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Formulace problému 

      Ve své magisterské práci se chci zaměřit na problematiku seniorů umístěných 

v rezidenčním zařízení v Čížkovicích a pomocí vypracovaného projektového záměru 

transformace z institucionální péče do péče komunitní, vytvořit maximálně příznivé 

podmínky pro důstojné dožití seniorů v přirozeném prostředí. 

     Přirozené je být součásti komunitního prostředí v blízkosti rodiny, sousedů a 

přátel. Toho všeho senioři umístění do institucionální péče byli bezezbytku zbaveni. 

     Dnes již není žádným tajemstvím, že institucionální péče, která do poloviny 

osmdesátých let byla celosvětově podporována včetně OSN, prokazatelně snižuje životní 

úroveň příjemců těchto služeb. Na základě alarmujících zpráv z výzkumů prováděných 

v zařízeních poskytujících institucionální péči a také medializovaných incidentů 

poškozujících práva uživatelů nastal zvrat v sociální politice světových organizací včetně 

členských států Evropské unie, do které patří rovněž Česká republika. 

     Sociálně slabí občané jako například staří nemocní lidé, mentálně či jinak 

zdravotně postižené osoby a také sirotci byli umísťování do pobytových služeb 

v nevyhovujících objektech. Velmi často to byly bývalé kláštery nebo zámky. První dotace 

uvolněné Evropskou unií pro pomoc těmto znevýhodněným skupinám byly v převážné 

většině použity na opravy obývaných objektů a zakonzervování stávajících služeb. 

     Moje bakalářská práce na téma Možnosti psychologické podpory uživatelům 

služeb v Domově se zvláštním režimem v Čížkovicích se soustředila na jeden z takovýchto 

zámků. Jakožto státem chráněná kulturní památka nepřipouští žádné architektonické 

změny, a tudíž nezaručuje standardní komfort pro jeho obyvatele. Vysoké, rozlehlé 

místnosti neumožňují uživatelům žádné soukromí. Převážně jsou ubytováni ve 

čtyřlůžkových pokojích bez zázemí a respektování intimity. 

Cíl změny 

     Cíl změny je stanoven v souladu s ESN (European Social Network), který pomoci 

odborného školicího programu v letech 2011 až 2012 odborně připravil klíčové úředníky a 

vedoucí pracovníky v sociálních službách z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska pro tzv. 

Vyšehradskou skupinu, která následně měla za úkol realizovat projekty 

deinstitucionalizace ve svých zemích.  

     Evropa pomocí strukturálních fondů usiluje o deinstitucionalizaci sociálních 

služeb a je nyní na aktérech působících na lokální úrovni, zda využijí příležitosti pro 

zlepšení kvality života uživatelům sociálních služeb v seniorském věku.  

     Pro výše uvedenou možnost poslouží moje magisterská práce, která si klade za cíl 

vypracovat projektový záměr transformace Domova se zvláštním režimem v Čížkovicích. 



Každý člověk má právo na život v integrovaném prostředí. Realizací projektu transformace 

se navrátí seniorům jejich nezadatelné právo na život ve společnosti. 

 

Pracovní postup 

     V teoretické části diplomové práce jako východisek zkoumaného tématu použiji: 

1. Dostupnou literaturu, platné zákony, dostupné webové materiály. 

2. Příklady z dobré praxe: 

a) zkušenosti s transformací domovů pro osoby se zdravotním postižením v ČR, 

b) zkušenosti z transformací v Polsku a na Slovensku     

3. Provedu strategickou analýzu kvality života seniorů v institucionální péči a 

v přirozeném prostředí. Pro tuto analýzu použiji kvantitativní metodu pomocí 

dotazníkového šetření a kvalitativní metodu pomocí strukturovaných rozhovorů, studia 

dokumentů a pozorování. 

     V praktické části vypracuji projektový záměr transformace Domova se zvláštním 

režimem v Čížkovicích. Jako východiska poslouží již realizované projekty transformace 

domovů pro osoby se zdravotním postižením. 

Předpokládaný obsah záměru 

Základní údaje o zařízení: identifikace zařízení, poslání, cíle, cílová skupina a 

principy organizace, vize transformace zařízení, hlavní a dílčí strategické cíle, vazby na 

strategické oblasti. 

Komunikační strategie: plán komunikace, časový harmonogram komunikační 

strategie. 

Řízení procesu: složení transformačního týmu, složení multidisciplinárního týmu, 

spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení, strategie 

zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace. 

Analýza zařízení: SWOT analýza zařízení pro proces transformace, analýza rizik, 

lokace služeb, analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení, analýza zařízení 

z pohledu uživatelů. 

Návrh alternativních služeb: strategie podpory domácností uživatelů (individuální 

domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory), 

strategie ambulantních služeb a denních programů, strategie zajištění terénních služeb, 

strategie zajištění zázemí pro management, strategie humanizace původní služby, strategie 

zajištění koedukace, strategie zajištění kvality služeb, měřítka služby. 

Plánování přestěhování uživatelů a přesun zdrojů. 



Příprava a přesun zaměstnanců: personální strategie – původní zařízení, personální 

strategie – nové služby, srovnání pracovních pozic, časový harmonogram přesunu 

personálu a rekvalifi-kace. 

   

Časový plán 

TERMÍN AKTIVITA 

prosinec 2013 – leden 

2014 

Odevzdání schváleného projektu  

a registrace tématu diplomové práce 

únor – březen 2014 Studium odborné literatury související s danou 

tématikou, příprava teoretické části 

duben – květen 2014 Příprava praktické části, sběr dat 

červen – červenec 2014 Výzkum  

srpen – září 2014 Dokončení a odevzdání diplomové práce 
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