud rozhodne ve prospěch vyloučeného člena, 

musí mu pak dát spolek zadostiučinění. (Občanský zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 

248) 

Hlavními činnostmi spolku může být jen ochrana, naplnění cílů a uspokojování 

zájmů, k jejichž naplňování byl spolek založen. Dle zákona hlavním zájmem spolku 

nemůže být podnikání nebo jiná výdělečná činnost. Obě zmíněné činnosti mohou být 

pouze vedlejší hospodářskou činností, jejíž zisk musí spolek použít pouze na podporu 

spolkové činnosti.   

Zrušení spolku – soud spolek s likvidací zruší na návrh osoby, která na něm má 

oprávněný zájem. Spolek může být zrušen i bez návrhu, pokud se dopustí zákonem 

zakázaných činností (viz Občanský zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 268). 

 

 

Veřejná prospěšnost  

  Nově je v občanském zákoníku pro všechny tyto a další organizace (nezávisle 

na jejich právní úpravě) dána možnost žádosti o status veřejné prospěšnosti. Tyto 
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organizace však musí splnit několik zákonných podmínek (viz. § 146–150  - dosahování 

obecného blaha, bezúhonnost rozhodujících osob, nabytí majetku z poctivých zdrojů a 

jeho hospodárné využívání k veřejně prospěšnému účelu). Návrh na zápis statusu 

veřejné prospěšnosti se podává rejstříkovému soudu (dle sídla organizace). Po 

schválení je organizace vepsána do veřejného rejstříku veřejné prospěšnosti. (Občanský 

zákoník: zákon č. 89/2012  Sb. § 146-150) 

Ještě před schválením nového občanského zákoníku se hovořilo o spoustě výhod 

vyplývajících z tohoto statusu, ale nakonec návrh neprošel senátem, a dodnes nebylo 

upřesněno, jakých výhod se tento status týká. 

 

5.6.2 Organizace bez právní subjektivity 

 

Ostatní organizace pracují pod určitým sociálním zařízením (např. léčebna, 

nemocnice, denní stacionáře,… atd.), nebo fungují bez jakékoliv právní subjektivity a 

zastřešení (jedou tzv. na „vlastní pěst"). Zmíněné organizace mají opravdu těžké udržet 

si dlouhodobé fungování.  Zastřešená uskupení mají výhodu v tom, že se nemusejí starat 

o ekonomické a jiné zázemí a mohou se naplno věnovat svým aktivitám. Na druhou 

stranu se musí spoléhat na fungování jiného zařízení. (Bendl: 2002, 1) 

 

Všechny typy organizací mají ale stejný cíl – zkvalitnit život svých členů.  

 

5.7 Financování svépomoci 

Je nutné si uvědomit, že na fungování svépomocných organizací (především 

tedy na chod organizace) jsou potřeba finanční prostředky - ,,na zajištění prostorů ke 

své činnosti, vybavení těchto prostorů a prostředky na technické zázemí, v neposlední 

řadě i prostředky na vlastní ohodnocení za vykonanou práci“. (Bendl: 2002, 12) K 

ohodnocení za odvedenou práci je třeba dodat, že většinou se jedná spíše o symbolickou 

částku, která ve většině případů neodpovídá odvedené práci. Velká část odvedené práce 

je dobrovolná.  
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První typ financování se vztahuje k svépomocným organizacím, které mají svou 

vlastní právní subjektivitu (jedná se o výše zmíněná občanská sdružení – nově spolky, 

obecně prospěšné společnosti,… atd.). Tyto organizace mají šanci získávat finance z 

těchto institucí: 

 Ministerstva, Úřad vlády, další státní instituce (agentury) 

 Zdroje EU, strukturální fondy, Evropská komise 

 Kraje, obce, nadace a sponzoři  

 Prosazování zájmů (i finančních) do komunitního plánování obcí a krajů – 

„lobování“ 

 Partnerství s jinou organizací 

 Poskytování služeb (dle Zákona o sociálních službách) 

 Příspěvek na péči 

 Podnikatelské aktivity (sociální podnikaní) 

((JJaarroošš,,  KKoolluummbbuuss  oo..  ss..,,  oonnlliinnee))  

 

Nevýhodou svépomocných organizací s vlastní právní subjektivitou je, že 

prostředky na chod musí získat za každou cenu, jinak jim hrozí zánik (nebudou mít 

finance na nájem prostorů, telefony, běžný chod a jiné další výdaje). Je tedy důležitě, 

aby tyto organizace pracovaly s vysokou odborností a profesionalitou. To je zřejmě 

důvodem, proč je tohoto typu svépomoci tak malé množství. Větší počet organizací by 

byl výhodou hlavně pro případné budoucí členy, kteří by si mohli vybrat dle 

konkrétnějších preferencí. (Bendl: 2002, 16) 

Samozřejmě další finanční prostředky lze také získat ze členských příspěvků, ale 

většinou (pokud vůbec jsou) jsou minimální či spíše symbolické a chod organizace z 

nich plně financovat nelze.  
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Možnost financování je také formou:  

 Filantropie – jde o dobrovolné poskytování peněz, hmotných statků, času a úsilí 

na podporu nějakého obecně prospěšného účelu. (Bendl: 2002, 16-17) 

 Sponzorství – organizace sponzorovi nabídne něco, na čem si vydělá a on ji na 

oplátku finančně podpoří.  Jedná se o movitý majetek i peníze v hotovosti. 

(Bendl: 2002, 16-17) 

 Dárcovství – zde se nejedná o hotové peníze, ale movité dary. Na rozdíl od 

sponzorství zde není vyžadována protislužba. Také musíme dát pozor, aby 

nedošlo k záměně se sponzorstvím při danění těchto darů, je zde totiž úplně jiný 

systém danění. (Bendl: 2002, 16-17) 

 K těmto druhům financování je však potřeba jistá vytrvalost.  

 

Další možnost získání financí se odvíjí od typu právní subjektivity. Některé 

organizace si mohou pomoci založením “sociální firmy“, což je podnikatelský subjekt 

založený na podporu financování sociálních služeb“. (Jaroš, Kolumbus o.s., online) 

Organizace tuto podnikatelskou činnost zároveň obvykle využívá jako prostor pro 

zaměstnání svých členů (např. hendikepovaných jedinců). 

 

Svépomoc bez právní subjektivity nemusí sice fungovat na tak profesionální bázi, ale 

na druhou stranu nemají tolik prostředků k financování.  

Fungují především z:  

 Vlastních zdrojů – samofinancování drobných aktivit (členské příspěvky) 

 Finanční a materiální podpory poskytovatele komunitní péče 

 Spolufinancování aktivit svépomocným občanským sdružením – patronem  

(Jaroš, Kolumbus o.s., online) 

 Jelikož tyto organizace nemají žádnou právní subjektivitu, nemohou se ucházet o 

žádné dotace.  
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Organizace, které jsou pod záštitou jiného uskupení, musejí spoléhat na stanovené 

rozpočty na svoji činnost. (Jaroš, Kolumbus o.s., online) 

Konkrétně mnou zkoumané svépomocné skupiny pro zdravotně postižené jsou 

nejčastěji zastřešeny zdravotnickým zařízením. Například Ministerstvo zdravotnictví 

těží pro svépomocné organizace z těchto možností:  

 Program grantové podpory, který “je určen na podporu projektů nestátních 

neziskových organizací s celostátní působností, které se zabývají péčí o 

zdravotně postižené a chronicky nemocné a seniory v České republice“. (Jaroš, 

Kolumbus o.s., online) 

 Program vyrovnání příležitostí, jehož úkolem je podporovat dobrovolnická 

centra, zlepšovat podmínky zdravotní péče pro osoby s postižením, podporovat 

vznik informačních materiálů, podporovat specializovaná centra na komunitní 

úrovni, podporovat rehabilitační zařízení … atd. . (Jaroš, Kolumbus o.s., online)  

 Evropské fondy, o které může organizace zažádat a komise rozhodne, zda jí 

bude fond přidělen. 

Stále jsou však prioritou zdravotnických zařízení pacienti a zaměstnanci, až poté má 

prostor svépomoc. Jelikož svépomoc není oficiálně považována za léčebnou proceduru, 

je tedy třeba sponzorských darů k úplnému zafinancování.  

 

Nejčastějším financováním u zastřešených organizací i organizací s vlastní právní 

subjektivitou je získávání dotací z vypsaných grantů. Na daný grant podají projekt s 

návrhem na zlepšení či pomoc v určité problémové oblasti a čekají, zda bude schválen. 

Granty jsou vypisovány každý rok regionálně nebo celorepublikově. Nevýhodou je, že 

tedy ne každý rok organizace musí projít grantovým řízením. Je nutné, aby organizace 

dodržela všechny náležitosti, které jsou projektu předepsány. Vše se odvíjí od vhodné 

propagace. (Bendl: 2002, 17) 

 

Finanční prostředky všech organizací je třeba evidovat. Možnost doložit veškeré 

hospodaření podporuje věrohodnost organizace, která je důležitá pro ty, kteří jsou 

ochotni poskytnout organizaci finanční pomoc.  
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5.8 Klady svépomoci 

Svépomocné skupiny jsou partnerem profesionálních služeb při pomoci 

jedincům s jejich problémy v konečném důsledku, však mají přínos pro celou 

společnost. Jsou významným členem při integraci jedinců a menšin, což je v dnešním 

světě prioritou ve fungování mezilidských vztahů. Členové snáze překonávají izolaci a 

odlišnost od majoritní společnosti. Organizace svou preventivní a osvětovou činností 

dosahují pro své členy kvalitnějších podmínek pro život a lepšího postavení ve 

společnosti. Svépomocná uskupení iniciují mnoho změn v byrokratické správě. Svou 

snahou také mění společenské normy. (Bútora: 1991, 27-28) 

Znakem úspěchu je i ochota členů převzít „filosofii“ skupiny, kterou Jaroslav Skála 

nazývá jako princip „dej a ber“. (Hartl: 1997, 177)  

Svépomocná uskupení se snaží docílit lepších služeb pro své členy. Zároveň se 

sami snaží poskytovat (někdy ve spolupráci s odborníky) kvalitní služby. Výhodou 

služeb svépomoci je také dostupnost, jelikož pomoc je obvykle bezplatná nebo velice 

levná. Svým členům dodává sebevědomí a větší nezávislost vůči okolí.   

 

 

Dle výzkumu psychologů z Kansaské univerzity je velmi důležitou aktivitou 

uskupení předávání informací. „Zvláště důležité jsou autentická osobní sebeodkrytí.“  

S tím také úzce souvisí hluboké vzájemné pochopení, sdílnost, rovnost a soudržnost 

členů. (Hartl: 1997, 177)  

 

 

5.9 Zápory svépomoci 

Svépomoc má své pozitivní stránky, ale samozřejmě má také svá negativa, která 

se v následující kapitole pokusím shrnout. 

Velkým problémem je využívání svépomoci jako patologického jevu. Jako svépomoc 

existují různé gangy, mafie, aliance vzájemných dohod, které svépomoc využívají pro 

praní peněz a k zakrytí nekalé činnosti. Bohužel odhalit tyto patologické typy je velice 

složité a veřejná kontrola prakticky neexistuje. 

Dalším problémem je zneužívání organizací ze strany formálních služeb, 

které spoléhají na dobrovolnictví a obětavost svépomoci, díky které udělají kus práce za 

ně. „Odměnou“ pro ně má být, že systém dovolí svépomoci vůbec existovat. Někdy je 
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problémem už jen samotný zájem tohoto systému (vládní podpora, peněžní příspěvky,… 

atd.). Pomoc při financování je samozřejmě přínosná, ale mnohdy tyto zásahy svépomoc 

oslabí v její spontánnosti, kreativitě a rozvoji. Svépomoc se také může cítit nějak 

zavázána systému, a tak může dojít i k oslabení nátlaku na státní instituce a boje o 

změnu. Nikdy by však organizace neměla existovat na základě nevraživosti vůči 

profesionálům, jelikož by se pak s nimi snažila soutěžit, namísto snahy o lepší 

spolupráci, a to by členům více uškodilo, než pomohlo. Profesionálové i svépomocné 

organizace si mohou navzájem předat množství znalostí. (Bútora: 1991, 98) 

Svépomoc je často využívána profesionály jako „úschovna“ či „čekárna“, do které 

posílají pacienty, se kterými se nechtějí zabývat. (Bútora: 1991, 98) 

Jistá rizika hrozí přímo uvnitř skupiny a jedním z nich je byrokratizace, která je 

typická pro velké organizace a instituce. Postupem času ve skupině slábne kontakt a 

pomoc „tváří v tvář“ a vytváří se hierarchizace uvnitř organizace. Členové pak ztrácí 

motivaci a entusiasmus. 

Další věcí, která organizacím škodí, je partikularismus. Každá z nich pracuje 

samostatně a zaměřuje se pouze na svůj problém. Avšak spousta z nich, i když se to 

zpočátku nemusí zdát, se zaměřuje na stejné cíle a společně by měli vetší šance jich 

dosáhnout. (Bútora: 1991, 98) 

Organizace by účastníkům měla pomáhat, ale neměla by jim brát veškerý 

volný čas, jelikož by mohlo hrozit přetížení nebo odcizení od rodiny či přátel, kteří 

součástí nejsou. Součástí skupiny může samozřejmě být každý, ale nelze říct, že každý 

má k organizacím stejný přístup. Záleží na bydlišti, kultuře, životním stylu,… atd. 

Jako poslední problém, který bych ráda uvedla, je „rozdvojený étos“. (Bútora: 1991, 98) 

Pokud chce organizace společně dosáhnout nějaké změny, musí se snažit ji prosadit u 

nejrůznějších orgánů a institucí. S tím přichází i nutnost nastudovat nejrůznější jazykové 

aparáty (např. protokoly, výkazy, zabezpečení, právnické obraty,… atd.). Zároveň se 

však stále scházejí ve skupině, kde jsou si naopak všichni rovni a mluví zde neformálně. 

Mohou tak vznikat konflikty a napětí uvnitř skupiny. Často může být ohrožen i původní 

záměr organizace.  
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5.10 Spolupráce s odborníky 

Většina organizací dnes považuje spolupráci s odborníky za přínosnou. Díky 

spolupráci se organizaci dostává jedinečných poznatků, které mají k dispozici pouze 

profesionálové. Profesionál zde slouží pouze jako poradce, popřípadě zajišťuje určité 

zdroje a prostředky, ale „neposkytuje přímé služby ani není stálým vedoucím 

organizace.“ Řečeno slovy Bormana profesionál „je po ruce, ale neporoučí“. (Bútora: 

1991, 100) Na druhou stranu se zde může přiučit jisté empatii a blíže se vžít do role 

svých pacientů.  

Stačí pouze překonat vzájemnou bariéru nedůvěry. Překážkou je, že se odborníci 

bojí konkurence a „ponížení“ a naopak svépomoc bojuje se strachem z převzetí moci 

profesionálem. (Bútora: 1991, 100) Oba aktéři tedy musí překonat svůj odpor, být si 

navzájem nápomocnými. Vzájemně si mohou předávat informace, které nakonec 

pomohou hlavně těm, kteří to potřebují.  

 

Tabulka č. 7 Rozdíly v přístupu  

Profesní přístup Neprofesní přístup 

Důraz na znalosti, názor, porozumění, na 

principy stojící v pozadí jevu, na teorii 

Důraz na city, nálady, afekty, na 

konkrétnost a praktičnost 

Systematičnost Zkušenost, smysl pro zdravý rozum a 

„laické poznatky“ 

„Objektivita“ – odstup a perspektiva, 

rozhled sebeuvědomění, kontrola 

„přenosů“ 

Subjektivita – blízkost a sebepostiženost 

Empatie, kontrolovaná vřelost Identifikace 

Standardizované jednání Improvizace, spontánnost (vyjadřování 

vlastní osobnosti) 

Orientace „člověka zvenčí“ Orientace člověka zainteresovaného 

„zevnitř“  

Odborná, reflektovaná praxe Životní praxe 

Omezený čas, systematické hodnocení, 

léčba 

Čas není problém, neformální, přímé 

„účtování“ a zodpovědnost, péče, zájem 

 

Zdroj: ( Bútora 1991: 103) 
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Shrnutí: 

Trend svépomoci v ČR neustále roste. Lidé se sdružují a doufají, že společnými 

silami si vzájemně pomohou a dosáhnou nějaké změny. Jako vše, mají organizace klady  

zápory. Pozitiva však značně převažují a lidem svépomocné organizace přináší  

integraci, sílu, pocit užitečnosti a sounáležitosti. Pokud by se změnit přístup  

rozhodovatelů (Howlett et al. 2009:11), mohly by svépomocné organizace být  

užitečnými poradci při formování systému. 
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6 Stávající systém a problémy svépomocných organizací 

pohledu klíčových aktérů  
 

6.1 Analýza rozhovorů 

 

 Analýzou rozhovorů realizuji dva poslední cíle práce - pomocí uskutečnění 

rozhovorů s různými aktéry zjistit potřebné informace o fungování svépomocných 

organizacích a identifikovat problémové oblasti svépomocných organizací pro 

zdravotně postižené jedince z pohledu zaiteresovaných aktérů a následně identifikovat 

ty nejpalčivější z nich – tedy problémy společné pro více aktérů. Nad rámec 

stanovených cílů ještě uvádím zahraniční srovnání a následně doporučení změn.  

 

 Na základě provedených rozhovorů jsem mohla původní obecné kategorie (viz. 

Příloha 1) – vznik svépomocných organizací (legislativní vymezení), důvody 

založení, informovanost (povědomí o organizaci), členství (kontakt mezi členy a 

schůze), interpersonální vztahy (hierarchie, spory mezi členy), hlavní činnost 

svépomocných organizací (společná snaha a přínos pro členy), spolupráce (s 

odborníky, s jinými organizacemi, kontakty v zahraničí) financování (granty, fondy, 

filantropie, dárcovství, sponzoři, státní dotace, dotace EU), problémy s financováním 

(nedostatek, nejistota, snížení dotací, nekalé úmysly), problémy s pomocí se 

zainteresovanými institucemi (MPSV, MZ, krajské a obecní úřady, zdravotnická 

zařízení a pojišťovny), zahraniční srovnání a návrhy změn rozšířit a blíže 

specifikovat. Díky rozhovorům jsem přidala i samostatnou kategorii zdravotní péče, 

jelikož se ukázala jako jeden z velkých problémů.   

 

  

Vznik svépomocných organizací je zatím legislativně nezaštítěná kapitola. 

Neexistence vymezení svépomocných organizací překvapivě nepředstavoval pro 

respondenty velký problém. Zmiňován byl pouze jeden, a to: neexistence seznamu 

svépomocných organizací a s tím spojené ztížené podmínky vyhledávání svépomocných 

organizací pro budoucí členy.  
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U důvodů založení byly odpovědi všech residentek téměř identické. Většinou 

byla svépomocná organizace založena z důvodu neexistence žádné pomoci pro jedince 

s konkrétním zdravotním postižením. Dále byla také zmiňována špatná zkušenost 

s jinými organizacemi, nedostatek informací o zdravotním postižení a potřeba sdílení 

kontaktu, popř. integrace.  

 

 Informovanost je úzce spojena s výše zmíněnou legislativou svépomocných 

organizací – tedy neexistence veřejného seznamu a nezájem státních zainteresovaných 

institucí šířit povědomí o organizacích zdravotně postiženým. To vede k velkému 

vynakládání financí a snahy na prosezení informací o organizaci.  

 

V oblasti členství jsou organizace ve většině případů velmi tolerantní a radí i 

nečlenům. Problémem totiž je strach jedinců z ,,upsání se“ nějaké organizaci z důvodu 

špatných zkušeností. V případě přistoupení členství se pak také řeší problematika schůze 

všech členů a pravidelný kontakt, pokud se jedná o organizaci s právní subjektivitou. 

 

V případě interpersonálních vztahů jsem se setkala pouze se dvěma 

zmiňovanými nedostatky, a tím jsou občasné spory mezi řadovými členy a nutnost 

hierarchie. Jinak byla zmiňována přátelská atmosféra. 

 

Respondentky byly také tázány na hlavní činnosti organizací, které byly velmi 

rozmanité, a všechny se samozřejmě odvíjely od celkové problematiky žití se 

zdravotním postižením. Šlo především o: vzájemná podpora, výměna zkušeností, 

výměna pomůcek, integrace, získávání příspěvků a dotací pro jedince se zdravotním 

postižením, informace (kde, co získat, kam se obrátit, … atd.), změna přístupu 

zdravotnických zařízení a státních orgánů, boj za lepší systém.  

 

V oblasti spolupráce se všechny organizace snaží kontakty navazovat jak 

s odborníky, tak s organizacemi s podobným zaměřením (i zahraničními). Úskalím však 

bývá samotné navázání kontaktu, neochota odborníků spolupracovat s laiky a naleznutí 

společných cílů. 

 

Financování je obrovská kapitola sama o sobě. Od respondentů jsem nejdříve 

zjistila, jaké způsoby financování využívají: granty, fondy, filantropie, dárcovství, 
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sponzoři, státní dotace, dotace EU. A následně jsem se zajímala o problémy spojené 

s jednotlivým typem financování: nedostatek, nejistota, snížení či úplně zrušení dotací, 

nekalé úmysly. 

 

U problematiky se zainteresovanými institucemi byli zmiňováni především tyto 

aktéři: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, krajské 

a obecní úřady, zdravotnická zařízení, pojišťovny a nedostatečné kompetence 

organizací. 

 

 V neposlední řadě jsem ze získaných dat specifikovala již zmíněnou kategorii 

zdravotní péče, u které jsem nepředpokládala tak velkou problematiku, se kterou mě 

respondentky seznámily. Šlo především o: neochotu, nezájem, zanedbání péče, 

nedostatek zdravotních pomůcek, neznalost a nevědomost odborníků.  

 

Závěrečné srovnání se zahraničím a následné doporučení změn bude samozřejmě 

také učiněno na základě výpovědí jednotlivých komunikačních partnerek.  

 

 V následujících kapitolách bude každá z nich blíže analyzována a interpretována. Na 

začátek uvádím krátký příběh o mých konzultačních partnerkách, abych přiblížil jejich 

životní situaci.   

 

 Před samotnou analýzou však musím upozornit na fakt, že se u všech aktérek 

jedná o subjektivní pohled na danou problematiku. Každou organizaci tíží jiné problémy 

a mají také různé zkušenosti se zainteresovanými aktéry. Každý tedy může vnímat 

danou oblast jinak. Uvedené problémy tedy nemusí být založeny na reálném podkladu, 

ale mohou pramenit z nepochopení, nevědomosti, či jiných příčin.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 

6.1.1 Identifikace klíčových oblastí 

 

Vznik svépomocných organizací  

 

Právní vymezení 

Právní vymezení svépomoci nebylo dosud vymezeno, ani nový občanský 

zákoník. (Občanský zákoník: zákon č. 89/2012, s platnou účinností od 1. 1. 2014) 

Svépomoc může být zakládána jako občanské sdružení (nyní spolek), nadace a nadační 

fond a obecně prospěšná společnost. (Občanský zákoník: zákon č. 89/2012, s platnou 

účinností od 1. 1. 2014) Respondentka F zmiňuje i možnost založení s.r.o., ale zde je již 

vidina podnikatelského záměru. Většina respondentek nevidí nejednotné legislativní 

vymezení svépomoci jako velký problém, jelikož jsou samy seznámeny s problematikou 

vymezení svépomoci.  

Jediné, v čem spatřují jistá úskalí, je nedostatečná informovanost spojená s neexistencí 

kompletního seznamu svépomocných organizací způsobená nejednotnou legislativou.  

 

 Slečna C: ,,My jsme v tomto opravdu banánová republika, co se týká této 

problematiky. Je to prostě všechno strašně nedotažené. Nikdo to nikdy nedal 

nějak dohromady. A asi to teda trochu škodí v tom, že ti, kteří by se rádi přidali, 

tak musejí dost pátrat, aby pro sebe našli vhodnou organizaci. Prostě je těžké 

rozlišit, co je profesionální uskupení a co pacientské. Ale tohle je postě opravdu 

v nedohlednu – nějaká existence legislativy, či seznamu.“ 

 

 Paní F: ,,Záleží, jestli ta organizace je neformální svépomocná skupina, kdy se 

lidé schází a něco společně tvoří, nebo chtějí být rovnou právně zakotveny. Může 

to pak být cokoliv – nevládní organizace, spolek, sdružení, o.p.s., dokonce 

můžou být i společnost s ručením omezeným. Určení jednotného legislativního 

vymezení by určitě pomohlo lidem se zdravotním postižením, kteří se chtějí 

někam přidat, ale ono je to straně těžké. Otázkou totiž je, co je to svépomoc.“ 
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Důvod založení 

 

Neexistence žádné organizace 

Většina respondentek, které se nějakým způsobem podílely na založení svépomocné 

organizace, tvrdila téměř totožné důvody založení, kterým byla neexistence žádné 

organizace, která by se věnovala potřebné oblasti. Rozhodly se tedy pro založení vlastní 

organizace. 

 

Paní A: ,,V roce 2001 jsme založili organizaci ,,Ventilovaní“. Bylo to asi na 

popud toho, že se v té době sešly na jednom pokoji děti se stejným problémem 

(stejnou diagnózou) a v podstatě když tyto děti šly z nemocnice domů, tak rodiče 

byli odkázáni jen sami na sebe, co si kde zjistí a seženou. Nebyl tady žádný 

systém, v podstatě jako kdyby tyto lidé vůbec neexistovali.  V té době ani 

neexistovalo, že by si matka takové dítě s takovými problémy vzala domů. Až 

paní B byla první, která si prostě prosadila, že Tomáš půjde domů.“  

 

 Paní B: ,,Opravdu tu nic jiného pro tento druh postižení nebylo a ani organizace 

jako ,,Paraple“ a ,,Konto bariér“ nevěděly, co si s těmito pacienty počít.“ 

 

 

Nedostatek informací o zdravotním postižení 

Organizace také byly založeny z důvodu nedostatku informací. Nemocnice většinou 

podá jen základní informace, ale zbytek je na samotných pacientech, kteří si vše 

potřebné musí zjistit. Proto se mnohdy uskupují a předávají si tyto informace, aby si 

vzájemně ušetřili čas, který je pro rodiče pečující o zdravotně postiženého člena rodiny 

tak vzácný.  

 

 

 Slečna C: ,,Je to jak pro pacienty, tak pro rodiče a blízké, aby věděli, co je bude 

čekat a s čím se budou potýkat. Zahrnuli jsme do toho i domácí péči domácí 

ventilace. Těch lidí je cca. 100 v domácí ventilaci. A když jsou propuštěni z 

nemocnice, tak nemají žádné zastání, nic nevědí, nikdo se o ně nezajímá. 

Dostanou pouze základní informace při propouštění a tím to končí. Ten nadační 

fond by měl suplovat sociální pracovnici a poskytovat jim nějakou pomoc. 
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Podává jim informace, na co mají nárok, o co si mohou požádat, kde, co získat, 

kam se obrátit, dále také pomáhá jedincům získávat příspěvky na přístroje a jiné 

pomůcky.“  

 

 Paní D: ,,Hlavním cílem naší organizace je zlepšit informovanost o nemoci či o 

plánu léčby. Přeci jen rodina není složena z odborníků a je tedy pro ně těžké 

některé informace pochopit. Naprostá většina rodičů má negativní zážitky, se 

kterými si nevěděla rady. Členové tak na začátku sezvali rodiče z různých koutů 

ČR a tím podpořili jejich chuť si navzájem pomáhat a tím měnit kvalitu péče o 

duševně nemocné. Od začátku roku 2000 se scházela pracovní skupina složená 

převážně z rodičů a dávala dohromady zkušenosti s ústavní péčí.“ 

 

Když už rodiče společně naváží kontakt je pro ně velice snadné si veškeré informace 

předat. Většina členů je telefonicky kdykoliv k dispozici.  

 

Oklamání jinou organizací 

Některé respondentky se rozhodly založit vlastní svépomocnou organizaci z důvodu 

špatné zkušenosti s jinými organizacemi, kterých se staly členem, ale bohužel se jim 

nedostalo žádné pomoci ani podpory. Nacházejí se i takoví lidé, kteří zneužívají i 

neštěstí druhých a snaží se pouze zneužít neziskovou organizaci ke svému osobnímu 

prospěchu (viz. podkapitola ,,Zápory svépomoci“ 5.9).  

 

 Paní A: ,,Byla jsem i v organizaci, kde bylo cílem sehnat co nejvíce členů, ale 

nakonec se jim v ničem nepomáhalo. Potřebovali jen masu lidí. Byla to spíše 

pračka peněz.“  
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Informovanost o existenci svépomocné organizace 

 

Neexistence celistvého seznamu svépomocných organizací
9
 

Většina zdravotně postižených se o nějaké svépomocné skupině dozví přes své 

známé, nebo vynaložením vlastní snahy a pátráním. Pravděpodobnost, že se mu však 

podaří naleznout všechny svépomocné organizace zaměřené na jeho postižení, je 

opravdu malá. Člověk tedy nemá tak otevřenou a svobodnou volbu, kterou by měl, 

kdyby existoval seznam příslušných organizací přístupný veřejnosti. 

 

 

Neochota zainteresovaných institucí  

Svépomocným organizacím by velmi pomohlo, kdyby je podporovali i odborníci, a 

to alespoň tím, že o nich poskytnou informace svým pacientům či klientům. 

Respondentky zmiňují, že samozřejmě jsou i tací, kteří jim rádi pomohou, ale je jich 

opravdu menšina. Většina odborníků nemá potřebu o svépomoci informovat veřejnost, 

takže je to o organizaci, aby se snažila prosadit. Využívají především možnosti 

internetu, brožur a ústního předávání.  

 

 Paní A: ,,Žádný seznam přímo svépomocných organizací neexistuje, dá se nalézt 

pouze seznam hnutí a sdružení a jiných neziskových organizací, v kterém však 

nepoznáte, jestli jde přímo o svépomocné organizace nebo ne. My tedy nyní 

sháníme dotace, abychom mohli udělat webové stránky, jelikož finance je 

opravdu těžké sehnat opravdu na cokoliv.  

Zatím to funguje na bázi ústního předávání. Maminky si o nás mezi sebou 

řeknou a dají jim na mě kontakt, pak už je to lehké. Také v dnešní době 

Facebooku to funguje i online cestou. Já jsem se tomu hodně bránila, ale vidím, 

že to funguje, takže kolikrát mi přijde mail od cizí paní, že sehnala kontakt na 

Facebooku, takže nyní fungujeme i na Facebooku. Čekáme hlavně na ty granty, 

ze kterých vše zafinancujeme.“ 

  

 Paní E: ,,Tak my jsme vytvořili mnoho odborného materiálu a brožur, takže na 

všech pracovištích dětské neurologie, kde jsou vlastně naši členové 

                                                 
9
 Viz. výše zmíněná problematika v legislativě svépomocných organizací 
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diagnostikováni, mají o nás informace v češtině. Doposud žádná taková 

organizace přímo pro ně nebyla, takže to má pro ně velký význam (…) Dále pak 

určitě spoustu rodičů hledá na webu, kde si zadají diagnózu a většinou se mu 

objeví i naše stránka.  A také dost často v poslední době má velký význam 

Facebooku, kde máme takovou stránku ,,Boj s SMA“, kam se přijímají pouze 

rodiče dětí s SMA“  

 

 

Členství 

 

Negativní zkušenost 

Členství je u většiny organizací řešeno pouze zakládající listinou, kterou mohou lidé 

kdykoliv zrušit. Většina organizací také nabízí rady i nečlenům, jelikož jsou seznámeni 

s ostychem, který pramení z negativní zkušenosti z předešlých členství. Zároveň se 

kvůli tomu řada zdravotně postižených bojí stát jejich členem a cokoliv komukoliv 

podepsat.  

 

 Slečna C: ,,Jako hodné lidí řekne, že je to super, že nám moc fandí, ale přidat se 

k nám bojí. Už tady jedna taková akce byla, kde je to občanské sdružení 

napálilo, takže mají strach. Nechtějí si komplikovat život. Bojí se, že budou více 

vidět.“ 

 

Schůze všech členů 

Dle zákona musejí organizace s vlastní právní subjektivitou pořádat pravidelné 

členské schůze (min. 1x do roka), která je usnášeníschopná pouze pokud se sejde 

většina členů. To je však vzhledem ke zdravotnímu postižení členů velice těžký úkol.  

 

 Paní A: ,,Já jsem pro ně 24 hodin denně na telefonu, takže mi mohou kdykoliv 

zavolat a také k nim zajíždím. Jinak abychom se scházeli všichni, to opravdu 

nelze. Spousta lidí není schopná žádného přemístěný bez profesionální pomoci. 

Snažíme se sejít alespoň jedenkrát do roka s těmi, komu to čas a zdravotní stav 

umožní, abychom dodrželi zákonem stanovená pravidla“ 
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 Paní B:,,Jednou za rok se vždy sejdeme, jelikož to je dáno zákonem a 

podepíšeme se na papír, že jsme se schůze zúčastnili, ale abychom se sešli 

všichni několikrát do roka, to opravdu nelze. Jelikož většina z nás o své dítě 

pečujeme doma bez ošetřovatelek, takže by bylo problematické se někam 

dopravit. Scházíme se pouze spíše po skupinkách podle toho, jaký problém 

zrovna řešíme.“ 

 

Organizace bez právní subjektivity 

Organizace bez právní subjektivity na jednu stranu nemusí řešit žádné 

administrativní záležitosti a držet se zákonem stanovených pravidel pro neziskové 

organizace s právní subjektivitou, ale na druhou stranu jim to přináší nemalé úskalí 

v podobě financování organizace. (Jaroš, Kolumbus o. s., online) Samozřejmě je také 

mnohdy lepší, když existuje nějaký ,,vůdce“, který dohlíží na dodržování stanovených 

pravidel a cílů.   

 

Paní F: ,,(…) ty organizace se mnohdy sejdou, něco je motivuje a je tam nějaký smysl, 

který však časem vymizí a vzniká tam buď něco jiného, nebo se rozpadnou. Aspoň tedy v 

té naší oblasti působení se s tím setkáváme. Často organizaci zakládá silná osoba, které 

je ,,vůdčí“. Organizaci motivuje, koordinuje a také si jde za svým cílem, ale pokud tato 

osoba odejde, tak se organizace mnohdy rozpadá, nebo opět časem zjistí, že se nemají o 

čem bavit, jelikož hlavní důvod schůzek vymizel.“ 

 

Interpersonální vztahy 

 

Občasné spory mezi řadovými členy 

Většinou respondentky zmiňovaly naprosto přátelskou atmosféru mezi členy 

organizace, avšak s občasnými neshodami se setkaly zejména kvůli financím.  

 

 Paní E: ,,Tak stane se někdy, že se třeba vybere více odměn na někoho a méně na 

druhého, tak se občas cítí někdo ukřivděn, ale došlo k tomu většinou 

nedorozuměním (…).“ 
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Hierarchie 

Je zajímavé, že organizace ve většině případů považují hierarchie za pouhou 

formalitu Možná je to dáno úrovní profesionality a velikostí jednotlivých 

svépomocných skupin, ale k tomu by bylo třeba dalšího zkoumání.  

 

 Paní E: ,,Určitě je zde jistá hierarchie ve vedení organizace. Já jsem vedoucí 

projektu s tím, že se samozřejmě zodpovídám paní ředitelce, mám pár kolegů, 

kteří mi pomáhají hlavně při těch setkáních a pak máme samozřejmě členy z řad 

rodičů a samotných postižených a mezi nimi je opravdu přátelský vztah, kde jsou 

si všichni rovni. Neexistuje ani žádné segregování, kdo přijde s nějakým 

nápadem, ten se řeší.“  

 

 Paní F: ,,Jelikož máme službu registrovanou jako sociální službu, tak jistá 

hierarchie ze zákona být musí. Není to ale asi na stejné bázi jako klasická 

sociální služba, která je profesionální, kde jsou ty pravidla jiné.“ 

 

 Paní A: ,,Hierarchie ale u nás rozhodně není, vše funguje na přátelské bázi.“ 

 

 

Hlavní činnosti organizací 

 

Sociální kontakt a sociální integrace 

Sociální kontakt i integrace je pro lidi se zdravotním postižením, ale i jejich 

rodinu a blízké, velice důležitá. Samotná integrace je považována ,,za nejvyšší stupeň 

socializace“.(Slowík 2012: online) Jedná se o přirozený proces začleňování jedince do 

společnosti, který probíhá přirozeně u všech jedinců. Avšak u některých jedinců je 

zkomplikován jejich odlišností od majoritní společnosti, tudíž je potřeba jejich integraci 

podpořit. Svépomocné organizace jsou k tomu ideálním řešením.  

 

 Paní E:,,Integrace s tím jde ruku v ruce. Hlavní je nastavit nějaký systém, který 

tu vůbec není. A kdo jiný by ho měl nastavit než lidé, kteří jsou v tom 

zainteresovaní? Chceme informovat veřejnost o narůstajícím problému. Poradit 

rodičům. Dát je dohromady s osudy dalších rodin, které mají podobný či stejný 

problém.“  
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Výměna zkušeností a pomůcek 

Mnohdy mají lidé se zdravotním postižením problém s nedostatkem informací 

nebo s nedostatkem pomůcek, které jsou jim přidělovány, a nemají peníze na pořízení 

zdravotního vybavení na své vlastní náklady. I k tomuto slouží svépomocná organizace 

a lidé si v případě nouze pomůcky půjčují, darují, či si alespoň předají informace na 

koho a kam se obrátit.  

 

 Slečna C: ,(…) dále také spotřební materiál, spousta lidí ani neví, co si mohou 

dovolit, co jim náleží. Oni mají třeba doma něco pospojovaného 4 hadičkami a 

nevědí, že existuje jedna. Takže na to máme i tu Kamilu, která je zdravotní sestra 

a tomuhle rozumí. Aby někdo věděl, co těm lidem poradit. Aby tam byl i nějaký 

doktor, aby poradil, když je nějaký problém, kam se člověk má obrátit.“   

 

 Paní D: ,,(…) pokračujeme i paliativní doprovodnou péčí, nicméně deset dětí už 

bohužel mezi námi není. Naše rodiče jsou však tak skvělý, že veškeré pomůcky 

svých dětí poskytli dalším dětem, které je nyní potřebují. (…)“ 

 

Získávání příspěvků a dotací pro jedince se zdravotním postižením 

Příspěvky pro zdravotně postižené osoby jsou velice častým problémem 

vyskytujícím se u všech organizací, se kterými jsem měla čest se setkat. Většina 

rozhodnutí je konána příslušnými orgány tzv. ,,od stolu“, aniž by tyto orgány pacienta 

viděly. Svépomocná organizace se snaží svým členům s příspěvky, které poskytuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, pomáhat. (MPSV 2014: online) 

 

 Paní A: ,,Já si myslím, že tady by automaticky mělo být, že když je ventilovaný 

nebo tracheostomovaný, tak by měl mít automaticky nárok na 12 000 Kč. 

Nedávno byla reportáž o jedné ženě z Plzně, kde přesný problém řešili. Té ho 

sebrali, protože mluvila. Což je šílené. 

Nebo pán, už v důchodu, byla u něj sociální pracovnice, která to rozhoduje a 

protože si o holích došek na záchod, ale jinak byl na ventilátoru, tak mu 

příspěvek sebrali. Jako kdyby měl plíny, tak ho dostane, ale to že nemůže sám 
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dýchat, to se nebere jako problém. To ,,čůrání“ je pořád nad tím dýcháním, což 

je šílený.  

To máte, i když jdou ti pacienti domů, tak tam teď sedí indikační komise (…) a ta 

rozhoduje o tom, kdo půjde domů a kdo ne, aniž by pacienta viděli. Pojišťovna, 

odborný doktor, a další zde pouze sedí, přijde jim žádost o propuštění a oni na 

jejím základě, aniž by se jeli podívat do nemocnice, rozhodují, zda může pacient 

do domácí péče. Nicméně není odvolání. Prostě rozhodují, zda to rodina zvládne 

bez bližšího prozkoumání.“ 

 

 Paní E: ,,Měli jsme holčičku, která je druhým rokem SMA, maminka požádala o 

příspěvek na péči a byl jí vyhověn pouze ve druhém stupni, při odvolacím řízení 

vyšel třetí stupeň. Nicméně jsme ještě sepsali právní žalobu, díky tatínkovi, který 

je právník. Je to také tatínek dítěte s SMA. Žaloba byla uznána jako 

opodstatněná, a tudíž ten příspěvek dostali nejvyšší. Považujeme to jako zásadní 

úspěch, jelikož to podpoří i ty ostatní rodiny. Soudkyně byla sama překvapena, 

že vůbec takovýhle problém rodiny musí řešit.“ 

  

Díky společnému nátlaku a velké snaze se svépomocné organizaci většinou pro svého 

člena podaří příspěvek získat, ale je opravdu ostudné, že musí začít bojovat celá skupina 

lidí a zdaleka není pomoc těmto lidem automatická. 

 

Boj za lepší systém 

Jelikož organizace nejsou spokojeny se stávajícím systémem, snaží se o jeho 

nápravu. Bohužel dosud neexistuje možnost participace organizací na novém systému. 

V ČR máme pořád zaveden klasický systém hlavních aktérů (Parlament, vládu, 

Ministerstva ČR, … atd.), kteří jsou pověřeni schvalováním a určováním pravidel. (ÚSP 

AV ČR 2014: online) Lidé s vlastní zkušeností by ale mnohdy přinesli daleko 

užitečnější řešení. Nikdo jim však dosud nedal prostor.  

Paní B: ,,Samozřejmě radíme se, stýkáme se spolu, a když je nějaký společný problém, 

tak samozřejmě spojíme síly a snažíme se o nápravu a změnu systému.“  

 

 Paní D : ,,Naším plánem do budoucna je - začít se plně zabývat změnou 

v systému, jelikož je to opravdu třeba.“  
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 Paní F: ,,Já myslím, že je potřeba změnit celý systém. Pokud si tady budeme 

hrabat každý na svém písečku, nebo se budeme tvářit, že děláme reformu a 

budeme humanizovat léčebnu. Pokud tady bude ten samý systém jako je teď a my 

na to akorát budeme přidávat, tak to nebude fungovat. Když se nezmění systém, 

tak my se můžeme snažit, pár lidem to asi ulehčíme, ale nezmění se to pro 

všechny.“  

 

 

Spolupráce 

I když by logicky mohla být mezi organizacemi rivalita, většina z nich je 

schopna společně spolupracovat a dosáhnout tak společně vyšších cílů. Spolupráci 

vyhledávají cíleně a pracují společně na legislativních změnách.  

Organizace se snaží navázat také kontakt s odborníky a využít jejich znalostí. 

Samozřejmě je zde i negativní zkušenost s praktikami odborníků, ale organizace 

rozhodně nezanevřely na všechny z nich.  Nejedná se jen o odborníky z ČR, ale 

kontakty se snaží navazovat i v zahraničí, nejedná se však o lehký úkol.  

 

Spolupráce s dalšími organizacemi: 

 Paní E: ,,Tak jak už jsem řekla, spolupracujeme s ,,Českou asociací pro vzácná 

onemocnění“, Parent projekt, což je sdružení dystrofiků – s těmi spolupracujeme 

navzájem, když jsou nějaké informace, tak si je předáme, případně oni pozvou 

na nějakou akci nás a my je. Potom ještě je ,,Asociace muskulárních dystrofiků“ 

- ti také sledují naše akce, a když je nějaká informovanost, tak si vyjdeme vstříc. 

Třeba si vezmeme ,,poustry“ a materiály navzájem na různé akce.“ 

 

 Paní F: ,,Spíše spolupracujeme s dalšími organizacemi a navzájem se 

podporujeme a dáváme o sobě vědět. V naší oblasti zase tolik organizací není, 

takže se dá říct, že spolu všechny nějak spolupracujeme“. 

 

Spolupráce s odborníky: 

 Paní C: ,,Tak zmiňovala jsem právníky, bez nich už teď člověk nedá ani ránu. 

Pak tam máme paní primářku ARA a JIPu, která je jedna z největších kapacit u 

nás v ČR. Ona je hlavně ten člověk, který tím žije a na vlastní náklady přijede 
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pomoc. Dále pan doktor, který si nás ,,vypiplal“ všechny a staral se o nás. Teď 

šel už bohužel do důchodu, ale pořád je s námi jistým způsobem v kontaktu. 

Takže na odborníky vůbec nezanevíráme. Jen víme o několika odbornících, kteří 

mají dlouhé prsty, a rozhodně jim nejde o naše blaho. Naopak nám hází klacky 

pod nohy.“ 

 

Spolupráce v zahraničí: 

 Paní E: ,,Ano, já konkrétně určitě spolupracuji. V pondělí právě odlétám na 

Treat and NMD, což je organizace v Newcastelu v Anglii, která do Evropy 

přináší nejnovější výzkumné záležitosti profesorky Kate Busby. Tam já tedy jedu 

na týden na pracoviště Center for life, potom jsou také dobré pracoviště v USA a 

tam tedy také občas jezdíme na konference, když se seženou finanční 

prostředky.“  

 

Navázání kontaktu 

Většina větších organizací má přehled o existenci ostatních podobně zaměřených 

organizací, takže pokud obě strany jeví zájem, není pro ně složité zkontaktovat se. 

Menší organizace mají nevýhodu v tom, že o nich ostatní nemají takové povědomí. 

Avšak pokud se organizace snaží a opravdu mají zájem, obvykle spolu spolupráci 

naváží.  

V případě odborníků se obvykle jedná o spolupráci s lidmi, se kterými se členové 

dostali nějakým způsobem do kontaktu z důvodu svého postižení a tito lidé projevili 

zájem pomoci jim.  

Nejsložitější je navázání kontaktů v zahraničí. Přesto to není nemožné.  

 

 Paní E: ,,Když je člověk aktivní, sežene si stipendiu a hledá, tak ano, ale aby nás 

někdo aktivně vyzýval, nabízel pomoc a podporoval, to určitě nefunguje.“  

 

 Slečna C: ,,Já se třeba opravdu snažím sehnat nějaké kontakty, ale zatím je to 

v nedohlednu. Doufám, že až o sobě dá naše organizace více vědět, tak se mi to 

podaří.“ 
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Financování 

Pro upřesnění situace českých svépomocných organizací uvádím prostředky na 

financování, které respondentky ve svých organizacích využívají: 

 

Granty, fondy 

Dle mých komunikačních partnerek je to pravděpodobně jeden z nejčastějších 

způsobů financování pro menší svépomocné organice, které o sobě teprve dávají vědět.  

 

 Paní B: ,,Tak je to hlavně na donátorech a doteď se to nějak výrazně jinak 

neřešilo, jelikož nás opravdu narůstá až v poslední době.“ 

 

 Slečna C:,,Momentálně čekáme na švýcarský grant (…).“ 

 

 Paní A: ,,Žádáme teď o švýcarský grant, o nějaké příspěvky, a to je tedy v 

procesu, tak čekáme a doufáme a z toho bychom rozjeli nějakou větší reklamu a 

snahu změnit systém.“ 

 

Filantropie, dárcovství, sponzoři 

Tento způsob financování stále narůstá. Dle výzkumu daruje téměř každý druhý 

Čech (47%) minimálně jedenkrát do roka nějaký věcný dar či finance. (Neziskovky.cz 

2004, online) Sponzorství je obvykle výhodné pro firmy, jelikož na oplátku čekají 

nějakou reklamu, ale to se vyplatí pouze u větších svépomocných organizací. Oproti 

dárcovství je zde vidět, že to dělají i s jiným záměrem než je dobročinnost.  

(Neziskovky.cz 2002, online)  

Respondentky mají však s tímto způsobem financování pouze malé zkušenosti a jedná 

se především o výpomoc ze strany zaměstnavatelů rodičů, kteří mají zdravotně 

postižené dítě. Většinou se jedná o hmotné dary. 

 

 Paní F: ,,Pár dárců nebo sponzorů máme, ale spíš nám třeba nějaké filmy 

poskytují zadarmo kancelářské potřeby, nebo nám udělají nějaké grafické práce, 

tisk,… atd.“ 

 

Státní dotace 
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Samozřejmě i stát a jeho instituce svépomocným organizacím poskytují nějaké 

finance (granty, příspěvky). Je většinou velmi těžké je získat, ale pokud se organizace 

snaží, tak je obvykle získá. Jedná se především o podporu ze státního rozpočtu (MFČR 

2012:  zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů) a daňová zvýhodnění (MFČR 2012: zákona č. 586/1992 Sb. , o dani z příjmů).  

 

 Paní E: ,,Řešíme to vícesložkově. Raná péče je dotovaná MPSV, pak dáváme 

také žádosti na kraje, kde máme nejvíce dětí – v poslední době máme na 

Moravskoslezský kraj, aby nám poskytli dotaci. Jinak to ještě řešíme ještě na 

,,Oddělení pro rodinu“ na MPSV.“ 

 

 Paní F: ,,Jinak nám peníze poskytuje i MPSV, MZ, úřadu vlády, z vládního 

výboru pro lidi se zdravotním postižením. Něco také přispívá Ministerstvo 

kultury na pohybové semináře a to jsou asi naše nejdůležitější zdroje.“  

 

Dotace EU  

EU je velkým podporovatelem integrace, začleňování a rovných příležitostí pro 

znevýhodněné členy. Každému státu tedy poskytuje fondy a dotaci na tuto 

problematiku. (MPSV, ESF ČR 2008, online) Svépomocné organizace jsou jedním 

z aktérů, které se snaží lidi se zdravotním postižením naučit, že mohou žít plnohodnotný 

život. Mohou se tedy o tyto finance také ucházet a dle respondentek tento trend 

v poslední době stoupá a Evropských fondů se svépomoc snaží dosáhnout.  

 

 

 Paní E: ,,Dále jsme žádali Evropský projekt, který nám vyšel úspěšně a již jsme 

ho realizovali“. 

 Paní D: ,,Čerpáme na různé projekty různé finance. Momentálně asi nejvíce 

prostředků máme z Evropského projektu.“ 

 

 

 

 

 

http://portal.gov.cz/zakon/218/2000
http://portal.gov.cz/zakon/586/1992
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Problematika financování 

 

Nedostatek finančních prostředků 

Jedná se asi o největší problém všech svépomocných organizací, které se 

zúčastnily mého zkoumání. Finančních prostředků mají díky nepříznivé ekonomice 

méně a méně. Dárci a sponzoři si již nemohou dovolit poskytnout tolik financí a státní i 

nadnárodní instituce „utahují opasky“, kde se dá. Bohužel důsledkem je, že organizace 

nemůže pomáhat tolika jedincům a musí také zmenšit své pole působnosti – tedy 

spousta z nich musí činnost omezit, či úplně přerušit.  

 

 Paní F:,, (…) takový sešup jako z MPSV není nikde. V roce 2007 jsme měli 2 500 

000 – 2 700 000 Kč a nyní nám dávají 500 000 Kč na 8 Vida center, takže kdyby 

se nám nepodařilo získat Evropský projekt, tak už jsme to dávno zavřeli. Nikdo 

to prostě nechce slyšet a kraje se vymlouvají na Ministerstvo, Ministerstvo na 

kraje.“ 

 

 

Nejistota finančních prostředků 

Získávání financí je neustálý koloběh. Každý rok organizace musí zajišťovat 

dostatek financí na chod organizace a u mnoha příspěvků musí pravidelně zažádat 

znovu. Není to automatické, že by finance na chod organizace byly zajištěné, jako tomu 

je v jiných státech.  

 

 Paní E: ,,Tak největší problém je, že víme dotace až v dubnu, kdy přecházejí na 

konci první splátky. Takže do dubna většinou jedeme na mínus nebo z vlastních 

zdrojů, což je opravdu zoufalé.“  

 

 Paní D: ,,Bohužel se nemůžete spolehnout na žádné finance, dokud je nemáte na 

účtu.“ 

 

 Paní F: ,, Tady je hlavně problém to financování, ale to není jen náš problém, si 

myslím. Jsou tady celkově existenční problémy. Vy dostanete peníze na rok, ale 

nevíte, jestli je dostanete i další rok. My jsme se všemi našimi Vida centry byli 

hodně dlouho v omezeném provozu a teď nás stojí strašně velkou spoustu času, 
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energie, snahy a samozřejmě peněz, abychom to zas rozjeli do větších rozměrů, 

které jsou potřeba. A teď tento projekt příští rok končí a my nevíme, jestli nám 

někdo něco dá a zda ty finance dáme do kupy. 

Třeba na Slovensku tam dostanete peníze na základní provoz a ty máte každý rok 

jisté a jen si sháníte peníze na ty nadstavby.“ 

 

Korupce a nekalé úmysly 

Korupce je v našem státě na denním pořádku a nevyhýbá se ani financování 

neziskových organizací. Jelikož zde mají rozhodovací právo pouze vysoce postavené 

orgány představující státní moc, není pro ně těžké  zneužit svého ,,postavení, které je 

spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování.“ (Policie ČR 2014: online) 

Obvykle je toto chování motivováno materiálním ziskem nebo jinými výhodami. 

(Policie ČR 2014: online) 

 

 Paní F: ,,V Ústeckém kraji nám na příklad Vida centrum nepodporují už 4-5 let s 

tvrzením, že nás nepotřebují, jelikož tam mají jiné organizace nabízející podobné 

služby. Vysvětlovat jim, že naše služba je jiná, nemá smysl. To nikdo 

neposlouchá. Teď jsme se dozvěděli, že podpořili vznik nových třech poraden a 

nám řekli, že nás nepotřebují, že je organizací až moc. To by člověk musel mít 

zaměstnaného nějakého člověka, který by chodil lobovat. S prominutím ,,leštil by 

kliky“, ale to bychom nedělali nic jiného.“  

 

 

 

Zainteresované instituce 

 

Paní F: ,,Záleží na politické vůli. Samozřejmě záleží i na kontaktech, ale ti lidé se vám 

tam mění, takže když se vytvořila nějaká strategie reformy, tak se vyměnil ministr a opět 

se začíná znovu.“ 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR má pod sebou zaštítěny některé organizace a 

některým z organizací poskytuje finanční prostředky na jejich chod. I tyto prostředky 
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však představují značnou nejistotu a důvody jejich odebrání vám pravděpodobně nikdo 

neoznámí.  

 

 Paní E: ,,Ministerstvo zdravotnictví nás podporovalo asi 5 let a poslední tři roky 

nás už nepodporuje, důvody bohužel nevíme a rádi bychom věděli.“ 

 

Nicméně některé organizace mají naopak dobré zkušenosti, jelikož si na Ministerstvu 

zdravotnictví našly kontakty, které mají zájem jim pomoci.  

 Paní A: ,,My jsme teď minulý týden byli na Ministerstvu zdravotnictví a tam je 

nynější náměstek ministra neurolog doktor Vymazal a zná přímo nějakého 

pacienta a ten je tedy velmi vstřícný změnám, jelikož zná naší situaci. Sám říkal, 

že všude jinde ve světě to funguje, že i ty svépomocné organizace do toho 

zasahují. (…) Jenže všechno to zatím jsou nějaké ,,šolichy“ pro někoho známého 

a někdo zvenčí se jim tam nehodí.“ 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo práce má pod záštitou veškeré příspěvky pro lidi, kteří mají nějaké 

zdravotní postižení. Problémem je, že systém jejich přidělování nefunguje zdaleka tak, 

jak by měl. Tyká se to zejména příspěvku na péči, jehož vybojování je velmi zdlouhavý 

proces. Následné určení stupně závislosti, které se rozhoduje pouze na základě jedné 

návštěvy sociálního pracovníka, který ohodnotí schopnosti postižené osoby zvládat se 

postarat o své životní potřeby, popř. na posudku obvodního lékaře, je kapitolou samo o 

sobě. (MPSV: online)  

Hlavně u lidí, kteří trpí duševní poruchou, je velmi těžké poznat míru závislosti, jelikož 

mívají dobré a špatné dny a také si mnohdy neuvědomují co je a není realita. Sociální 

pracovník, který není proškolen k tomuto typu zdravotního postižení, prakticky nemůže 

odhadnout, do jaké míry je člověk nemocen.  

Nejenže je systém nedotažený, ale i v samotné administrativě a žádostech na péči jsou 

obrovské mezery, jelikož v nich nepomýšlí ani na nejdůležitější základní životní 

potřeby. (MPSV 2013: online)  

 

 Slečna C: ,,Třeba když si vezmete příspěvek na péči, tak v těch kolonkách s námi 

vůbec nepočítají. Tam není vůbec uvedené dýchání. Nebo když jsme žádala o 

příspěvek na auto, tak jsem měla štěstí, že jsme narazila na doktora, který sám 
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byl po obrně, takže se dokázal vcítit a snažil se to všemožně ,,našroubovat“, 

abych ten příspěvek dostala.  Nějak se mu to prostě povedlo, i když tam nebyla 

kolonka ventilátor. Prostě mi chtěl pomoc, ale kdyby nechtěl, tak prostě 

příspěvek nemám.(…) Oni vymyslí nějaký paskvil, do kterého se prostě musíte 

podle nějakých pravidel vejít, a když se nevejdete tak máte smůlu a nikoho 

nezajímá, že byste na to logicky měla nárok, ale jen kvůli špatné chybějící 

kolonce se nevejdete a tím vypadnete z toho všeho okolo.“ 

 

 Paní F (o příspěvku na péči pro duševně nemocné): ,,No a hlavně u těchto lidí je 

to opravdu těžké, jelikož oni jsou jeden den úplně v pořádku a druhý den jsou 

naprosto mimo. Dokonce i jedna učitelka ve škole nám řekla: ,,No to máte 

dobrý, vy tu schizofrenii máte od pondělí do pátku a o víkendu máte volno a ještě 

vám to volno platí“. 

 

Krajské a obecní úřady 

S krajskými a obecními úřady mají organizace dobré i špatné zkušenosti. 

Důležitou roli hraje známost, samotné povědomí úřadů o činnostech organizace a poli 

působnosti.   

 

 Paní F: ,,U úřadů je to složité, jelikož bychom museli být v kontaktu s každou 

městskou částí v našem okolí, protože tu činnost, kterou vyvíjíme, je opravdu 

celorepubliková, nebo krajská. Když chodíme do Bohnic nebo do Střešovic do 

léčebny, tak tam jsou lidé z Prahy, ale také ze Středočeského kraje a odjinud. 

Rádi bychom spolupracovali se všemi orgány, ale bohužel na to nemáme 

kapacity. S někým je spolupráce lepší, s někým je horší. Někdo se snaží víc, 

někdo se snaží méně. Vše je o lobbingu. Silný lobbing mají léčebny, ambulantní 

psychiatři.“ 

 

 Paní B:,,Jako nám přímo úřad v Ďáblicích hodně pomohl – postavil 

bezbariérovou školu, uspořádal sbírku pro Toma, vernisáž, ale to byla asi jen ze 

známosti, jelikož jsme místní a hlavně se ta nehoda stala tady. Ale je to opravdu 

o osobních vazbách.“ 
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Pojišťovny 

Pojišťovny lze považovat za takové tiché společníky, které přitom mají velké 

pravomoci, které mohou svým rozhodnutím ovlivnit život všech zdravotně postižených 

jedinců. Pojišťovny mají své číselníky, které určují, kdo má na jakou pomůcku nárok a 

zda mu bude hrazena plně či částečně. Zdravotně postižených jedinců se týká 

především: Podskupina 02 - pomůcky pro inkontinenci, Podskupina 07 - vozíky včetně 

příslušenství, Podskupina 12 - pomůcky kompenzační pro tělesně postižené a 

Podskupina 13 - Další nespecifikované pomůcky. (Informační portál, Liga vozíčkářů 

2013: online) 

Počty pomůcek jsou dané předem na základě rozhodnutí samotné pojišťovny po 

konzultaci s odborníky. V reálném životě je to ale úplně jinak. Respondentky jsou 

velice nespokojené s množstvím pomůcek, které je jim poskytováno, i když mnohé 

dodávají, že dříve byla situace ještě horší.  

 

 Paní C: ,,Teď třeba se nedávno stal problém na pojišťovně. Jde o to, že pacienti 

potřebují odsávací cévky. To je nezbytná součást každého ventilovaného 

pacienta. A stalo se to, že do té doby bylo 350 na měsíc, což je odpovídající 

počet, se kterým vyjdete. A nějaká ,,hvězda“ na pojišťovně se upsala a napsala 

350 na rok. A hlavně než to pojišťovna napravila, tak to trvalo. Změnit to šlo 

během vteřiny, ale napravit to trvalo několik měsíců. Takže lidé různě sháněli po 

nemocnicích, po známých, prostě kdekoliv. Nejhorší je, že se to nijak neřešilo. 

Někdo prostě udělá takovou chybu a nikdo nic neřeší. Takových věcí je pořád 

šíleně.“ 

 Paní B: ,,Já teda měla vždy štěstí a vždycky se mi povedlo dostat vše, co jsem 

chtěla. No samozřejmě třeba fasování, to se obrovsky posunulo. Dřív to naše 

paní doktorka honila, nevěděla, co může a nemůže napsat a hledala kódy. Teď 

máme novou diagnózu, takže máme poprvé pytlíky a těch bych řekla, že je 

jediných málo. (…)Podobné je to s odsávacími cévkami. Nejhorší je, že i když si 

to chcete koupit, tak vám to nikdo neprodá, nebo je to šílené drahé. 

 

 Paní A: ,,Já jsem dělala ve firmě, co je prodávali cévky do nemocnic za 0,30h  a 

v lékárně si je koupíte za 7 korun, to se pak ta matka nedoplatí, když jich 

potřebuje 450 na měsíc.“  
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 Slečna C: ,, (…) v neposlední řadě také bojujeme s neschvalováním vozíčků pro 

děti do deseti let, což je problém ze strany VZP. Nikdo jiný to tak neřeší jako oni 

a to je tedy zásadní problém.“ 

 

Nedostatečné kompetence organizací 

Jak již výše bylo zmiňováno, bohužel se na tvorbě státní moci v České republice 

nijak občané nepodílí. Podílejí se pouze zvolení zástupci lidí. Nicméně nikdo netvrdí, že 

běžný občan má schvalovat v senátu zákony. Proč ale odborníci nevyužijí lidi s vlastní 

zkušeností a nepozvou je do rozhodovacích komis v nemocnicích, či jako poradce při 

určování příspěvků na péči? Vždyť kdo jiný by mohl posoudit, zda např. člověk se 

zdravotním postižením může jít do domácí péče, jelikož to jeho rodina zvládne, než 

člověk, který si prošel stejnou zkušeností. Tuto otázku si mé respondentky kladly často, 

nicméně žádné se zatím nedostalo odpovědi.  

 

 Paní A: ,,(…) sami pacienti. Hlavně ti by měli mít právo k tomu něco říct. Proč 

teda ta jedna naše členka, která se o sebe sama stará, je myslící, pracující 

člověk proč nesedí v té komisi, která schvaluje ty ventilátory. Kdo jiný by to pak 

měl být?“ 

 

Zdravotní péče 

 

Tuto nově objevenou kategorii, o které jsem sice dříve měla povědomí, ale 

netušila jsem, že ji budou aktéři tolik zmiňovat a budou ji považovat za jednu 

z nejproblematičtějších oblastí, nakonec považuji za jednu z nejkritičtějších oblastí.  

 

 

Neznalost a nevědomost odborníků 

I když by se zdálo, že odborník je právě ten, kdo by měl radit laikovi, tak 

bohužel tomu tak v případě zkušeností mých komunikačních partnerek není. ,,Žádný 

učený z nebe nespadnul“, ale jistá profesionalita a znalost se vždy očekává. Bohužel 

realita je jiná.  

Na druhou stranu spousta z respondentek má i špatnou zkušenost s tím, že jim odborník 

vytknul, že zdravotnímu postižení vůbec nerozumí, i přesto, že se o své dítě starají 24 

hodin denně a mnohdy mají z každodenní praxe srovnatelné vědomosti s odborníky. 
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Paní A: ,,Teď jsem zažila paní doktorku v Motole, které má praxi 25 let a ta mi říká: 

,,Oni si chtějí zažádat o dotaci na ventilátor? Proboha proč?“. Tak říkám, že kde by asi 

vzali 150 000 Kč, tak mi tato paní doktorka odvětila, že za těch 20 000 měsíčně musí mít 

nastřádaný dávno milion. Takže ani lékaři nevědí pořádně nic, pokud se sami 

nezajímají. Z čeho by vzali 20 000. Nikdy nikdo nedostal 20 000 Kč, mají 12 000 Kč a z 

toho minimálně půlka padne na věci z lékárny.“ 

 

 Neochota, nezájem 

Téměř každá z respondentek se setkala s neochotou, nezájmem či dokonce až s 

odporem ke členům své organizace. Bohužel ze zkušeností respondentek vyplynulo, že 

lidé se zdravotním postižením jsou zdravotnickým zařízením na obtíž.  

6.1.2  

Slečna C: ,,Maminka jela s Tomášem do nemocnice a jen tak náhodou si přečetla 

Tomášovu zprávu a oni mu tam bez jejího i jeho vědomí napsali, že kdyby zkolaboval v 

záchrance, aby ho už neresuscitovali. A to tu propouštěcí zprávu četla opravdu 

náhodou, protože Vás to po těch x letech už nenápadně číst a oni to tam ty zmetkové 

protlačili. A teď nedej bože, že by se něco stalo. Oni mají černé na bílém, že ho nebudou 

resuscitovat, takže ta máma by se nijak bránit nemohla. Nejhorší je, že chyba se může 

stát, ale já jsem přesvědčená o tom, že to byl záměr. Dokonce přesně víme, kdo tam tu 

větu napsal, co s tím uděláte? (odmlka) Prostě vůbec nic. Tady mě opravdu mrzí, že to 

není nahrané.“ 

 

Slečna C: ,,O těch pacientech se totiž mluví opravdu šíleně. Když už jim ale nechci 

pomoc, tak jim aspoň neházím klacky pod nohy. Všem okolo jde ale o business, takže 

naše svépomoc se jim nehodí do krámu.“  

 

Zanedbání péče 

O lékařské péči nebylo nikdy v ČR kladné mínění. Potvrzuje to i tisková zpráva 

,,Česká veřejnost o zdravotnictví – prosinec 2013“ Sociologického ústavu AV ČR, kde 

se odpověď ,,rozhodně spokojen“ na otázku, zda jsou spokojeni s naší zdravotní péčí, 

rozhodla zvolit pouhé 4 procenta dotázaných.
10

 (Nováková, Sociologický ústav AV ČR 

                                                 
10

 Odpověď ,,spíše spokojen“ pak použilo 34% respondentů, 32% lidí se rozhodlo zůstat neutrální a 
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2013: online) Není tedy překvapením, že i mé respondentky se setkaly se zanedbáním 

péče. V jejich případě je ale jednalo o opravdu obrovská pochybení.  

 

 Paní A: ,,Máme paní, která je s klukem sama, a ta by teda mohla na veškerou 

nemocnici s klidem rezignovat. Kluk měl menší srdeční vadu, která šla naprosto 

korigovat. Na kardiu se jim samozřejmě zastavil a než ho resuscitovali, tak 

zůstal ve vigilním kómatu a je v něm už 4 roky a je mu už 21. A jak dozrál, tak se 

mu zkřivila páteř a má tedy ventil. Má PEG (pozn. autorky:  perkutánní 

endoskopickou gastrostomií – sonda z jedné části zavedená do žaludku a z druhé 

do stěny břišní), který mu už dvakrát vypadl. A doktorka v Třinci mu okamžitě 

dala nový PEG, když jí starý vypadl a nenechala to ani zahojit, takže ona ho 

krmí a pořád to teče ven. Už je podvyživený. Jí se dvakrát už zdravotnictví 

podepsalo na zhoršení stavu, takže ta už ty doktory nesnáší a nevěří jim. Ale 

samozřejmě nemá žádné odvolání. Jako ona by samozřejmě ten druhý PEG 

nedovolila, ale nebyla na tom sále, takže nemohla zasáhnout. A hlavně co s tím 

teď udělá?“ 

  

 Paní B: ,,My máme teď také díru v břiše a nic s tím neuděláme. Jde samozřejmě 

podat žalobu, ale my se tam pak musíme vracet, takže člověku se to nevyplatí. A 

nemocnice si své lidi přikrývá. A hlavně, co si na nich vezmete.“ 

 

 Paní A:,,Kolpingova rodina, která se zaměřuje na svalovou atrofii. Ony existují 

vlastně 3 stupně a tenhle chlapeček měl 2. skupinu – tracheostomii. Oni ho 

odsávali a neměl ventilátor a rodina mě kontaktovala, že je problém s 

materiálem, jestli se nemůžu zastavit, tak jsem se zastavila, je to velice příjemná 

rodina. Táta je teda Rom, ale fakt se super stará. Tak jsem jim přivezla ventil, 

aby mohl mluvit a všichni nadšení. Měsíc na to mi volají, že je Péťa v nemocnici, 

že měl angínu a že ho dneska odvezli na ARO dětské do Plzně. No a den na to ho 

sestřičky našly mrtvého na pokoji, nikdo ho nehlídal. Tak ho resuscitovali a 

tvrdili, že byla ucpaná kanyla. Rodina si nechala poslat papíry z nemocnice, kde 

bylo napsáno, že sestra odsávala, když se to stalo, ale to by samozřejmě 

                                                                                                                                               
zvolili odpověď ,,ani spokojen, ani nespokojen“, ,,spíše nespokojeno/ bylo 20% ze všech respondentů a 

8% se rozhodlo zvolit jasnou nespokojenost, a proto zvolili ,,rozhodně nespokojen“. Jen pouhé 1% lidí 

odpověď nevěděla.  
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nemohla, kdyby byla zároveň ucpaná kanyla. Doktor z ARA napsal, že musel 

dekanylovat a dávat čistou kanylu, protože byla ucpaná, což já věřím tomu 

doktorovi. Nicméně kluka resuscitovali a srdce naskočilo, ale mozek už byl moc 

oteklý a za 3 dny zemřel. Takže podali trestní oznámení. Policie prošetřila a 

řekla, že by stejně brzy umřel. Oni samozřejmě nešťastní, tak dali odvolání nebo 

stížnost a teď je to měsíc, že mi volali, že přišel dopis ze státního zastupitelství, 

že případ znovu otevírají.“ 

  

Bohužel v ČR jsou žaloby zatím velmi vzácné, takže zdravotní personál si v podstatě 

může dělat s pacientem, co se mu zlíbí a málokdy je za pochybení potrestán. Zatím je 

málo jedinců, kteří se rozhodli bránit, a někteří už teď vědí, že to bude trnitá cesta. 

 

Slečna C: ,,Jako padla i věta, že mě zničí, protože jim dělám do businessu a to od lidí, 

od kterých by to nikdo nečekal. A to mě naopak ,,nakoplo“ a jdu tvrdě za svým.“  

 

Nepoměr v systému 

Je až neuvěřitelné, jaký je rozdíl v příspěvcích pro rodiče, kteří se o své 

postižené dítě starají v domácí péči, a částkou, kterou dostávají zdravotnické zařízení, 

pokud je jedinec trvale v jejich péči. Nejvyšší příspěvek na péči činí 12 000 Kč (MPSV 

2013: online) a získat ho není zdaleka lehký úkol (viz předchozí kategorie o 

,,Zainteresovaných institucích“).  Z výpovědí respondentek jsem se dověděla propastný 

finanční rozdíl, který dělí tento příspěvek na péči, a ten, který pojišťovna odvádí 

pečujícímu zdravotnického zařízení. 

 

 Paní E: ,,To je tedy šílené, že ten stát automaticky těmto dětem nedá 12 000 Kč 

na péči.  

A to si vezměte, že nemocnice a stát na tyto děti, pokud se o ně nestarají v 

domácí péči rodiče, dostávají 40 000 měsíčně. To je tedy zásadní rozdíl.“ 

 

 Paní A: ,,Když máte dítě na chronickém ARU (pozn. autorky Anesteziologicko-

resuscitační oddělení) a doma, tak je tam rozdíl příspěvku z pojišťovny 150 000 

Kč měsíčně. Kdyby dal stát matce 40-50 000 Kč měsíčně, tak je to pořád vyjde 

levněji. Dnes je těch lidí doma už kolem 90. Jenže oni vám nic jiného nedají.“ 
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Na závěr této kategorie uvádím tabulku ze zmiňované tiskové zprávy ,,Česká 

veřejnost o zdravotnictví – prosinec 2013“ Sociologického ústavu AV ČR, která uvádí 

většinu námi zmíněných problémů zdravotní péče ve výzkumu se zobecnitelnými 

výsledky na naší společnost.   

 

Graf č. 4 Problémy v oblastech zdravotnictví 

 

Zdroj: (Nováková, Sociologický ústav AV ČR 2013: 2, online) 

 

V tabulce lze vidět, že mé respondentky nejsou jediné, které jsou se systémem zdravotní 

péče v ČR nespokojeny.  

Problémů mají svépomocné organizace velice mnoho. Nyní se zaměřím na ty, které jsou 

společné pro více aktérů.  

 

 

6.1.3 Problémy společné pro více aktérů a možná doporučení 

 

V tabulce uvádím nejpalčivější problematické okruhy, na nichž se řada aktérek 

shodla. Následně nabízím možná řešení této problematiky a zároveň uvádím 

respondentkami zmiňovanou inspiraci v zahraničí.  
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Tabulka č.8 Nejpalčivější problémy a jejich řešení 

AKTÉŘI P
an

í A
 

P
an

í B
 

Sl
eč

n
a 

C
 

P
an

í D
 

P
an

í E
 

P
an

í F
 

MOŽNOSTI 
ŘEŠENÍ 

Inspirace 
respondentek 

v zahraničí 

SP
O

LE
Č

N
É 

P
R

O
B

LÉ
M

Y
 A

 J
EJ

IC
H

 K
ÍČ

O
V

É 
O

B
LA

ST
I 

D
ů

vo
d

y 
za

lo
že

n
í 

Neexistence žádné organizace x x x x x X Existence 
celistvého 
seznamu 

svépomocných 
organizací Holandsko 

Nedostatek informací x x x x x X 

Oklamání jinou organizací x x x     X 

P
ro

b
lé

m
y 

fi
n

an
co

vá
n

í 

Nedostatek finančních prostředků x x x x x X 
Inspirovat se 

zahraničí - 
zejména 

fungováním 
pojištění   

Nejistota finančních prostředků x x x x x X 

Korupce a nekalé úmysly x x x x   X 

P
ro

b
lé

m
y 

s 
in

st
it

u
ce

m
i  

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR x x x x x   

Zlepšení 
spolupráce 
odborníků a 

laiků = vzájemné 
obohacení Holandsko 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR x x x x x X 

Krajské a obecní úřady x     x   X 

Pojišťovny x x x       

Nedostatečné kompetence 
organizací x x x x x X 

Zd
ra

vo
tn

í p
éč

e
 Neznalost a nevědomost odborníků x x x x     Lepší 

financování, 
dohled na 

lékařskou etiku 
včetně předem 

stanovených 
trestů Francie 

Neochota, nezájem x x x x x X 

Zanedbání péče x x x   x X 

 
Nepoměr v systému x x x x x X 
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Závěr 

Od počátku lidské společnosti byli mezi jejími členy jedinci, kteří se odlišovali 

svým zdravotním stavem. Ani Česká republika není výjimkou a přibližně 10% lidí zde 

žije se zdravotním postižením. 

Jsou zde rodiny, které se rozhodnou pro umístění takového člena do speciálních 

zařízení, ale jsou zde také rodiny, které si svého člena rozhodnou ponechat v domácí 

péči. V posledním desetiletí zaznamenáváme prudký nárůst počtu rodin, které si své 

postižené příbuzné berou do domácího ošetřování. Toto rozhodnutí přináší do života 

rodiny mnohá úskalí, a to především stigmatizaci, desintegraci, sociální interakci a 

další.  

V posledních letech se rodiče, blízké osoby zdravotně postižených i samotní 

postižení snaží vymanit z tohoto procesu separace. Jako podpůrný a vyrovnávací 

prostředek za účelem zkvalitnění jejich života se rozrůstá trend zakládání 

svépomocných organizací zainteresovanými aktéry – tedy samotnými postiženými 

jedinci a jejich rodinami.  

 Pojem svépomoc je velice obtížné vymezit, z důvodu neexistující jednotné 

legislativní úpravy svépomocných organizací. Jelikož na ně systém zatím nijak výrazně 

nepomýšlí, musejí se v praxi potýkat s řadou problémů. Pro lepší ukotvení daného 

politického systému a zkvalitnění životních podmínek pro zdravotně postižené je nutné 

tyto problémy identifikovat. 

K tomu mi sloužilo vlastní výzkumné šetření, založené na prozkoumání fungování a 

problematiky svépomocných organizací pro zdravotně postižené z pohledu aktérů 

s každodenní praxe, kteří se na tvorbě dané politiky podílejí z pohledu stakeholderů. 

(Howlett et al. 2009: 11) 

Zakladatelka, kontaktní osoba, poradkyně, zdravotně postižená členka a 

koordinátorka svépomocné organizace identifikovaly klíčové oblasti v zakládání 

svépomocných organizací, důvodech zakládání, informovanosti, členství, 

interpersonálních vztazích, hlavních činnostech organizací, spolupráci, financování, 

zainteresovaných institucí a zdravotní péči. Přičemž každý aktér je interpretuje svým 

subjektivním pohledem.  

Jako nepalčivější problémy společné pro více aktérů vykrystalizovaly: důvody 

zakládání (neexistence žádné organizace, nedostatečné informace o zdravotním 
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postižení, negativní zkušenost), financování (nedostatek finančních prostředků, nejistota 

finančních prostředků, korupce), přístup zainteresovaných aktérů (Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské a obecní úřady, 

pojišťovny, nedostatečné kompetence) a zdravotní péče (neznalost a nevědomost 

odborníků, neochota a nezájem, zanedbání péče, nepoměr systému).  

Naplněním cílů mé bakalářské práce, tedy zjištěním vývoje svépomocných 

organizací, legislativním a institucionálním vymezením, identifikováním klíčových 

oblastí fungování a následně problematických oblastí pro jednotlivé aktéry (zvlášť i 

společně), přináším komplexní náhled do problematiky svépomocných organizací pro 

zdravotně postižené a současně i návod na jejich řešení.  

  Závěrem bych ráda dodala, že jsem si vědoma, že jeden člověk v relativně 

krátkém časovém intervalu a relativně malým počtem respondentů není schopen odhalit 

veškerou problematiku svépomocných skupin v celé šíři, přesto jsem se snažila přinést 

co nejkomplexnější zpracování.   

 

Problémy svépomocných organizací jsou tak obsáhlé, že by i jednotlivě byly vhodným 

tématem pro další výzkum. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Návod na rozhovor 

Návod na rozhovor  

 

Představení výzkumu 

 Uvést, že výzkum je realizován jako součást bakalářské práce ,,Role 

svépomocných skupin ve zdravotně-sociální péči o osoby se zdravotním postižením“ a 

získaná data budou použita pouze za tímto účelem. Výpovědi budou anonymní (k 

rozlišení výpovědí bude užito počátečních písmen abecedy a obecných charakteristik). 

Dotázat se, zda souhlasí s nahráváním (za účelem rychlejšího průběhu rozhovoru a 

přesnějšího a kvalitnějšího zpracování jejich výpovědi). 

 

Na začátek plánuji položit nějakou uvolňující otázku, kterou prolomím ledy. 

Nejspíše budu mít pár takových otázek připravených, ale řekla bych, že se budou 

odvíjet zejména od situace, kde se setkáme a o jaký typ člověka se bude jednat. 

 

Obecné informace o postižení  

Údaje o hendikepovaném dítěti: 

Kolik je Vašemu dítěti let? (V případě, že respondentem bude rodič) 

Jakým druhem postižení Vy (Vaše dítě) trpí? 

Je toto postižení vrozené nebo získané? 

 

Obecné informace o svépomocné organizaci 

Jaké je jméno svépomocné organizace, které jste členem (popř. zakladatelem)? 

Kdy byla tato organizace založena? 

Kde sídlí? 

 

Aktuální situace 

Jak dlouho jsou členem této organizace? 

Kolik členů má Vaše organizace? 



 

 

 

 

Jak často jste spolu v kontaktu? Pořádáte pravidelné schůzky? 

Je to první svépomocná organizace, které jste součástí? 

Byl jste někdy členem nějakých jiných neziskových organizací? 

 

Oblasti zájmu 

Upozornit, ať se neobává ihned říci jakékoli podněty a myšlenky, které ho v souvislosti 

s tématem napadnou, případně doplnit zcela novou oblast 

 

Vznik svépomocných organizací, řízení svépomocných organizací, požadavky na 

členy 

Jak vznikají svépomocné organizace? 

Kdo jsou aktéři svépomocných organizací? Jakou roli zde jednotlivci mají? Kdo je 

vede? Existuje mezi členy nějaká hierarchie? 

Kdo může být členem svépomocné organizace? Jaké jsou podmínky přijetí? Je členství 

nějak omezeno? Existuje na základě nějaké smlouvy? 

 

Informovanost 

Jak se k Vám lidé dostávají? 

Jak se o Vás mohou dozvědět? 

Existuje nějaký seznam vedený státem o všech existujících svépomocných 

organizacích? (Je nějak členěn, aby si člověk mohl najít vhodnou organizaci?) 

 

Činnost svépomocných organizací 

Na jakou činnost se jejich organizace zaměřuje?  

Mají nějakou pravidelnou činnost pro všechny své členy? 

Kdo konkrétně určuje náplň práce a činností? 

Využívají rad nějakých odborníků? 

 

Financování 

Kde berete finanční prostředky na vedení a chod svépomocných organizací? 

Jaké jsou hlavní bariéry v získávání financí? 

Máte nějaký nápad na jejich překonání a docílit tak zlepšení financování? 

Víte, jak to chodí v zahraničí? Můžeme si z nějaké země vzít příklad? 

Máte nějaké sponzory? (Pokud ano, jak je získáváte?) 



 

 

 

 

 

Důvody členství (založení) 

Jaké důvody vedly zakladatele k založení svépomocné organizace?(Jaké důvody vedly 

členy ke vstupu do organizace)  

Proč jste se nepřidal k již fungujícím neziskovým organizacím?  

 

Spolupráce, koalice 

Spolupracujete s nějakou další organizací, sdružením, či jinou institucí? (Pokud ano, o 

jakou se jedná a v čem konkrétně spolupráce spočívá? 

Vztahy  

Jaké máte vzájemné vztahy uvnitř skupiny? 

Řešili jste někdy nějaké konflikty? (Pokud ano, jaké? A jak jste je vyřešili?) 

Jak funguje vzájemná komunikace?  

Řekl byste, že je Vaše skupina nápomocná spíše hendikepovaným, nebo je více pomáhá 

jejich rodině a okolí překonávat psychickou zátěž, která s hendikepovaným členem je 

jistě značná? Pociťujete díky organizaci vetší integraci? Snažíte se skrz organizaci 

docílit větší integrace? 

 

Legislativa 

Víte, kdo se podílí na tvorbě politiky svépomocných organizací? 

Jaké vztahy (zkušenosti) máte s pomocí státu (krajů, obcí)? 

Jaká přístup či podporu pociťujete od MPSV či zdravotnictví? 

Jak hodnotíte své kompetence v rámci ČR? Máte nějaké srovnání se zahraničím? 

Můžete, prosím, uvést nějaké konkrétní příklady problémů či konfliktů, které se Vám 

osobně stali. (Popř. jejich příčiny) 

 

Hodnocení 

Jaká pozitiva Vám přináší členství ve svépomocné organizaci? (Jsou i nějaké negativa?) 

Můžete uvést příklad, kdy Vám organizace pomohla (pomáhá)? 

Pomohl jste někdy členům své organizace Vy sám? 

Máte nějaký nápad, který by umožnil další rozvoj Vaši organizace (popř. všech 

svépomocných organizací? 

 

 



 

 

 

 

 

 

Závěr 

Napadá Vás nějaká oblast, kterou jsem opomněla? 

Který problém týkající se svépomocných skupin, či samotných hendikepovaných a 

přístupu k nim považujete za nejmarkantnější? 

Chcete na závěr něco doplnit, vyzdvihnout? 

 

Demografické údaje  

 pohlaví 

 ,,funkce“ v dané organizaci 

 sídlo organizace 

 

DĚKUJI ZA ROZHOVOR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 2: Životní situace komunikačních partnerek 

Paní A: Žádné organizace není přímo členkou. Pracuje jako zdravotní sestra a ve 

svépomocných organizacích Ventilovaní 2001, Restart a Kolpingova rodina Smečno 

funguje jako kontaktní osoba, odborník a poradce. Lidem se zdravotním postižením 

začala pomáhat, když se s nimi seznámila na oddělení, kde pracovala a starala se o ně. 

Paní B: Spoluzakladatelka a předsedkyně organizace Ventilovaní 2001 a také 

matka 25letého Tomáše, který je po nehodě (sražení autem) z roku 1997 24 hodin denně 

napojen na plicní ventilátor, je kvadruplegik, což znamená, že má přerušenou míchu C1, 

C2, tedy úplně na krku, nehýbe žádnou končetinou, v podstatě hýbe pouze částečně 

hlavou. Paní B ani minutu nepřemýšlela, že by Tomáše nechala v nemocnici a 

vybojovala si ho domů. Byla úplně první v republice, který se o tak těžce zdravotně 

postiženou osobu rozhodl starat v domácí péči. 

Slečna C: Členka Ventilovaných 2001 a spoluzakladatelka Restartu. Sama žije 

celý život s umělou ventilací, na kterou musí být napojená 24hodin denně. I přes svůj 

hendikep vystudovala vysokou školu, pracuje, řídí auto, snaží se žít naprosto 

plnohodnotný život, aby ostatním lidem se zdravotním postižením ukázala, že to lze 

překonat. 

Paní D: Sama není přímo členkou, ale zastává ve svépomocné organizaci 

Sympathea funkci: psycholožky, kontaktní osoby a odborné konzultantky. Se 

svépomocnými organizacemi spolupracuje také kvůli vědomostem, které jí to přináší. 

Po zkušenostech s lidmi ze svépomoci se snaží prosadit účast lidí s vlastní zkušeností u 

rozhodovacích procesů. 

Paní E: Ve svépomocné organizaci Kolpingova rodina Smečno  funguje jako 

realizátorka projektu Podpora rodin se SMA. Sama vychovává dceru, která trpí 

vrozenou svalovou spinální atrofií (SMA). Vystudovala vysokou školu a dokonce 

získala titul PhD., aby mohla pomáhat ještě více, jelikož má zkušenosti s tím, že 

pouhého rodiče nikdo neposlouchá, ale odborníka ano. 

Paní F: Spoluzakladatelka a ředitelka organizace VIDA. Také zde figuruje jako 

odborná poradkyně v oblasti sociální péče. Po studiu se dostala na praxi k podobné 

svépomocné organizaci a následně zde začala pracovat na částečný úvazek. Po studium 



 

 

 

 

ji příběhy těchto lidí natolik zaujaly, že se rozhodla založit vlastní svépomocnou 

organizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 3: Přehled organizací 

PŘEHLED RESPONDENTEK 

Respondentka Organizace Funkce ve svépomocné 

organizaci 

Paní A. Ventilovaní 2001, Restart, 

Kolpingova rodina 

Smečno 

Žádné organizace není přímo 

členkou. Pracuje jako 

zdravotní sestra a ve 

svépomocných organizacích 

funguje jako kontaktní 

osoba, odborník a poradce. 

Lidem se 

zdravotním postižením 

začala pomáhat, když se 

s nimi seznámila na 

oddělení, kde pracovala a 

starala se o ně.  

Paní B. Ventilovaní 2001 Spoluzakladatelka a 

předsedkyně organizace a 

také matka 25letého Tomáše, 

který je nehodě (sražení 

autem) z roku 1997 24 hodin 

denně napojen na plicní 

ventilátor, je kvadruplegik, 

což znamená, že má 

přerušenou míchu C1, C2, 

tedy úplně na krku, nehýbe 

žádnou končetinou, 

v podstatě jenom trochu 

hlavou. Paní B ani minutu 

nepřemýšlela, že by Tomáše 

nechala v nemocnici a 



 

 

 

 

vybojovala si ho domů. Byla 

úplně první v republice, 

který se o tak těžce 

zdravotně postiženou osobu 

rozhodl starat v domácí péči 

Slečna C. Ventilovaní 2001, Restart Členka Ventilovaných 2001 

a spoluzakladatelka Restartu. 

Sama žije celý život 

s umělou ventilací, na kterou 

musí být napojená 24hodin 

denně. I přes svůj hendikep 

vystudovala vysokou školu, 

pracuje, řídí auto, snaží se žít 

naprosto plnohodnotný život, 

aby ostatním lidem se 

zdravotním postižením 

ukázala, že to lze překonat.  

Paní D.  Sympathea Sama není přímo členkou, 

ale zastává v organizaci 

funkci: psycholožky, 

kontaktní osoby a odborné 

konzultantky. Se 

svépomocnými organizacemi 

spolupracuje také kvůli 

vědomostem, které jí to 

přináší. Po zkušenostech 

s lidmi ze svépomoci se 

snaží prosadit účast lidí 

s vlastní zkušeností u 

rozhodovacích procesů. 

Paní E. Kolpingova rodina 

Smečno 

V organizaci funguje jako 

realizátorka projektu 



 

 

 

 

Podpora rodin se SMA. 

Sama vychovává dceru, která 

trpí vrozenou svalovou 

spinální atrofií (SMA). 

Vystudovala vysokou školu a 

dokonce získala titul PhD., 

aby mohla pomáhat ještě 

více, jelikož má zkušenosti 

s tím, že pouhého rodiče 

nikdo neposlouchá, ale 

odborníka ano.  

Paní F. VIDA Spoluzakladatelka a ředitelka 

organizace VIDA. Také zde 

figuruje jako odborná 

poradkyně v oblasti sociální 

péče.  

Při studiu se dostala na praxi 

k podobné svépomocné 

organizaci a následně zde 

začala pracovat na částečný 

úvazek. Po studium ji 

příběhy těchto lidí natolik 

zaujali, že se rozhodla založit 

vlastní svépomocnou 

organizaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


