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Resumé: 

Ve své bakalářské práci se zabývám problémy soužití seniorů s občany 

s psychiatrickým handicapem a závislými na alkoholu. Tento problém se týká nejvíce 

současných domovů důchodců, které jsou zřizovány krajskými úřady. Protože žiji ve 

Středních Čechách, zaměřila jsem se na problémy tohoto kraje. 

V první část práce je zaměřena na problematiku přístupu společnosti 

k psychiatricky nemocným a na aspekty alkoholismu. Dále zde prezentuji současnou 

legislativu a nový zákon o sociálních službách, který umožní vznik nových zařízení. 

Také se s Vámi podělím jedinečné poznatky, které mám ze. školení pro průvodce dobrou 

praxí při práci s klientem s rizikem v chování, které proběhlo v letech 2004/2005 na 

půdě Ministerstva práce a sociálních věcí pod názvem: "Zvládání agresivity uživatelů 

sociálních služeb v souladu s lidskými právy". Školení prováděli lektoři ze Severního 

Irska, Holandska a přední odborníci z České republiky. 

Druhá část je zaměřena na problematiku domovů důchodců a ústavů sociální péče 

ve Středočeském kraji. Nejprve se stručně seznámíte s jednotlivými zařízeními, které 

zřizuje Krajský úřad Středočeského kraje a následně se konkrétně zaměřím na Domov 

důchodců Rožďalovice. Tento domov by se mohl v budoucnu z části přeměnit právě na 

specializované zařízení pro klienty s psychiatrickým handicapem a závislé na alkoholu. 

Dozvíme se také názor Krajského úřadu na navrhovanou přestavbu. 
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Cíl: 

Přispění k vybudování ústavu s celoročním pobytem pro klienty s psychiatrickým 

onemocněním a závislé na alkoholu ve Středočeském kraji. Ústav by měl být domovem 

zejména obyvatelfun Středočeského kraje, kteří vzhledem ke své diagnóze a s ní spojené 

sociální potřebnosti nemohou žít sami doma či využívat služeb jiných pečujících 

organizací. Mezi takto potřebné patří také někteří stávající klienti domovů důchodců a 

ústavů sociální péče ve Středočeském kraji, kteří byli do těchto zařízení přijati i přes 

jejich kontraindikující onemocnění. Tito klienti mohou díky svému handicapu 

způsobovat zejména ve starších ústavech a domovech s vícelůžkovými pokoji nesčetné 

konflikty a tím omezovat práva ostatních klientů. 

Hypotéza: 

Možnost přeměny části Domova důchodců Rožďalovice na ústav pro klienty 

s psychiatrickým onemocněním a závislé na alkoholu. Tato změna by byla možná 

pokud by se jedné ze dvou stávajících budov domova pomocí přístavby zvedla kapacita 

z 50 na 70 lůžek. Počet sedmdesáti lůžek by postačoval k pokrytí poptávky seniorů 

z přilehlého okolí o ústavní sociální služby a vzniklo by moderní zařízení, které by 

splňovalo veškeré požadavky spojené s naplněním standardů kvality sociálních služeb. 

Druhá budova by mohla být zcela vyčleněna duševně nemocným a závislým na 

alkoholu. I zde by byly splněny podmínky pro moderní zařízení v péči o sociálně 

potřebné. 



A TEORETiCKÁ ČÁST 

1. Přístupy k duševně nemocným a závislým v průběhu dějin 

Motto: 

" Ne o d s u z uj dr II h é h o č lov ě k a. d o k u dne j s i n a jeh o mís { ě. .. 

Talmud 

I.1 vývoj postojů k duševně nemocným 

V prvobytně pospolné společnosti se výrazně projevovalo magické myšlení. 

Obsahem tohoto myšlení byla bázeň z nadpřirozena. Hněv nadpřirozených mocností byl 

totiž pokládán za příčinu jinak nevysvětlitelných chorob, ať už tělesných nebo 

duševních. 

V případě nouze se lidé obraceli na šamany, kteří byli vovládání škodících 

démonů přímo vyškoleni a působili v podstatě jako lidoví léčitelé (VENCOVSKÝ, 

1983). O primitivní snaze zbavit člověka démona svědčí i nálezy trepanovaných lebek 

z období neolitu. Tento léčebný zákrok bezesporu spočíval v představě, že zlý duch 

lokálně sídlí v hlavě. Archeologické nálezy dokládají, že trepanace byly prováděny 

slovanskými předky i na našem území, a to ještě kolem 10. a 11. stol. 

V antické společnosti měli duševně nemocní rovněž své místo. Šlo ovšem pouze 

o duševně nemocné, kteří svým chováním nijak neohrožovali pospolitost, v níž žili. Ti, 

jejichž onemocnění se projevovalo dezorientací, ale také činy, ohrožujícími nakonec 

integritu celé pospolitosti, mohli být spoutáni a hlídáni v domácím prostředí , mohli být 

však i pranýřováni a veřejně zostuzováni. Nejkrutějším způsobem trestu bylo 

vyobcování. Tato v naší společnosti dosud přetrvávající tendence šílené kamsi odklidit a 

skrýt, má v podstatné míře kořeny hluboko v dávnověku. Souvisí totiž s prastarým 

rituálem vyobcování "obětních beránků", jímž měla být lidská pospolitost očištěna od 

zla a hříchů. V nejhorším případě končívali ukamenováním. 

V soudobé literatuře lze zachytit nejrůznější, nezřídka si i protiřečící interpretace 

postojů středověké společnosti vůči duševně nemocným. Autoři starších učebnic 

psychiatrie ve statích věnovaných historii tohoto oboru neúnavně opakují, že "středověk 

představuje nejtemnější a nejreakčnější období pro chápání podstaty duševních chorob a 

jejich léčenÍ." (VENCOVSKÝ, DOBIÁŠ 1976). 
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Domnívám se, že v podstatné míře bylo zacházení se "šílencem" ovlivněno 

stupněm závažnosti jeho projevů a prostředím, v němž se dotyčný nacházel. Pocházel-Ii 

jedinec z venkovské komunity, mohl se v ní poměrně dobře skrývat, dokonce i 

v případě zuřivosti býval vězněn v domácím prostředí. 

Nejhorším trestem, který mohl duševně nemocného ve středověké společnosti 

postihnout bylo vyobcování. Vyobcovaní "šílenci" se bezcílně potulovali po lesích a 

živořili v bídných podmínkách. Vyobcování hrozilo převážně nedomorodým jedincům, 

kteří cirkulovali od města k městu. Je však třeba zdůraznit, že vyobcování se ve větší 

míře týkalo také lidí osamělých, bez příbuzenských vztahů. 

Další důležitou možností ve středověkém přístupu k duševně nemocným, Je 

klášterní péče a jakási "přednemocniční" péče ve středověkých špitálech. V obecných 

špitálech pro duševně nemocné dokonce existovaly určité ochranné prostory. Názory na 

otázku těchto prostor se však různÍ. Zatímco Černoušek (1990) uvádí, že v těchto 

odděleních nalézalo útočiště velké množství pomatených, Matoušek (1999) zmiňuje, že 

ve zvláštních odděleních středověkých špitálů byla držena jen malá část duševně 

nemocných. 

Jednou z velmi zajímavých skutečností středověku je belgická komunita ve 

vesnici Gheel, kde existoval téměř svobodně organizovaný útulek pro duševně choré. 

Lze ji pokládat za předobraz moderní komunitní péče. 

Duševně nemocný jedinec měl ve středověké společnosti poměrně svobodné 

postavení. Svědčí o tom jeho volný pohyb ve společnosti a to, že byl její běžnou 

součástí. Je však třeba zdůraznit, že i tato svoboda měla své limity. Byl-li pomatený 

jedinec zuřivý a běsnící, ohrožoval-li násilím své okolí, patrně končíval v podzemních 

kobkách, kde byl internován společně s obyčejnými vězni. 

V období renesance se postoje společnosti vůči duševně nemocným mění. Lidé 

chudí duchem, podivíni a "blázni" se stávají objektem zvýšené pozornosti, a to 

v pozitivním slova smyslu. Duševně nemocní v podobě šašků a kejklířů se stávají 

běžnou součástí královských dvorů, dokonce se stávají běžnými společníky intelektuálů 

při učených disputacích. Také existovaly tak zvané "věže a lodě bláznů". Lodě bláznů 

byly ve srovnání s pozdějšími internačními budovami výrazně svobodnější, když i v této 

formě "péče" o duševně nemocné šlo zejména o to, aby se města zbavila nedomorodých 

"šílenců" . Ve věžích bláznů byli společensky nebezpeční jedinci internování a dokonce 

za poplatek ukazováni veřejnosti. Dochovaly se záznamy o věži Jungfern v Hamburku a 
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věži v městských branách v Liibecku. Tato instituce je vlastně předzvěstí budoucího 

přestěhování "šílenství" z lodě do internace. 

V 17. století dochází k velkému uvěznění duševně nemocných, které přesahuje až 

do dnešní doby. V roce 1656 je založen pařížský Všeobecný špitál, jež ale neměl nic 

společného s léčbou. Byla to spíše instituce polosoudru'ho charakteru, kde byli 

internovaní donuceni k práci (např. vyrábět nitě a provazy, leštit zrcadla). Správcové 

špitálů používají k donucení svěřenců k práci nejrůznějších středověkých trestů, včetně 

pranýřů a kůlů. 

Ani osvícenské postoje nevykazovaly projevy solidarity s duševně nemocnými. 

Pozornost je zaměřena především na animální projevy, které nejsou dokladem nemoci, 

nýbrž mimořádné odolnosti. "Šílenec" je prostě stejně jako zvíře obměn proti hladu, 

horku, zimě, bolesti atd. Do konce 18. stol panoval názor, že blázen vydrží jakékoliv 

útrapy a podle toho je s ním také zacházeno (FOUCAULT, 1993). 

Konec 18. stol. a celé století 19. lze charakterizovat utichnutím dialogu mezi 

šílenstvím a rozumem, který započala renesance. 

Ve 20. stol. se psychiatrie konečně stává lékařskou vědou. Duševně nemocní jsou 

pokládáni v podstatě za tělesně nemocné. Psychiatrie je součástí medicíny a proto se její 

pohled zužuje na somatický aspekt. Objevuje se výrazná snaha doložit, že duševní 

nemoci mají organický podklad, že jsou onemocněními mozku. Světlým obdobím, 

v němž se dialog s duševně nemocným do jisté míry (hodně závislé na společenském 

původu) znovu navazuje, je období rozkvětu psychoanalýzy. 

Ve 2. sv. válce se německá psychiatrie stává služkou nacistické ideologie. 

Systematické zabíjení duševně nemocných trvá do konce války, kromě toho je známo, 

že právě na psychicky nemocných byly dělány pokusy, které pak byly aplikovány na 

další skupiny obyvatel. Existoval i vyhlazovací program výlučně zaměřený proti 

nevyléčitelným chronikům. 

Postavení duševně nemocných v současné společnosti dobře popisuje doktor 

Chromý (1990): "duševní nemoc není nemoc jako každá jiná". Duševní nemoc má totiž 

mezi ostatními nemocemi zvláštní postavení, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je 

sociální stigma, které je s ní stále spjato. "Tímto stigmatem se obecně rozumí určité 

znamení hanby či méněcennosti, které vede k odmítání nositele." (CHROMÝ, 1990, str. 

66) 
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Běžně se uvádí, že duševně nemocní jsou pod vlivem stigmatu limitováni 

v interakci s druhými lidmi. Renomovaný psychiatr Cyril Hoschl v jednom 

z popularizačních televizních pořadů tuto skutečnost vysvětlil následovně: "Lidé se 

zcela běžně pochlubí svým známým, že podstoupili totální endoprotézu apod., 

skutečnost, že trpí nějakou duševní nemocí však sdělují zřídka, spíše ji úzkostlivě tají, a 

to ne vlastní.vinou, nýbrž stávající atmosférou ve společnosti." 

Trpí-li někdo závažnou duševní nemocí (např. psychózou schizofrennľho okruhu) 

stigma nemusí být zjevně patrné (v současné době jsou již ordinovány léky, které 

nezpůsobují ve větší míře viditelné mimovolnľ záškuby kolem úst apod.). Bývá však 

přítomno skrytě, a to v podobě pocitů méněcennosti, které jedince ovlivňují v jednání s 

jeho okolím. 

Faktem zůstává, že současná společnost si vůči duševně nemocným udržuje určitý 

odstup. Domnívám se, že tento odstup je méně výrazný než v minulosti, jeho existenci 

však pokládám za nespornou. 

K největším změnám v přľstupu k lidem s psychiatrickým handicapem došlo po 

roce 1989, kdy se začaly odemykat brány našich ústavů a otevľrat větší možnosti pro 

rodiny, které chtějí pečovat o blízkou osobu v přirozeném prostředí. Dochází k 

celkovému posunu ve vnímání handicapu uvnitř společnosti, která zdravotně 

znevýhodněné začíná považovat za plnohodnotné občany. Handicapovaní se dostávají 

nejen do politiky, ale také na televizní obrazovky, stránky novin a· časopisů, čímž i 

masové sdělovací prostředky přispívají k proměně obrazu zdravotně znevýhodněných 

skupin. 

I.l.1Schizofrenie nejčastější duševní 

onemocnění 

Definic schizofrenie je mnoho, proto jsem z nich vybrala několik, podle mého 

názoru, nejpřesnějších a nejjasnějších: 

Schizofrenie je duševní porucha, která narušuje schopnost postižené osoby 

rozpoznat co je skutečné, zvládat své emoce, jasně myslet a posuzovat a komunikovat. 

Můžeme tedy řľci, že s~hizofrenie je duševní porucha, která se projevuje 

charakteristickým narušením myšlení a vnímání, poruchou emotivity a osobnostní 

integrity (VÁGNEROVÁ, 2000). Dále je tato nemoc charakteristická zásadním a 
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typickým zkreslením myšlení a vnímání a nepřiměřenými nebo oploštělými emocemi. 

Jasné vědomí bývá většinou zachováno, ale. mohou se v průběhu nemoci vyskytnout 

nedostatky v rozpoznávání. Člověk s touto nemocí má ovlivněné základní funkce, jako 

je pocit osobitosti, jedinečnosti a samostatnosti. Často osoba mívá pocit, že.ostatní znají 

její nejniternější a nejintimnější myšlenky, jakoby jí "koukali do hlavy". Z toho 

můžeme lehce pochopit, že osoba mívá přeludy a to takové, že postižená osoba si myslí, 

že její myšlenky a skutky jsou ovlivňovány přirozenými nebo nadpřirozenými silami, a 

to· často bizardním způsobem. 

Je nutné si také připomenout, že tímto onemocněním trpí 1% obyvatelstva, což ve 

srovnání s depresí , které se uvádí 30% obyvatelstva je stále pozitivní číslo. Nicméně 

možná proto se schizofrenií začala věda zabývat později. Nic to ale nemění na 

závažnosti tohoto onemocnění. Nejčastější skupinou pacientů, kteří onemocní 

schizofrenií jsou pacienti kolem 15-25 let. Tento nízký věk může mít také vážné 

důsledky, pokud se nemoc neléčí, to znamená může dojít k defektu osobnosti. 

Podíváme-li se na dědičný faktor, který je v tomto onemocnění dosti stěžejní. 

V rodině, kde někdo trpí touto nemocí je výrazně větší pravděpodobnost vzniku tohoto 

onemocnění u jeho potomků. Také u dalších přI"huzných se vyskytuje více často jako u 

ostatní populace lidí. Stres také napomáhá vzniku onemocnění. Ale není to tak, že by 

stres tuto nemoc úplně způsoboval, ale spíše se může stát pomocným faktorem pro její 

rozvoj. Dalším faktorem vzniku tohoto onemocnění je porušení mozku a to se dá 

rozdělit do narušení prenatálně (před narozením), anebo postnatálně (po narození) a 

nebo v průběhu porodu, což je považováno za závažný faktor vzniku schizofrenie. 

Dochází zde totiž k nedostatečnému přívodu kyslíku do mozku a tak kjeho deformaci. 

Některé toxické látky také můžou působit jako možná příčina vzniku onemocnění. 

Některé drogy, jako halucinogeny přímo vyvolávají stavy podobné psychóze 

schizofrenního typu. Je mnoho dalších faktorů, které jsou dodneška zkoumány jako 

potenciálně důležité při vzniku schizofrenie. Žádná z příčin onemocnění nebyla zatím 

označena jako jednoznačně rozhodující. Ještě je možná zajímavé zmínit, že schizofrenie 

se vyskytuje stejně u mužů i žen, stejně u lidí v Asii, Africe, Americe a nebo v zemích 

Evropy. Životní katastrofy jako živelné pohromy, smrt nejbližších apod. nezvyšují 

výskyt této nemoci, ale zároveň ani sociální jistoty, blahobyt, spokojený život nesnižují 

výskyt. 
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Neznáme sice rozhodující příčiny, ale byly zjištěny abnormality, které mozek 

vykazoval. Jde hlavně o asymetrie mozku a ventrikulárního systému, postihující 

zejména čelní laloky a levou hemisféru. Tato asymetrie nemá vztah k vývoji či k době 

trvání nemoci nebo léčby a během nemoci nepostupuje. Tím můžeme předpokládat, že 

tyto změny dorážejí události, které se odehrály během časného vývoje mozku. Nejasný 

ale stále zůstává vztah s rodinnou anamnézou, dobou narození, nitroděložní virovou 

nákazou, komplikacemi při porodu a věkem nástupu nemoci. Čím větší jsou zjištěné 

změny, tím závažnější má pacient poruchy myšlení a sluchové halucinace. A když jsme 

zjistili, že tito lidé mají problémy u určitého druhu mozkových buněk - inhibičních 

interneuronů, příznaky této nemoci nám jsou již jasné. Inhibiční interneurony potlačují 

činnost hlavních nervových buněk a zabraňují jim tak reagovat na příliš mnoho vstupů. 

Tím chrání mozek před zahlcením přílišným množstvím smyslových informací 

z okolního prostředí. Tyto interneurony normálně vyrábějí některé neurotransmitery, 

včetně kyseliny gama-aminomáselná, což jim dává jejich inhibiční schopnost. 

V interneuronech těchto osob se schizofrenií jsou všechny tyto neurotransmitery 

oslabeny a proto nedokáží vyhodnocovat získané smyslové signály tak správně, jako 

zdravé osoby. Potom se nemůžeme divit, že reagují nadměrně na opakované podněty 

prostředí jako například opakující se klapání nebo blikání světla. Mají omezenou 

schopnost potlačit nepodstatný materiál. Je zde tedy neschopnost odfiltrovat nežádoucí 

stimuly. Také je zaznamenán úbytek velikosti spánkových laloků, které zpracovávají 

smyslové vstupy a umožňují, aby si člověk vyvíjel nové a přiměřené vzorce chování. 

Nyní bych se ráda věnovala tomu, co vlastně člověk nemocný schizofrenií zažívá, 

jaké má pocity,jak vnímá svět: 

Typickým příznakem schizofrenie je pocit cizosti. Nemocnému se zdá, že není 

schopen ovládat své myšlenky, mnohdy si myslí, že ostatní jim myšlenky vnukávají a 

on se podle nich musí řídit. Často se považují za někoho jiného, za jinou osobu. Časem 

dochází často k tzv. rozštěpení osobnosti, přičemž hranice co je já a druhé já není 

většinou zřejmá. Podle MKN - 10 /mezinárodní klasifikace nemocí! patří mezi příznaky 

schizofrenie bludy a halucinace. Pro určení diagnózy schizofrenie stanovuje MKN _10 

následující obecná diagnostická kritéria: 
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Po většinu období epizody psychotického onemocnění, které trvá alespoň 1 měsíc 

musí být přítomna alespoň 1 z následujících charakteristik:· 

~ slyšení vlastních myšlenek, pocity vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání 

myšlenek 

~ bludy kontrolování, ovlivňování nebo ovládání, zřetelně se projevující pohyby 

těla nebo končetin, nebo zvláštními myšlenkami, činnostmi nebo pocity, 

bludné vnímání 

~ halucinace hlasů, které komentují pacientovo chování nebo o něm mezi sebou 

hovoří nebo jiné typy hlasů, které přicházejí z některých částí těla 

~ trvalé bludy jiných typů, které nemohou být podmíněné příslušnou kulturou a 

jsou zcela nepatřičné, jako náboženská nebo politická identita, nadlidská moc 

nebo schopnost (např. schopnost kontrolovat počasí nebo být ve spojení 

s cizinci z jiného světa) 

nebo alespoň dvě z následujících charakteristik: 

~ přetrvávající halucinace jakéhokoliv typu, pokud se vyskytují denně po dobu 

nejméně 1 měsíce a jsou spojeny s bludy (buď s občasnými, nebo jen částečně 

formovanými) bez jasného emotivního obsahu, nebo jsou doprovázeny trvale 

zvýšeným sebehodnocením 

~ neologismy, přerušování nebo zákazy myšlení, jejichž důsledkem JSou 

inkoherence nebo zmatený slovní projev 

~ katatonní chování, jako např. vzrušenost, negativismus, mutismus a stupor 

~ "negativní" symptomy, jakou jsou zřetelná apatie, ochuzení řeči a ploché nebo 

nepřiměřené emoční odpovědi (musí být jisté, že se nejedná o následek 

deprese nebo neuroseptické léčby) 

Výrazné jsou kvalitativní změny v osobním chování, jako je ztráta zájmů, 

bezcílnost, nečinnost, ztráta vztahů k okolí a sociální stažení. 

Schizofrenii můžeme rozdělit do 4 skupin: 

1. paranoidní 

2. hebefrenní 

3. katatonní 

4. simplexní 

8 



Paranoidní schizofrenie 

Je charakteristická především patologickou podezíravostí vůči okolí, při čemž se 

objevují bludy, jako např. bludy o pronásledování, kontrolování a ovlivňování. Často se 

také objevují halucinace, zejména sluchové, ve formě hlasů, jež něco přikazují, hrozí 

apod. Lidé takto postižení jsou přesvědčeni, že je někdo neustále pronásleduje, že jim 

hrozí zničení, že budou použiti k nějakým účelům nadpřirozenými silami. Často se cítí 

být ohroženi a pak mohou napadnout členy rodiny, spolupracující právě proto, že si 

myslí, že jim chtějí ublížit a berou to jako formu obrany. Často se objevuje také 

patologická ,žárlivost. Touto formou většinou onemocní lidé v pozdějším věku, tj. do 40 

až 45 let. 

Hebefrenní schizofrenie 

Typická naopak pro mladší věkovou kategorii, uvádí se raná dospělost a 

adolescence. Její nebezpečí tkví v tom, že zasáhne mladého člověka, jehož osobnost se 

má právě vytvářet a vzniká nová identita. Pokud se onemocnění rozvine do závažnější 

formy, nová identita se nevytvoří. Bývá popisována jako prohloubená nebo protahovaná 

puberta s nápadným šaškováním a klackovitým chováním. Nemocní bývají vulgární a 

hrubL 

Katatonní schizofrenie 

Zcela typická je zde nápadnost v motorické oblasti. Rozlišujeme 2 varianty: 

1) produktivní forma, která se vyznačuje. nadměrnou a nepřiměřenou 

pohybovou aktivitou. 

2) Stuporózní forma - projevuje se celkovým zpomalením nebo útlumem 

veškeré motorické aktivity. 

Simplexní schizofrenie 

Zde je typický vleklý a časný vznik. Nemocní jsou apatičtí, nemají zájem o okolní 

svět, jsou. zpomalení, mohou být artističtí a izolují se od společnosti. Myšlení se 

postupně může dostat až na úroveň demence. Mohou se často potulovat. 

Na těchto příkladech můžeme vidět, že schizofrenie je velmi stigmatizujícím 

onemocněním. Bez medikace nemocného bývá často soužití v rodině nemožné. 
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Nemocní se mohou stále stěhovat z jedné místnosti do druhé, myslí si, že je někdo 

odposlouchává. Nebo se nesmí zapínat televize, aby je někdo nesledoval apod. Přesto se 

naštěstí dnes dá poměrně dobře léčit, aniž by léčba měla ,vysokou míru vedlejších 

účinků. Dříve se používala standardní antipsychotika - nazývaná neuroleptika a dnes 

spíše antipsychotika druhé generace nebo "atypická" antipsychotika. Je nutné si 

uvědomit, že nemocní schizofrenií musejí brát léky dlouhodobě, takže je nutné, aby 
, 

užívali taková léčiva, která budou šetrná k celému organismu a nebudou ho zbytečně 

zatěžovat. V tomto směru je podle mého léčba na dobré cestě, ale zase se potýkáme 

s finančním hlediskem. 

Schizofrenie je nemoc a je třeba na ni tak pohlížet. Není o ní tak velká 

infonnovanost a proto je sociálně velmi stigmatizující. Bylo by dobré, kdybychom o 

schizofrenii nejen získávali nové infonnace, ale také abychom je uměli účinněji 

interpretovat a distribuovat mezi společnost. Přineslo by to užitek nám, ale především 

lidem postiženým touto nemocí. 

I.2 Historie konzumace alkoholu 

Alkohol a jeho účinky poznali lidé zřejmě již ve starověku. Ve fonně vína je 

znám lidstvu více než osm tisíc let. Čistý alkohol' byl poprvé získán až v 11. století n. l. 

najihu Itálie a dostal název "al kuhul" - cožje arabský výraz pro "něco nejlepšího". 

Alkohol vstoupil lehkým krokem do lidského života z toho důvodu, že 

v prvopočátku lidem pomáhal a zpříjemňoval život. Lidem vyhovovaly především ty 

vlastnosti alkoholu, jichž bylo možno využít v lékařství. O blahodárných účincích 

alkoholu najdeme svědectví v pracích antického lékaře Hippokrata (460-370 př. n. 1.) a 

filozofa a lékaře !bn Síny (980-1037). Lidé používali různé vínové obklady, které 

přinášely pacientovi úlevu, také po samotném požití alkoholického nápoje se pacientovi 

ulevilo a bolest byla snesitelnější. Důležitou roli v rozvoji požívání alkoholických 

nápojů sehráli i bylinkáři a lidoví léčitelé. 

Alkohol usnadňoval lidem život a činil jej příjemnějším, ale již v této době 

dokázal alkohol svádět člověka ze správné cesty. Lidé vítali, že pod jeho účinky se 

mění jejich psychické vlastnosti. Po požití alkoholu měli lepší náladu, byli veselejší, 

snadněji se sbližovali, různé osobní problémy a útrapy se jim nejevily již tak 

nesnesitelné a nepřekonatelné. Požití alkoholu je přivádělo ke kolektivnímu veselí. Lidé 
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se tak sami nevědomky dostali na šikmou plochu, z které pro mnoho z nich již nebylo 

úniku. 

V požívání i zneužívání alkoholu se postupně promítaly různorodé kultury a 

obyčeje podle krajů a zemí. Společná všem byla vždy touha člověka po zrakové i 

sluchové halucinaci. To bylo yelmi využíváno i v náboženství, například mexických 

Indiánů. Pilo se při náboženských obřadech. Nejdříve pili kaplani, potom přítomný 

indiánský lid vedený ke. zbožnosti. Víru v nadpřirozené síly mělo požití alkoholu ještě 

usnadnit. A protože požití alkoholu bylo motivováno zbožností, tak na něm nebylo nic 

špatného, ba naopak. A jelikož pití probíhalo pod kontrolou kaplanů i ostatní veřejnosti, 

vytvořila se jakási náboženská norma s příslibem, že požití alkoholu proběhne bez 

pijáckých excesů. K rozmachu alkoholu přispělo i to, že v mnoha případech byla část 

mzdy pracovníka proplácena v poukázkách na alkoholické nápoje, či někteří pracovníci 

měli přímo nárok na sklenku pálenky k snídani, jak tomu bylo v 19. století ve Švédsku. 

Historický vývoj potvrdil, že alkohol, podobně jako oheň, doprovázel existenci 

člověka od pradávna, a jako oheň mohl být zdrojem dobra i zla. Alkohol mohl a může 

sloužit společnosti jako významný rituální symbol, jako prostředek stimulující příjem 

potravy, jako opatření uvolňující psychické napětí a usnadňující navázání mezilidských 

kontaktů. Bohužel se však lidé pod jeho vlivem dopouštějí různých nečestných, pro 

společnost nebezpečných, z hlediska společnosti i jednotlivce až tragických činů. 

Z historického hlediska je typickým příkladem zneužívání alkoholu ovládání lidí 

pomocí alkoholu. Nejznámější je kolonizace Ameriky a použití alkoholu proti 

vzpurným Indiánům. Došlo k degeneraci indiánských kmenů, kteří vyjma svého 

kaktusového vína, nepoznali sílu destilátů. To je důvod proč i dnes 500 let od 

kolonizace Ameriky je život v indiánských rezervacích poznamenán nadměrným 

požíváním alkoholu. 

I.2.1~koholismus - nejčastější závislost 

Alkoholismus je většinou chápán jako nadměrné či pravidelné pití alkoholu, 

spojené s nebezpečím získání návykového chování. Tento sociálně patologický jev má 

velmi neblahý vliv na jedince, rodinu a celou společnost, která je k němu ve srovnání 

s např. drogovou problematikou stále velmi tolerantní a shovívavá. Alkohol je totiž 

považován za legální návykovou látku a společně s tabákem je veřejností nejvíce 

podceňována. Při zkoumání alkoholismu je nutno rozlišovat mezi běžným společensky 
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obvyklým užíváním alkoholu a mezi chronickým alkoholismem. Někteří lidé pijí 

alkohol jen při společenských příležitostech, jiní ho nepijí vůbec a další skupinou jsou 

naopak silní pijáci. Světová zdravotnická organizace definuje chronického alkoholika 

"jako jedince s chronickým onemocněním, které se manifestuje jako narušené chování. 

Je charakterizováno opakovanou konzumací alkoholických nápojů, která překračuje 

obvyklou dávku požívání nebo vyhovění společenským zvykům společnosti a projevuje se 

jako narušování zdraví pijáků nebo jejich ekonomické a sociální funkce". Z této 

definice vyplývá, že alkoholismus je chápán jako individuální i jako společenský 

problém. 

Příčiny zneužívání alkoholu a závislosti na něm jsou různé: genetické, biologické, 

psychické a sociální. Novější studie prokazují genetický podíl na vytvoření závislosti na 

alkoholu, touze po alkoholu a poruchách vědomí během excesů u jedinců z rodin 

alkoholiků. Některé psychologické teorie tvrdí, že alkoholici jsou nezralé osobnosti, což 

má původ v úzkém vztahu k matce. Jiní dokazují, že alkoholici jsou sami k sobě příliš 

shovívaví. Další uvádějí, že mají často sexuální problémy vyvolané slabým pohlavním 

pudem, impotencí nebo stydlivostí k druhému pohlaví nebo trpí nějakým druhem 

sexuální deviace. Nadměrné pití alkoholu bývá považováno za vnější projev hlavm'ho 

sociálního či psychického stavu, který vytváří potřebu alkoholického opojení, potřebu 

úniku z pocitů méněcennosti, nejistoty, úzkosti nebo deprese - tzv. pití na kuráž. 

Alkoholici uvádějí, že alkohol pijí proto, aby jim dobře trávilo, aby měli chuť 

kjídlu, aby si posílili odvahu, nebyli nervózní, mohli dobře spát a zapomněli na 

neshody s manželkou či šéfem. Alkoholici - muži sami . sobě a samozřejmě také svému 

okolí ukazují mužnost. V některých případech chtějí být ženy rovné mužům. 

Mezi nejvýznamnější sociologicky orientované výkladové teorie alkoholismu 

patří sociokulturní model a výklady opírající se o teorii deviace. V sociokulturním 

modelu jsou rozsah a typ pití a alkoholismus ve společnosti určovány strukturou 

sociálních norem a tzv. sociální definicí alkoholu. Klasickou prací je studie R. K. Balese 

z roku 1946, podle které každá kultura ovlivňuje stupeň a rozšíření pijáctví 

a alkoholismus několika způsoby: 

a. sociální strukturou, která může plodit sociální napětí a stres u jedinců 

b. postoji ke konzumaci a k intoxikaci, které rozhodují tom, zda se alkohol 

používá jako prostředek k uvolnění 

c. případnými alternativními mechanismy uvolnění napětí 
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Autor rozlišil 4 druhy sociálních definicí alkoholu: 

1. abstinenční (alkohol ohrožuje základní normy a hodnoty) 

2. rituální (konzumace alkoholu spjatá s obřady) 

3. konviviální neboli sdružovací (pití symbolizuje společenskou solidaritu) 

4. utilitární (pitíjako "lék") 

Za nejnebezpečnější pro rozvoj alkoholismu autor považoval utilitární definici. 

(VELKÝ SOCIOLOGICKÝ SLOVNÍK, 1996). 

Mezi mládeží se stále častěji projevují příznaky etylismu, neboť závislost na 

alkoholu se u mladistvých lidí vytváří velmi rychle. Různé vědecké týmy dokazují, že 

požívání alkoholu, větší spotřeba cigaret, částečně také konzumace drog se objevují 

kumulovaně u mladistvých se složitou sociálně identifikační zkušeností tak, že se dá 

pozorovat generalizovaný vzor sebepoškozujícího chování. (SIEBER, M.-ANGST, J., 

1981). 

U těchto konzumentů se častěji vyskytuje socioekonomické poškození (např. 

strukturální neúplnost původní rodiny, nižší školní vzdělání, přerušení studia apod.), ale 

též užší struktura sociálních vazeb a tím potenciálně silnější sociální tlak konformity. 

Často je zdůrazňováno, že závislost na látkách, které poškozují zdraví v adolescenci, 

souvisí se socializačním procesem ve funkčně neúplných rodinách a lze ji chápat jako 

neschopnost vyrovnávat se s napětím a nejistotami, které souvisí s tímto složitým 

obdobím života (např. náročné studium, citové a sexuální problémy, vojenská služba). 

V tomto úseku života hraje důležitou roli skupina vrstevníků, která může jedinci pomoci 

se konzumaci alkoholu a drog vyhnout, anebo naopak pro něho představuje velké 

nebezpeční vtažení do závislosti na těchto látkách. 

Sociální izolace, setrvávání v rodinném pseudospolečenství a posílená pasivita 

představuje únik do závislosti. Podle Jonese se děti z rodin alkoholiků daleko častěji 

stávají alkoholiky a alkoholismus se udržuje i v několika generacích. Jedinec má 

dvojnásobně větší vyhlídky stát se alkoholikem, žije-li ve městě než na venkově (i když 

nebyla zjištěna· žádná souvislost s velikostí města). Je třeba zdůraznit, že čím vyšší je 

počet normálních konzumentů alkoholu, tím vyšší je procento z nich se rekrutujících 

závislých. (JONES, R. K.-JONES, P. A., 1975. s. 97-98). 

Alkoholismus ovlivňuje mnohem více muže než ženy. Vrchol tohoto jevu se 

nachází okolo 47 let. Rostoucí závislost na alkoholu u žen se ovšem stává 

celospolečenským a celosvětovým problémem. Poměr žen a mužů se závislostí na 
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alkoholu se začíná nebezpečně vyrovnávat, a to především v průmyslově vyspělých 

státech. Tato konvergence ženského konzumu k mužskému je pravděpodobně součástí 
ú 

širší sociální změny spočívající ve sbližování sociálních rolí muže a ženy, změny 

označované někdy jako emancipace žen. Z řady výzkumů, které byly provedeny 

v oblasti závislosti žen na alkoholu vyplývá, že závislost na alkoholu je u žen podstatně 

skrytější než u mužů ("utajené pití"). 

Jak už bylo uvedeno výše, společnost je k alkoholu příliš tolerantní. I když 

negativní dopad alkoholismu na společnost nikdo nepopírá, úplnější obraz o jeho 

celkovém vlivu na společnost chybL Výzkum alkoholismu, především jeho sociálních, 

resp. sociálně ekonomických aspektů, až na malé výjimky, prakticky neexistuje. 

Alkohol však pro svou dostupnost patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy 

návyku. Jeho konzumace plní několik funkcí: 

a. fyziologickou (alkohol jako potrava a dodavatel energie) 

b. psychologickou (alkohol proti úzkosti, napětí, na povzbuzení, na zlepšení nálady, 

únik od reality) 

c. rituální (náboženské obřady, rodinné obřady, svátky, oslavy) 

d. sociální (hodování, spolustolování, alkohol jako "společenský tmel",symbol 

prestiže a moci, symbol kulturní identity a kontinuity) 

e. ekonomickou (zdroj příjmů pro stát, způsob obživy pro jedince a skupiny jedinců -

produkce, distribuce a prodej) 

f. politickou (alkohol jako "zbraň" a "lest" v politických a vojenských zápasech, 

alkohol jako prostředek mocenské manipulace apod.) 

V současné době se sociologie alkoholismu zaměřuje na tři navzájem se prolínající 

okruhy: 

Prvním je zkoumání sociálních podmínek a faktorů podílejících se na vzniku, 

vývoji a udržení pijáctví a alkoholismu. Patří sem studie o zkoumání sociokulturních 

determinací pití, analýza funkcí alkoholu, analýza typů spotřeby alkoholu, zkoumání 

vlivů velkých sociálních přeměn, jako je industrializace, urbanizace apod., 

ekonomických faktorů, např. dostupnosti alkoholu na vývoj alkoholismu. ' 

Druhý okruh se soustřeďuje na rozšířenost alkoholismu a na zkoumání dopadu 

spotřeby alkoholu na společnost. Sem patří souhrnné obrazy o pití alkoholu v zemi 

(statistiky spotřeby, analýzy pijáckých zvyklostí a stylů, přehledy o počtu abstinentů, 

14 



konzumentů, pijanů a alkoholiků), obraz pití v jednotlivých věkových a profesních 

skupinách, rizikových populacích (např. o dětech alkoholiků), o účincích alkoholu na 

zdraví obyvatelstva (nemocnost, úmrtnost, invalidita, úrazy) o dopadu alkoholu na 

rodinu, podílu alkoholu na kriminalitě apod .. 

Třetí okruh se věnuje sociálním aspektům prevence a terapie alkoholismu. 

Předmětem zájmu jsou sociální faktory v diagnostikování alkoholismu, postoje 

veřejnosti k alkoholikům a léčbě, význam svépomocných skupin v léčbě apod .. 

Průběh závislosti na alkoholu je různý, odlišuje se podle toho, jaký alkohol je 

zneužíván. Probíhá přes jednotlivé závislosti až po závislost chronickou. Závislý 

člověk: 

~ pociťuje silnou touhu, nutkání znovu pít alkohol 

~ nekontroluje, kdy pije, za jakých okolností, jak dlouho a jaké množství 

~ v pozdějších stádiích mu bývá také jedno, co pije 

~ potřebuje alkohol, aby mohl pracovat, aby se mohl bavit ve společnosti -

pití pak svému okolí omlouvají (mírný stupeň psychické závislosti) 

~ když delší. dobu nepožil alkohol, pociťuje nepříjemné odvykací příznaky, 

těchto pocitů se pak snaží zbavit opětovným požitím alkoholu 

~ v počátečních fázích závislosti musí stále zvyšovat dávky alkoholu, aby 

dosáhl stejného účinku jako dříve 

~ dává přednost konzumaci alkoholu před dalšími činnostmi, stále více času 

věnuje požívání alkoholu, klidně pokračuje v pití i přes zdravotní problémy 

a problémý v rodině či zaměstnání. 

Mezi další projevy patří: vyšší výdaje za alkohol a s tím související problémy 

s financemi, hádky kvůli pití, charakteristický životní styl, kdy převážnou většinu času 

tráví v pohostinství, zanedbávání svého zevnějšku, domácnosti, ukrývání lahví 

s alkoholem na všech možných místech, rodinné problémy, více úrazů, pokles 

výkonnosti, špatné vztahy na pracovišti atd .. 

U závislosti na alkoholu rozlišujeme následky na tělesném a na duševním zdraví. U 

tělesného zdraví má dlouhodobá závislost na alkoholu vliv na oslabení imunitního 

systému, na vysoký krevní tlak. Je příčinou onemocnění jater, mozku, žaludku a má 
"",;,..~, 

rovněž vliv na impotenci a vznik kožních chorob. . ú\~l'~~;:;"r:';\~ 
" ,. ';\ 
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Na duševním zdraví se tato závislost projevuje výkyvy nálad, poruchami paměti a 

spánku, výčitky svědomí, halucinacemi, pocity pronásledování, epileptickými záchvaty. 

U chronických alkoholiků vzniká delirium tremens. Při akutním požití alkoholu může 

nastat alkoholová halucinóza, alkoholová epilepsie a alkoholická demence. 

Fyzická i psychická závislost se u dospělého jedince se vyvíjí zhruba 10 let. 

Vývojová stadia závislosti na alkoholu: 

1. stadium - počáteční 

• jedinec si sám ordinuje alkohol, aby potlačil nepříjemné psychické stavy nebo aby 

dosáhl dobré nálady, uklidnil se a povzbudil 

• většinou pije jen ve společnosti 

• opijí se zřídka 

• tolerance organismu na alkohol se začíná zvyšovat 

2. stadium - varovné . 

• jedinec přechází od méně koncentrovaných alkoholických nápojů ke 

koncentrovaněj ším 

• alkohol je dobře snášen 

• stavy opilosti se stávají běžnými 

• k psychické závislosti se začíná přidružovat fyzická 

• snižuje se schopnost pití ovládat a zastavit 

3. stadium - rozhodné (kritické) 

• tolerance organismu vůči množství alkoholu v krvi je stale dobra 

• objevuji se poruchy paměti (tzv. okna) 

• při nedostatku drogy se objevuji abstinenční příznaky 

• jedinec pije už také v soukromí a na pracovišti 

• začínají se stupňovat sociální konflikty a problémy spojené s pitím (alkoholici mají 

problémy proto, že pijí, nikoli proto pijí, že mají problémy) 

• výrazně se zhoršuje fyzické zdraví 

4. stadium - konečné (terminální) 

• tolerance organismu se snižuje, k opilosti stačíjen malé množství alkoholu 

• jedinec je téměř stále opilý 

• poruchy paměti se objevují častěji 

• osobní a sociální devastace je stále zjevnější 
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• objevují se alkoholické psychózy 

Závislých v tomto stadiu je na celém světe asi 1 %. Avšak rizikové pití vedoucí k 

poškozovaní organismu je ve vyspělých zemích mnohonásobně vyšší (uvádí se až 40% 

dospělé populace) . 

Alkohol a problémy s ním spojené existovaly již ve starověku a existují dodnes, i 

když v současnosti s o mnoho negativnějšími dopady. Dělali bychom si velké iluze, 

kdybychom tvrdili, že se nám tento společenský problém podaří v budoucnu vymýtit. 

Naopak neustále se rozevírající nůžky mezi vrstvou bohatých a vrstvou chudých, 

mohou způsobit, že lidé, kteří se ocitnou v dlouhodobě trvajících sociálních problémech 

propadnou alkoholu, rozvrátí se další rodiny a alkohol si vyžádá další daně na lidských 

životech. Problémem je i fakt, že někteří alkoholici přecházejí na drogy, což může 

danou situaci ještě více zkomplikovat. Proto je nutné, aby společnost před problémem 

alkoholismu i drog neuhýbala pohledem a neodkladně společnými silami tyto problémy 

řešila. 

II. Péče o handicapované v naší společnosti 

Motto: 

"Smysl člověka je sloužit, celý náš živo! je služba. " 

N. V. Gogol 

II.1 Legislativa 

Systém poskytování sociální péče stojí v současné době před velkou změnou 

v podobě nového zákona o sociálních službách, na který čeká veřejnost již déle než 12 

let. Na počátku tohoto roku byl zákon schválen v Parlamentu ČR, Senátem ČR a také 

presidentem naší republiky a od 1.1.2007 vstoupí v platnost. Novému zákonu ale ještě 

chybí prováděcí vyhlášky, které snad vyjdou do září 2006. Nyní tedy stojí organizace 

poskytující sociální služby před velkou neznámou, co bude dál. 
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Protože se ještě stále státní zařízení řídí stávajícím právními předpisy, předkládám 

v následujících odstavcích zkrácenou podobu obou zákonů, ze které je na první pohled 

patrné, že nový zákon zcela změní systém poskytování sociálních služeb v ČR. 

11.1.1 Stávající legislativa 

Poskytování sociální péče se v současnosti opírá o Vyhlášku Ministerstva práce a 

sociálních věcí č.18211991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a 

zákon České národní rady o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení. Systém 

úhrad za poskytovanou péči řeší Vyhláška MPSV č.8211993 Sb., o úhradách za pobyt 

v zařízeních sociální péče. 

Výňatky z Vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se 
provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti 
orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 

Část čtvrtá 

zařízení sociální péče 

Díl první - Ústavy sociální péče 

§ 65 - Ústavy pro mentálně postiženou mládež 

1. Ústavy pro mentálně postiženou mládež jsou určeny pro děti a mládež ve věku od tří 

do dvaceti šesti let, výjimečně i déle. Přijímají se i občané, kteří jsou postiženi též 

tělesnou, nebo smyslovou vadou. V těchto ústavech se též vykonává ústavní nebo 

ochranná výchova mentálně postižené mládeže. 

2. Do ústavů pro mentálně postiženou mládež nelze přijímat děti a mládež, jejichž 

opožděný rozumový vývoj je následkem výchovné zanedbanosti nebo u nichž 

dochází k akutním projevům psychických poruch ohrožujících okolí. 

3. Diagnostické oddělení v ústavech pro mentálně postiženou mládež nebo ústav pro 

mentálně postiženou mládež vyčleněný pro diagnostické účely se zřizuje pro 

zabezpečování speciálně pedagogické, psychologické, lékařské a sociální 

diagnostiky. Do těchto oddělení nebo ústavů se přijímají zejména postižené děti a 

mládež před umístěním do ústavů. 

§ 71 - Ústavy pro dospělé občany mentálně postižené 
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Ústavy pro dospělé občany mentálně postižené jsou určeny pro občany ve věku od 

26 let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro občany postižené vedle 

mentálmno postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují 

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

postižení mentálním postižením lehčího stupně mohou být do ústavu přijati jen tehdy, 

jestliže potřebují nezbytně ústavní péči. 

§ 72 - Domovy důchodců 

Domovy důchodců jsou určeny především pro staré občany, kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotmno stavu 

potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani 

pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro staré občany, 

kteří toto wnístění nezbytně potřebují zjiných vážných důvodů. Nemohou však být 

přijeti občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém 

zdravotnickém zařízení. 

§ 74 - Rozsah poskytované péče v ústavech 

1. Při týdenním, denním a přechodném pobytu se poskytuje v potřebném rozsahu péče 

tak jako ve stejném typu ústavu s celoročním pobytem s tím, že se při denním 

pobytu neposkytuje bydlení a při týdenním pobytu se neposkytuje bydlení ve dnech 

pracovmno klidu. Přechodný pobyt v ústavu se poskytuje, jestliže občan, který o 

umisťovaného občana pečuje, nemůže tuto péči z vážných důvodů poskytovat. Doba 

přechodného pobytu v ústavu činí nejvýše tři měsíce, pokud delší pobyt 

neodůvodňují zvlášť závažné důvody. 

2. Na ošetřovatelských odděleních v ústavech se poskytuje náročná ošetřovatelská 

péče občanům, jejichž nepříznivý zdravotní stav omezuje převážně nebo úplně 

jejich schopnost sebeobsluhy. Náročnou ošetřovatelskou péčí se rozumí pravidelná 

pomoc hlavních nebo všech životních úkonech. 

§ 75 - Podmínky pro přijetí do ústavu 

1. Do ústavů se přijímají občané, kteří potřebují vzhledem ke svým sociálním 

poměrům a zdravotnímu stavu ústavní sociální péči. Zdravotní postižení 
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podmiňující a vylučující přijetí do ústavu jsou uvedena v příloze č. 7, která je 

součástí této vyhlášky. 

2. Občané, kteří jsou zletilý a nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, mohou 

být přijímáni do ústavu jen s jejich písemným souhlasem, občané nezletilí a občané 

zbavení způsobilosti k právním úkonům s písemným souhlasem jejich zákonného 

zástupce, pokud u nezletilých nejde o nařízení ústavní výchovy. 

§ 76 - Řízení o přijetí do ústavu 

1. Občané jsou přijímáni do ústavu na podkladě žádosti. Žádost podávají občané, kteří 

potřebují ústavní sociální péči, jde-li o nezletilé nebo občany zbavené způsobilosti 

k právním úkonům, jejich právní zástupce. Řízení o přijetí může být též zahájeno 

z podnětu obce, zdravotnického zařízení, občanského sdružení, církve nebo 

charitativní organizace. V případech, kdy soud nařídil ústavní výchovu nebo uložil 

ochrannou výchovu dítěte, dítě se přijme do ústavu na základě požadavku orgánu 

péče o děti příslušného okresního úřadu. 

2. Krajský úřad příslušný podle trvalého pobytu žadatele prošetří sociální a majetkové 

poměry a vyžádá dokumentaci o zdravotním stavu žadatele od příslušných orgánů 

státní zdravotní správy. Pokud nespravuje ústav vhodný pro žadatele, zašle 

neodkladně žádost jinému okresnímu úřadu nebo obci nebo vedoucímu ústavu, který 

je příslušný k rozhodnutí o přijetí. 

3. Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí do ústavu a ve vhodném ústavu je volné 

místo, obec nebo okresní úřad, který tento ústav spravuje, rozhodne o přijetí 

žadatele. Není-li ve vhodném ústavu volné místo, rozhodne o zařazení žádosti do 

pořadníku čekatelů. 

4. Obec nebo okresní úřad sestavuje pořádník čekatelů na umístění v ústavu podle 

naléhavosti umístění pro každý druh ústavu zvlášť. Při stanovení naléhavosti pořadí 

na umístění mají přednost: 

a. při přijímání do ústavu pro mládež nezletilí, u nichž soud nařídil ústavní 

výchovu nebo uložil ochrannou výchovu, a do ústavů pro mentálně postiženou 

mládež nezletilí, kteří nepříznivě ovlivňují vývoj sourozenců a kterým není 

možno poskytnout potřebnou pomoc v rodině, 
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b. při přijímání do ústavů pro dospělé občany osamělí žadatelé a žadatelé příjemci 

pečovatelské služby, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku 

potřebují komplexní péči. 

5. Před rozhodnutím o přijetí žadatele zařazeného do pořadníku obec nebo okresní 

úřad prošetří, zda se nezměnily okolnosti rozhodné pro přijetí do ústavu. 

6. V rozhodnutí o přijetí do ústavu určí obec nebo okresní úřad formu pobytu. Jestliže 

žadatel ve stanovené lhůtě bez vážného důvodu nenastoupí, bude zařazen do 

pořadníku čekatelů. 

§ 77 - Nástup do ústavu 

Přijeté žadatele vyzve k nástupu ústav. Nástup do ústavu oznámí žadateli nebo 

zákonnému zástupci alespoň týden předem. Zároveň mu oznámí, které doklady musí při 

nástupu v ústavu předložit a které věci si může do ústavu vzít. 

§ 78 - Pobyt obyvatel (svěřenců) mimo ústav 

1. Obyvatel může pobývat mimo ústav po předchozím oznámení vedoucímu ústavu. 

Jde-li o obyvatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je třeba k pobytu 

mimo ústav přivolení jeho opatrovníka. 

2. Rodiče, popřípadě zákonní zástupci svěřenců ústavů pro mládež jsou oprávněni 

převzít svěřence do své péče kdykoliv po předchozí oznámení vedoucímu ústavu. U 

svěřenců umístěných na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, lze 

povolit pobyt mimo ústav jen po předchozím souhlasu orgánu péče o děti okresního 

úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu rodičů nebo občanů, u nichž se 

svěřenec zdržuje během přechodného pobytu mimo ústav. 

3. Ustanovení 1 a 2 se vztahují též na denní a týdenní pobyty. 

§ 79 - Přemístění obyvatel (svěřenců) 

Obyvatel (svěřenec) ústavu může být přemístěn do jiného ústavu jen se svým 

souhlasem nebo souhlasem zákonného zástupce, pokud tomu nebrání zdravotní důvody. 

§ 80 - Ukončení pobytu v ústavu 

1. Pobyt v ústavu končí na .základě písemného oznámení obyvatele nebo jeho 

zákonného zástupce, rozhodnutím obce, okresního úřadu nebo vedoucího ústavu 
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příslušného k takovému rozhodnutí o přemístění do jiného ústavu nebo o propuštění 

obyvatele (svěřence) z ústavu nebo úmrtím obyvatele (svěřence). 

2. Obyvatel (svěřenec) ústavu může být propuštěn, jestliže i po opětovném napomenutí 

hrubě porušuje ústavní pořádek nebo jestliže další poskytování ústavní péče není 

účelné nebo potřebné. Pobyt obyvatele (svěřence) není možno v těchto případech 

ukončit, jestliže o něho není jinak řádně postaráno a je plně odkázán na pomoc 

společnosti. 

3. Postup při úmrtí obyvatele (svěřence) ústavu upravují zvláštní předpisy. Pohřeb 

zemřelého obyvatele (svěřence) ústavu zabezpečí ústav, pokud ho nezabezpečí 

nejbližší příbuzní nebo někdo jiný. 

4. Majetek zemřelého sepíše neodkladně vedoucí ústavu nebo jím pověřený pracovník 

za účasti dvou svědků a převezme do úschovy ústavu. 

II.1.2 Nový zákon o sociálních službách 

Od l.ledna 2007 vstoupí v platnost nový zákon o sociálních službách, který byl 

tvořen od roku 1991 a v průběhu let měl několik různých podob. V této kapitole uvádím 

důležitévýňatkyz tohoto zákona. 

ZÁKON 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 -Vymezení některých pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) sociální službou činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc osobám, 

b) nepříznivou sociální situací. oslabení nebo ztráta schopnosti řešit z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, 

způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 

prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných 

závažných důvodů vzniklou situaci, tak, aby toto řešení podporovalo sociální 

začlenění a ochranu před sociálním vyloučením, 
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c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nepříznivý zdravotní stav, který podle 

poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a který omezuje duševní, 

smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost, 

d) přirozeným sociálním prostředím rodina a sociální vazby k osobám blízkým, 

domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a 

místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují základní sociální aktivity, 

e) plánem rozvoje sociálních služeb výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb 

osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím 

dostupných zdrojů, kdy jeho obsahem je popis a analýza existujících zdrojů a 

potřeb, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti jednotlivých 

účastníků, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze 

provést změny v poskytování sociálních služeb, 

f) zdravotním postižením tělesné, mentální, smyslové nebo kombinované postižení, 

jehož dopady činí osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

§ 2 - Poskytovatelé sociálních služeb 

(1) Poskytovateli sociálních služeb jsou za podmínek stanovených tímto 

zákonem právnické a fyzické osoby, obce, kraje a ministerstvo. 

(2) Za poskytování sociálních služeb se nepovažuje pomoc, kterou osobě 

poskytuje osoba blízká. 

ČÁST TŘETÍ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Hlava I 
Druhy sociálních služeb 

Díl 1 
Základní druhy a formy sociálních služeb 

§3 

Sociální služby zahrnují 

a. služby sociální péče, 

b. služby sociální prevence, 

c. sociální poradenství, 

d. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, 
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e. sociální rehabilitaci. 

§ 4 - Formy poskytování sociálních služeb 

(1) Sociální služby se podle své povahy poskytují v přirozeném sociálním 

prostředí osob nebo v zařízeních sociálních služeb k tomuto účelu zřízených, popřípadě 

i mimo přirozené sociální prostředí osob a zařízení. 

(2) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují zejména tato zařízení sociálních 

služeb: 

a) centra denních služeb, 

b) denní stacionáře, 

c) týdenní stacionáře, 

d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

e) domovy pro seniory, 

t) domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na návykových 

látkách, 

g) chráněné bydlení, 

h) azylové domy, 

i) domy na půl cesty, 

j) zařízení pro krizovou pomoc, 

k) nízkoprahová denní centra, 

1) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

m) noclehárny, 

n) terapeutické komunity, 

o) sociální poradny. 

(3) Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a integrační 

centra. 

(4) Sociální služby se poskytují jako služby pobytové nebo terénní. Pobytovými 

službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb; tyto 

služby se poskytují jako služby týdenní nebo dlouhodobé. Za dlouhodobý pobyt se 

považuje pobyt delší než 3 měsíce. Služby lze poskytovat též na přechodnou dobu. 

§ 5 - Základní činnosti při poskytování sociálních služeb 

1. Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: 
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a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, 

e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
. ., 

t) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

g) poradenství, 

h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

i) sociálně terapeutické činnosti, 

j) pomoc při prosazování práva zájmů, 

k) telefonická krizová pomoc. 

2. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví 

prováděcí právní předpis. 

3. Základní činnosti uvedené u jednotlivých druhů sociálních služeb v § 32 až 

45 a § 47 až 59 jsou povinným rozsahem služeb. 

4. Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další 

činnosti. Obsah fakultativních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví 

prováděcí právní předpis. 

§6 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni zajistit zdravotní péči v zařízeních 

sociálních služeb s pobytovými službami uvedených v § 28 odst. 2 písm. c) až t) . 

Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Díl 2 

Služby sociální péče 

§7 

Služby sociální péče napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem 

zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné 

míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich 

stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 
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§ 8 - Denní stacionáře 

(1) V denních stacionářích se poskytují terénní služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, osobám s chronickým 

duševním onemocněním a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

(2) Služby obsahují tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) poskytnutí ubytování, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

h) pomoc při prosazování práva zájmů. 

§ 9 - Týdenní stacionáře 

(1) V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotru'ho postižení, osobám s chronickým 

duševním onemocněním a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

(2) Služby obsahují tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

h) pomoc při prosazování práva zájmů. 
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§ 10 - DomoVy pro osoby se zdravotním postižením 

(l) V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

(2) Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

h) pomoc při prosazování práva zájmů. 

(3) Nezaopatřeným dětem se v domovech poskytuje osobní vybavení, drobné 

předměty osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím kjejich potřebám. 

Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní 

sociální podpoře. 

(4) V domovech lze vykonávat ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu podle 

zvláštních právních předpisů. 

§ II - Domovy pro seniory 

(l) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné osoby. 

(2) Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) zprostředkování kontaktu st( společenským prostředím, 

f) aktivizační činnosti, 
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g) pomoc při prosazování práva zájmů. 

§ 12 - Domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na 

návykových látkách 

(1) V domovech pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na 

návykových . látkách se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševnľho onemocnění nebo závislosti na 

návykových látkách, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

(2) Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při osobní hygieně nebo .poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

t) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 

h) pomoc při prosazování práva zájmů. 

§ 13 - Chráněné bydlení 

CI) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 

včetně duševmno onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné 

bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení. 

(2) Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

b) poskytnutí ubytování, 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

t) sociálně terapeutické činnosti, 

g) pomoc při prosazování práva zájmů. 
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Díl 7 -Úhrada nákladů za sociální služby 

§ 14 

(1) Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou 

nebo plnou úhradu nákladů. 

(3) Úhradu nákladů sociálních služeb za základní činnosti při poskytování 

sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem 

služby podle § 76. Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši 

nákladů na tyto služby. 

(4) Poskytovatel sociální služby může dohodnout spoluúčast na úhradě nákladů 

od manžela (manželky), rodičů nebo dětí osoby, které je sociální služba poskytována, 

pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. 

(5) Příjmem osoby se pro účely Óhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a 

existenčním minimu, s výjimkou příspěvku. 

§ 15 

(1) Za pobytové služby poskytované v 

a) týdenních stacionářích (§ 41) 

b) domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 42), 

c) domovech pro seniory (§ 43), 

d) domovech pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislosti na 

návykových látkách (§ 44), 

e) chráněném bydlení (§ 45), 

f) zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 60), 

hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

(2) Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní 

předpis. Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15% jejího příjmu. 

Hlava II 
Podmínky poskytování sociálních služeb 

Díl 1 
Registrace 

Oddíl! 
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Podmínky registrace 

§ 16 

(1) Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování 

sociálních služeb, není-li v odstavci 3 stanoveno jinak; toto oprávnění vzniká 

rozhodnutím o registraci. 

(2) O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu 

fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (dále jen "registrující orgán"). 

(3) Oprávnění podle odstavce 1 se nevyžaduje, jestliže poskytuje sociální služby 

nejvýše po dobu 90 dní v kalendářním roce právnická nebo fyzická osoba, která má 

sídlo na území členského státu Evropské unie. 

Oddfl2 

Registr poskytovatelů sociálních služeb 

§ 17 

(1) Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého 

zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci. 

(2) Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem 

listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru. 

(3) Registr v listinné podobě obsahuje 

a) údaje uvedené v § 68 odst. 5 písm. a) až c), 

b) dokumenty uvedené v § 68 odst. 5 písm. d) až g) a odst. 6, 

c) kopii inspekční zprávy o provedené inspekci kvality poskytování sociálních služeb. 

(4) Registr velektronické podobě obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 

písm. a) a informaci o výsledku provedené inspekce kvality. 

(5) Údaje uvedené v odstavci 4 zasílá krajský úřad ministerstvu způsobem a 

v termínech, které ministerstvo určí. 

§ 18 

Cl) Ministerstvo je správcem ústředního registru poskytovatelů sociálních 

služeb, který obsahuje údaje uvedené v § 71 odst. 4. 
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(2) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady aplikační program 

automatizovaného zpracování údajů potřebný pro vedení registru a poskytuje tento 

aplikační program krajským úřadům. Krajské úřady jsou povinny tento aplikační 

program používat. 

Díl 2 

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb 

§ 19 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni 

a) zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech a způsobu poskytování 

sociálních služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby, 

b) zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení 

pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro 

všechny osoby, 

c) plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a 

schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální 

záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování 

sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní 

stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců, 

d) vést evidenci žadatelů o sociální službu. 

§ 20 - Opatření omezující pohyb osob 

(1) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb 

osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, s vjjimkou případů přímého ohrožení 

jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně 

nutnou, která postačuje k odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a života 

jiných fyzických osob. 

(2) Poskytovatel sociálních služeb je povmen v případě použití opatření 

omezujících pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření, které vede k odstranění 

přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných fyzických osob. 
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(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby 

metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít 

opatření omezující pohyb osob. 

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího 

pohyb osob infonnovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce osoby, které jsou 

poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla svěřena na 

základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, tuto osobu, a lékaře, pokud 

bylo použito opatření omezující pohyb bez bezprostředně předcházející indikace 

lékařem. Poskytovat je povinen umožnit nahlížení do evidence podle odstavce 5 

zákonnému zástupci osoby nebo fyzické osobě, které byla nezletilá osoba svěřena 

rozhodnutím příslušného orgánu do péče. 

(5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití 

opatření omezujících pohyb osob v rozsahu 

a) jméno, příjmení a datum narození osoby, 

b) datum a čas počátku použití opatření omezujícího pohyb osob, 

c) důvod použití opatření omezujícího pohyb osob, 

d) jméno a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob použila, 

e) infonnace, zda bylo opatření omezující pohyb osob použito na základě 

bezprostředně předcházející indikace lékařem, 

t) vyjádření lékaře v případech, kdy k použití opatření omezujícího pohyb osob došlo 

bez bezprostředně předcházející indikace lékařem, 

g) datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob, 

h) záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 2. 

(6) Prováděcí právní předpis stanoví posloupnost použití opatření omezujících 

pohyb osob a fonny preventivních opatření k předcházení situacím, ve kterých je třeba 

použít opatření omezující pohyb osob. 
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Díl 3 

Smlouva o poskytnutí sociální služby 

§ 21 

(1) Osoba může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních 

služeb nebo může požádat obec, ve které má trvalý pobyt, o zprostředkování poskytnutí 

sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb. 

(2) Služby sociální prevence lze poskytovat i bez žádosti, pokud osoba 

s poskytnutím sociální služby souhlasí. 

§ 22 

(1) O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba s poskytovatelem sociálních 

služeb smlouvu. Smlouva o poskytnutí sociální služby musí být uzavřena v písemné 

formě, je-li obsahem smlouvy poskytnutí sociální služby podle § 39 až 41 nebo jestliže 

alespoň jedna smluvní strana při jednání o uzavření smlouvy projeví vůli, aby byla 

uzavřena v písemné formě. 

(2) Smlouva obsahuje vždy tyto náležitosti: 

a) označení smluvních stran, 

b) druh sociální služby, 

c) rozsah poskytování sociální služby, 

d) místo a čas poskytování sociální služby, 

e) úhradu za sociální služby a způsob jejího placení, 

f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociálních služeb, 

g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty, 

h) dobu platnosti smlouvy. 

(3) Pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a právní vztahy vzniklé 

z této smlouvy se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoru'ku o zákonném 

zástupci fYzické osoby, zastoupení na základě plné moci, právních úkonech, smlouvách, 

promlčecí době, vzniku závazku, dohodě účastníků smlouvy o změně závazku a 

uplynutí doby. 
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ČÁST ŠESTÁ 

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Hlava I 
Okruh pracovníků 

§ 23 

V sociálních službách vykonává odbornou činnost 

a) sociální pracovník, 

b) pracovník v sociálních službách. 

Hlava II 
Sociální pracovník 

Díll 
Předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka 

§ 24 

Sociálním pracovníkem je ten, kdo vykonává sociální šetření, zabezpečuje 

sociální agendy včetně řešení hmotné nouze, sociálně právních problémů v zařízeních 

poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, 

metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních 

poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, 

sociální poradenství a sociální rehabilitace. 

§ 25 

CI) Předpokladem k výkonu povolání sociálm'ho pracovníka je způsobilost 

k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle 

tohoto zákona. 

(2) Bezúhonnost se posuzuje podle § 68 odst. 3. Bezúhonnost se prokazuje 

výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců. 

(3) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálm'ho pracovníkaje 

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním studia na vyšší odborné škole 

v oboru sociální práce akreditovaném podle zvláštm'ho právm'ho předpisu, 

b) vysokoškolské vzdělání získané absolvováním bakalářského nebo magisterského 

studijního programu na vysoké škole v oboru sociální práce akreditovaném podle 

zvláštm'ho právm'ho předpisu. 
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Hlavaill 
Pracovníci v sociálních službách 

§26 

(1) Pracovníkem v sociálních službáchje ten, kdo vykonává 

a) přímou obslužnou péči o osoby spočívající v nácviku jednoduchých denních 

činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, 

prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování 

životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a 

uspokojování psychosociálních potřeb, 

b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a 

upevňování základních hygienických a společenských návyků až po jejich fixaci, 

působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a 

pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení 

osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a 

pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění 

asistenční služby a osobní asistence, 

c) pečovatelskou činnost spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem 

s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, 

zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního 

pracovm'ka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů 

a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování 

pečovatelské činnosti v územním celku. 

(2) Podmínkou výkonu činnosti pracovru'ka v sociálních službách je odborná 

způsobilost, bezúhonnost a zdmvotní způsobilost 

(3) Bezúhonnost se posuzuje podle § 68 odst 3. Bezúhonnost se prokazuje 

výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců. 

(4) Odbornou způsobilostí pracovm'ka v sociálních službách 

a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je základní vzdělání nebo střední vzdělání a 

absolvování akreditovaného specializačního kurzu v minimálním rozsahu 150 

hodin, 
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b) uvedeného v odstavci 1 písm. b) je střední vzdělání nebo střední odborné vzdělání a 

absolvování akreditovaného specializačm'ho kurzu v minimálním rozsahu 200 

hodin, 

c) uvedeného v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední 

odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání. 

I I . 2 Moderní přístupy v péči o klienta 

s rizikovým chován~ 

Měla jsem možnost účastnit se výběrového kurzu Ministerstva práce a sociálních 

věcí s názvem "Zvládání agresivity uživatelů sociálních služeb v souladu s lidskými 

právy", ktetý vycvičil průvodce dobrou praxí při práci s klientem s rizikem v chování. 

Kurz se zvětší části týkal problematiky rizikového chování v zařízeních pro klienty 

s psychiatrickým handicapem, rozhodla jsem se ve své práci nastínit ty nejdůležitější 

poznatky, které mi kurz dal. 

Definice termínu problémové chování: 

"Jedná se o kulturně abnormální chování takového stupně, frekvence a trván( že 

bude pravděpodobně ohrožena fyzická bezpečnost daného člověka nebo jiných lidí, 

nebo se jedná o chován( v jehož důsledku pravděpodobně dojde k výraznému omezení 

nebo zakázání přístupu k běžnému společnému vybavení. " 

Emerson 1995 

Problematické chování by se vždy mělo řešit pouze schválenými postupy (nový 

zákon o sociálních službách na tyto postupy již pamatuje). Uvádím postupy, které jsme 

na školení převzali od školitelů ze severního Irska: 

1. Fyzická intervence 

Definice: 

"Jakákoliv metoda reagování na problémové chován( která zahrnuje využití 

určitého stupně přímé fyzické síly k omezení pohybu či mobility. Předpokládá se, že 

osoba, vůči které je síla uplatňována, klade odpor. « 

Formy fyzické intervence - zásahu: 
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~ zabránění člověku v chůzi za použití ruky, držení (Příklad: kladná -

zabránění vstupu do vozovky; záporná - úmyslně postavená překážka -

židle atd.) 

~ zabránění člověku, který se rozhodl opustit určitý prostor (příklad: kladná -

skok z okna; záporná - zabránění chůze z denní místnosti do ložnice) 

Právní aspekt: 

Jakákoli intervence může být důvodem k obvinění: 

~ z napadení a ublížení na zdravÍ 

~ z omezování osobní svobody 

Pokud je použití fyzické intervence nezbytné, musí být rozumné vzhledem k dané 

situaci a síly musí být použito v nejmenší míře nutné k zabránění nebezpečí hrozícímu 

klientovi nebo dalším osobám. 

Použití fyzické intervence musí být pečlivě zdokumentováno. 

Kdy použít .fYzickou intervenci? 

Při snaze zabránit ublížení na zdraví 

~ samotnému klientovi 

~ ošetřujícímu personálu 

~ ostatním klientům 

~ jiným osobám 

~ ničení majetku ~ vlastního nebo cizího 

2. Deeskalace 

Definice: 

"Složitý interaktivní proces, ve kterém je pacient přesměrován do klidnějšího 

osobního prostoru. " 

Při jejím používání je třeba využít: 

~ Slovní reakce 

~ Nonverbální reakce 

Stevenson 1991 

Je velice potřebné, aby zaměstnanci byli proškoleni v otázkách deeskalace 

potenciálně násilných situací. 
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Ministerstvo zdravotnictví ve své směrnici o restriktivních fyzických intervencích 

(červenec 2002) stanovuje, aby použití restriktivní fYzické intervence bylo 

minimalizováno zavedením preventivních strategií, které zahrnují "využití 

zmírňovacích technik k zabránění jakékoli další eskalaci". 

Cíle: 

}o- posouzení emočního stavu klienta 

}o- identifikace hlavních spouštěcích faktoru 

}o- snížení úzkosti/hněvu 

}o- udržování verbální interakce- komunikace 

}o- řešení problému 

Součástí práce s klientem s rizikem v chování je AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ: 

Jaké máme možnosti dát najevo klientovi, že nás zajímá, že mu nasloucháme, že 

jsme na příjmu? 

1) Klademe otázky - dáváme mu prostor na to, aby je mohl zodpovědět a 

promýšlet. 

2) Vyslechneme ho. 

K tomu slouží techniky aktivního naslouchání: 

}o- oceňování 

}o- zrcadlení pocitů 

}o- parafrázování 

}o- shrnování 

Oceňování - jde o to ocenit cokoli, co lze, kdyby to bylo ,jen" to, že přišel, že to 

ještě nevzdal - vyjadřujeme mu tím respekt + zplnomocňujeme ho, dáváme najevo, že 

to ještě má ve svých rukách. 

Zrcadlení pocitů - zde jde o to zaregistrovat a pojmenovat emoce, které klient 

dává najevo - např. "To jste asi musela být hodně rozzlobená, že jste měla zbytečnou 

cestu ... " 

Cílem je dát klientovi najevo porozumění pro jeho prožívání (což neznamená, že 

zároveň schvalujete jeho jednánI). 
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Parafrázování - např. "Rozumím tomu dobře tak, že byste si přál, aby ... " 

Lze použít vlastních slov a nebo i slov klientových. Cílem je dát najevo 

porozumění a máme možnost ověřit si, zda mluvíme oba o tomtéž, zda jsme porozuměli 

dobře. 

Shrnování - na konci, ale i v průběhu rozhovoru, zvláště když klient přichází s 

mnoha tématy - např. ,,Mluvili jsme o tom a o tom, dohodli jsme to a to, já udělám do 

příště toto, vy toto." 

Důležité otázky - k poruchovému chování: 

1. Vnímají všichni pracovníci, kteří mají zkušenosti s poruchovým chováním 

klienta, toto jeho chování jako problém? 

2. Jedná se skutečně o poruchové chování, nebo máme co do činění s jiným 

problémem? 

3. Vzniká potřeba znovu definovat poruchové chování? 

4. Máme co do činění s poruchovým chováním anebo s poruchovým vnímáním 

normálního chování? 

5. Je k dispozici analýza poruchového chování klienta? 

6. Je možné, že příčinou poruchového chování je zdravotní problém? 

7. Je možné, že příčinou poruchového chování je psychiatrický aspekt? 

8. Je možné, že existují příčinné souvislosti mezi poruchovým chováním klienta 

ajeho fyzickým prostředím? 

9. Je možné, že existují příčinné souvislosti mezi poruchovým chováním klienta 

a ostatními členy skupiny, ve které žije? 

10. Je možné, že existují příčinné souvislosti mezi poruchovým chováním klienta 

a přístupem k němu? 

11. Je možné, že existují příčinné souvislosti mezi poruchovým chováním klienta 

a denními či týdenními činnostmi v programu klienta? 

12. Potřebuje klient speciální druh terapie? 

Kruh - veškeré lidské chování se odehrává v kruhu nebo ve spirále, také řešení 

problému je neustále cirkulující záležitost: 

1. DefInice problému 

2. Sběr informací a stanovení diagnózy 
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3. Plánování péče a dosažených cílů 

4. Systematické provádění plánů péče 

5. Zhodnocení 

Nový kruh: 

1. Znovu definovat problém 

2. Sběr informací a úprava diagnózy 

3. Úprava plánu péče a nových cíl~ které mají být dosaženy 

4. Systematický výkon upraveného plánu péče 

5. Zhodnocení 

Nový kruh 

1. Atd. 

Vzhledem k postupující humanizaci společnosti a zvyšujícím se nárokům na 

důstojnost uživatelů poskytovaných služeb a v harmonizaci přístupů se zeměmi 

Evropského společenství bylo z iniciativy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

přistoupeno v historii poprvé k nastavení limitů omezování pohybu uživatelů sociálních 

služeb. Nastavení pravidel požadovaly kompetentní orgány EU s oprávněnou kritikou 

jejich absence v zařízeních sociální péče v ČR. MPSV vycházelo při tvorbě znění 

předpisu jak ze snahy ochránit uživatele před zneužíváním prostředků omezujících 

pohyb, tak ze snahy ochránit pracovníky zařízení sociální péče před nemožností 

kompetentně zasáhnout v situaci zvýšené agresivity uživatelů. 

Restriktivní (omezující) prostředky (opatřemj dosud byly používány v zařízeních 

sociální péče bez zjevné kontroly, a to i v situacích, kdy k ohrožení života či zdraví 

přímo nedocházelo. Opatření omezující pohyb osob jsou všechna opatření, která zamezí 

člověku svobodně a bez omezení se pohybovat v rámci zařízení. Zamezí mu svobodně 

opustit lůžko, místnost apod. a omezí tak svobodný projev jeho vůle. 

Jsou známy prostředky mechanické, fyzické a chemické. 

Fyzické (úchopy, držení rukama) - nejsou zneužitelné k prevenci ani k trestu, 

ani k úlevě v práci personálu, ale musí být profesionální a šetrné. 

Mechanické - zejména kurty, řemeny, svěrací kazajky, klecová lůžka, izolační 

místnosti,zamčcné dveře a všechny další mechanické zábrany volného pohybu člověka. 

Chemické - např. neuroleptika, hypnotika. 
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K omezení pohybu uživatele lze přistoupit pouze tehdy, když byly bez úspěšného 

výsledku vyzkoušeny všechny ostatní možné strategie zabránění takovému jednání 

uživatele, kterým ohrožuje zdraví či život svůj nebo jiné osoby a rizika vyplývající z 

neomezení pohybu uživatele jsou větší než rizika vyplývající z jeho omezení. V případě 

použití omezovacího opatření v situaci, kdy není nutné chránit zdraví či život člověka, 

dochází k tomuto použití v rozporu s jeho lidskými právy. 

Opatření omezující pohyb člověka musí být použito pouze za odborného dohledu 

lékaře, který uživateli průběžně poskytuje léčebnou péči, a může být použito jen na 

dobu nezbytně nutnou. Dobou nezbytně nutnou se rozumí doba, po kterou trvá situace 

ohrožení života či zdraví uživatele či jiné osoby. Rozsah a povaha omezení musí být 

přiměřená míře aktuálního ohrožení a individualitě uživatele a musí být ukončeno hned, 

jak pomine situace ohrožení. 

O použití opatření omezujícího pohyb uživatele informuje zařízení zřizovatele 

zařízení bez zbytečného odkladu. Způsob a pravidla podávání informací jsou věcí 

dohody mezi zřizovatelem a poskytovatelem sluzoy. 

O použití opatření omezujícího pohyb uživatele informuje poskytovatel bez 

zbytečného odkladu zákonného zástupce uživatele. Způsob a pravidla podávání 

informací· jsou věcí dohody mezi poskytovatelem služby a zákonným zástupcem 

uživatele služby. 

K prevenci situací, které by mohly vést k nutnosti omezit pohyb uživatele s 

cílem ochránit jeho zdraví či život patří: 

~ analýza. individuálních potřeb uživatele a naplňování těchto potřeb 

~ vytvoření individuálních plánů péče pro uživatele~ jejich pravidelné 

týmové zhodnocování a důsledné naplňování 

~ zajištění stejných přístupů k uživateli všemi pracovníky v situacích, které 

by mohly vést nebo vedou k užití opatření omezujícího pohyb uživatele 

~ strategie deeska1ace nebo "zmírňování", které mohou odvrátit potřebu užití 

opatření omezujících pohyb pro uživatele 

~ zajištění vzdělávání pracovm1ai v péči o uživatele s rizikem v chování 

~ zavádění standardů kvality do zařízení 

~ posílení množství a odbornosti pracovníků v zařízení s ohledem na 

umístění uživatelů s problémovým chováním 

~ zajištění kvalitní diagnostiky pro uživatele ajejí revize 
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~ vytváření příležitostí pro uživatele k zapojení do smysluplných aktivit, 

které zahrnují možnost volby a pocit z úspěšného splnění úkolu 

Uživateli, který je vystaven situaci použití opatření omezujícího pohyb osob, 

je nutné: 

~ poskytnout zvýšenou odbornou péči 

~ revidovat způsob poskytované péče 

~ hledat možnosti a způsoby zkvalitnění péče v souladu s jeho potřebami 

Pravidla šetrné sebeobrany 

Obecné zásady: 

1. Zařízení musí mít písemně zpracována pravidla používání fYzických zásahů. 

2. S těmito pravidly musí být klient seznámen před příchodem do zařízení. 

3. Uživatel by měl tyto postupy chápat a souhlasit s nimi. 

4. U klient14 u kterých se objevuje zvýšené riziko agresivního jednání, má 

zařízení zpracován individuální plán prevence a krizový plán jednání v 

krizových situacích 

5. Nedokáže-li klient dát kvalifikovaný souhlas, postupuje se podle této metodiky 

a v nejlepším zájmu klienta. 

Pravidla zásahu 

~ Fyzické zásahy se používají v aktuální situaci ohrožení zdraví nebo života 

klienta či jiné osoby. 

~ Cílem je uklidnit klienta, vytvořit klientovi pocit, že to, co konáme, je ve snaze 

mu pomoci. 

~ Fyzické zásahy jsou jedním z krajních opatření. Snižování napětí uživatelů je 

třeba dosahovat především prevencí, přístupem, komunikací, úpravou 

prostředí, analýzou potřeb, prevencí rizik, individuálním plánováním. 

~ Správnost provedení zásahu se zvyšuje důkladným vyškolením, nacvičením 

reakcí a supervizí. Bez takového řádného výcviku nelze správnost zásahů 

garantovat. 

~ Za následky svého jednání nese odpovědnost pracovník (pracovníci), který 

(kteřI') zásah provádí (provádějí). Při zásahu stále udržujeme s klientem slovní 

kontakt a snažíme se ho uklidnil. 
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~ Základnímu cíli - zklidnění klienta - přizpůsobujeme obsah i způsob slovního 

projevu - tón, výška, hlasitost, vhodná slova. 

~ Pokud je u zásahu více osob, vybereme vyjednavače: osobu, které klient 

důvěřuje. 

~ Kvalitní zajištění zásahu vyžaduje potřebný počet pracovníků (zpravidla 2 -

5). Bez potřebného počtu pracovníků nemůže být zásah kvalitně a bezpečně 

proveden v souladu s metodikou. 

~ Je nezbytné vzít v úvahu fyzický a zdravotní stav klienta. 

~ V průběhu zásahu se nesnažíme zamezit pohybu klienta, neznehybňujeme. 

Pohybujeme se s klientem. 

~ Při zásahu si stále uvědomujeme, zda chráníme citlivá a pro zranění riziková 

místa těla klienta (hrudník, prsa - nesmíme zabránit volnému dýchání, smysly 

- oči, uši, pusa, nos, vnitřní strana ruky - možnost vzniku podlitin, ledviny

bolestivé, vnitřní strana kolena, prostor pod kotníky - možnost protlačem'). 

~ Při zásahu také zpravidla nezalaýváme klientovi oči a uši, nebo_hrozí riziko, 
I 

že propadne panice a jeho stav agrese se ještě zhorší. 

~ Je velmi vhodné, aby u zásahu byla přítomna osoba stejného pohlaví, jako je 

klient Zvýší se tím pocit klientova bezpečí a důstojnosti. 

~ Doba fyzického zásahu by neměla přesáhnout 7 - 8 minut 

)- Při zásahu neustále vyhodnocujeme situaci a snažíme se odstranit příčinu 

agrese klienta (např. odstranění zdroje agrese - další osoby, opuštění místa 

agrese ... ). 

~ Problémovému jednání předcházíme především kvalitní prevencí. 

~ Každý zásah je po skončení zdokumentován, je provedena analýza situace a 

jsou přijata preventivní čijiná opatření. práce s klientem s rizikem v chování 

Tato pravůlla a .fYzické úchopy mohou vyučovat pouze účastníci výše zmíněného kurzu! 
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B PRAKTICKÁ ČÁST 

III. Zmapování zařízení rezidenční péče ve středočeském kraji 

Motto: 

"Člověk má vědět, co bude dělat, až nebude moci dělat to, 

co dělá dosud. " 

Ferguson 

Středočeský kraj je největším samostatným územně správním celkem české 

republiky. Jeho rozloha II 014 km2 zabírá téměř 14 % území České republiky. K 

31. březnu 2005 žilo ve Středočeském kraji 1 146343 obyvatel. Tento velice různorodý 

region v centrální části Čech, jedinečný a mnohotvárný, obklopuje hlavní město Prahu. 

Na rozdíl od ostatních krajů ležíjeho sídlo v kraji sousedním, na území Prahy. 

Statistické údaje o Středočeském kraji: 

• Rozloha (2003) - II 016 km2 

• Počet obcí/měst (31.12.2003) - 1146 
• Počet obyvatel (30.6.2004) - 1 138 571 
• Hustota zalidnění (2002) - 102 obyv.lkm2 

• Střední délka života MlŽ (2001) - 71,6n8,0 
• Podíl obyvatel s VŠ (2003) - 7% 
• Registrovaná míra nezaměstnanosti (31.3.2005) - 6,6% 

Na území Středočeského kraje působí celkem 115 zařízení sociálních služeb, jejichž 
provozovatelem je 

• ve velké většině kraj, 
• v mnohem menší míře úlohu poskytovatele těchto služeb zajišťují obce, církev a 

nestátní neziskové organizace, 
• na úseku terénních sociálních služeb pro seniory působí v této oblasti také soukromé 

fYzické osoby. 

Dle internetových stránek Českého statistického úřadu Středočeský kraj zaujímá 
třetí místo v počtu. zařízení poskytujících sociální služby_Nejvíce zařízení sociálních 
služeb má Moravskoslezský kmj (161) a druhé místo patří Jihomoravskému kmji (136). 
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III.1 Systém přijímání nových klientů 

Ve Středočeském kraji se nachází 35 domovů důchodců a 22 ústavů sociální péče 

a 3 spojená zařízení, jejichž zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem 

v Praze, Zborovské ulici Č. ll. V domovech důchodců provozovaných krajem (jejichž 

priiměmá kapacitaje 98 míst) bylo k 31.12.2005 umístěno 3 60l seniorii. Dále je zde 

24 domovů pro seniory a domovů pro handicapované s celoročním pobytem, jejichž 

zřizovatelem jsou města nebo církevní či jiné neziskové organizace. 

Systém přijímání a následného poskytování sociálních služeb se v zařízeních 

státních (krajských) a nestátních výramě liší. 

Zatímco nestátní organizace nejprve provedou u žadatele sociální šetření v jeho 

domácím prostředí, kdy o něm nashrOmáždí co nejvíce informací a poté ho přijmou na 

7;Íkladě sepsané dohody o poskytování služeb, ve které je přesně vypsáno, které služby 

si klient přeje a bude si je hradit. O přijetí či nepřijetí žadatele tedy rozhod.ye pouze 

orgaDÍ7aCe, ta také posléze určí výši úhrady za své služby_ Tento systém není do 

31.122006 nijak právně ošetřen a organizace si mohou účtovat ú1nady za své služby 

V jakékoliv vý~ kvalita poskytovaných služeb také není nijak kontrolována. Situace se 

změní až od 1.12007, kdy vstoupí v platnost nový zákon o sociálních službách, podle 

kterého budou muset mít všechny organizace, :které posk:ytIyí na území České republiky 

sociální péči registraci od příslušného krajského úřadu. 

Naproti tomu zařízení, která zřizuje stát nebo krajské úřady nemohou nyní příjem 

nových klientů téměř vůbec ovlivnit. Rozhodnutí o zařazeni do pořadm1m čekatelů a 

příjmu vydává jejich zřizovatel na základě správního iízení. Obsahem tohoto správního 

řízení by mělo být sociální šetření· u budoucího žadatele, které provádí pracovnice 

krajského úřadu a posouzení zdravotního stavu lékaře~ se ktetým má krajský úřad 

smlouvu. Otázkou je nakolik je pracovnice krajského úřadu schopná provést skutečně 

důkladně 'Sociální šetření II žadatele, rozhod1Ůe-li o umisťování žadatelů do 4 zařízení 

v různých koutech kraje. Troufám si ňci, Žl! pokud by skutečně chtěla provést kvalitní 

šetření u všech klientů, nebyla by na svém pracovišti nikdy k zastižení, protože by 

neustále objížděla žadatele. K dobrému výkonu své práce by tedy potřebovala 

samostatné :auto s řidičem a přenosný počítač, aby cestou od jednoho žadatele ke 

druhému mohla své zjištění zapisovat. Poté, co referentka krajského úřadu nashromáždí 

potřebná data o žadateli - sociální šetření, aktuální důchodový výměr a vyjádření lékaře, 

vydá na základě doporučení nebo nedoporučení schvalujícího lékaře rozhodnutí o 
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zařazení do pořadníku č.ekatelů o umístění nebo žádost zamítne. Tento postup trvá 

zhruba tři týdny a organizace, která na konci celé mašinérie klienta přijme se ho vůbec 

neúčastní - nemůže tedy žádným způsobem ovlivnit koho může přijmout a koho ne. 

V příloze č.7 k vyhlášce MPSV č.182/1991 Sb. je sice seznam kontraindikujících 

diagnóz k přijetí do domova důchodců nebo ústavu sociální péče, ale v praxi není tato 

vyhláška důsledně dodržována. Organizace, která poskytuje sociální služby se o novém 

čekateli na její péči dozví z pořadníku čekatelů, který vede krajský úřad, nebo až když 

se v ní uvolní místo a úřad jí zašle žádost klienta, který je právě v pořadí. Pokud po 

přijetí žadatele organizace zjistí, že je nový klient na volné místo zcela nevhodný, 

nemůže už s tímto faktem nic· dělat, není totiž účastníkem správního řízení a nemůže se 

vůči rozhodnutí odvolat. I tento sytém bude naštěstí změněn od ledna roku 2007. 

Nejčastěji se tedy potýkají s problémy, které vznikly na základě nevhodně 

přijatých klientů organizace, které zřizuje krajský úřad, proto se budu v následující části 

věnovat pouze jim. 

III.2 Vyčíslení klientů s duševní poruchou a 

závislých na alkoholu v organizacích 

Středočeského kraje 

Následující tabulky obsahují základní informace o organizacích zřizovaných 

krajským úřadem a počtech klientů s kontraindikujícími diagnózami v jednotlivých 

zařízeních /jsou vyznačeny červenou barvou!: 

46 



typ péče s diagnózou podle mobility 
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~ ~ ~ 1/1 -o 
~ E o 

~ o o o Cl. 1/1 E 

DO Jankov 60 20 26 13 O 29 O 20 3 1 13 26 20 

DO Benešov 100 O O 36 O O O 36 34 O 32 52 7 

DO Vlašim 104 29 36 39 O O O 24 2 2 4 52 48 

DO Vojkov 112 16 52 40 22 41 27 48 41 2 40 52 16 

DO Hostomice-Zátor 76 34 23 19 O 44 O 17 27 5 15 16 44 

DO Zdice 71 25 33 13 O O O 32 4 O 13 33 25 

DO Slaný 48 O O O 48 O O O O O O O O 

DO Velvary 101 59 30 13 O 20 34 14 20 2 13 30 59 

DO Unhošť 138 58 31 44 O O O 71 93 4 44 31 58 

DO Smečno 147 100 35 12 O 30 50 45 O 10 12 35 100 

DO Švermov 172 74 39 11 48 O O 35 85 5 38 47 87 

DO Hačka-Oleška 76 39 28 9 O O O 35 3 1 9 28 39 

DO Rataje n. S. 22 11 10 1 O O O 1 15 1 1 10 11 

DO Barbora 71 31 30 10 O 14 9 12 14 O 10 30 31 

DDVidim 70 41 17 11 36 16 20 18 4 10 11 17 41 

DO Všestudy 51 28 8 9 6 27 O 25 27 1 9 8 28 

DO Dolní Cetno 48 17 29 2 7 7 3 18 O 5 5 26 17 

DO Modrý kámen 84 17 60 7 O 38 5 60 O 4 7 58 19 

DO Luštěnice 124 37 47 40 25 44 11 30 44 2 47 34 43 

DO Mladá Boleslav 80 36 26 18 24 29 5 6 O O 18 26 36 

DO Lysá n. L. 160 O O O 64 O O 106 50 9 64 53 33 

DO Rožďalovice 191 48 66 20 30 20 O 54 20 9 20 53 48 

DO Poděbrady 70 55 O 15 O O O 17 21 1 8 22 31 

DO Říčany 45 35 O 10 O O O 8 8 5 10 14 21 

DO Panenské Břežany 44 34 O 10 O O O 15 1 1 29 8 7 

DO Jenštejn 176 55 58 63 O O 17 70 73 3 78 49 49 

DO Úvaly 47 10 27 10 O O 2 19 14 O 10 27 10 

DO Jílové 44 27 11 6 O O O 6 15 O 6 11 27 
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DD Hostivice 65 20 20 O 25 O O 39 15 O 10 23 32 

DD Rudná 55 35 6 14 O O O 13 20 O 8 23 22 

DD Kytín 70 43 O O 24 O O 32 11 4 15 27 25 

DD Sedlčany 300 180 66 O 54 O O 116 111 O 78 107 115 
DD Rožmitál pod 
Třemšínem 200 98 70 46 O 14 100 84 19 16 46 70 84 

DD Dobríš 91 36 43 12 O O O 14 34 8 12 43 36 

DD Březnice 34 O O O 34 O 5 3 2 O 27 7 O 

DD Kolešovice 130 O O O O O O 47 16 7 43 20 61 

DD Nové Strašecí 68 68 O O O O O 19 6 3 31 9 27 

DD Rakovník 40 O O O O O O 12 3 O 6 19 15 
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podle 
::>obyt typ péče s diagnózou mobility 
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CD 

Ústavy sociální 
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e 
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ÚPMPM Suchomasty 50 50 O 1 15 35 50 O O O O O O 50 

ÚSP Vraný 96 96 O O 95 O 87 21 4 69 10 5 25 65 

ÚSP Ledce 94 94 O O 22 72 76 18 9 7 1 3 2 89 

ÚSP Kladno 86 51 23 12 6 80 57 14 4 11 O 2 4 80 

ÚSP Smečno 109 109 O O 107 51 106 10 15 3 O 2 7 98 

ÚSP Buda 47 47 O O 15 32 44 13 6 3 O 3 8 36 

ÚSP Bylany 66 62 3 4 35 31 69 31 11 69 O 15 15 39 

ÚSP Červený Hrádek 66 66 O O 66 66 64 4 2 66 O 5 4 57 

ÚSP u Bartoloměje 46 16 30 3 43 43 43 6 6 O O 3 O 40 
USP Rataje n. S. -
Iváň 60 60 O O O O 60 3 3 35 3 O 7 53 

ÚSP Barbora 56 56 O O 56 56 56 7 5 36 2 4 12 40 

ÚSP Neratovice 31 O O O O O O 31 3 3 O 31 O O 

ÚSP Chlumín 25 O 17 O O 17 17 O O O O O 2 15 

ÚSP Lipník 30 16 14 O ano ano 26 4 O O O O O 30 

ÚSP Kurovodice 94 99 O O O 99 87 12 7 11 O 7 5 86 
Centrum Mladá 
Boleslav 106 11 16 77 10 104 104 26 44 2 O 10 8 86 

ÚSP Milovice 76 68 O 8 37 36 68 39 5 10 1 31 5 37 

ÚSP Brandýs n. L. 100 100 O O 99 60-70 95 7 8 98 3 23 16 60 

ÚSP Psáry 75 72 2 3 21 56 77 15 5 10 O 5 7 65 

ÚSP Nalžovice 50 50 O O 21 29 48 2 O O O O 5 45 

ÚSP Kamýk n. V. 15 O 15 1 10 14 14 8 5 2 O 3 5 6 

ÚSP Svatý Jan 48 48 O O 19 29 17 31 O O O 2 9 37 

ÚSP Zavidov 33 33 O O O 33 30 O O 3 O O O 33 

ÚSP Jesenice 65 65 O O 65 65 55 15 26 11 O 7 10 48 
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Grafy dole zobrazují poměr klientů s psychiatrickým handicapem, závislých a 

klientů bez kontraindikujích diagnóz v domovech důchodců a ústavech sociální péče 

zřizovaných Krajským úřadem Středočeského kraje. Obzvlášť v případě psychiatricky 

nemocných v domovech důchodců jde o alarmující čísla, neboť tvoří více než jednu 

třetinu všech klientů. N případě ústavů sociální péče, kde suma také přesáhla jednu 

třetinu je předpoklad, že alespoň polovina z psychiatricky nemocných bude mít smíšené 

diagnózy kombinované s mentálním postižením.! 

Potet klientů 

1200 

1000 

Počet klientů 

Domovy důchodců 

Ústavy sociání péče 

D Bezzávislosti a PSYch::J 
• Psychiatrické diagnózy 

O Závislost na alkoholu 

--------------1 a Bez psych. diagnóz 
• Psychiatrické diagnózy 
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IV. Domov důchodců Rožďalovice - ústav, který by mohl být 

z části změněn na ústav pro klienty s psychiatrickým 

onemocněním a závislé na alkoholu 

Motto: 

"Bydlení je především proces, ne statistická data . .. 

M. Diecková 

IV . 1 Popis současného stavu 

Domov důchodců v Rožďalovicích má kapacitu pro 191 klientů, z nichž 2/3 jsou 

ženy. Sociální péče je klientům poskytována ve dvou budovách - "Zámku" a 

"Klášteře" . 

Zámek je domovem pro 140 klientů , z toho jich 20 využívá speciálních služeb na 

oddělení pro klienty se stařeckou demencí. Je zde také kuchyň, prádelna a technicko

hospodářské zázemí. Zámek je třípodlažní budova ze 17. století, která je státní 

památkou - nesmí se zde tedy provádět žádné zásadní stavební úpravy, které by narušily 

ráz historické budovy. Pokoje pro klienty jsou tedy převážně vícelůžkové se společným 

sociálním zařízením na chodbě. V druhé části domova - klášteře - žije 51 klientů. 

Klášter prošel na počátku 90. let 20.stol. významnou rekonstrukcí, jsou zde převážně 

jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a balkonem nebo terasou. 

Všichni klienti domova mají zajištěnou komplexní lékařskou péči, rehabilitaci, pro 

volný čas ergoterapii a jiné volnočasové aktivity. Pravidelně se zde také konají kulturní 

představení, zejména koncerty (vážné, lidové, dechové, ale i populární hudby) a taneční 

zábavy. Klienti mají také možnost navštěvovat divadelní představení, jezdí na společné 

výlety a dovolené, pravidelně chodí na procházky po okolí, účastní se různých 

regionálních akcí. Pravidelně se zde konají přednášky v rámci Univerzity volného času. 

Několikrát týdně sem dochází katolický farář, v kapli zámku se konají mše nejen pro 

klienty zámku, ale i pro veřejnost. 

Na zámku i v klášteře je zřízen malý obchůdek, ve kterém si nejen klienti, ale i 

zaměstnanci a široká veřejnost mohou koupit potraviny, hygienické a drogistické zboží 

a denní tisk a časopisy. 
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Čekací doba na umístění je v současné době okolo 5-ti měsíců, ale pokud chce 

žadatel pouze jednolůžkový pokoj, čeká i několik let. Klienti jsou zde pomalu z celé 

ČR, což je způsobeno zejména tím, že jde o velmi velké zařízení, které je sou spádovou 

oblast předimenzované. Klienti, kteří jsou z Prahy, Ostravy, Pardubicka a Kutnohorska 

svým nástupem do domova zcela ztratili kontakt se svým okolím. 

Zámek byl původně sídlem Pánů z Ronova, kteří zde vybudovali jednopodlažní 

rezidenci. Ti později zámek prodali rodu Lobkoviců, kteří provedli zásadní přestavby a 

dali zámku dnešní třípodlažní podobu.. Právě Lobkovicové zde postupně zbudovali 

ošetřovatelský ústav pro všechny potřebné. U zrodu zařízení stála kněžna Helena 

Lobkovicová, která sem v polovině 19.století přizvala sestry milosrdné z řádu sv. Karla 

Boromejského. Tyto sestry zde potom více než sto let pečovaly o nemocné a staré 

občany. Původně k péči o nemocné sloužil jen klášter, kde také sestry milosrdné 

bydlely, ale protože šlechta postupem času zámek nevyužívala, rozšířil se pečovatelský 

ústav i tam. Dne 21.5.1935 řád sv. Karla Boromejského zámek koupil ze cenu na tu 

dobu dosti vysokou - 250 000 Kč. V 50. letech 20. stol byl zámek zestátněn a 

v šedesátých letech· musely boromejky odejít. V té době byl také nynější domov 

důchodců nazván ústavem pro chroniky a kromě nemohoucích seniorů zde žili mentálně 

postižení a lidé s různými psychiatrickými diagnózami. Na konci 60.let byl ústav 

přejmenován na domov důchodců, ale lidé s různými psychiatrickými a dalšími 

handicapy sem byli i nadále přijímáni. Nyní zde žije okolo šedesáti klientů s diagnózou, 

která přijetí do domova důchodců vylučuje - jsou to závislí na alkoholu, psychiatricky 

nemocní a mentálně postižení. 

IV.2 Návrh možné přestavby 

Jak je již napsáno v hypotéze, bylo by možné zvětšit kapacitu části DD 

Rožďalovice zvané "klášter" - na přestavbu je již zpracovaná studie. Zvětšením 

kapacity kláštera by zde našlo druhý domov 70 klientů (na místo stávajících 50). 

70 lůžek pro domov pro seniory s celoročním pobytem by měl pokrýt spádovou 

oblast 30 km od Rožďalovic, což je dostupná vzdálenost pro to, aby klienti neztratili 

vazby na své okolí. Budova kláštera prošla rekonstrukcí na počátku 90.let 20. stol. Jsou 

zde převážně jedno a dvou lůžkové pokoje s vlastním WC a sprchou a balkonem (v 

prvním patře) nebo terasou (v přízemí). V tomto trendu by se pokračovalo i při 

přístavbě dalšího patra a zadní části budovy. Ve studii je počítáno s jednolůžkovými 
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pokoji, které by tvořily vždy po 4 bytovou jednotku s kuchyňským koutem a 

společným obývacím pokojem. Vznikla by tak obdoba chráněného bydlení pro 

postižené. Pokud by si některý klient chtěl sám vařit, měl by možnost, v koupelně by 

také byla k dispozici pračka, pokud by si klient chtěl sám prát své prádlo. Klienti by tak 

měli možnost využívat jen těch služeb, které skutečně potřebují. Byli by co nejdéle 

samostatní, předešlo by se jisté rezignaci na život a péči o sebe, která může vzniknout 

díky tzv. "přepečovávání" v současných domovech. 

Ve studii na přístavbu kláštera se také počítá s místností pro duchovní účely, 

tělocvičnou, společenskými místnostmi, kuchyní a ostatním zázemím. Domov by tak 

mohl být zcela samostatný. 

Pokud by se tato přístavba provedla, mohl by se postupně "obydlet" zámek -

druhá část DD Rožďalovice, který není vzhledem ke svým dispozicím pro seniory 

nejvhodnější. Poté by se zde mohlo s poměrně malými finančními náklady vybudovat 

zařízení právě pro klienty s psychiatrickými poruchami a závislé na alkoholu. Budova je 

třípodlažní - v přízemí je oddělení pro 20 klientů se stařeckou demencí, které by zůstalo 

nezměněno, kuchyně, jídelna pro personál, malý obchůdek, kuřárna a technicko 

hospodářské zázemí. V prvním patře je velká společenská místnost, která také slouží 

jako jídelna, dále je zde kaple, prostory rehabilitace, kancelář vedoucí sestry péče 

s ordinací lékaře, kancelář sociálních pracovnic a pokoje klientů - od jednolůžkového 

až po sedmilůžkóvý. Celkem zde žije 54 klientů. Toto patro by mohlo sloužit klientům 

s psychiatrickým handicapem. Kapacita všech pokojů by se snížila, (na max. 4 klienty 

na pokoji), tím by mohlo být na patře 37 klientů, kteří by se v rámci pracovní terapie 

podíleli na zajištění chodu zařízení. Druhé patro má dvě menší jídelny a podobnou 

skladu pokojů jak patro první. Žije zde 61 klientů. I tady by se snížila kapacita na 43 

klientů, nový domov by zde n?Šli klienti závislí na alkoholu, případně s kombinací 

těchto diagnóz. loni by se aktivně podíleli na chodu zařízení. 

Nové zařízení by sloužilo mužům i ženám a bylo by určeno pouze klientům, kteří 

nejsou schopní žít samostatně doma s osobní asistencí, nebo v chráněném bydlení. Šlo 

by zejména o klienty, kteří strávili většinu života v psychiatrických léčebnách a jiných 

domovech, kde nebyli vedeni k samostatné péči o sebe sama. Je klidně možné, že se zde 

klient na tolik osamostatní, že bude moci odejít do chráněného bydlení. To se týká 

zejména psychiatricky postižených. 
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Klienti by se zde podíleli pod vedením osobních asistentů na přípravě pokrmů, 

praní prádla, údržbě zahrady a drobné údržbě budovy, pracovali by v ergoterapeutické 

dílně. Také by se mohli zapojit do pomoci pohybově handicapovaným klientům 

z domova pro seniory, které by mohli doprovázet na procházky. Tím by si osvojili 

zásady samostatné péče o sebe a své okolí, aktivně by strávili svůj volný čas, měli by 

možnost žít samostatný aktivní život. 

Přístavba budovy kláštera a změna funkce domova důchodců na zámku by jistě 

nebyla tolik finančně nákladná, jako budování nového zařízení na zelené louce. Navíc 

by se značně snížily náklady na provoz zámku, protože pokud by se klienti sami podíleli 

na jeho chodu, nebyly by tak velké náklady na personál. A moderní přístavba kláštera 

by splňovala současné požadavky na péči o seniory - zajistilo by se jejich soukromí, 

právo volby a respektovaly by se jejich individuální potřeby. 

IV.3 Názor ředitelky Domova důchodců 

Rožďalovice na přestavbu 

. Položila jsem paní ředitelce DD Rožďalovice, paní Miroslavě Honzíkové několik 

otázek týkajících se nového zařízení a dostavby kláštera: 

Vážená paní ředitelko, vím, že již několik let máte zpracovanou studii na přístavbu 

kláštera. Můžete mi prosím říct, na koho jste se obrátila s žádostí o její realizaci 

s kolikrát? 

Studii mám hotovou od roku 2001. V té době byl naším zřizovatelem Okresní 

úřad Nymburk, kterému jsem jí také předložila s žádostí o posouzení realizaci. Bohužel 

v té době neměl okres peníze a ani chuť do takové akce, protože se blížil konec jeho 

působnosti. 

Dále jsem studii předložila několikrát novému zřizovateli - krajskému úřadu. 

Vedoucího odboru sociálních věcí studie sice zaujala, ale zatím pro to kraj nic nedělá. 

Také jsem se v postupu let se studií obracela na poslance parlamentu ČR za ČSSD i 

ODS, na předsedu sociální komise při radě krajského úřadu a členy komise, na Ing. 

Vojnara z MPSV a také přímo na ministra Škromacha, který náš domov navštívil a 

jeden výtisk studie si odvezl. 
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Myslíte si, že k realizaci, nakonec dojde? 

Ze své strany jsem pro to již udělala maximum, dokonce i studii jsem nechala 

zapracovat na vlastní náklady. Ale jsem optimista a vzhledem ke koncepci MPSV a 

mým zkušenostem ze zahraničí předpokládám a věřím, že se náš záměr podaří. Jen 

nevím, jestli se toho ještě dožiji, a tím nemyslím pouze ve své funkci. 

Jaký si myslíte, že bude mít tato změna na vliv na klienty vašeho domova 

důchodců? 

Kdybych si nemyslela, že to bude změna ve všech směrech pozitivní, tak jí tolik 

neprosazuji. Bude to změna sice velká, ale přinese své ovoce na obou stranách. Velmi 

často zde musím řešit střety právě mezi našimi seniory a psychicky nemocnými nebo 

klienty v podnapilém stavu. Není tomu divu, protože mezi těmito klienty je většinou 

velký věkový rozdíl a mají úplně jiné potřeby a nároky. Tento problém by se navždy 

vyřešil a navíc by vznikla dvě nová zařízení, která by splňovala moderní požadavky 

v péči o klienty. 

Nová koncepce MPSV počítá pouze s domovy pro seniory, kde bude maximálně 

90 obyvatel a budou mít formu jakéhosi chráněného bydlení s respektem jejich 

individuálních potřeb. Také ,lidé s psychiatrickou diagnózou si zaslouží důstojný a co 

nejvíce samostatný život. 

IV.4 Kasuistiky vybraných duševně nemocných 

a závislých 

Namátkou jsem vybrala 3 klienty DD Rožďalovice, kteří byli do tohoto domova 

přijati i přes jejich kontraindikující diagnózu. Klientů s podobným příběhem je v tomto 

domově okolo šedesáti. Protože je většina Domova důchodců Rožďalovice umístěna 

v zámku, který je státní kulturní památkou a není tedy možné zde provádět větší 

stavební úpravy s cílem zmenšení pokojů, je mnohdy soužití těchto klientů s ostatními 

problematické. Pokud žije na jednom pokoji více klientů, není možné zajistit, aby měli 

všichni stejné požadavky a potřeby, vždy zde hraje velkou roli tolerance a pokud 

někomu z důvodů vlastního handicapu patřičná míra tolerance chybí, může nastat 

problém. Nový ústavpro'klienty s psychiatrickým handicapem a alkoholiky by mohl 

mnoho takových problémů vyřešit. 
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Pan v.ž., ročnlk 1939 . 

Do domova důchodců přišel z Nemocnice Městec Králové, kde rehabilitoval po 

amputaci nejprve jedné a poté druhé dolní končetiny. Obě končetiny "mu byly 

amputovány pro ischemickou chorobu dolních končetin, která byla způsobena 

nadměrným požíváním alkoholu. Pohybuje se s pomocí invalidního vozíku, 

v sebeobsluze je soběstačný. Je kuřák. 

Je rozvedený, má dvě děti, nikdo z rodiny se s ním nestýká. Nezájem blízkých 

zapříčinil také alkohol. Před hospitalizací v nemocnici žil na sklářské ubytovně 

v Novém boru, předtím žil v Poděbradech, kde také pracoval ve sklárnách. Je vyučen 

uměleckým sklářem, ale již několik let je v invalidním důchodu pro eti1ismus a s ním 

spojené zdravotní potíže. 

Po přijetí do domova důchodců se pan V. několik týdnů choval přátelsky jak ke 

svým spolubydlícím, tak k personálu, byl společenský, účastnil se výletů. Po měsíci 

pobytu měl první větší problém s nadměrným požitím alkoholu a následným porušením 

domácího řádu. Hrubě urážel ostatní klienty, ženám dělal neslušné návrhy. Po domluvě 

vedoucí' sestry a sociální pracovnice přislíbil nápravu, omlouval se. Za týden se situace 

opakovala, domluva vedoucí sestry již nestačila. Po domluvě ředitelky domova se 

několik týdnů choval dle pravidel. Ani ne za měsíc se ovšem jeho chování opakovalo a 

doby opilosti se prodlužovaly. Asi za půl roku pobytu přinesli obyvatelé ze stejného 

patra ředitelce petici, že odmítají žít s takovým klientem a sdílet s ním společné 

prostory. Vše se urovnalo přestěhováním pana V. na jiné podlaží. Pan V. si také v té 

době ve spolupráci s personálem podal žádost o umístění do specializovaného zařízení 

pro alkoholiky. Čekací doba na takový ústav je ale 5 let a více - v České republice jsou 

pouze 3 ústavy! Po. výplatách důchodů v následujícím měsíci se problémy začaly 

opakovat. Ředitelka domova v té době požádala o pomoc Krajský úřad - žádala o 

urgování přijetí pana V. do specializovaného zařízení. Její žádost zůstala bez odezvy. 

Pracovnice domova se mu snažily nabídnout různé volnočasové vyžití- práci v dílně, 

cvičení, zpěv, společné procházky ... , vše odmítá. 

Na novém patře si pan V. našel přítelkyni, která v domově pracuje jako uklízečka. 

V době jejich sbližování byl pan V. jako vyměněný - hovorný, slušný, zúčastňoval se 

společenský akcí. V té době také začal navštěvovat domácnost své partnerky. Ale i toto 

období netrvalo dlouho. 
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V současné době je stav pana V. nezměněn. Několikrát týdně je opilý, napadá 

personál a ostatní klienty, vyhrožuje jim, k ženám má neslušné návrhy, svou přítelkyni 

mnohdy hrubě napadá na veřejnosti, sprostě jí nadává. Domluvy od personálu ignoruje, 

hádá se, je hrubý; Kromě pití alkoholu a sledování sportu v TV nemá žádné zájmy. 

Domov řešil celou situaci s psychologem a psychiatrem. Oba se shodli na tom, že 

jde neměnný stav klienta ajediné řešení je umístění klienta ve specializovaném zařízení. 

Propustit klienta bez zabezpečení náhradruno bydlená domov důchodců nemůže, 

když klient prakticky denně porušuje domácí řád. Jediné východisko je umístění klienta 

ve speciálním ústavu. 

Paní M.S., ročník 1927 

Paní M.S: přišla do domova důchodců v roce 2004 také z Nemocnice v Městci 

Králové. Zde rehabilitoval po poranění dolní končetiny. Paní M. má od mládí 

diagnostikovanou psychiatrickou poruchu s bludy. Je rozvedená, má dvě dcery 

z prvruno manželství. V daná byla celkem čtyřikrát. Před příchodem do domova bydlela 

sama v Liberci v rodinném domku. Zde jí jedna z dcer nalezla ve zuboženém stavu -

ležela si na nohách, kolem prý měla spoustu vypitých lahví od piva, bránila se převozu 

do nemocnice. Zřejmě delší dobu nebrala léky. Je kuřačka. 

Po přijetí domova důchodů byla paní M. velmi nedůvěřivá, odmítala nabízenou 

pomoc. Vyčítala dceři, že jí do domova umístila, nevěřila, že si žádost podala sama a 

sama jí také podepsala. Asi po měsíci se u ní poprvé projevila její choroba - obvinila 

spolubydlící, že jí do kávy nalila čistidlo. Spolubydlící ovšem byla v té době mimo 

domov, prokazatelně to tedy nemohla způsobit. Také psala Spoustu dopisů na různé 

instituce. V dopisech. napadal dceru a jejího partnera. Dcera nevěděla jak celou 

záležitost řešit, doporučili jsme jí kontakt na primářku geriatrie. Ta doporučila dceři, 

aby podala žádost o zbavení způsobilosti k právním úkonům paní M. Když soud začal 

řízení o zabavení způsobilosti, kontaktoval v tom smyslu také paní M. ta byla z celé 

věci bezradná, obrátila se na pomoc sociální pracovnice. Začala se také zapojovat do 

všech aktivit, které domov svým klientům poskytuje. V té době jí také vyšetřila soudní 

psychiatrička a její závěr zněl, že klientka není vhodná ke zbavení způsobilosti. V brzké 

době se konal soud, na který klientku doprovodila sociální pracovnice domova. Soudní 

líčení mělo na paní M. těžký dopad, protože se dlouho táhl výslech dcery a paní M. se 

nedostala k výpovědi. Líčení bylo odročeno, paní M. si připadala oklamaná. Celý soud 
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chápala jako zradu a oklamání. Týden po soudním líčení se její nemoc natolik zhoršila 

(odmítala jídlo i pití, aby jí personál neotrávil, napadala příchozí návštěvy, nechodila na 

svůj pokoj, celé dny stála v dešti na nádvoří, kde také vykonávala své potřeby ... ), že 

musela být za asistence policie převezena do psychiatrické léčebny. Po tomto incidentu 

domov změnil psychiatra, protože bývalá lékar"ka nebyla schopná v tak krizové situaci 

jakkoli pomoci. V léčebně byla jeden měsíc. Po návratu střízlivě hodnotila své 

nepřístojné chování, omlouvala. Dokonce se účastnila společné dovolené, kterou si 

velmi užila. Soudní líčení ovšem neskončilo, po příjezdu z dovolené navštívily paní M. 

úřednice soudu a provedly její výslech. Když ovšem přišlo paní M. vyrozumění o 

výslech, nic si nepamatovala opět si připadala podvedená. Ale nechala si vysvětlit, že 

skutečně k výslechu došlo. U dalšího soudru'ho jednání vypovídala psychiatrička a 

potvrdila svůj návrh s tím, že pokud bude paní M. užívat pravidelně léky, není důvod ke 

zbavení způsobilosti. Paní M. to velice potěšilo a po návratu od soudu chtěla dát 

několika zaměstnankyním domova peníze ze pomoc. To ovšem všechny zaměstnankyně 

odmítly, že je to jejich práce. Paní M. ovšem poté naprosto změnila přístup ke všem 

zaměstnancům. Nikomu nedůvěřuje. Komunikuje pouze se svým psychiatrem. Několik 

měsíců brala pravidelně léky za dozoru sestry, jak to slíbila lékaři, nyní ovšem již 

asistenci sester odmítá. V minulém týdnu obvinila několik obyvatel z pomluv proti ní, 

nikomu nedůvěřuje, neodpovídá na pozdrav. Od jara nenavštěvuje žádné volnočasové 

aktivity, nemá žádné zájmy, nabídky k aktivnímu trávení volného času odmítá. Lékař 

nevylučuje blížíce se ataku její nemoci. I ona by potřebovala žít ve specializovaném 

zařízení, neboť se její potřeby neshodují s potřebami senioru v domově důchodců. 

Pan K.N., ročník 1942 

Pan K. žije v DD Rožďalovice od roku 1982. Od roku 1969 se psychiatricky léčil 

v několika léčebnách, jeho nejdelší hospitalizace trvala 12 let a byla ukončena jeho 

převozem do domova důchodců. V té době bylo klientovi 40 let! Jeho diagnóza zní: 

reziduální schizofrenie s těžkým postpsychotickým defektem osobnosti s poruchami 

chování. Od roku 2003 je zbaven způsobilosti k právním úkonům. Má pouze sestru, 

která se o něj ovšem nezajímá. 

Pan K. je bez veškerých zájmů, když je požádán o drobnou výpomoc, nechce se 

mu do ní. Nevyužívá nabídek k účasti na výletech a dovolených. Přestože v domově žije 
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velmi dlouho nenašel si zde žádného přítele ani přítelkyni Je silný kuřák:, snaha o 

umírnění spotřeby cigaret je nemožná. 

Protože žil od mládí v psychiatrických léčebnách, neumí žít běžným způsobem -

neuměl by si sám zajistit běžné úkony denní potřeby jako je nákup, vaření, úklid ... 

Nevíme, zda měl někdy sexuální partnerku, v domově důchodců ne. Jediným naplněním 

jeho dne je kouření cigaret, někdy ještě sledování TV. Snahy personálu o zapojení do 

volno časových aktivit jsou marné. Pan. K. by potřeboval osobního asistenta, který by ho 

postupně zapojil do běžných denních činností. To ovšem není v silách domova 
! 

důchodců splnit. Mohl by to splnit pouze specializovaný ústav s odborným personálem. 

Pokud by se s panem K. ve specializovaném ústavu dobře pracovalo, mohl by žít 

v samostatné jednotce s několika dalšími klienty a zajišťovat si běžné denní potřeby. 

V. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k možnosti 

přestavby Domova důchodců Rožďalovice na dvě různorodá 

zařízení 

Motto: 

" Vzájemné styky buďtež univerzální. " 

J. A. Komenský 

Oslovila jsem dopisem Mgr. Radima Gabriela, vedoucího odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu středočeského kraje s žádostí o vyjádření k této záležitosti: 

Vážený pane magistře, 

jsem studentka sociální pedagogiky na UK v Praze a také pracuji v Domově 

důchodců v Rožďalovicích. 

Nejen v DD Rožďalovice, ale i v ostatních domovech v kraji se můžeme setkat 

s klienty, kteří sem vzhledem ke své zdravotní diagnóze" nepatří". Většinou jsou to lidé 

s psychiatrickým onemocněním a závislí na alkoholu. Tito klienti se od většiny obyvatel 

domova důchodců liší věkem (jsou zpravidla o generaci a více mladší), životními 
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hodnotami a životním stylem (jsou převážně svobodní, bezdětní, nebo se se svými 

rodinami roky nestýkají, mají jiné denní návyky) a také vyžadují jiný přístup a služby 

personálu. Zejména na vícelůžkových pokojích mnohdy narušují soukromí a denní řád 

ostatních klientů, bývají hrubí a neurvaU vůči ostatním, prosazují pouze své zájmy a 

potřeby ... 

Protože se v sociálních službách pohybuji již od roku 2000 a vím, jak je složité a 

dlouhodobé, než se podaří umístit žadatele Ido ústavu sociální péče pro alkoholiky a 

psychotiky, rozhodla jsem se věnovat tomuto tématu ve své bakalářské práci. Přesné 

téma mé práce zní: "Ústav sociální péče pro psychiatricky nemocné a závislé na 

alkoholu - chybějící článek rezidenční péče ve Středočeském kraji Cl. 

Je mi známo, že Vás ředitelka našeho domova, paní Honzíková, seznámila 

s myšlenkou přístavby jedné z našich budov - kláštera, díky které by se zvedla její 

kapacita tak, aby pokryla potřeby pro žadatele o umístění do domova důchodců z naší 

spádové oblasti. Díky tomu by se mohla postupně "odbydlet" druhá budova - zámek, 

která je pro účely péče o seniory nevyhovující. Tato budova by se poté dala využívat 

jako pobytové zařízení právě pro osoby s psychiatrickými chorobami a závislé. Je zde 

veškeré technické zázemí, které by takový ústav vyžadoval - kuchyň, prádelna, sesterny, 

rehabilitační místnost... Klienti nového zařízení by měli možnost pracovní terapie na 

přilehlé zahradě, v ergodílně, ale také jako pomocníci v technických provozech. 

Zařízení by mohlo být v tomto směru mnohem samostatnější, než právě stávající domov 

důchodců 

Dle statistických tabulek žije k 31.12.2004 ve Středočeském kraji v domovech 

důchodců 1.221 klientů s psychiatrickou diagnózou a 112 závislých na alkoholu či 

drogách a v ústavech sociální péče 449 klientů s psych.dg. Tato čísla nejsou malá a 

mají spíše tendenci stoupat (alespoň v našem domově důchodců). 

Mohla bych Vás v souvislosti s těmito informacemi požádat o vyjádření a 

stanovisko Krajského úřadu k záměru vybudovat na území středních Čech zařízení 

s celoročním pobytem pro klienty s psychiatrickým onemocněním a závislé? 

V souvislosti s novým zákonem o sociálních· službách a s ním spojeným komunitním 

plánováním jistě s touto myšlenkou také pracujete. Vaše stanovisko by bylo velmi 

zajímavé a podstatné nejen pro mou diplomovou práci, ale zejména pro uživatele 

sociálních služeb našeho kraje. 

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na Vaší odpověd: 
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Mgr. Gabriel odpověděl na můj dotaz obratem, ale bohužel velice stručně. Ve 

svém dopise jako by naznačoval, že krajský úřad SIce počítá se vznikem 

specializovaného zařízení, ale zřejmě prostřednictvím jiné organizace, než je 

příspěvková organizace kraje. Vysvětlení je na snadě, neboť pokud by nové zařízení 

fungovalo jako nestátní nezisková organizace, většina dotací na takové zařízení půjde 

přímo ze státní pokladny a ne z pokladny krajské. 

Odpověď Mgr. Gabriela: 

Vážená paní Řeháková, Středočeský kraj bude připravovat vzhledem k účinnosti 

zákona o soc. službách Střednědobý výhled kraje spojený i s restrukturalizací 

stávajících a případně potřebou budování nových zařízení. Kraj však nebude 

specifikovat, kdo bude zřizovatelem těchto zařízení ani jaká bude jejich právní forma. 

Jistě tam budou i takováto zařízení o nichž píšete neboť jejich potřeba je velká, ale i 

finanční náročnost jejich provozu. 

S pozdravem 

Radim Gabriel 

vedoucí odboru sociálních věcí 

VI. Závěr 

Motto: 

"Nepomáhá nám tolik pomoc přátel, jako jistota, že by nám 

pomohli. " 

Epikúros 

Mou hypotézu, že Domov důchodců Rožd'alovice je možné přeměnit na dvě 

odlišná zařízení - domov pro seniory a domov pro klienty s psychiatrickým 

handicapem· a závislé na alkoholu se mi sice podařilo potvrdit, ale bohužel není 

vůbec jisté kdy dojed k její realizaci. Cílem mé práce bylo právě přispění k této 

skutečnosti, proto budu i nadále podnikat veškeré možné k roky k naplnění mého 
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cíle. Zaměřím se zejména .na změnu přístupu Krajského úřadu Středočeského 

kraje. 

Právě krajský úřad, jako zřizovatel organizací poskytujících pomoc potřebným, by 

se měl postarat o to, aby v rámci jeho působnosti byly uspokojeny všechny požadavky 

uživatelů sociálních služeb. Budu-li citovat internetové stránky krajského úřadu,které 

j sou datovány k 31.12.2003: "V posledních letech dochází k modernizaci objektů, kde 

jsou sociální služby poskytovány. Uskuteč~ily se výstavby zcela nových objektů a nebo 

rozsáhlejší rekonstrukce starších budov. Kraj bude do budoucna usilovat zejména o 

poskytování takových služeb zjeho úrovně, které nemají pouze místní charakter, ale 

mohou sloužit uspokojování potřeb občanů celého regionu. Některé typy služeb nemají 

v kraji dostatečné zastoupení a bude potřeba jejich doplnění. Jedná se např. o 

specializované služby ubytovacího charakteru pro trvale psychicky nemocné občany 

nebo zneužívající návykové látky. " Musím se ptát, proč ještě kraj s budováním takového 

zařízení nezačal? Také odpověď pana Mgr. Gabriela, kterou reagoval na můj dotaz je 

poněkud zavádějící - krajský úřad sice výhledově s počítá s restrukturalizací stávajících 

zařízení, ale ještě se neví, jakým způsobem. Odvolává se na nový zákon o sociálních 

službách, který bude ovšem platit již od 1.1.2007, k realizaci jejich plánů tedy zbývá 

pouze několik měsíců. 

Hlavním cílem nového zákona o sociálních službách je podpora procesu 

sociálm'ho začleňování a sociální soudržnosti společnosti. Poskytovaná pomoc by měla 

bát zejména: 

1. Dostupná - z hlediska typu pomoci, územní dostupnosti a z hlediska 

ekonomického 

2. Efektivní - musí vyhovovat potřebě člověka a nikoliv potřebám systému 

3. Kvalitní - bude zabezpečována způsobem, který odpovídá současnému 

poznání a možnostem společnosti 

4. Bezpečná - nebude omezovat práva a zájmy osob 

5. Hospodárná - osobní výdaje použité na poskytnutí pomOCI budou 

v maximální možné míře pokrývat rozsah služeb 

Dovoluji si tvrdit, že všechny tyto předpoklady by nová zařízení v Rožďalovicích 

splňovala: 

Dostupnost - zařízení pro psychiatricky nemocné jsou nyní pouze na Moravě, 

proto by nové zařízení bylo mnohem dostupnější, ekonomickou dostupnost by splnilo, 
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pokud by bylo zařízením kraje nebo státu. Klienti s tímto handicapem mají většinou jen 

minimální důchody, které by jim na pokrytí péče v soukromých zařízeních nestačily. 

Efektivita, Kvalita. Bezpečnost a Hospodárnost by byla zajištěna dodržováním 

standardů sociální péče. 

I když jsem již svému cíli věnovala velký kus práce a spoustu času, jsem ještě 

stále na začátku, ale mám odhodlání pokračovat dál a tím zajistit všem klientům 

Domova důchodců Rožďalovice - těm stávajícím i budoucím - plnohodnotný život 

v podmínkách, které budou odpovídat jejich potřebám a zároveň splňovat současné 

nároky na péči o handicapované. 

VIl. Mapa Středočeského kraje a fotodokumentace 

Středočeský kraj je jedním z největších krajů v ČR: 

/šipkou je znázorněna poloha DD Rožďalovice na Nymbursku/ 

..... 
> I 
~ .4 /' .... . _ 

' .• ""' :" .J' i ~Ic.any 
Hořovice \... • ... ~ \.,:emu:Mce l.> n 

;. - ) :-'\.. .. r 
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" Benešov 
Dobfii. 
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Fotodokumentace budovy kláštera: 

1. pohled na budovu z náměstí 

2. interiéry - chodby, jídelna, výtvarná dílna, pohled do pokoje, společenská 

místnost, zahrada 
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Fotodokumentace zámku: 

1. pohled na nádvoří 

2. kaple, chodby, kuřárna, společné vaření, pokoj, canisterapie, společenský koutek 
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