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ANOTACE 

Má diplomová práce formuluje koncepci rodinného centra pro rodiny s 

dětmi s více typy postižení. Toto rodinné centrum bude poskytovat péči všem 

členům rodiny dítěte s postižením. Soustředit se bude na uspokojování potřeb 

rodiny v raném a předškolním věku dítěte s postižením. Součástí tohoto 

rodinného centra bude kavárna s hernou, kde bude poskytován otevřený 

prostor pro integraci rodin dětí s postižením do většinové společnosti. Práce 

rozpracovává postup při zakládání takového rodinného centra a konfrontuje 

navrženou koncepci s dotazníkovým šetřením o potřebách rodičů dětí 

s postižením v předškolním věku. 

ANOTATION 

The title of this diploma thesis is „Concept of The Family Centre for 

Children with Various Kinds of Disability." My diploma thesis formulate 

conception on family center. Centre provides care for all of the members of 

family with disabled children. Centre will be concentrate to take care of 

individual needs of children in early-ripening and preschool age. Family centre 

will be designed with café and playroom. There will be pláce for integration 

family of disabled children to majority of society. My thesis deal with pian how 

to establish family centre and confront projected conception with question form 

about needs of parents with disabled children of preschool age. 
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1 ÚVOD 

Úvahy o koncepci centra pro rodiny dětí s postižením jsem rozvíjela se 

svými dvěma kolegy z ročníku ještě dříve, než jsem si toto téma zvolila jako téma 

diplomové práce. Důvodem byly naše společné rozhovory o plánech na dobu po 

ukončení studií a o našem budoucím zaměstnání. Tehdy nás napadlo, že by se 

nám líbilo založit si vlastní centrum, kde bychom mohli společně pracovat. 

Uvažovali jsme, v kterých oblastech péče o lidi s postižením jsou mezery 

v nabídce. Nakonec jsme se rozhodli pro rodiny dětí raného a předškolního věku. 

Přemýšleli jsme nad problémy takových rodin, kdy se rodiče vyrovnávají 

s nečekanou životní situací, jsou unaveni poskytováním intenzivní péče dítěti, 

návštěvami lékařů a sháněním informací, obávají se nedostatku pochopení ze 

strany svého okolí. Z těchto důvodů potřebují mimořádnou péči. Tu jim 

z odborného hlediska velmi dobře zajišťují střediska rané péče, a to ve formě 

konzultací. Domníváme se, že tuto formu služeb by bylo třeba rozšířit o centra, do 

nichž by rodiny s dětmi s postižením mohli docházet libovolně často a trávit zde 

čas. 

Naše koncepce vychází z představy centra, ve středu jehož zájmu by stála 

celá rodina, nikoliv pouze dítě s postižením. Středisko bude místem setkávání 

rodin vypořádávajících se s obdobnými problémy, kde by při společných 

aktivitách mohla vznikat přátelství těchto rodin. Pro děti s postižením zde budou 

připraveny různé terapie nebo výchovné aktivity. Zároveň však centrum bude 

poskytovat i možnosti trávení času pro rodiče a zdravé sourozence dětí 

s postižením. Děti s postižením budou v době těchto aktivit v péči odborníků. 

Předkládaná diplomové práce vznikala jako jedna ze tří prací věnovaných 

tomuto centru. Práce Kateřiny Matouškové má název „Komplexní edukační 

program rodinného centra pro děti s různými typy postižení" (Matoušková, 2006). 

Peter Bédi zpracoval téma „Specifika interiéru rodinného centra pro děti 

s různými typy postižení". Má diplomová práce se zaměřuje na celkovou koncepci 

tohoto rodinného centra. Hlavním cílem práce je prezentovat filosofii centra i 

konkrétní návrhy na jeho provoz. Ktomu je třeba poznamenat, že při tvorbě 
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koncepce nebyla brána v úvahu případná finanční omezení. Dále budou v práci 

uvedena doporučení k procesu zakládání centra, které poskytuje sociální služby. 

Dalším z cílů práce bude konfrontace naší koncepce s představami rodičů dětí 

s postižením na základě dotazníkového šetření. 

Úvodní část práce (kapitola 2) bude věnována vybraným teoretickým 

aspektům, které s problematikou rodinného centra souvisejí. Nejprve bude 

stručně zmíněna otázka kvality života z hlediska lidských potřeb, jejichž 

saturování je v případě jedince s postižením omezeno. Větší pozornost bude 

věnována rodině dítěte s postižením, především pak procesu vyrovnávání se 

s postižením dítěte. Následovat bude kapitola shrnující terapie, které by navržené 

rodinné centrum mohlo nabízet v rámci svých služeb. Další kapitoly budou 

věnovány ucelené rehabilitaci a integraci jakožto důležitým aspektům, které musí 

být v koncepci centra zohledněny. V závěru této části bude proveden přehled péče 

o rodiny v ČR. 

Po teoretických východiscích bude následovat kapitola 3, věnovaná 

problematice vytvoření rodinného centra, v níž budou akcentovány stěžejní 

aktivity, které je nezbytné neopomenout. Kapitola 4 bude obsahovat vlastní návrh 

koncepce rodinného centra. Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí 

s postižením budou diskutovány v kapitole 5. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Kvalita života a hierarchie lidských potřeb 

Sillamy (2001) pojímá potřebu jakožto pociťovaný nedostatek, který vede 

člověka k aktivitě za účelem uspokojení této potřeby. A. H. Maslow ve svých 

pracích (např. Maslow, 2000) rozvíjel koncepci hierarchie lidských potřeb. Tyto 

potřeby zobrazoval ve formě pyramidy (obr. 1), čímž vyjadřoval jejich stupňovité 

uspořádání. Jako bazální určil potřeby fyziologické (jídlo, pití...). Na ně navazuje 

potřeba bezpečí, tedy pocitu jistoty a ochrany. V hierarchii dále následují 

společenské potřeby lásky, citu, sounáležitosti apod., dále potřeba úcty a uznání, 

konečně pak potřeba seberealizace, tedy rozvoj a uplatnění osobnosti. 

V pozdějších verzích Maslow na samý vrchol pyramidy umisťoval i potřeby 

estetického zážitku a transcendence. 

Obr. 1: Jedna z verzí hierarchie potřeb podle A. H. Maslowa 

První čtyři kategorie Maslow označuje jako potřeby nedostatkové, pátou a 

případné další kategorie pak jako potřeby růstové. Obecně platí, že níže položené 

potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro 

vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Toto však nelze říci zcela 

bezvýhradně a je doloženo, že uspokojování vyšších potřeb (estetických, 

duchovních) může napomoci v mezních situacích lidského života, ve kterých je 

možnost uspokojování nižších potřeb omezena. Frankl (2006) např. tento jev 

reflektoval v osobní zkušenosti z prostředí koncentračního tábora. 
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Míra uspokojování lidských potřeb podstatně ovlivňuje kvalitu života 

jedince (angl. quality of life). Definici tohoto pojmu z roku 1994 podle Světové 

zdravotnické organizace (WHO) uvádějí např. Votava a kol. (2005): „Kvalita 

života je to, jak jedinec vnímá své postavení ve světě v kontextu kultury a 

hodnotových systémů, v kterých žije, a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním, 

životnímu stylu a zájmům" (Votava a kol., 2005, s. 151). Autoři zmiňují dvě 

hlediska hodnocení kvality života. První z nich je objektivní, kdy pod pojmem 

kvalita života rozumíme např. podmínky ekonomické, bytové, informační, 

zdravotní. Neméně důležité je však hledisko subjektivní, tedy jak jedinec dané 

životní podmínky vnímá. Z tohoto hlediska vychází i uvedená definice. Takto 

chápaná kvalita života je v podstatě totožná se životní spokojeností (angl. life 

satisfaction). 

2.2 Sociální dimenze postižení a jeho vliv na kvalitu života 

Podle Šišky (2005) prošly služby poskytované lidem s postižením 

v posledních sedmdesáti letech intenzivním vývojem. Původně byl základem péče 

o člověka s postižením tzv. medicínský model. Postižení bylo považováno za 

tragédii pro daného jedince - pacienta. Důraz byl kladen na „odbornost" 

personálu, kdy lékař stanovuje diagnózu a předepisuje léčbu, jejímž výsledkem by 

měl být vyléčený pacient. 

Kritika tohoto modelu vyvolala potřebu vytvoření nového paradigmatu. 

V 70. letech 20. století se objevuje nová interpretace postižení, tzv. sociální model 

postižení (obr. 2). Podle něj to není výlučně tělesné, smyslové nebo mentální 

postižení, které jedince zneschopňuje, oslabuje nebo znevýhodňuje. Postižení je 

naopak důsledkem strukturálních handicapujících vlivů ze strany společnosti, pro 

níž je určující důraz na schopnost, způsobilost, výkon a normalitu. Postupné 

akceptování sociálního modelu otevřelo prostor k vytváření takových služeb, 

které přispívají k odstraňování sociálních bariér. 
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Charitativní image postižených 

Omezený přistup ke vzdělávání 

Postoje k postiženým 
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Nedostatek pracovních příležitostí / 
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legislativa Nesrozumitelné/málo srozumitelné 

informace 
Filozofie bydlení v enklávách 

Obr. 2: Sociální model postižení podle Šišky (2005) 

Je pochopitelné, že těžší stupeň zdravotního postižení obecně snižuje 

kvalitu života. Ta je z tohoto důvodu cílem terapeutické intervence u osob se 

zdravotním postižením, u nichž nelze léčebnými prostředky postižení odstranit. 

Votava a kol. (2005) zmiňují negativní vlivy bolesti, únavy a dalších nepříjemných 

tělesných pocitů, stejně jako omezení životních příležitostí, kladných zážitků a 

závislost na pomoci cizích osob. Právě sociální aspekt vlivu postižení na kvalitu 

života zdůrazňuje Vítková (2006), která dává porušení kvality života do 

souvislosti s nerovnováhou vztahu jedince a jeho prostředí, a to vlivem 

omezených možností jedince s postižením. 

Votava a kol. (2005) připomínají, že postižení se současně může stát i 

výzvou k mobilizaci sil, čímž může člověk s postižením kvalitu svého života 

zvýšit. Důležitý je přitom přístup k vlastnímu životu, kdy podstatnými vlivy na 

subjektivně vnímanou kvalitu života jsou filosofické a náboženské přístupy 

jedince a vědomí jeho vlastní hodnoty a perspektivy. 
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2.3 Rodina 

2.3.1 Rodina s dítětem s postižením 

Rodinu můžeme definovat jako „základní společenskou jednotku tvořenou 

dvojicí manželů nebo rodičů s dětmi" (Slovník spisovné češtiny, 2001, str. 354). 

Tato jednotka má jedinečné postavení ve struktuře společnosti, a to především 

vzhledem ke své funkci při výchově dítěte. Tuto funkci zdůrazňuje i Národní 

koncepce rodinné politiky (2005): „Rodina je prostorem, ve kterém dochází k 

formování osobnosti člověka, prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a 

růstu budoucích generací. Jako taková je bezesporu základní a nejvýznamnější 

jednotkou naší společnosti" (Národní koncepce rodinné politiky, 2005, str. 3). 

Problematice rodin, jejímž členem je osoba s postižením, se obsáhle věnuje 

Národní zpráva o rodině (2004). Rozlišuje rodiny, kde je některý z rodičů 

(případně oba) s postižením, od případů s dítětem s postižením. To se může do 

rodiny narodit nebo k postižení dojde později. Poukazuje přitom na existenci řady 

specifických problémů a potřeb, které dané rodině ztěžují běžné zapojení do 

života společnosti. 

Obecně lze konstatovat, že v rodině vychovávané dítě s postižením na sebe 

soustřeďuje hodně pozornosti. Vztah rodičů k dětem s postižením se může během 

vývoje měnit. Častým impulzem bývá potřeba vynahradit dítěti, o co je svým 

handicapem ochuzeno, někdy však může docházet k tomu, že je dítě 

rozmazlováno. I toto chování je projevem obrany v zátěžové situaci, vyjádřením 

potřeby chránit dítě a tím i svou vlastní identitu. Neznamená to však, že 

hyperprotektivní a nadměrně tolerující postoj musí být pro život dítěte přínosný. 

Naproti tomu přílišný tlak na dítě v podobě intenzivního doučování, cvičení 

apod., které přesahuje kapacitu dítěte, může způsobit jeho neurotizaci. Pod vlivem 

nevhodného výchovného přístupu rodičů se dítě může rozvíjet zcela 

nepřijatelným způsobem. 

Přítomnost dítěte s postižením ovlivňuje samozřejmě i jeho sourozence. 

Dítě s postižením je psychologicky nejmladší, i když je věkem třeba nejstarší ze 

svých sourozenců. Mladší sourozenci brzy toto dítě „přerostou" a stávají se jeho 
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opatrovníky. Blažek a Olmrová (1988) uvádějí, že ze sourozenců dětí s postižením 

se často stávají agresivní ochránci před „zlými cizinci". Ve výzkumech shrnutých 

citovanou autorskou dvojicí jsou sourozenci dětí s postižením popisováni jako 

odpovědnější, zralejší, ochotnější pomáhat než jejich vrstevníci. Matoušek (1993) 

ovšem připomíná, že zdraví sourozenci dětí s postižením bývají často přetěžováni 

rodičovskými očekáváními. Sourozenec s postižením je podle Blažka a Olmrové 

(1988) největší zátěží pro svou nejstarší sestru, která je první přirozenou náhradou 

matky. 

Postižení dítěte pravidelně vede k zesílení interakce mezi tímto dítětem a 

matkou, která je přirozeným výchovným a zdravotnickým expertem rodiny. 

Postižením dítěte se tato její role dále zdůrazňuje, což má za následek riziko, že 

manžel a ostatní děti budou nevědomky odsunuti na vedlejší kolej. Matoušek 

(1993) však zdůrazňuje, že dlouhodobě je rozdělení rodiny na zdravou a 

nemocnou část nevýhodné. Rodina se na postižení dítěte dobře adaptuje tehdy, 

když jsou do péče o dítě s postižením zapojeni oba rodiče a podle svých možností i 

ostatní děti a když si rodina udrží schopnost spojovat se k činnostem, jež postižení 

neovlivňuje vůbec či jen minimálně. 

2.3.2 Proces přijetí dítěte s postižením 

Když se má v rodině narodit dítě, je většinou očekáváno s radostí a 

nadšením. Už před narozením dítěte si rodiče i široká rodina představují, jak bude 

asi dítě vypadat, co ho bude bavit a čím bude, až bude dospělé. Proto v případě, 

že se narodí dítě s postižením, je to pro všechny v rodině velký šok, hluboké 

zklamání. Dostavuje se zmatenost, neschopnost tomu uvěřit, iracionalita. 

Najednou se realita neshoduje s očekáváním. Rodiče náhle nevědí, jak se s danou 

situací vypořádat. Matoušek (1993) dokonce uvádí, že se tento šok dá srovnat 

s šokem po úmrtí blízkého člověka. Toto srovnání přibližuje skutečnost, že se 

šokem je spojen pocit velké ztráty, ztráty dokonalého dítěte, na které se rodiče 

tolik těšili, ztráty všech nadějí a snů s ním spojených, jak to popisuje Jankovský 

(2001). 
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Renotiérová a kol. (2003) i řada dalších autorů zmiňují několik fází, kterými 

procházejí rodiče při vyrovnávání se s postižením svého dítěte. V rámci tohoto 

procesu můžeme odlišit čtyři hlavní etapy, z nichž první je výše uvedená fáze 

šoku, kdy rodiče a celá rodina potřebují pouze emocionální podporu a sympatie. 

Po této etapě zpravidla dochází k vytěsnění reality, tedy popření faktu, že se 

narodilo dítě s postižením. Následuje stádium, kdy se střídají pocity zloby, 

smutku, úzkosti, pocitu viny, deprese. Tuto fázi označují Blažek a Olmrová (1988) 

jako fázi reaktivní a doporučují naslouchat rodičům. Projdou katarzí tím, že se 

vypovídají. Důležité je projevit jim sympatie, ale čestně, nezakrývat fakta o 

případu. 

Poslední etapou je fáze adaptační, kdy rodiče už realisticky hodnotí situaci. 

V této fázi by se rodičům mělo dostat spolehlivých a přesných informací o 

léčebném a výchovném přístupu a o budoucnosti. Rodiče reorganizují svůj 

dosavadní život a začínají jednat, vyhledávají pomoc a informace a plánují 

budoucnost. Je dobré, pokud jim někdo poskytuje pravidelnou pomoci a vedení. 

Tady mohou být prospěšná střediska, centra a sdružení, která se zabývají ranou 

podporou rodin s dětmi s postižením (viz kap. 2.7). 

Renotiérová a kol. (2003) však připomínají, že nejvyššího stadia nedosahují 

všichni rodiče - u některých mohou přetrvávající smutek s pocity viny 

podmiňovat až ambivalentní vztah k dítěti. Pokud tyto postoje rodiče nepřekonají, 

narušuje se rovnováha celého rodinného systému bez potřebné opory pro dítě s 

postižením. Někdy totiž pátrání po „zázračném léku", lékaři či léčiteli neustává 

prakticky až do dospělosti dítěte. Častá izolace rodičů od okolí při stálých pocitech 

viny a agresivních postojích vůči okolí může vést k tomu, že dítě není přijímáno 

takové, jaké je, ale je buď nepřiměřeně kritizováno, odmítáno, nebo ochraňováno. 

V případě, že dojde k přijetí daného stavu, stimuluje vědomí nemoci či 

jiného zdravotního postižení dítěte u rodičů aktivní obranné reakce. Odmítají 

kapitulaci, chtějí bojovat - ne-li o uzdravení, tedy alespoň o zmírnění možných 

následků v celkovém zdravotním stavu dítěte. Rodiče obvykle volí některý 

z následujících způsobů zvládání stresové situace (podle Renotiérové a kol., 2003): 
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• Přijetí aktivního postoje: Jedná se o preferenci konfrontačního přístupu, 

aktivizaci sil pro boj s nemocí nebo se zdravotním postižením. 

• Hledám sociální podpory: Rodiče vyhledávají odborníky, případně další 

osoby, kteří by mohli přispět k vyřešení jejich problému nebo je alespoň 

emočně a morálně podpořit. 

• Hledání konkrétních řešení: Jeho cílem je nalézt alespoň minimální naději. 

• Snaha o pozitivní ocenění: Rodiče potřebují ocenění jejich dosavadního 

jednání. Pokud získají ve svém okolí „spojence" ve významných autoritách, 

zbavují se pocitu beznadějnosti své situace. Jejich naděje tak může být 

podpořena rostoucí sebedůvěrou a vírou v pozitivní výsledek snažení. 

Je důležité dodat, že nynější poznatky ve speciální pedagogice svědčí o tom, 

že vyrovnávání se rodičů s postižením jejich dítěte neprobíhá pouze 

bezprostředně po oznámení diagnózy. Adaptace rodiny není nikdy ukončena, 

nové šoky v důsledku zhoršení zdravotního stavu mohou být náročněji 

zvládnutelné než šok po sdělení diagnózy. Cyklicky se vrací fáze šoku a nutnost 

vyrovnávání se s dalšími skutečnostmi i při důležitých životních zlomech v životě 

dítěte. Renotiérová a kol. (2003) konstatují, že zvýšenou míru podpory potřebuje 

rodina v typických krizových obdobích, jimiž jsou počátek lokomoce, nástup do 

školy, puberta a dosažení dospělosti, kdy potomek zůstává závislý na rodičích, 

jimž postupně ubývá sil. 

2.3.3 Faktory ovlivňující přijetí dítěte s postižením 

Pozorujeme různé vlivy na schopnost přijetí dítěte s postižení. Blažek a 

Olmrová (1988) uvádějí, že zpracování traumatu z diagnózy mentální retardace u 

dítěte je těžší pro rodiče vzdělané. U nich je také vyšší pravděpodobnost, že budou 

dítě tajit před svým okolím a že je svěří do ústavní péče. V rodinách se základním 

nebo nedokončeným vzděláním spíše hrozí, že matka se na dítě s postižením plně 

soustředí, přetíží ho svými pokusy dohnat zpoždění a začne zanedbávat jak další 
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děti, tak manžela. U otců dětí s postižením, podobně jako u otců vážně nemocných 

dětí, stoupá tendence k řešení rodinných problémů rozvodem. 

Podle Říčana a Krejčířové (1997, in Renotiérová a kol., 2003) patří mezi další 

faktory, které ovlivňují přijetí dítěte s postižením 

• typ nemoci nebo zdravotního postižení a pochopení jejich příčin, které 

může rodičům pomoci oprostit se od pocitů viny; 

• individuální charakteristiky dítěte i dalších členů rodiny, kdy se jako 

klíčová jeví struktura hodnotové stupnice, odolnost vůči psychické i fyzické 

zátěži, osobní zralost a dosavadní zkušenost s nemocí či postižením; 

• organizace rodiny, kvalita vnitřních vztahů a vývojová fáze rodiny, kdy 

nejobtížnější situace nastává v rodinách svobodných či rozvedených matek; 

• sociální vazby rodiny, poskytující dostatek kvalitní sociální opory, a to 

nejen emoční, ale i instrumentální (např. hlídání dětí) či finanční; 

problémem je však výše zmíněná tendence rodiny uzavírat se kontaktům se 

svým sociálním prostředím, přáteli a příbuznými včetně prarodičů dítěte. 

Matoušek (1993) poukazuje na důležité aspekty organizace rodiny, které 

podstatně ovlivňují adaptaci rodiny na postižení jejího člena, a to styl reagování na 

stres, způsob řešení konfliktů, zacházení s emocemi, jak jednoznačně je rodina 

schopna vyjadřovat postoje atd. Když je například rodina zvyklá cenzurovat 

projevy všech negativních emocí, je pro ni o to obtížnější vypořádat se 

s negativními emocemi, které postižení zcela nutně vyvolává. Když je rodina 

naopak zvyklá zesilovat vyjadřování všech negativních pocitů, hrozí po 

propuknutí nemoci konflikty ještě vážnější než předtím. Ty mohou případně 

rodinu i rozbít. 

Národní zpráva o rodině (2004) upozorňuje na nezastupitelný vliv přístupu 

zdravotníků a dalších odborníků, do jejichž péče je rodina s dítětem svěřena, a 

také další poradenské a podpůrné služby (viz kap. 2.7). V raném věku vývoje 

dítěte jsou to zejména služby rané péče, které spočívají v podpoře rodičů a 
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v podpoře vývoje dítěte prostřednictvím práce kvalifikovaných odborníků přímo 

v rodině včetně jejich kompenzačních a terapeutických doporučení. 

2.3.4 Rodina jako klient 

Všichni, kdo se rodinou profesionálně i neprofesionálně zabývají (rodinní 

terapeuti, poradci, sociální pracovníci i dobrovolníci), s ní navazují vztah. Ze 

strany podpůrce rodiny (ten, kdo s rodinou pracuje) je vztah k rodině určen 

především institucionálním rámcem. Podstatným rysem je předchozí souhlas 

rodiny s intervencí, neboť tu nelze považovat za sílu působící zvnějšku, ale za 

faktor, který podobu rodiny dotváří, jak připomíná Matoušek (1993). Přes tento 

souhlas je však třeba počítat s určitým odporem rodiny vůči instituci i konkrétním 

osobám, které podpůrné služby zprostředkují. Ten se může projevit např. tím, že 

někdo z rodiny přestane docházet na dohodnutá terapeutická sezení, objeví se 

otevřené protesty proti navrhovaným změnám nebo i protesty neuvědomované. 

Tato reakce je však přirozená, rodina si tak zachovává svou totožnost. 

Týž autor uvádí tři základní pozice, které podpůrce ve vztahu k rodině 

zaujímá: poradce, terapeut či pomocník. V praxi vždy dochází ke kombinaci těchto 

postojů, z nichž jeden však zpravidla převládá. V poradenském vztahu vystupuje 

pracovník jako ten, který zná řešení a přebírá zodpovědnost za řešení záležitostí 

rodiny. Podpůrce v roli terapeuta se soustřeďuje zejména na rodinné interakční 

vzorce. Klasický sociální pomocník zaujímá zpravidla pozici podpůrce, který 

přímou pomocí částečně kompenzuje handicap rodiny (obstaráním informací, 

obstaráním finanční pomoci, dočasným umístěním dítěte mimo rodinu apod.). 

Jeho role spočívá v podpoře vlastních sil rodiny, které dávají naději na zvládnutí 

aktuálních potíží. 

Je třeba počítat i s určitými riziky, které s sebou činnost podpůrce přináší. 

Existuje totiž např. možnost, že ten se bude angažovat v rodině víc, než je 

prospěšné. Rodina naopak může pomoci zneužívat, udržovat z tohoto důvodu 

status quo nebo dokonce prohlubovat svoje potíže, aby tím více odpovědnosti 

přenesla mimo svůj kruh. Proti tomuto vývoji je nejlepší pojistkou kvalitní 

supervize. 
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2.4 Terapie 

Terapeutické přístupy lze obecně vymezit podle Miillera a kol. (2005) jako 

způsoby odborného a cíleného jednání člověka s člověkem, které směřují od 

odstranění či zmírnění nežádoucích potíží, resp. jejich příčin, k pozitivní změně 

např. v prožívání, chování nebo fyzickém výkonu. Tomu odpovídá rovněž 

etymologie termínu terapie, jehož řecko-latinský původ odkazuje na léčení, 

ošetřování, ale také starání se, pomáhám, cvičení. Terapeutické přístupy aplikují 

terapeuti (profesionálové, kteří prošli patřičným vzděláním - hlavně formou 

výcviku - a mají osobnostní předpoklady) v rámci jednotlivých terapií. Přitom 

mohou vycházet z nejrůznějších zdrojů a využívat nejrůznějších prostředků, 

metod, technik a forem práce. 

Právě podle používaných prostředků rozdělují Miiller a kol. (2005) terapie 

na terapii chirurgickou, farmakoterapii, fyzioterapii a psychoterapii. Speciálně-

pedagogické terapie zpravidla spadají do okruhu psychoterapie, přičemž je lze 

dále definovat a vymezit na základě prostředků, které využívají. Renotiérová a 

kol. (2004) třídí terapeutické metody ve speciální pedagogice podle využívaných 

prostředků na terapii hrou, pracovní terapii (ergoterapie), psychomotorické 

terapie (psychogymnastika, pantomima, tanec a taneční terapie, relaxace, 

pohybové hry a jógová cvičení), expresivní terapie (arteterapie, dramaterapie, 

muzikoterapie...) a terapie s účastí zvířete (canisterapie, hipoterapie). 

V následujících kapitolách budou charakterizovány vybrané terapie, které bývají 

často poskytovány dětem s postižením. 

Pro veškeré využívané terapie platí, že probíhají v určitém prostředí a 

v určitém čase, mají určitou organizační formu (nejčastěji individuální, 

skupinovou, rodinnou, párovou). Terapeutický přístup i metody práce by měly 

mít předem zvolenou koncepci. Terapie závisejí na věku, příčinách potíží a 

symptomech klienta, mohou být prvotně zaměřeny na somatické, nebo psychické 

změny u klienta, bývají zacíleny léčivě, ale také preventivně a rehabilitačně. 

Při individuální terapii má klient terapeuta k dispozici jen pro sebe, 

navazuje úzký kontakt, při kterém zažívá silný emocionální zážitek. Skupinová 

21 



terapie je sice organizačně náročnější, má však řadu výhod, neboť v sobě může mít 

velký integrační a sociální náboj. Někdy však není možné dítě zařadit do skupiny 

pro jeho specifické problémy. Mezi výhody skupinové terapie patří fakt, že 

sociální učení probíhá rychleji a intenzivněji. Lidé se stejnými nebo podobnými 

problémy se při skupinové terapii mohou navzájem podpořit a cítit sounáležitost. 

Zpětné vazby členů skupiny jsou podnětné pro každého jednotlivce ve skupině. 

Tato forma je též vhodnější pro toho, kdo individuální terapii prožívá příliš 

intenzivně. Nevýhody spočívají především v tom, že se hůře dosahuje diskrétnosti 

než při individuální terapii. Skupinu je také těžší organizačně zvládnout, proto 

tato forma vyžaduje větší pohotovost a obratnost terapeuta. Na každého člena 

skupiny připadne menší podíl času, kdy mu může terapeut věnovat pozornost. 

Nebezpečí spočívá také v tom, že jedinec může být skupinou označen určitou 

„nálepkou", které se pak lze jen obtížně zbavit (Liebmann, 2005). 

Kromě individuální a skupinové terapie můžeme jako zvláštní formu 

vymezit rodinnou terapii. Ta je typická tím, že ve středu její pozornosti nestojí 

jedinec (ať již individuálně nebo v rámci skupiny), ale celá rodina, tedy sociální 

jednotka, a to se všemi svými narušenými i zdravými členy. Podstatným rysem 

rodiny, na niž je tato forma terapie zacílena, je souvislost mezi poruchami dítěte a 

narušením interpersonálních vztahů v rodině. Terapeut tak musí cíleně usilovat o 

změnu těchto vztahů, aniž by se vztahoval výlučně k jednotlivým problémům 

(Langmeier, 2000; in Renotiérová a kol., 2003). 

2.4.1 Arteterapie 

Výraz „arteterapie" vznikl spojením latinského ars (umění) a řeckého 

therapein, což znamená léčit nebo navrátit do stavu harmonie. Její vymezení není 

jednoznačné. Šicková (2002) ještě definuje arteterapii v širším smyslu jako léčbu 

uměním obecně, tedy včetně hudby, poezie, prózy, divadla, tance a výtvarného 

umění. V současném pojetí je takto označována léčba výtvarným uměním, zatímco 

terapie pomocí dalších druhů umění se vydělily jako samostatné terapie (viz 

následující kapitoly). Kromě kresby a malby využívá arteterapie často práci 
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s jinými materiály, mezi nimiž má obzvláštní místo keramická hlína, užívaná 

k uvolňování spasticity či procvičování jemné motoriky (Jankovský, 2001). 

Arteterapie je efektivní léčbou u jednotlivců s vývojovým, tělesným, 

mentálním, sociálním postižením, s tělesnou nebo dušení nemocí apod. Ve 

speciální pedagogice je zatím podle Miillera a kol. (2005) nejrozšířenější expresivní 

terapií z důvodu maximálního a přitom bezpečného využívání lidské exprese. To 

lze říci o tzv. arteterapii aktivní, která spočívá v aplikaci konkrétních aktivit 

kresby, malby, modelování nebo intermediálních aktivit, happeningu jednotlivci 

nebo skupině. Druhou hlavní skupinou je receptivní arteterapie, která spočívá ve 

vnímání uměleckého díla, které s určitým záměrem vybírá arteterapeut. Cílem je 

lepší pochopení vlastního nitra, poznávání pocitů jiných lidí. 

Cíle, které si arteterapie klade, souvisejí na jedné straně s tím, z jakých 

teoretických pozic vychází, na druhé straně se situací a potřebami klientů, 

s kterými pracuje. U všech věkových i problémových kategorií a skupin je cílem 

arteterapie znovu vybudovat z různých důvodů narušené přirozené dispozice 

člověka - kreativitu, spontaneitu a schopnost komunikovat se sebou samým, 

s druhými lidmi, s prostředím, ve kterém žije, chápání života v jeho souvislostech 

a jeho smysluplné prožívání (Šicková, 1994). 

Cíle arteterapie se obecně dělí na individuální a sociální. Individuální cíle 

jsou zaměřeny na celkový rozvoj osobnosti, přičemž mezi ně patří uvolnění, 

sebeprožívání, sebevnímání, vizuální a verbální organizace (uspořádání) zážitků, 

poznání vlastních možností, přiměřené sebehodnocení, růst osobní svobody a 

motivace, svoboda pro experimentování při hledání výrazu pocitů, emocí nebo 

konfliktů, rozvoj fantazie a nadhledu. Mezi sociální cíle, rozvíjené především při 

skupinové arteterapii, patří vnímání a přijetí druhých lidí, vyjádření uznám jejich 

hodnoty, jejich ocenění, navázání kontaktu, zapojení do skupiny a kooperace, 

komunikace, společné řešení problémů, zkušenost, že druzí mají podobné zážitky 

jako já, reflexe vlastního fungování v rámci skupiny, pochopem vztahů, vytváření 

sociální podpory (Liebmann, 2005). 
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Více informací o arteterapii můžeme najít na internetových stránkách České 

arteterapeutické asociace www.arteterapie.cz, kde je rovněž uveřejněn seznam 

míst, kde se arteterapie provádí. Informace tam mohou najít také zájemci o 

studium bližší arteterapie. 

2.4.2 Muzikoterapie 

Tímto pojmem označujeme terapeutické a výchovné metody, ve kterých je 

dominantní hudba. Léčebným prostředkem může být na jedné straně vytváření 

hudby, na druhé straně její poslech, spojený s jejím vnímáním či určitou formou 

kreativního zpracování zážitku. Na základě toho lze muzikoterapii zjednodušeně 

rozdělit na aktivní (hraní na nástroje, na tělo, zpěv, hry apod.) a pasivní (poslech, 

relaxační formy). 

Škála používaných prostředků je poměrně široká, Votava a kol. (2005) 

zmiňují využívání hudby, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na 

pohyb či výtvarnou tvorbu. Muzikoterapie využívá verbální (zpěv, rytmizace 

slov, výkřiky či šepot) i neverbální prostředky. Neverbálně pracujeme s hudbou, 

rytmem i zvuky. 

Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů 

můžeme muzikoterapeuticky pracovat na uvolňování napětí v těchto částech těla 

či na jejich stimulaci. Profylaktická funkce muzikoterapie je podstatná především 

v dětské rehabilitaci. Zpívat malým dětem je nesmírně důležité pro jejich zdravý 

emoční vývoj, rozvoj sebepojetí, komunikace, sociálních vazeb, rytmu, lokomoce, 

řeči apod. 

Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. 

Hudba může působit relaxačně, dráždivě, či stimulovat energii. V neposlední řadě 

jsou hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese 

vnitřních světů. Mezi muzikoterapeutické cíle patří podle Mullera a kol. (2005) též 

rozvoj vnímání a pozornosti, motoriky a senzoriky, kontrola emocí, posílení 

sociální interakce, zlepšení chování, rozvoj komunikace, získání vědomostí a 

školních dovedností, relaxace a antistresové dovednosti, volnočasové aktivity a 

jiné cíle (např. diagnostika, rozvoj kreativity, osobnostní růst). 
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Podstatným aspektem je výběr vhodného tempa hudby používané při 

terapii. Obecně je možné konstatovat, že skladby v tempu andante („krokem") 

přinášejí pocit klidu a uvolnění. Jejím vlivem dochází ke zpomalení srdeční 

činnosti, krevního oběhu i dechu, k zúžení zornic apod. V protikladu k tomu 

skladby v tempu allegro vivace („rychle, živě") vyvolávají pocity radosti, nadšení, 

vitality. Vzrušující skladba např. con fiioco („s ohněm") má stimulující účinek: 

zrychlí se srdeční frekvence, krev poteče rychleji, kapiláry se otevřou, zornice se 

rozšíří. Působení hudby na neuro-vegetativní systém však závisí i na okamžité 

náladě, na temperamentu, na přístupnosti jedince, na vzdělání i na sociokulturním 

prostředí. 

Z hudebních nástrojů je velmi oblíbený tzv. Orfeův instrumentář. Patří do 

něj dřívka, bubínky, tamburíny, činely, triangly, zvonečky, rolničky, zvonkohry, 

xylofony, metalofony aj. Dále se používají různé nástroje z přírodnin, např. 

oblázky, duté větve, kousky břidlice apod., lahvičky s rýží, s hrachem, předměty 

z domácnosti, např. valchy, struhadla a další. 

Další informace o muzikoterapii lze najít na www.muzikoterapie.cz, kde 

najdeme například techniky, hudební ukázky, rozhovory, články, ale také 

informace pro zájemce o studium muzikoterapie. Existuje také Česká asociace 

muzikoterapie a dramaterapie, která pořádá různé akce a kurzy věnované těmto 

terapiím. Kurz edukační muzikoterapie, pořádaný katedrou speciální pedagogiky 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, má své oficiální stránky 

www.muzikoterapie.ei]. 

2.4.3 Dramaterapie 

Valenta (2001) uvádí dramaterapii jako léčebně-výchovnou disciplínu, v níž 

převažují skupinové aktivity. Ty využívají ve skupinové dynamice divadelních a 

dramatických prostředků k dosažení stavu symptomatické úlevy, ke zmírnění 

důsledků psychických poruch i sociálních problémů, důsledků tělesného nebo 

mentálního postižení a k dosažení personálně sociálního růstu a integrace 

osobnosti. 
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Ve světě existují dva přístupy k systémovému pojetí dramaterapie: 

• Drama as Tlierapy (drama jako terapie); v tomto pojetí je dramaterapie 

považována za svébytný psychoterapeutický postup, stejně jak je tomu u 

arteterapie (viz kap. 2.4.1), k jejíž pevnější kodifikaci došlo dříve; 

• Drama in Tlierapy (drama v terapii); toto pojetí využívá 

dramaterapeutických postupů v rámci psychoterapeutických škol. 

U nás je tato metoda využívána spíše ve zmenšené míře, ale těší se 

vzrůstajícímu zájmu ze strany odborníku z různých profesí. Výše zmíněná Česká 

asociace muzikoterapie a dramaterapie pořádá různé akce a kurzy věnované 

oběma těmto terapiím. Na internetových stránkách 

www.dramaterapie.atlasweb.cz lze nalézt základní informace o této terapeutické 

metodě. 

2.4.4 Ergoterapie 

Termín ergoterapie je složen z řeckých slov ergon (práce) a therapia (léčení). 

Z tohoto vyplývá, že jde o léčbu prací. Ergoterapie využívá specifické diagnostické 

a léčebné metody, postupy, eventuálně činnosti při léčbě jedinců každého věku, 

s různým typem postižení. 

Cílem ergoterapie je podle Votavy (2005) především dosažení maximální 

soběstačnosti a nezávislosti klientů v domácím, pracovním a sociálním prostředí a 

tím zvýšení kvality jejich života. Ergoterapeut se snaží pomocí vhodně zvolených, 

cílených a pro osobu smysluplných aktivit či zaměstnání dosáhnout maximální 

úrovně fungování v aktivitách denního života, v pracovních činnostech a 

v aktivitách volného času. 

Muller a kol. (2005) uvádějí rozdělení ergoterapie do čtyř kategorií z 

hlediska typu používaných činností: 

1) Ergoterapie zaměřená na trénink aktivit denního života. Tato forma terapie 

spočívá v nácviku aktivit, kterých jedinec není samostatně schopen, a to 

aktivit individuálních (např. osobní hygiena, oblékání, jídlo, přesuny) nebo 
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sociálních (např. nákup, manipulace s penězi, používání dopravy, 

telefonování). 

2) Ergoterapie cílená na postiženou oblast. Tato forma ergoterapie je 

náročnější jak z hlediska znalostí (např. o pohybovém aparátu), tak 

z hlediska technického vybavení. Zaměřuje se podle požadovaného účinku 

na zvětšení svalové síly, zlepšení svalové koordinace, zvětšení rozsahu 

pohybu, cvičení v určité poloze (sed, stoj), cílený trénink kognitivních 

funkcí (pozornost, paměť, orientace, myšlení) apod. 

3) Kondiční ergoterapie. Má v prvé řadě za úkol odpoutat pozornost pacienta 

od nepříznivého vlivu onemocnění a případné hospitalizace. Využívá se při 

ní zejména zájmových rukodělných činností, dále společenských her a 

sportovních aktivit. 

4) Ergoterapie zaměřená na předpracovní hodnocení a trénink. Využívá 

modelových činností a dalších testů, které umožňují posoudit klientovy 

předpoklady pro budoucí pracovní uplatnění včetně motivace. Další 

trénink potom nacvičuje cíleně dovednosti, které jsou předpokladem pro 

zvládnutí vybrané profese. 

Informace o ergoterapii můžeme najít například na internetových stránkách 

Česká asociace ergoterapeutů www.ergoterapie.org, kde se dozvíme vše o 

aktuálních kurzech, které se týkají vzdělávání v této oblasti. 

2.4.5 Animoterapie 

Za animoterapii považujeme terapii prostřednictvím zvířat. Nejčastěji se 

provádí terapie pomocí psa a koně, které budou vysvětleny v následujících dílčích 

kapitolách. Dalšími hojně používanými zvířaty jsou hlodavci - myšky, morčata, 

křečci, králíčci apod. Všechna tato zvířata se dají poměrně dobře ochočit a jsou 

zajímavá na pozorování. K pozorování mohou posloužit i želvy, hadi, rybičky 

nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi (Muller a kol., 2005). 

Zvíře je schopné vyvolat v člověku silné emoce. Prostřednictvím zvířete se 

snadněji navozuje terapeutický vztah s uzavřenými klienty. Ti se dokáží naučit 
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vyjadřovat emoce, radost, těšit se na přítomnost zvířete apod. Zvíře rovněž 

motivuje k nácviku mluvení, neboť je třeba na ně volat, dávat mu povely. Pomáhá 

při nácviku jemné motoriky (hlazení, drbání, krmení zvířat), což lze s úspěchem 

využít zvláště u dětí s DMO. Zvíře rozvíjí fantazii, poskytuje vděčné téma 

k rozhovorům i náměty ke kreslení a modelování. 

2.4.5.1 Canisterapie 

Latinské slovo canis znamená pes. Muller a kol. (2005) poukazují na to, že se 

canisterapie dá chápat dvěma způsoby. V užším pojetí rozumíme pod canisterapií 

využití psa v podpůrné alternativní terapii. Pes napomáhá k navození vzájemného 

vztahu mezi klientem a terapeutem, k celkovému rozvoji, aktivizaci a stimulaci 

klienta. Pes je pro klienta velký motivační činitel a dokáže přispět i k tlumení 

nežádoucích a negativistických projevů klienta. Canisterapií v širším slova smyslu 

rozumíme běžně rozšířenou praxi chování psa v domácnostech, kde se pes stává 

téměř „členem rodiny" a zároveň terapeuticky působí, neboť je prostředníkem 

různých vzájemných interakcí a katalyzátorem stresu. 

Pro canisterapií v užším slova smyslu je třeba speciálně cvičený pes. Votava 

(2005) dělí profesionálně vycvičené psy do třech kategorií: vodicí pes (pro lidi 

s postižením zraku), pes partner (pro lidi s tělesným postižením) a terapeutický 

pes. 

Podrobné rozpracování canisterapeutických metod uvádí Galajdová (1999). 

Na základě role psa v terapii rozeznává její dvě kategorie: 

1) Animal Assisted Activities - AAA (aktivity za účasti zvířete); 

2) Animal Assisted Therapy - AAT (terapie za účasti zvířete). 

AAA je charakteristická tím, že nemá specifické cíle, jde o aktivity 

vyplývající spontánně z přítomnosti psa a také z požadavků klienta. Výsledky 

terapeutického působení jsou těžko měřitelné a můžeme je hodnotit jen podle 

toho, zda je klient spokojen, do jaké míry je aktivní, jaká je škála jeho citových 

projevů a do jaké míry se zlepšila kvalita života klienta. Nejjednodušší formou je 

pasivní AAA, kdy pes má pozitivní vliv už jen svou přítomností a klient se o něj 
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nemusí starat. Hlubší zapojení klienta vyžaduje interaktivní AAA, kterou dále 

dělíme do dvou typů: při rezidentní AAA je pes v zařízení přítomen neustále a 

klienti o psa pečují; častější je typ návštěvní, kdy pes je na terapii přiváděn 

pravidelně v danou dobu (obvykle jednou týdně na 1 - 2 hodiny). 

AAT se vyznačuje záměrnou, plánovitou a cílenou intervencí, která je 

garantována speciálně vyškoleným zdravotnickým, školským nebo sociálním 

pracovníkem, a to podle toho, v jakém zařízení terapie probíhá a jaké cíle sleduje. 

Pes je nezbytnou součástí terapie, která vyžaduje diagnostiku a průběžnou 

evaluaci. Výsledky této terapie jsou objektivně pozorovatelné a měřitelné. 

Podobně jako ostatní terapie, i canisterapie má individuální a skupinovou 

formu. Obě mají své opodstatnění, která zmiňují Muller a kol. (2005). Individuální 

forma bývá podle něj preferována u imobilních klientů, přičemž stěžejní částí této 

terapie je zpravidla tzv. relaxační část. Naproti tomu skupinová forma se používá 

spíše u mobilních klientů, přičemž je tvořena ve větší míře tzv. aktivní částí. 

V České republice existuje Canisterapeutická asociace, která je zájmovým 

sdružením právnických osob, jehož posláním je zastřešovat canisterapeutické 

organizace v ČR. Více informací najdeme na www.ctasociace.cz. Jednou 

z organizací, které se canisterapií věnují, je např. Pomocné tlapky, o.p.s 

(www.pomocnetlapky.cz / canisterapie). Tato organizace poskytuje 

canisterapeutické služby, pořádá výcviky a kurzy a informuje o této problematice. 

2.4.5.2 Hipoterapie 

Hipoterapie (od latinského hippos - kůň) využívá blahodárného působení 

koně na tělesné, duševní a sociální zdraví člověka. Rytmický pohyb na koni 

procvičuje celé tělo jako funkční celek, což vede k efektivnějšímu pohybu celého 

těla. Dochází k tomu, že svaly, které mají tendenci ke ztuhnutí, se uvolňují, a svaly 

s tendencí k ochabnutí se posilují (Miiller a kol., 2005). Ježdění na koni podporuje 

vývoj tělesného vnímání a smyslu pro rovnováhu. Kromě toho vyžaduje 

trpělivost, sebeovládání a koncentraci. Opakování cvičení a soustředění na zadané 

úkoly podporuje otevřenost, zvědavost, učí klienty vytrvalosti a překonávání 

překážek. Vytváří tak i předpoklady pro učenlivost v jiných oblastech života. 
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Hipoterapie je jednou z komplexních terapií, použitelnou téměř při každém 

druhu a stupni postižení. Komplexní proto, že je vlastně fyzioterapií, 

psychoterapií a socioterapií zároveň. Kůň je totiž současně jakýmsi „přístrojem" i 

kamarádem a prostředníkem mezi klientem a jeho terapeutem. Podle toho, jakou 

roli kůň při terapii hraje, rozeznávají Miiller a kol. (2005) základní okruhy 

hipoterapie. Jsou to hiporehabilitace, léčebné pedagogicko-psychologické ježdění, 

sport handicapovaných a rekreační ježdění. 

U hiporehabilitace je nejdůležitějším aspektem fyzioterapie. Týká se 

především pacientů s poruchami držení těla (skoliózy, ortopedické vady, apod.), 

rovnováhy, koordinace a hybnosti (DMO). Jezdec je stimulován trojrozměrným 

pohybem koně, obdobným chůzi člověka. Tento pohyb navíc napomáhá uvolnění 

spasticity. Pohybové impulzy stimulují páteř klienta, který reaguje zapojením 

zádových svalů, vzpřímí se a prohloubí dech. Tím se dané skupiny svalů posilují, 

pacient se učí udržovat rovnováhu a koordinovat své pohyby. 

Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění představuje psychoterapii a 

socioterapii prostřednictvím koně. Podrobují se mu klienti psychiatrie a děti, které 

jsou v péči speciálních pedagogů. Kůň koriguje psychické a fyzické příznaky 

vyvolané duševní chorobou, poruchy chování dětí a adolescentů, slouží při výuce 

mentálně retardovaných dětí. Terapie je skupinová; vyžaduje-li to stav klienta, je 

přístup individuální. Klienti plní samostatné úkoly dané terapeutem, a to ve stáji, 

jízdárně, v sedle nebo na koni obecně. 

Sportovní jízda na koni napomáhá integraci jedince s postižením do 

společnosti a umožňuje některým soutěžit i se zdravými jezdci, jiným pouze 

v soutěžích mezi sebou. Nejznámější disciplínou je paradrezura, tj. drezurní 

disciplína ježděná jezdci s tělesným postižením, v níž se pořádají soutěže různé 

obtížnosti. Zásadou sportovního ježdění je, aby se zdravotní stav jezdce 

v důsledku této činnosti nezhoršil. 

Informace o hipoterapii najdeme především na internetových stránkách 

České hipoterapeutické společnosti www.chs.unas.cz. 
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2.5 Integrace 

Slovo integrace pochází z latiny a v překladu znamená vytvoření celku. 

Vítková (2006) shrnuje, že v sociologickém smyslu se integrace vztahuje na vznik 

společenských jednotek z určitého počtu lidí a skupin a označuje především stav, 

ve kterém došlo k integraci. Tímto jsou míněny procesy integrace lidí z jiných 

kultur do společnosti. Ve smyslu psychologickém vyjadřuje integrace zpravidla 

jednotu mezi člověkem a jeho okolím. 

V sociální rovině je integrace chápána jako snaha o začleňování sociálně 

nebo zdravotně znevýhodněných lidí do společnosti. Je to široce uznávaný ideál 

novodobé sociální práce - opak sociálního vylučování, s nímž se handicapovaní 

setkávají. Rozlišuje se asimilační a adaptační směr integrace. Asimilační integrace 

znamená, že handicapovaná menšina by se měla snažit přizpůsobit intaktní 

většině a v maximální míře s ní splynout. Adaptační model klade integraci za úkol 

jak minoritě s postižením, tak intaktní majoritě. Mezi oběma skupinami má 

vzniknout partnerský vztah, který se stává pro jedny i druhé významnou 

hodnotou (Matoušek, 2003). 

Z pedagogického hlediska se integrace realizuje v konceptu integrativní 

pedagogiky. V moderním pojetí integrativní pedagogiky je integrace ve školní 

praxi pouze jakýmsi přechodným cílem, který představuje přechod od výrazně 

segregativní pedagogiky (charakteristické odděleným vzděláváním a výchovou 

dětí s postižením ve speciálních školách) k pedagogice vyšší kvality - tzv. 

všeobecné pedagogice (ve smyslu pro všechny), která se označuje jako základní 

pedagogika orientovaná na dítě a jeho potřeby (Feuser, 1995 in Hájková 2005). 

Hinz (1993; in Hájková, 2005) uvádí, že v současnosti je ve speciální 

pedagogice pojem integrace chápán a interpretován jako proces spíše než jako stav 

- integrace bývá vnímána jako oboustranný psychosociální proces sbližování 

minority znevýhodněných a majority intaktních. V tomto interaktivním procesu se 

obě strany mění a roste jejich pospolitost a sounáležitost. Vyvstávají však i stále 

nové problémy, takže proces integrace nemůže být nikdy prohlášen za uzavřený a 

dokončený. 
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Úzký vzájemný vztah má integrace k inkluzi. Inkluze se od první poloviny 

devadesátých let prosadila jako nový rozsáhlý koncept vedoucí k integraci 

(Hájková, 2005). Všechny snahy pak vyústily ve Světovou konferenci speciálního 

vzděláváni ve španělské Salamance v červnu 1994. Inkluze je chápána jako 

integrace všech žáků do běžných škol s rozpuštěním speciálních škol. Takto 

exponovaný koncept se neujal, naproti tomu vzniká jiná pozice, tzv. responsible 

inclusion (zodpovědná inkluze), jež obsahuje kontinuum integrativních 

podpůrných možností. V současnosti se oba termíny integrace i inkluze považují 

běžně za synonyma. Inkluze vyjadřuje optimální integraci v praxi. 

2.6 Ucelená rehabilitace 

Integrace se stala znamením doby a pronikla do všech oblastí mezilidské 

interakce. Není už vnímána jako stav, ale mnohem častěji je již vnímána jako 

proces, jehož dynamika a kvalita je závislá na mnohých proměnných. Při integraci 

nejde jen o pouhé vyrovnávání příležitostí pro osoby s postižením, ale o úspěšné 

začleňování jedinců do společnosti. Rozhodující význam má v tomto procesu 

ucelená neboli komprehenzivní rehabilitace (Jesenský, 1995). 

WHO označuje ucelenou rehabilitaci jako včasné, plynulé a koordinované 

úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení občanů se zdravotním postižením do 

všech obvyklých aktivit života. Ucelená rehabilitace v sobě integruje složky 

léčebné, pedagogické, sociální a pracovně - rehabilitační. 

2.6.1 Léčebná rehabilitace 

Léčebná rehabilitace je souborem včasných diagnostických a terapeutických 

opatření za účelem zlepšení či stabilizace zdravotního stavu. Je zaměřena na 

odstranění postižení a funkčních poruch a na eliminaci následků zdravotního 

postižení, včetně jeho sociální dimenze. Léčebnou rehabilitací se zabývají odborný 

lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický psycholog a klinický logoped. 

Na druhou stranu nacházíme v léčebné rehabilitaci celou řadu aktivit, které 

mají interdisciplinární charakter. Proto se v léčebné rehabilitaci můžeme setkat 

s prvky psychoterapie, arteterapie, ergoterapie, dramaterapie, muzikoterapie, 
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animoterapie atp. (Jankovský, 2001). Tuto nabídku, více či méně celistvou, 

poskytuje svým klientům větší počet center s různou specializací, např. Komunitní 

centrum Motýlek, Integrační centrum Zahrada nebo Centrum komplexní péče 

Démosthenes (viz kap. 2.7.3). 

2.6.2 Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je proces k dosažení maximálně možné soběstačnosti 

za účelem nejvyššího možného stupně sociální integrace. Zahrnuje širokou škálu 

sociální problematiky, jako jsou finanční příspěvky, osobní asistence, asistenční psi 

nebo raná péči atp. 

Člověk jakožto společenská bytost je v rámci lidské společnosti 

humanizován a socializován. Totéž platí o člověku s postižením. Velmi tedy záleží 

na jeho společenském postavem, na roli, kterou ve společnosti zaujímá, na tom, jak 

je společností přijímán. Má-li být tento vztah vyvážený, je úkolem rehabilitace, aby 

byl člověk s postižením schopen přijmout své postižení, nemoc či znevýhodnění a 

v maximální možné míře se integrovat do společnosti. Tím je zachovávána 

optimální kvalita života, což vede k jeho životní spokojenosti (sociálnímu 

komfortu) - viz kap. 2.1. Kvalita života s postižením je však velmi závislá také na 

spokojenosti v rodinném životě. To vyžaduje především stabilitu rodiny, tedy 

fungování všech jejích systémů a subsystémů. 

Sociální rehabilitace řeší problémy, které platí obecně pro všechny skupiny 

lidí s postižením, ale také specifické problémy podle druhu a stupně postižení. 

Uplatňuje metodu reedukace (rozvoj poškozené funkce a zbytkových schopností), 

kompenzace (náhrada postižené funkce jinou nepoškozenou funkcí) a akceptace 

(přijetí života s postižením). Děje se tak v různých institucích, konkrétně ve 

zdravotnických zařízeních, v zařízeních a ústavech sociální péče, ve speciálních 

školách, při práci, v rodině a také stále více v rámci nestátních neziskových 

organizacích (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti aj.). 

Člověk se musí naučit se svým postižením žít, přijmout je jako výzvu či 

úkol a být i v dobrém slova smyslu asertivní. To však není snadné a v rámci 

tohoto snažení je poměrně obtížné izolovat sociální prostředky rehabilitace od 
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dalších složek ucelené rehabilitace. Naopak, sociální rehabilitace se prolíná 

s rehabilitací léčebnou, pedagogickou i pracovní. Liší se jen tím, že má 

permanentní charakter, čili je celoživotním procesem. 

2.6.3 Pedagogická rehabilitace 

Je to souhrn specifických pedagogických činností zaměřených na rozvoj 

osobnosti a podporu vzdělávání a výchovy lidí se zdravotním postižením za 

účelem vhodné integrace. Časté jsou formy denního pobytu (speciální školy, 

speciální mateřské školy a školy běžného typu). 

2.7 Podpora rodin v České republice 

Podporu rodinám poskytují v ČR např. střediska rané péče, mateřská centra 

a rodinná centra. Uvádím zde charakteristiku jen takových organizací, které 

souvisejí s mou koncepcí rodinného centra. 

2.7.1 Raná péče 

Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a 

rodičům dítěte s postižením ve věku do 7 let, které má zdravotní postižení nebo 

jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena 

na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 

Do služeb se promítají pedagogická, sociální a zdravotní opatření. Cílem je vrátit 

nebo zachovat rodičům jejich kompetenci k výchově dítěte a k vytváření 

vhodných podmínek pro jeho vývoj (podle www.mpsv.cz). 

Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do 

přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte 

v oblastech, které jsou postižením ohroženy. Situace rodiny, pro kterou je raná 

péče určena, řadí tuto službu zpočátku spíše ke krizové intervenci, později 

přechází v doprovázení, podporu a poradenství. V mnoha zemích je proto na 

ranou péči zákonný nárok (www.braillnet.cz). 
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2.7.2 Mateřská a rodinná centra 

Definice mateřského i rodinného centra je obtížné najít v literatuře i na 

internetu. Našla jsem pouze konkrétní nabídky center a jejich poslání. Ty nám 

však mohou posloužit k charakteristice těchto forem podpory. 

Po porovnání poslání a cílů mateřských center a rodinných center (případně 

center pro rodinu) jsem zjistila, že tyto koncepty jsou velmi nevyhraněné. 

Předpokládala jsem, že mateřská centra budou určená pouze pro matky s dětmi, 

ale není tomu tak. V charakteristice Kulturního a mateřského centra na 

Barrandově (www.mcbarrandov.cz) jsem například našla, že do něj dochází i 

otcové, babičky i dědečkové, to znamená celá rodina. Naopak v charakteristice 

rodinného centra Myšák (www.volny.cz/rc mysak) jsem se dočetla, že je určeno 

především mladým maminkám na mateřské dovolené s prvním dítětem. 

Mateřská nebo rodinná centra jsou nezávislou specifickou skupinou, 

vycházející z potřeb místní komunity, schopností, potřeb a tvořivosti těch, kteří se 

na činnosti aktivně podílejí. Slouží především matkám s malými dětmi, ale 

přicházejí tam i další členové rodiny. Centra vytvářejí zázemí a prostor pro 

naplnění jedné ze základních lidských potřeb - potřeby sounáležitosti. Jsou 

příležitostí k seznámení s dalšími rodinami. Podporují tvořivost dětí, chrání 

psychické i fyzické zdraví rodiny. Přispívají ke spokojenosti rodiny. 

Ocenění, které se maminkám v centru dostává, vede k podpoře zdravého 

sebevědomí a sebedůvěry, které ženy na mateřské dovolené pod tíhou stereotypní 

péče o děti a domácnost často ztrácejí. Centra jsou příležitostí k rozvoji vzájemné 

sousedské výpomoci, kterou nelze nahradit institucionalizovanou péčí. Mateřská i 

rodinná centra se tak stávají jednou z forem sociální péče. 

Většina mateřských nebo rodinných center je určena pro rodiny 

s intaktními dětmi, ale některá centra už začínají nabízet své služby i rodinám 

s dětmi s postižením. Několik center je už dokonce založeno za účelem péče o 

rodiny s dětmi s postižením. V dalších kapitolách chci představit několik sdružení, 

u kterých jsme se inspirovali, když jsme naše rodinné centrum vymýšleli. 
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2.7.3 Příklady konkrétních center 

Kapitoly o konkrétních centrech jsou zpracovány podle informací 

z internetových stránek jednotlivých center (www.motylek.org, www.ranapece.cz, 

www.demosthenes.cz). 

2.7.3.1 Komunitní centrum Motýlek 

Posláním sdružení je poskytovat mnohostrannou podporu rodinám se 

zdravotně a sociálně handicapovanými dětmi na Černém Mostě v Praze. Smyslem 

této pomoci je umožnit znevýhodněným dětem, aby i ony vyrůstaly v klidném 

domácím prostředí a úspěšně se začleňovaly do společnosti. 

Obecné cíle centra Motýlek je možné taxativně shrnout do následujících 

bodů: 

• Naplnit co nejlepším způsobem volný čas dětí a mládeže se zdravotním i 

sociálním handicapem; 

• podle individuálních potřeb a možností rozvíjet psychomotorické a sociální 

dovednosti dětí s postižením a tím přispívat k zlepšování jejich zdravotního 

i psychického stavu; 

• zlepšovat sociální vztahy mezi dětmi /nenásilně je vychovávat k toleranci, 

integrovat znevýhodněné děti do kolektivu vrstevníků/; 

• prostřednictvím nabízených služeb přispívat k zlepšování kvality života 

rodin vychovávajících dítě s handicapem; 

• pozitivně ovlivňovat vztah společnosti k lidem s postižením a tím otevírat 

cestu k vzájemnému porozumění, k úctě a pocitu sounáležitosti. 

Do cílové skupiny centra jsou zahrnuty děti se zdravotním handicapem 

ranného, předškolního, školního věku a mládež. Dále jsou to děti se socio-

kulturním handicapem, děti z neúplných či dysfunkčních rodin, ale i děti zdravé a 

zaopatřené z důvodu vytvoření přirozeného kolektivu v komunitním centru a 

integrace znevýhodněných dětí mezi vrstevníky. Kromě dětí samotných jsou 

cílovou skupinou i rodiče dětí s handicapem a široká veřejnost. 
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Pro integraci dětí s postižením mezi vrstevníky a podporu rodin je v centru 

vybavená herna s množstvím hraček a didaktických pomůcek, relaxační místnost, 

zájmové kroužky i některé speciální rekondiční aktivity. Navštěvují ji děti se 

zdravotním postižením různého typu a stupně a s nimi i jejich zdraví sourozenci a 

kamarádi stejného věku. 

V Motýlku je běžným standardem, že na základě rozhovoru s rodiči a pod 

vedením speciální pedagožky získá každé dítě s handicapem svůj individuální 

plán. Ten pomáhá soustředit se při všech aktivitách na specifické potřeby dítěte, 

aby mohlo zvládnout nové krůčky zvláště v sociálních dovednostech. 

Díky různým sponzorským darům, dotacím a grantům je naprostá většina 

aktivit buď zdarma, nebo za symbolickou cenu. Další konkrétní pomocí rodičům 

je pravidelné hlídání dětí s handicapem, včetně jejich sourozenců tak, aby rodiče 

mohli alespoň občas vypnout a věnovat se i svým záležitostem. Je možnost zlepšit 

si svoji angličtinu nebo základy ovládám počítače, což může být potřeba 

v zaměstnání po mateřské dovolené. A v neposlední řadě je tu pro rodiče 

svépomocný klub s vedením psychologa, kde si lze s ostatními vyměnit 

zkušenosti a vzájemně se povzbudit. 

V nabídce pro děti je canisterapie, dětské divadelní představení, 

integrovaná herna, keramická dílna, muzikoterapie, plavání, půjčovna literatury, 

rekondiční pobyty, společné výlety rodin, školička Motýlek, tvůrčí dílny, volná 

herna a výuka hry na zobcovou flétnu. 

Součástí centra Motýlek je i nízkoprahový klub Pacific. Jde o sociální službu 

zdarma poskytovanou potřebným dětem a mládeži ve věku 6 až 18 let, které mají 

potíže doma, ve škole, s kamarády nebo třeba sousedy a nevědí jak je řešit, nebo 

jenom nevědí, co s volným odpolednem. Je možnost si s někým povídat nebo 

poslechnout muziku, zahrát si ping-pong nebo fotbal a občas taky něco nového 

zažít na výletech. S návštěvníky klubu se navazuje kontakt, poskytuje jim 

podpora, informace, odborná pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného 

času. Pacifik pozitivně ovlivňuje životní styl návštěvníků a napomáhá jejich 

sociálnímu začlenění. 
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2.7.3.2 Společnost pro ranou péči 

Společnost pro ranou péči má od roku 1990 za sebouló let profesionální 

rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením. Dnes má společnost svá 

samostatná střediska v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Ostravě, 

Plzni a Praze. 

Cíl činnosti sdružení je prosazovat a hájit ranou péči pro děti s postižením 

a jejich rodiny jako soustavu služeb a programů poskytovaných ohroženým 

dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Cílem aktivit je 

eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i 

společnosti předpoklady sociální integrace, a to se zřetelem na včasnou 

diagnostiku a následnou péči. 

K dosažení svého cíle společnost vykonává a zajišťuje zejména tyto činnosti: 

• poskytuje služby rané péče dětem se zrakovým a kombinovaným 

postižením a jejich rodinám prostřednictvím středisek rané péče; 

• spolupracuje s odbornými pracovišti; 

• spolupracuje při přípravě právních norem a předpisů upravujících ranou 

péči a její poskytování; 

• dbá o odbornost svých členů a jimi poskytovaných služeb; 

• spolupracuje s rodiči dětí s postižením; 

• provádí a zajišťuje rekvalifikační a rehabilitační činnosti; 

• zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost; 

• vydává odborné neperiodické publikace, periodický tisk a informační 

tiskoviny; 

• poskytuje a zajišťuje odborné konzultační a informační služby. 

Střediska rané péče nabízejí své služby rodinám dětí s postižením zraku 

od narození do 4 let a rodinám dětí s kombinovaným postižením (zrakové 

s mentálním, pohybovým a dalším) od narození do 7 let. 
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Nejpřirozenějším prostředím pro malé dítě je jeho domov - zde se cítí 

nejjistější, a proto také zde nejsnáze přijímá nové věci i osoby, lépe se učí novým 

dovednostem. Z tohoto důvodu jsou služby rané péče poskytovány převážně 

v rodinách. 

Formy poskytovaných služeb pro klienty jsou následující: 

• návštěvy poradců a konzultantů v rodinách (lx za 1-3 měsíce); 

• semináře pro rodiče; 

• týdenní rehabilitační pobyty pro celé rodiny; 

• ambulantní zraková stimulace; 

• setkání rodičů; 

• půjčování hraček, pomůcek a literatury; 

• čtvrtletní zpravodaj pro rodiče Rolnička; 

• možnost konzultace s rehabilitační pracovnicí, psychologem; 

• pomoc při výběru předškolního zařízení; 

• instruktáže pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, kam 

docházejí děti v péči střediska ranné péče; 

• základní sociálně-právní poradenství. 

Střediska rané péče nabízejí pomoc při rozvíjení schopností dítěte, při 

výběru a úpravách vhodných hraček a pomůcek a při vytváření stimulujícího 

prostředí, které podporuje celkový vývoj dítěte. Poskytují psychologické, 

pedagogické a sociální poradenství, pomáhají s přípravou dítěte pro vstup 

do předškolního vzdělávacího zařízení. Tato poradenská činnost se odehrává 

zejména v konkrétních domácnostech. 

Střediska rané péče pracují na multidisciplinárním principu - v týmu jsou 

zastoupeni vysokoškolsky kvalifikovaní speciální pedagogové, sociální 

pracovníci, psychologové a instruktoři zrakové stimulace, rehabilitační pracovníci 

a ergoterapeut. Depistáž i péče je prováděna v úzké spolupráci s lékaři. 
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Střediska se dále věnují shromažďování informací a literatury. Střediska se 

soustřeďují i na vypracovávání metodik stimulace zraku, rozvíjení 

kompenzačních dovedností (např. používání sluchu a hmatu, orientace 

v prostoru) a oboru rané péče obecně. 

2.7.3.3 Demosthenes 

Demosthenes je nestátní centrum komplexní péče v Ústí nad Labem, které 

propojuje zdravotnictví, školství a sociální oblast. Hlavní myšlenka není jenom 

v koncentraci jednotlivých pracovišť do jednoho objektu, aby klienti nemuseli 

objíždět celé město či celý kraj, ale především v systému ucelené rehabilitace. 

Démosthenes - centrum komplexní péče nabízí prostřednictvím vlastního 

modelu systém ucelené rehabilitace, a to podle věku dítěte. Intenzivní ucelená 

rehabilitace probíhá od narození po nástup do školy formou rané péče nebo 

denních pobytů spolu se zdravotnickými ambulancemi, sociálně-právním 

poradenstvím rodičům a speciálně-pedagogickým centrem. 

Ucelenou rehabilitaci centrum v dalších věkových kategoriích nabízí 

formou zdravotnické ambulance bez omezení věku, speciálně-pedagogické 

centrum pro osoby se smyslovým postižením do 18 let a sociálně-právní 

poradenství. Jiným kriteriem poskytování pomoci je závažnost poruchy. U 

lehkých vývojových poruch nabízí centrum podle potřeby pouze jednu ze tří 

složek ucelené rehabilitace s možností využít bezprostřední odborné konzultace u 

kolegy jiné potřebné disciplíny, čímž se zdůrazňuje mezioborová spolupráce. Dále 

je to péče o běžnou klientelu zdravotnických ambulancí. 

Odborná činnost centra komplexní péče je reprezentována pořádáním 

Bejšovcových seminářů za účelem vlastního sebevzdělávání, osvěty, ucelené 

rehabilitace, přiblížení jednotlivých vědních disciplín a v konečném důsledku 

zkvalitnění péče o hlavní cílovou skupinu, která se stále ještě setkává 

s nekoordinovanou péčí, a to jak mezirezortní, tak také v rámci jednoho resortu. 

Pravidelně šestkrát v roce se schází odborná veřejnost, včetně interního a 

externího interdisciplinárního týmu centra, a diskutuje nad předem připraveným 

příspěvkem. Témata na jeden kalendářní rok dopředu domlouvá a vypisuje 
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koordinátor odborných seminářů s vedením centra a oslovenými přednášejícími. 

Jsou rozdělena do tří oblastí: diagnózy, metody a jednotlivá vývojová období. 

Písemným výstupem odborných seminářů je obvykle sborník a je možno jej 

zakoupit v obchodě centra, kde jsou k dispozici také léčebné, rehabilitační a 

výukové pomůcky, odborná i populárně naučná literatura a hračky. 

fyzíoterapie 
ergoterapie 

klinická psychologie 
klinická logopedie 

neurologie 

speciálněpedago 
gické centrum 

raná péče 
sociálně právní poradenství 

Léčebná rehabilitace Pedagogická rehabilitace 

Sociální rehabilitace 

Obr. 3: jednotlivé složky ucelené rehabilitace, tak ji používá centrum komplexní péče 

Démosthenes. Převzato z www.demosthenes.cz. 
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3 TAK ZALOŽIT RODINNÉ CENTRUM 

V této kapitole bude formulován postup při zakládání rodinného centra 

nebo jiných organizací, které poskytují sociální služby. 

3.1 Výběr lokality pro zamyšlenou sociální službu 

Nejprve si musíme ujasnit, kde chceme danou sociální službu poskytovat. 

Musíme si totiž dobře porovnat demografická fakta o této lokalitě. Budeme se 

zabývat tím, jaké je složení obyvatelstva v dané lokalitě, zda se zde staví nové 

domy a tudíž lze v budoucnu očekávat nárůst počtu obyvatel v produktivním 

věku a dětí. Dále je třeba zjistit, jaké služby již jsou v lokalitě poskytovány, jaká 

služba zde chybí a podobné faktory, které mají vliv na budoucí prosperitu 

zamýšleného centra. 

Tyto informace nám mohou poskytnout pracovníci městského úřadu nebo 

úřadu příslušné městské části. V současné době jsou zaměstnanci úřadů o těchto 

tématech dostatečně informování, protože je realizován projekt komunitního 

plánování sociálních služeb (www.kpss.cz), které nám může pomoci v našem 

rozhodování o tom, jakou sociální službu v daném regionu poskytovat. Podle 

www.mpsv.cz používají metodu komunitního plánování mnohá města a pro kraje 

je od 1. ledna 2007 podle nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

takové plánování povinné. 

Výběr lokality je důležitý také z hlediska přístupnosti dopravy pro klienty 

daného zařízení. Pokud budou klienty lidé s postižením, je nutné zajistit 

bezbariérovost nejen zařízení, ale také jeho okolí. 

3.2 Legislativní podmínky 

V souvislosti se zakládáním organizace poskytující sociální služby je třeba 

brát v úvahu především následující legislativní podklady: 

• Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 

ledna 2007. Tento zákon definuje, co zahrnují sociální služby, charakterizuje 

formy jejich poskytování, jaká jsou zařízení pro poskytování sociálních 

42 

http://www.kpss.cz
http://www.mpsv.cz


služeb, základní činnosti při poskytování sociálních služeb, podmínky jejich 

poskytování, povinnosti poskytovatelů, smlouvu o poskytnutí sociálních 

služeb, povinnost mlčenlivosti pracovníků poskytující sociální služby, 

financování sociálních služeb a další témata týkající se poskytování 

sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR následně vydalo 

publikaci Stručný průvodce (2006), která má pomoci občanům orientovat se 

v tomto zákoně. 

• Navazující zákon 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách. Dochází zde ke změně 

zákona o sociálním zabezpečení, zákona o působnosti orgánů České 

republiky v sociálním zabezpečení, živnostenského zákona, zákona o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o státní sociální 

podpoře a dalších souvisejících zákonů. 

• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách, kterou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí 

podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zde je 

uveden například rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních 

činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a maximální výše úhrad za 

poskytování některých sociálních služeb, ale také kvalifikační kurz pro 

pracovníky v sociálních službách. Hodnocení plnění standardů kvality 

sociálních služeb. 

3.3 Standardy kvality sociálních služeb 

V zákoně o sociálních službách najdeme zmínku o Standardech kvality 

sociálních služeb (2002). V témže roce byl dále zpracován dokument Zavádění 

standardů kvality sociálních služeb do praxe - průvodce poskytovatele (2002), 

který je velmi prospěšný pro ty, kdo zakládají nové zařízení pro poskytování 

sociálních služeb. V obou dokumentech jsou obsaženy všechny důležité momenty, 

pravidla a ustanovení, které by měly být vzorem pro všechna zakládaná centra. 

Najdeme zde 17 standardů, které jsou dále rozloženy na kritéria nejen z důvodu 
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srozumitelnosti, ale zejména proto, aby bylo možno posoudit, zda služby 

požadavek standardu splňují. Kritéria jsou totiž měřitelná. Standardy jsou 

rozděleny do tří základních částí. 

• Procedurální standardy jsou nejdůležitější. Stanovují, jak má poskytování 

služby vypadat, jaké má mít cíle a jakým způsobem se má poskytovat. Na 

co je potřeba si dát pozor při jednání se zájemcem o služby, jak službu 

přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka. 

• Personální standardy se věnují personálnímu zajištění služeb. Kvalita 

služby je přímo závislá na pracovnících - na jejich dovednostech a vzdělání, 

vedení a podpoře, na podmínkách, které pro práci mají. 

• Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních služeb. 

Soustřeďují se na prostory, kde jsou služby poskytovány, na dostupnost, 

ekonomické zajištění služeb a rozvoj jejich kvality. 

3.4 Právnická forma zařízení 

V zákoně 108/2006 Sb. najdeme charakteristiku poskytovatelů sociálních 

služeb. Jsou to „územní samosprávné celky (kraje, obce, městské části) a jimi 

zřizované právnické osoby, další právnické osoby (s.r.o., o.p.s, o.s.), fyzické osoby 

a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu". 

To znamená, že pokud chceme založit soukromé zařízení poskytující 

sociální služby, můžeme ho zakládat jako právnická osoba, tudíž musíme založit 

společnost s ručením omezeným, obecně prospěšnou společnost nebo občanské 

sdružení. Ovšem v dalším textu se budu zabývat financováním a zde můžeme 

vidět omezení v toku financí, pokud nejsme nestátní nezisková organizace. 

Nestátní neziskové organizace jsou v České republice pouze občanská sdružení, 

obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. 
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3 3 Založení občanského sdružení 

Uvádím zde příklad, jak založit občanské sdružení jakožto 

častou právnickou formu poskytovatelů sociálních služeb. Údaje jsou čerpány 

z internetových stránek Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz). 

Občanské sdružení je možno založit podle zákona č. 83/1990 Sb. o 

sdružování občanů. Založit sdružení mohou nejméně tři občané, z nichž alespoň 

jeden musí být starší 18 let, kteří dohromady tvoří přípravný výbor. Musejí podat 

písemný návrh na registraci na Ministerstvo vnitra ČR. V návrhu na registraci je 

třeba uvést jména, příjmení, rodná čísla a bydliště členů přípravného výboru 

s uvedením zmocněnce (starším 18 let), oprávněným jednat jejich jménem. Návrh 

musí být podepsán všemi členy přípravného výboru, podpisy členů přípravného 

výboru není třeba ověřovat. K návrhu je nutno připojit stanovy sdružení ve dvou 

vyhotoveních obsahující tyto náležitosti: 

• název sdružení, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která 

již vyvíjí činnost na území České republiky, 

• sídlo sdružení (to znamená název obce, poštovní směrovací číslo, číslo 

popisné, popřípadě název ulice nebo náměstí), 

• cíle činnosti sdružení, 

. práva a povinnosti členů sdružení, 

. orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů, 

oprávněných jednat jménem sdružení, 

. ustanovení o organizačních jednotkách sdružení (pokud budou zřízeny a 

pokud budou jednat svým jménem), 

. zásady hospodaření (zdroj příjmů, způsob užití příjmů, kontrola 

hospodářem a podobně). 

3 ^ 6 R e g i s t a i c e j ^ o s k y i o ^ 

Na základě zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách byl zřízen Registr 

poskytovatelů sociálních služeb". Všichni poskytovatelé sociálních služeb mají na 

základě §120, odst. 5 tohoto zákona povinnost podat žádost o registraci. Ve 
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veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb jsou informace o konkrétní 

poskytované sociální službě přístupné od vydání rozhodnutí o registraci. 

Zřízení tohoto registru usnadňuje lidem s postižením dohledat konkrétní 

službu v dané lokalitě, nebo nejbližší možnou službu. Vyhledávám je v kategoriích 

podle druhu služby, cílové skupiny, formy poskytování a věkové kategorie 

klienta. Co je důležité, Registr poskytovatelů sociálních služeb splňuje všechny 

důležité zásady dokumentu Pravidla pro tvorbu přístupného webu, verze 1.0 

vydaného Ministerstvem informatiky České republiky. 

O registraci poskytovatele sociálních služeb je možné od 1.1. 2007 žádat na 

místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí místem sídla 

organizace, pokud jde o osobu právnickou, nebo místem trvalého bydliště, pokud 

je poskytovatelem fyzická osoba. Žádosti k registracím dle zákona o sociálních 

službách jsou v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách MPSV ČR 

- (www.mpsv.cz). 

Každý poskytovatel sociální služby vyplní jeden formulář „Žádost o 

registraci sociálních služeb" a formuláře „Údaje o registrované sociální službě" dle 

počtu poskytovaných sociálních služeb. 

K „Žádosti o registraci sociálních služeb" je třeba doložit následující přílohy: 

. doklad o tom, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek 

na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

. ověřenou kopii zakladatelských dokumentů a výpis z obchodního rejstříku 

nebo jiné evidence nebo registrace podle zvláštních právních předpisů 

(u právnických osob), 

. rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb, vydané 

orgánem ochrany veřejného zdraví (dříve hygienickou stanicí). Tato příloha 

se požaduje pouze u následujících sociálních služeb: týdenní stacionáře, 

domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, 
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domovy se zvláštním režimem (ostatní sociální služby toto rozhodnutí 

dokládat nemusí), 

• čestné prohlášení statutárního zástupce, že na majetek žadatele nebyl 

prohlášen konkurz nebo proti ní nebylo zahájeno konkursní nebo 

vyrovnávací řízem anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut 

pro nedostatku majetku, 

• doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž 

budou sociální služby poskytovány. 

K formuláři „Údaje o registrované sociální službě" je třeba doložit 

následující přílohy (přílohy jsou požadovány v pdf formátu): 

• „Popis realizace poskytování sociální služby", a to včetně materiálního a 

technického zabezpečení realizace poskytování sociální služby. 

• „Popis personálního zajištění poskytované sociální služby", obsahující 

organizační strukturu v rámci registrované služby s vyznačením 

pracovních pozic, s uvedením jmen konkrétních pracovníků a jejich 

úvazku. 

• „Finanční rozvaha k zajištění provozu služby"popis finanční náročnosti 

celé sociální služby včetně předpokládaných příjmů pro zajištění rozpočtu 

soc. služby. Tato rozvaha musí být každoročně aktualizována. 

Současně je pak nutno doložit bezúhonnost a odbornou způsobilost u všech 

pracovníků, kteří se podílejí na přímém poskytování sociálních služeb. 

Zákon o sociálních službách požaduje, aby před započetím poskytování 

sociálních služeb uzavřel poskytovatel pojistnou smlouvu p r o případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb. Tato 

smlouva může být uzavřena poté, co je poskytovateli vydáno rozhodnutí 

o registraci. Poskytovatel je pak povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné 

smlouvy zaslat její úřadně ověřenou kopii registrujícímu orgánu. 
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3.7 Financování 

Důležitým předpokladem pro úspěšnou činnost organizací poskytujících 

sociální služby je také jejich schopnost opatřit si finanční prostředky. Možnosti 

financování jsou mj. z dotací, členských příspěvků, sponzorských darů, sbírek, 

grantů, z nadací apod. Obecně se tato činnost označuje pojmem fundraising. 

Způsob financování se liší podle charakteru konkrétních organizací, proto zde 

uvádím jednotlivé možnosti a zdroje hledání informací. 

Fundraising je profesionální, cílená, organizačně i časově promyšlená 

aktivita zaměřená na vyhledávám sponzorů a získávání finančních prostředků na 

podporu veřejně prospěšné či dobročinné činnosti. Získávání finančních 

prostředků je složitý proces zapojování veřejnosti do projektu, který reaguje na 

lidské potřeby a je hoden finanční podpory (Kizáková, 1997 in Poláčková, 2005). 

Jedním ze zdrojů jsou různé grantové a dotační programy, o kterých více 

můžeme vyhledat na internetu (www.helpnet.cz/fundraising). K hledání 

finančních zdrojů nám může napomoci také server Econnect informační servis pro 

nestátní neziskové organizace, kde najdeme také odkaz na databázi grantů 

(www.granty.ecn.cz). Využít lze i další informační zdroje, jako je např. 

. Databáze finančních zdrojů ICN: Rozsáhlou databázi finančních zdrojů má 

na svých stránkách Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. 

(ICN). V tomto přehledu grantových a dotačních programů a jejich 

uzávěrek lze vyhledávat zdroje finančních prostředků pro neziskové 

organizace podle cílové skupiny a oblasti podpory. Při vyhledávání je 

možné také časově omezit datum uzávěrky a zadat kraj působnosti 

programu. 

. Fórum dárců: Fórum dárců je členská nevládní nezisková organizace, která 

podporuje práci dárců a posiluje rozvíjení filantropie v ČR. 

. eDotace.cz: Společný projekt společností RAVEN Consulting a divize 

Economia Online, vydavatelství Economia, se zaměřuje na možnosti získání 

dotací ze strukturálních fondů EU. 
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• Průvodce fondy Evropské unie: Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo 

průvodce - rozcestník možnostmi financování z fondů EU. Materiál nabízí 

přehled o všech nástrojích politiky hospodářské a sociální soudržnosti, 

které má Česká republika k dispozici v prvních letech svého členství v EU. 

Z webu Strukturální fondy je možné stáhnout si publikaci Průvodce fondy 

Evropské unie. 

• Průvodce fondy EU pro neziskové organizace: Druhé vydání knihy 

Průvodce fondy EU pro neziskové organizace je možné si objednat online 

na webu Evropská brána. Přináší informace o všech fondech a programech 

EU, které mohou využívat neziskové organizace, s výjimkou strukturálních 

fondů, které jsou v ČR všeobecně známé. 

• Evropský sociální fond v ČR: Stránky poskytují základní informace o ESF, 

jak ESF funguje a jak správně postupovat při podávám žádostí o nevratné 

přímé pomoci v rámci programových dokumentů. Naleznete zde důležité 

dokumenty a formuláře týkající se ESF a také přehled aktuálních, 

neuzavřených výzev. 

• Projekt Subvence: Web s podtitulem Navigace světem podpůrných 

programů nabízí denně aktualizované informace o možnostech financování 

a vysoce efektivní vyhledávací nástroj s možností ukládám výsledků. Je 

možné si zde rovněž stáhnout bezplatně časopis Grantový poradce - úzce 

zaměřený na praktické zkušenosti s granty a dotacemi. 

. Metodika komunitárních programů: Metodické postupy MPSV ČR p r o 

implementaci komunitárních programů a poskytování finančních 

prostředků ze státního rozpočtu na spolufinancování komunitárních 

projektů nabízejí podrobný manuál pro poskytovatele sociálních služeb. 

3̂ 8 Název organizace 

Každý dobrý název, logo nebo značka má několik typických vlastností. Musí 

být především snadno vyslovitelný a dobře zapamatovatelný. Se 

zapamatovatelností „značky", v našem případě názvu organizace poskytující 
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sociální služby, souvisí i snadná rozpoznatelnost. Značka má vyvolávat při svém 

vyslovení též i určité pozitivní představy, které lze s organizací spojit. Jméno má 

být přiléhavé a jednoznačné (nesmí se shodovat s jinými organizacemi, či centry). 

Ve jménu se má odrážet charakter firmy nebo produktu, tedy organizace, nebo 

služby kterou nabízí. Název a logo nejsou prvními a psychologicky 

nejdůležitějšími faktory při oslovení klienta, jak je tomu u komerčních produktů 

nebo služeb, ovšem i přesto nesmí být opomíjena přidaná hodnota dobře 

zvoleného názvu centra. 

Název pro náš konkrétní návrh rodinného centra pro rodiny s dětmi 

s postižením například vybíráme tak, aby působilo ochranitelským, klidným, 

důvěrným dojmem plným jistoty a bezpečí. V našem návrhu nechceme použít 

zdrobnělinu, přestože většina center pro děti je takto označena. Naše centrum je 

pro celou rodinu, tudíž jeho název má vyhovovat všem jejím členům. Chceme 

také, aby se název dal v y j á d ř i t jednoduchým logem. 

Nyní uvádím návrhy názvu našeho rodinného centra. První je Mlýn - mlýn, 

který pomalu mele a vypořádává se s problémy lidí, kteří do něj dochází. Mlýn, 

který efektivně využívá energii a přináší užitek (pytle s moukou jsou jako úspěchy 

rodičů v jejich úsilí). Dům, který stojí na kopci jako maják a je jistotou pro 

obyvatele. Můžete tam kdykoliv přijít a postarají se o vás. 

Mandarinka je názvem o něco modernějším. Mandarinka - má oblý tvar -

kruh symbolizuje pocit bezpečí, soudržnosti a kamarádství. Dílky mandarinky 

symbolizují složky péče, která se týká všech členů rodiny. Mohou to být také 

služby, které nabízíme. Oranžová je barva, která působí vesele, povzbudivě a 

vyzařuje energii. Mandarinka také připomíná slunce - naději, že bude lépe. 

3.9 Personál 

Základem organizace, která poskytuje sociální služby není její koncepce, 

metodiky cíle nebo vybavení. Tyto všechny důležité věci jsou jen nástroji v rukách 

lidí k t e n v organizaci budou pracovat. Lidský faktor je v našem oboru péče o 
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rodiny dětí s postižením nezastupitelný. Přístup, kvalifikovanost a nadšení 

zaměstnanců je základem pro dobré fungování celé organizace. 

Při zakládání organizace, která poskytuje sociální služby musíme dbát na to, 

abychom vytvořili tým kvalifikovaných odborníků, kteří budou umět své znalosti 

a vědomosti použít v praxi. Příklad návrhu složení zaměstnanců v rodinném 

centru viz kap. 4.8. 

3.10 Veřejná prezentace 

Důležité je, aby o naší organizaci, která poskytuje sociální služby věděli 

příjemci této služby. To zajistíme nejen povinnou registrací v Registru sociálních 

služeb, kde si nás budou klienti moci vyhledat, ale musíme zajistit i širší 

povědomí o naší organizaci. 

Formulujeme charakteristiku naší organizace - cíle, cílovou skupinu, služby, 

které poskytujeme a sídlo naší služby. Tuto charakteristiku pak zveřejníme 

prostřednictvím médií. Dáme vytisknout poutavé informační materiály, které 

budeme distribuovat do těch míst, kde se potencionální klienti našeho zařízení 

vyskytují. Naši organizaci budeme také prezentovat na vlastních internetových 

stránkách. Na našich stránkách by se zájemci měli dozvědět všechny potřebné 

informace o nás a také naše pozvání k návštěvě. Budeme se prezentovat také 

v tisku a to především v regionálním tisku a časopisech, které jsou určené pro naši 

cílovou skupinu (časopisy pro děti, časopisy pro lidi s postižením). V začátku 

působnosti našeho centra bychom měli uspořádat prezentační veřejnou akci, 

například den otevřených dveří, kde bychom prezentovali nabízené služby našeho 

centra, případně pořádali soutěže pro děti apod. Velkým prostředkem pro 

reklamu a přilákání klientů je televize, můžeme ji proto využít například při 

zmíněném dnu otevřených dveří nebo jiné veřejné akci, kam můžeme redaktory 

televize pozvat Tyto veřejné akce můžou sloužit nejen k získávání klientů, ale 

například také jako dobrá prezentace pro případné sponzory. 
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3.11 Autoevaluace 

Prošli jsme procesem založení organizace poskytující sociální služby od 

prvních nápadů až po veřejnou prezentaci založeného centra. Tím ovšem nic 

nekončí, ale vše začíná. Musíme se umět udržet v konkurenci ostatních 

poskytovatelů sociálních služeb. Může nám ktomu pomoci autoevaluace 

(sebehodnocení) organizace. Nástroj autoevaluace se používá obvykle při 

sebehodnocení školy a i v našem případě je tento proces přínosný též. Může se 

provádět formou dotazníků či rozhovorů. Ptát se budeme jak zaměstnanců, tak 

klientů. Výstupy z tohoto sebehodnocení nám mohou sloužit ke zlepšování 

kvality naší služby a s tím související narůstající spokojenosti. 
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4 NÁVRH KONCEPCE RODINNÉHO CENTRA PRO RODINY S DĚTMT 

S RŮZNÝMI TYPY POSTIŽENÍ V RANÉM A PŘEDŠKOLNÍM VĚKII 

4.1 Teoretická koncepce centra 

Prvotním impulzem pro vytváření koncepce vlastního rodinného centra 

byla zkušenost s dnes již neexistující restaurací a hernou Teta Tramtárie. Byla to 

restaurace pro matky s dětmi, která byla kvůli své klientele doplněna o náležitě 

vybavenou hernu. Restaurace byla striktně nekuřácká, nabízela upravený 

sortiment prodávaného jídla, k dispozici byl přebalovací pult, v herně byla 

prolézačka, bazének s balónky, koberec, zrcadla atd. 

Jádrem navrhovaného rodinného centra bude jakási obdoba uvedené 

restaurace, která bude určena primárně dětem s postižením a jejich rodinám. 

Podle naší představy však bude centrum zahrnovat celou řadu dalších aktivit a 

služeb. Nechali jsme se inspirovat mj. Centrem rané péče, komunitním centrem 

Motýlek, centrem komplexní péče Démosthenes (viz kap. 2.7.3) a také dalšími 

organizacemi a školami, které jsme měli možnost za svoje studium navštívit nebo 

se alespoň o nich něco dozvědět. Naše rodinné centrum bude otevřeným 

prostorem pro trávení času rodin s dítětem s postižením. V tomto ohledu bude 

naše centrum představovat další druh rané podpory rodin a doplňovat činnost 

Střediska rané péče, Diakonie a podobných institucí, které se vyznačují 

pravidelnými návštěvami v rodinách. 

Hlavním posláním koncipovaného rodinného centra je pomáhat rodinám 

překonat počáteční období po narození dítěte s postižením, resp. p o 

diagnostikování tohoto postižení. Centrum by se mělo snažit uspokojit potřeby 

těchto rodin, poskytovat jim odbornou péči a pomáhat v jejich integraci do 

společnosti. Náš projekt je neobvyklý tím, že spojuje péči o děti s postižením a péči 

o jejich rodiče a celou rodinu. To považujeme za nejdůležitější přínos naší 

koncepce. 

Můj názor a vlastní zkušenost je, že pokud je spokojený rodič, je spokojené i 

dítě. Spokojenost jedince úzce souvisí s kvalitou jeho života a mírou uspokojování 

jeho potřeb (viz kap. 2.1). Námi koncipované centrum by proto chtělo rodinám 



dítěte poskytnout pomoc uspokojováním jejich mnohdy specifických potřeb (viz 

kap. 4.2). 

Našim rodinným centrem budeme také vytvářet podmínky pro 

uplatňování adaptačního modelu integrace. Jak rodiny intaktní, tak rodiny 

s handicapovaným dítětem se budou potkávat při společném programu nebo 

v herně či kavárně. Tyto situace jim přinesou vzájemnou zkušenost a obohatí obě 

strany. Centrum se nebude zjevně stylizovat, a následně tak doufáme ani 

stigmatizovat, do role místa nebo služby určené jenom pro osoby s postižením. 

Chceme zůstat otevřeným místem a podporovat, aby naší klientelou byly obě 

skupiny rodin a společně se podílely na programu centra. 

V naší koncepci, kde je klientem celá rodina, je v centru zájmu nejenom dítě, 

ale i rodiče a sourozenci. U rodin s dětmi tedy zahrnuje ucelená rehabilitace tři 

složky - léčebnou, sociální a pedagogickou rehabilitaci (obr. 4). 

Léčebná rehabilitace 

Sociální rehabilitace 
Pedagogická rehabilitace 

Obr. 4: Segmenty 
ucelené rehabilitace navržené pro rodinné centrum. 
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Léčebná složka ucelené rehabilitace bude zaměřena na dítě a jeho specifické 

potřeby. Nabídka terapií přímo v centru bude doplňovat péči poskytovanou 

lékařem, medikamentózní nebo operativní, v medicínském zařízení. 

Rodinné centrum nabídne ve své koncepci několik prvků, které budou 

přispívat k sociální rehabilitaci, a to zaměřené jak na dítě, tak i na rodiče. Sociálně 

právní pomoc nabídne rodičům orientaci v zákonech a poskytne informace o 

možnostech, které mohou využít pro zlepšení své situace. Kluby rodičů budou 

poskytovat prostor pro setkávání a sdílení svých zkušeností a kavárna bude 

místem neformálního setkávám. 

Po vzoru pedagogické rehabilitace naše centrum nabídne možnost na 

určitou dobu ponechat dítě v herně nebo nabídne program pro děti. 

4_2 Služby rodinného centra z hlediska uspokojování potřeb klientů 

Rodinné centrum musí uspokojovat potřeby jak rodičů, tak dětí, přičemž je 

třeba, aby ani jedny nebyly zanedbávány. Uspokojování potřeb klientů centra 

můžeme sledovat porovnáním nabízených služeb s hierarchií potřeb, a to např. 

podle A. H. Maslowa - viz kap. 2.1. 

4.2.1 Potřeby dětí 

Uspokojování potřeb dětí se velmi úzce váže na rodiče, kteří však mohou 

být na krátkou přechodnou dobu zastoupeni. V případě dětí s postižením je tato 

zastupitelnost obtížnější, a to z důvodu specifických individuálních potřeb dětí. 

V našem rodinném centru budeme klást důraz na to, aby byly využívány všechny 

příležitosti, kdy je tato zastupitelnost možná. 

Fyziologické potřeby dětí budou nejlépe uspokojovány, pokud navodíme 

podmínky, které se podobají domácímu prostředí. Rodičům dáme možnost, aby si 

nosili jídlo a pití pro své děti do centra, zde si ho ohřáli či případně jinak upravili 

podle potřeb dítěte (rozmixovali hotové jídlo apod.). Bude však zároveň možné si 

jídlo a pití pro dítě koupit na místě, k čemuž bude náležitě upraven sortiment, 

který bude zahrnovat dětské výživy, čaje, šťávy, džusy, jogurty, smetanové 
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krémy, ovoce apod. K dispozici bude samozřejmě oddělené a odhlučněné místo 

pro kojení a přebalovaní pult. 

Potřeba pocitu bezpečí, jistot a ochrany je u dětí spojena s přítomností 

rodičů. Pokud bude v náruči rodičů, je tu pocit bezpečí na nejvyšší úrovni. 

Vzhledem k tomu, že v našem centru budou rodičům nabízeny aktivity, při nichž 

děti nebudou přítomny, je třeba dětem upravit podmínky tak, aby se i bez nich 

cítily bezpečně. Nezbytným předpokladem je poučený kvalifikovaný personál. 

Dalším prostředkem pro navození pocitu bezpečí je vhodné umístění dítěte, např. 

v houpací síti, na pytli s polystyrénovými kuličkami, správné polohování atd. Pro 

starší a pohyblivější děti je třeba vytvořit dostatek bezpečného a zajímavého 

prostoru pro pohyb a zkoumání. K pocitu bezpečí může také přispívat prostředí, 

ve kterém se dítě nachází. Proto budou v našem centru citlivě použity barvy, 

hudba, světlo apod. 

Společenské potřeby jako láska, cit, sounáležitost vycházejí ze sociálních 

interakcí. Mohou být uspokojovány prostřednictvím rodičů nebo ostatních 

blízkých osob. Pokud je dítě schopno komunikovat a navázat sociální kontakt 

s ostatními dětmi, mohou takové vztahy rovněž přispět k uspokojování těchto 

potřeb. 

Potřeby uznání (úcta, sebeúcta, ocenění) a seberealizace (rozvoj osobnosti, 

uplatnění) jsou adekvátní u dětí vyššího věku a určitých mentálních schopností. 

Tyto potřeby se mohou uplatňovat při pochvale za něco, co se dítěti povedlo. 

Pokud budeme dítěti předkládat věci a úkoly, v nichž bude úspěšné, bude to 

motivace k dalšímu zkoušení a zkoumání. 

4.2.2 Potřeby rodičů 

V případě rodičů dětí s postižením je jejich specifickou potřebou, aby si 

mohli být jisti, že jsou naplňovány potřeby jejich dítěte. Nesmí však přitom 

zapomínat, že jakožto všichni ostatní lidé, mají i oni své vlastní potřeby, které 

musí být saturovány. V případě, že tomu tak není, dochází k frustraci, která se 

zpětně přenáší na dítě. 
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Základní skupinou lidských potřeb jsou potřeby fyziologické. Navzdory 

bazálnímu charakteru těchto potřeb nejsou často v případě rodičů dětí 

s postižením dostatečně uspokojovány z důvodu hyperprotektivity rodičů vůči 

jejich dětem. Z tohoto důvodu bude v našem centru možnost uspokojit tyto 

potřeby v kavárně. S ní bude spojena herna, v níž si budou děti hrát pod dozorem 

speciálního pedagoga, což umožní rodičům na chvíli si oddechnout od pocitu, že 

musí na dítě neustále dávat pozor. Tato služba je v současnosti nabízena 

v některých zařízeních, není však dostupná rodinám s dítětem s postižením. 

Potřeba bezpečí, jistoty a ochrany bude uspokojována, pokud se podaří 

v centru navodit atmosféru bezpečí a porozumění. K tomu přispěje příjemné 

prostředí a přítomnost odborníků, kteří svými vědomostmi a přístupem budou 

ochranou a jistotou pro mnohdy v tomto období tápající rodiče. 

Společenské potřeby lásky, citu a sounáležitosti se nedají samozřejmě plnit 

na počkání. Domnívám se však, že vytvoření prostoru, který by byl příjemný a 

v němž by mohlo dojít k seznámením se s lidmi s podobným osudem, by mohlo 

vést ke vzniku přátelství mezi klienty a uspokojení i těchto potřeb. 

Potřebu uznání, úcty, sebeúcty a ocenění bude v našem centru možné 

nasytit při aktivitách společných i individuálních aktivitách rodičů, kteří se při 

nich budou moci projevit jako individuality s vlastními dovednostmi a 

osobnostními rysy, které vyvolávají ocenění od druhých. Od toho se také odvíjí 

pocit sebeúcty, který se může posílit při kontaktu s okolím. 

Potřeba seberealizace, rozvoje osobnosti a úplatném by mohla být naplněna 

při aktivitách pro rodiče, které vedou k jejich vzdělávám, nebo zájmových 

aktivitách, případně při pomoci s organizováním akcí pro veřejnost nebo 

prezentováním centra. 

4.2.3 Specifické potřeby rodin dětí s postižením 

Potřeby rodin s dětmi s postižením jsou specificky zaměřené, protože 

vycházejí ze specifické životní situace. Když je rodičům sdělena zpráva o postižení 

jejich dítěte, procházejí nelehkým procesem vyrovnávání se s touto skutečností 

(viz kap 2 3 2) V každé fázi vyrovnávání se s postižením dítěte potřebují rodiče 
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něco jiného. Zaměstnanci našeho rodinného centra budou mít za úkol poznat 

v jaké fázi vyrovnávám se s postižením svého dítěte se rodiče nacházejí, a 

poskytnout jim přiměřenou péči. 

Další potřebou, která s touto novou situací rodiny souvisí, je dostatek 

informací jednak o postižení dítěte, jednak o možnostech terapií, služeb nebo 

případné léčby, která se v této situaci nabízí. Tuto potřebu mohou rodiče uspokojit 

v rozhovorech s odborníky, kteří budou do našeho centra docházet nebo budou 

jeho součástí, dále při různých přednáškách či studováním literatury vnáší 

knihovničce. 

Naše rodinné centrum může poskytnout prostor k tomu, aby se rodičům 

uspokojovaly potřeby sdílet své problémy s někým, kdo jejich věci rozumí, tedy 

s odborníky z našeho centra i s ostatními rodiči, kteří se nacházejí (nebo nacházeli) 

v podobné situaci. Prostřednictvím seznámení se s podobnými rodinami se 

mohou rodiče naučit se v dané situaci orientovat a lépe ji zvládat. Uvědomí si 

rovněž, že nejsou jediní, kteří jsou této výzvě vystaveni. Takto vytvořená 

přátelství většinou vydrží velmi dlouho, někdy i do dospělosti dítěte. 

Rodiče chtějí dát svému dítěti to nejlepší, proto se snaží, aby mělo vše, co 

potřebuje, ale také program, který by ho bavil a nějakým způsobem rozvíjel. U 

dětí s postižením je to složitější, protože mnohdy rodiče nevědí, jak dítě zabavit 

zaujmout. Různé druhy postižení vyžadují speciální nebo upravené hračky 

modifikované hry. Rodinné centrum v této věci rodičům pomůže prostřednictvím 

programu, kde se rodiče naučí, jak si se svým dítětem hrát i doma a jak ho rozvíjet. 

Pro tyto aktivity i volné hraní bude k dispozici herna uzpůsobená různým 

druhům postižení. Hračky (hmatové, zvukové, barevné,...) vhodné pro rozvoj 

jejich dítěte si budou rodiče moci také vypůjčit domů. 

Ovšem nejen děti potřebují svůj program a péči. Rodinné centrum bude 

proto nabízet program i pro rodiče (zájmové aktivity, např. vyrábění, přednášky, 

kurzy jazyků a práce s počítačem, cvičení apod.). Mnohdy jsou ovšem rodiče 

unaveni z náročné péče o dítě a potřebují pouze relaxaci, oddych a klid. Toto si 

mohou užít buď v naší kavárně, případně jinde, pokud své dítě dají hlídat našemu 

a 

a 
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vyškolenému personálu. Tyto služby také umožní, aby si rodič mohl vyřídit to, co 

by s dítětem bylo příliš náročné. 

4.3 Přínos rodinného centra pro jeho cílovou skupinu 

4.3.1 Cílová skupina 

Naše rodinné centrum bude určeno, jak je z jeho názvu patrné, široké 

rodině dítěte s postižením, to znamená rodičům, dítěti, jeho zdravým 

sourozencům, prarodičům i dalším příbuzným. Myslím si totiž, že znevýhodněna 

je celá rodina, nejen dítě s postižením. 

Důvodem je především pomalejší vývoj dítěte, proto jsou odlišné také 

reakce okolí na tento vývoj. Rodina je ohrožena v oblasti sociálních vztahů. Okolí 

neví, jak se k ní má chovat, o čem si povídat, na co se dívat a myslí si, že témata 

týkající se postižení dítěte jsou zapovězena. Proto je kontakt s okolím poněkud 

zvláštní, chladný, rozpačitý. Tato reakce okolí samozřejmě negativně působí na 

členy rodiny dítěte s postižením. 

Dalším problémem rodiny je strach a nejistota s dalšího vývoje dítěte. 

Většinou ani lékaři, ani další odborníci neumí dostatečně odpovědět na otázky 

týkající se budoucnosti a prognózy vývoje dítěte. Proto jsou rodiče velmi nejistí při 

jakémkoli vysvětlování postižení jejich dítěte svému okolí. Mnohdy k tomu také 

vede malá předchozí zkušenost s lidmi s postižením. 

Raný věk je v rodině dítěte s postižením plný rozpačitosti, nejistoty, obav a 

vyrovnávání se s dalšími a dalšími okolnostmi nově vzniklé situace. Každý člen 

rodiny se s touto situací vyrovnává po svém. Určitě je zapotřebí poskytnout všem 

členům rodiny dostatek informací, aby si mohli pro sebe vzniklou situaci 

analyzovat a zhodnotit svůj budoucí postoj. K tomuto potřebují všichni co nejširší 

podporu. 

4.3.2 Přínos pro rodinu jako celek 

Rodině s dítětem s postižením poskytne docházení do rodinného centra 

p ř í l e ž i t o s t k vytržení ze sociální izolace a navázání kontaktů s dalšími rodinami, 

jejichž členem je dítě s postižením. Centrum rodině umožní absolvovat společné 
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aktivity, což přispěje k utužení vnitřních vazeb v rodině. Členové rodiny se naučí 

o svých problémech mluvit a tím si ujasní své postoje, hodnotové žebříčky a 

možnosti řešení problémů. Otevřeností v přístupu k postižení a sdílením své 

situace se bude rodina snáze propracovávat k zdárnému přijetí svého člena 

s postižením. 

4.3.3 Přínos pro rodiče 

Docházení do RC zlepší informovanost rodičů o zdravotních, sociálních a 

psychologických aspektech jejich situace. Centrum bude nabízet komplexní 

poradenský servis pro rodiče i přehled dostupných služeb v jiných zařízeních. 

Informace bude možné čerpat od odborníků, z literatury a od ostatních rodičů, 

kteří mohou být nápomocni především v rovině praktických rad, týkajících se 

každodenního života. 

Z psychického hlediska bude přínosem možnost sdílení starostí s dalšími 

lidmi i příležitost odpoutat se od problémů při relaxaci (v kavárně, relaxační 

místnosti, při masážích) nebo při aktivitách, které budou nabízeny (cvičení, 

přednášky, kurzy). To bude přispívat i k jejich osobnímu rozvoji. 

4.3.4 Přínos pro dítě s postižením 

Přínosem pro dítě s postižením bude pobyt v prostředí, odpovídajícím jeho 

specifickým potřebám. To umožní, aby se zde dítě rozvíjelo v několika oblastech. 

Většina činností v RC budou působit na kognitivní vývoj dítěte. V oblasti smyslů 

bude rozvoj probíhat v herně pomocí hraček různých barev, materiálů, zvukových 

hraček. Hrubá i jemná motorika se bude rozvíjet při samotném hraní si 

s hračkami, koulení se po balónu a činnostech cílených na tuto oblast, vedených 

odborníkem. Při kolektivních hrách a kontaktu s jinými dětmi (intaktními i dětmi 

s postižením) se budou rozvíjet sociální dovednosti, kamarádství, což přispívá 

k integraci do většinové společnosti. Pro dítě je však především důležité, aby při 

všech aktivitách, které bude v RC dělat, bylo šťastné. A o to se budeme snažit. 

60 



4.3.5 Přínos pro sourozence dítěte s postižením 

Možná je překvapivé, že by docházení do RC mohlo mít nějaký význam i 

pro sourozence dítěte s postižením. Myslím si, že se na sourozence často 

zapomíná, což není správné. Tyto děti bývají vystaveny určitému sociálnímu tlaku 

svých vrstevníků, když musí obhajovat svého sourozence s postižením. Mohou 

mít často pocit, že jsou v této situaci osamoceni. V rodinném centru se však budou 

potkávat s dalšími sourozenci dětí s postižením. Tyto vztahy mohou vést ke 

sdílení problémů a k lepšímu vyrovnám se s přítomností sourozence s postižením 

v rodině. Při společných aktivitách celé rodiny se naučí, jak se svým sourozencem 

komunikovat a kooperovat. 

4.3.6 Přínos pro prarodiče, případně jiné příbuzné 

Rodinné centrum bude přínosem i pro další členy širší rodiny, kteří mají 

zájem zapojovat se do péče o dítě s postižením. Takový člověk bývá obvykle málo 

informován o formě postižení a způsobech péče o dítě, může se obávat toho, aby 

dítěti neublížil. V takovém případě v RC může načerpat informace a naučit se 

základní dovednosti ohledně péče o dítě s postižením. 

Prarodiče nebo další příbuzní zpravidla nemají možnost vzít si dítě 

s postižením na určitý krátký čas ksobě, neboť jejich domácnost není 

odpovídajícím způsobem vybavena. Rodinné centrum jim umožní kontakt 

s dítětem bez dohledu rodičů, protože nabízí dobré podmínky ke společnému 

trávení času i pomoc v případě, že si v nějaké situaci nebudou vědět rady. 

Další možností, jak může RC širší rodinu obohatit, je společná návštěva 

centra rodinou dítěte s postižením spolu s některými příbuznými, a to např. při 

příležitosti určité kulturní akce. Zkušenost z této návštěvy a z otevřeného 

přijímání postižení může napomoci v překonávání obav a ostychu mluvit o tomto 

tématu. 

4.3.7 Přínos pro většinovou populaci 

Rodinné centrum nechce zůstávat uzavřené samo do sebe. Některé služby 

budou poskytovány i široké veřejnosti, která z nich může mít prospěch. Vedlejším 
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produktem však bude prolamování bariér mezi světem rodin s dítětem 

s postižením a veřejnosti. Tento kontakt bude prospěšný pro obě strany, neboť 

zkušenost s postižením pomůže odstraňovat předsudky a zlepšovat povědomí o 

světě a jeho těžkostech. Větší povědomí a informovanost o této problematice vede 

ke „zdravějšímu" názoru na toto téma a problémy s tím spojené. 

Pokud budou lidé z okolí chodit do kavárny při RC, jejich děti si budou 

hrát v herně spolu s dětmi s postižením. To povede nejen k integraci dětí 

s postižením, ale i osobnímu růstu dospělých i dětí většinové populace. 

Domnívám se navíc, že lidé, kteří si navzdory nejrůznějším těžkostem dokáží 

udržet nadhled, mohou být pro ostatní vzorem. 

4.4 Hlavní prostory 

Prostorem našeho rodinného centra a jeho specifickým řešením se ve své 

diplomové práci zabývá můj kolega Peter Bédi. Proto moje pojednání o tomto 

tématu je spíše okrajové a je bráno z hlediska koncepce, tudíž spíše funkce 

jednotlivých částí prostoru centra. 

4.4.1 Kavárna 

Když vejdeme do našeho rodinného centra, měla by nás přivítat útulná 

kavárna. Toto místo bude pro celou koncepci našeho rodinného centra velmi 

důležité, dokonce bych si dovolila říci, že stěžejní. Bude to místo, ve kterém by měl 

být pro nově příchozí bezpečný pocit anonymity. Místo, kam můžeme klidně přijít 

a k ničemu se nevážeme. Rodiče dětí s postižením si většinou potřebují nový 

prostor nezávisle prohlédnout a prozkoumat. Měla by tam být výzdoba, která 

vyzařuje pocit klidu, pohody a bezpečí. V tomto ohledu velkou roli hrají barvy. 

Všichni příchozí by se tam měli cítit dobře. 

Výše uvedené byl pohled někoho, kdo přijde do kavárny poprvé. Ovšem 

pro lidi, kteří budou do našeho rodinného centra docházet pravidelně, bude tento 

prostor'důležitý jinak. Bude se tam moci realizovat velmi důležitý cíl celého 

rodinného centra, totiž seznámení se rodičů s jinými rodiči dětí s postižením. 

Takové seznámení může velmi pozitivně působit na vyrovnávání se rodičů 
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s postižením jejich dítěte. Rodiče se mohou navzájem svěřit se svými problémy, 

které jsou většinou velmi podobné. V případě rodičů zdravých dětí se totiž často 

setkávají s nepochopením. Rodiče zdravých dětí zpravidla nevědí nic o jejich 

problémech, neumí jim poradit a komunikace je pak většinou velmi rozpačitá. 

Rodiče také velmi často porovnávají své dítě s postižením s dítětem zdravým a 

zjišťují, jak moc je v případě jejich dítěte vývoj zpomalen. 

V kontaktu s rodiči dětí s postižením si pak mohou navzájem poradit, jak se 

v podobné situaci zachovat, půjčit vhodné hračky, doporučit pomůcky, metody 

léčby, atd. Pro psychiku každého člověka je však důležité především „pouhé" 

sdílení současné situace a problémů s ní spojených. 

4.4.2 Herna 

V blízkosti kavárny se bude nacházet herna. Herna mých snů a doufám 

také snů dětí bude plná zajímavých věcí. Vymalovaná veselými barevnými 

obrázky, plná různých materiálů pro cvičení hmatového vnímání (pro hmat rukou 

- pytlíky s různými materiály, do kterých mohou děti strkat ruce, hračky 

z různých materiálů, desky s různou hrubostí na procvičování hmatu nohou), 

hračky vibrační, svítící, šustící, vydávající zvuky, hračky z různých materiálů a 

fosforeskujících barev, hračky kontrastních barev, hračky s konturou... Prostě 

herna, která nenechá klidné žádné dítě, ani dítě s postižením. Chtěla bych, aby si 

tam každé dítě našlo nějakou hračku, která ho zajímá a navíc, aby ho daná hračka 

uměla v něčem trochu stimulovat (procvičit hmat, sluch, zrak, představivost, 

rovnováhu,...). Budou tam také pomůcky pro relaxaci (polohovací kostky, vaky 

kuličkami, houpadlo...). Současně nesmí chybět prolézačka a bazének s 

s kuličkami 

V herně bude také knihovnička pro děti s textilními 
pro nejmenší 

děti až po knihy pro předškoláky a samozřejmě pohádky. 

4.4.3 Relaxační místnost 
Součástí rodinného centra bude dále prostor pro relaxaci a nebo 

uklidnění neklidných dětí (ale nejenom dětí). Relaxační místnost bude vybave 
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pohodlnými matracemi pro ležení, polohovacími pomůckami, jako jsou klíny, 

kvádry apod. Také tu nesmí chybět houpadlo, houpací síť a pytle 

s polystyrénovými kuličkami. V místnosti by měla hrát relaxační uklidňující 

hudba a prostor by měl být nasvícen tlumenými barevnými světly, případně se 

světelnými efekty. Dle potřeby by měla být také možnost provonět místnost 

neagresivní přírodní vůní z esenciálních olejů a rozsvítit svíčky. 

4.4.4 Další místnosti 

Další místnosti jsou bezbariérové toalety s přebalovacím pultem, místo pro 

kojení a místnosti určené pro různé terapie (viz kapitolu 4.5.2), ale také zázemí 

centra. Tím se rozumí místnosti pro personál, kuchyň pro přípravu jídel pro 

kavárnu a místnost pro administrativu. 

Kromě uvedených prostor by se daly do našeho rodinného centra 

potenciálně zahrnout i místnosti určené na doplňkové činnosti. Tím myslím, že 

naše centrum bude chtít zaujmout svou nabídkou programu lidi, kteří by se jinak 

do našeho centra nedostali. To by přispívalo k naplňování cílů integrace rodin dětí 

s postižením mezi intaktní společnost. 

K jednomu z nápadů na takový program mě inspirovala zpráva o 

institucích, které poskytují servis pro zákazníky, kteří si zde mohou sami připravit 

jídlo (Když se domácí jídlo nevaří doma, www.aktualne.cz, 11. 11. 2006). Jsou to 

místa, kde si jednotlivci nebo celé rodiny mohou sami uvařit jídlo, které si pak 

odnesou domů. Na tuto aktivitu se mohou domluvit se svými přáteli. Firma 

připraví suroviny, které jsou nutné pro přípravu menu, které si zákazník vybral, 

přiloží návod na přípravu, poskytne boxy na přepravu jídla. Poté, co je jídlo 

hotové a připravené k transportu domů, studio vše po zákazníkovi uklidí. 

Popsanou službu považuji za jednu z možných variant lákavé nabídky centra pro 

veřejnost. Tato služba může současně nabídnout uplatnění pro dospělé lidi 

s postižením, kteří by se mohli přípravou ingrediencí a umýváním nádobí 

smysluplně realizovat, a to i formou placeného zaměstnání. Rodičům dítěte 

s postižením by to zároveň ukazovalo jednu z možných perspektiv budoucího 

uplatnění jejich dítěte. 
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Další nápad souvisí s problémem, jak přilákat do našeho centra muže. 

Víme, že mužský faktor je ve výchově dětí nezastupitelný, avšak většina mužů se 

zařízením typu rodinného centra vyhýbá. Proto mě napadlo otevřít jednu místnost 

jen pro muže a jejich fyzické vyžití. Umožnit například posilování na posilovačích 

strojích nebo boxování do boxovacího pytle může být návod, jak přilákat mužskou 

populaci do takového centra. Ale nemyslím si, že ani předchozí nápad ve formě 

společného vaření by se některým mužům nezamlouval. Jde o to, aby v centru 

našli vyžití všichni členové rodiny. 

4.5 Program 

Celé rodinné centrum bude mít samozřejmě svůj program a bude nabízet 

určité služby. Komplexní edukační program pro naše rodinné centrum 

vypracovala ve své diplomové práci kolegyně Kateřina Matoušková. Program se 

bude skládat z různých aktivit pro děti s postižením, zdravé děti, rodiče apod. 

4.5.1 Aktivity 

Pro děti s postižením bude především k dispozici speciálně vybavená herna 

(viz kap. 4.4.2). Dále pro ně budou připraveny různé terapie (viz mze), bude 

probíhat společné cvičení dětí s rodiči, společné malování, tvořivé dílny apod. 

Školička pro předškolní děti nabídne dětem přípravu na školní docházku - nácvik 

grafomotoriky, rozvoj samostatnosti, zkušenost dětského kolektivu pro děti, které 

většinu času trávili doma s rodiči, apod. Sourozenci dětí s postižením budou mít 

přístup na všechny aktivity pro děti s postižením a také pro ně bude připraven 

samostatný program. 

V nabídce pro rodiče bude několik druhů aktivit: zájmové (pohybové 

kurzy, tvořivé dílny apod.), vzdělávací (přednášky o tématech týkajících se 

postižení jejich dětí, konzultace s odborníky, cestovatelské přednášky, kurzy práce 

s počítačem, internetem nebo s digitálním fotoaparátem a digitální archivace 

rodinných snímků, výuka jazyků apod.), ale také aktivity relaxační (masáže, 

jóga...). Nabídka kurzů bude operativně reagovat na potřeby rodičů. Pro rodiče 

bude také připravena služba hlídání jejich dítěte pod dozorem speciálních 

pedagogů. To je jedna z velmi důležitých služeb, protože rodiče dětí s postižením 
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neradi nechávají své dítě hlídat někým jiným. Mají obavu, aby to cizí osoba 

zvládla. V případě odborného personálu si rodiče mohou nechat dítě pohlídat bez 

obav a zařídit si vše potřebné. 

Nechci zapomenout také na aktivity pro veřejnost, které jsou základem pro 

fungující integraci jedinců s postižením i jejich rodin do většinové společnosti. 

Pravidelné aktivity budou doplňovány dalšími při vhodných příležitostech 

(například podle ročního období - drakiáda, Vánoce, masopust, Velikonoce...). 

Takové aktivity jsou vhodné také pro prezentaci rodinného centra na veřejnosti a 

získání nových návštěvníků. 

4.5.2 Terapie 

V našem rodinném centru budeme nabízet většinu dostupných terapií (viz 

kap. 2.4). Budeme je realizovat podle zájmu klientů. 

Arteterapie bude probíhat ve speciálně vybavené arteterapeutické dílně, 

v níž budou též probíhat kurzy výtvarných technik, keramiky a jiných výtvarných 

činností pro širokou veřejnost, které budou v programu rodinného centra. 

Arteterapeut, který bude tuto terapii vést, bude připravovat program podle věku 

a individuálních potřeb jednotlivých klientů. Když bude potřeba, bude provádět 

arteterapii i individuální formou. V dílně bude k dispozici velká škála výtvarných 

potřeb (trojhranné pastelky, prstové barvy, barvy na textil, na sklo, na hedvábí, 

vodové barvy, temperové barvy, různě velké štětce...), speciálních pomůcek 

(speciální nůžky, speciální držák na tužku, štětec, houbičky na barvení, 

protiskluzná podložka...) a pracovních materiálů (textil, přírodní materiály, papíry 

různých barev, hrubosti a struktur, modurit, keramická hlína...). Dílna bude 

vybavena stoly, které se dají výškově upravit na výšku invalidního vozíku nebo 

židle. Deska stolu bude mít výřez pro lepší přístup vozíkem. Bude tam k dispozici 

také stůl se sklopnou deskou pro možnost vertikalizace pracovní plochy, což 

umožňuje její lepší vidění. Jedna část dílny bude zaměřena na textil, kde budou 

k dispozici vlny, nitě, textilie, kůže, korálky a podobné materiály. Tato textilní část 

dílny bude určena především zájmovým aktivitám pro rodiče a širokou veřejnost. 

V a r t e t e r a p e u t i c k é dílně budou probíhat i sezónní kurzy (např. výroba adventních 
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na 

ii 

věnců a vyrábění ozdob z přírodních materiálů na Vánoce, barvení vajíček 

Velikonoce apod.). Výrobky vytvořené při arteterapii i odpoledních zájmových 

aktivitách budou zdobit celé rodinné centrum a budou pořádány výstavy těchto 

výrobků. 

V našem rodinném centru bychom také rádi poskytovali muzikoterapii. Ve 

speciálně vybavené muzikoterapeutické místnosti bude probíhat předem 

připravený program podle potřeb klientů. Místnost k tomu bude vhodně 

uzpůsobena (např. dostatek prostoru pro manipulaci s invalidním vozíkem, 

pomůcky na polohování klientů atd.). Bude zde místo pro receptivní 

muzikoterapii - poslechové aktivity, kde bude možnost ležení a polohování 

klientů tak, aby mohli prožívat terapii v pohodlí. Část pro aktivní muzikoterapi 

bude uzpůsobena pro pohyb klientů a hru na nástroje. Muzikoterapeutická 

pracovna bude vybavena jak klasickými hudebními nástroji, tak nástroji 

vyrobenými pro individuální potřeby klientů (nástroje, které se dobře drží nebo se 

připevní na tělo a vydávají zvuk při pouhém pohnutím klienta). Podlaha bude 

speciálně upravená tak, aby přenášela rytmus reprodukované hudby vibrováním 

klientům s poruchami sluchu. Místnost bude osvětlena barevnými světly, které se 

budou moci měnit podle hudby. Všechny tyto faktory pozitivně ovlivní zážitek 

z hudby pro klienty s různými typy postižení. 

Dramaterapie bude v našem rodinném centru probíhat vždy v souvislosti 

s nějakou zvláštní příležitostí, která se bude v našem rodinném centru pořádat. 

Děti budou nacvičovat divadelní představení například na vánoční besídku nebo 

pro jinou slavnostní příležitost. Pod vedením dramaterapeuta se budou děti učit 

yjadřovat své emoce, procvičovat představivost a zvyšovat sociální interakci. 

K dispozici budou mít také různé kostýmy. Významným výstupem z léto terapie 

bude realizace nacvičeného divadelního představení. 

Další terapie, kterou budeme v našem rodinném centru nabízet, je 

ergoterapie. Ergoterapeut vybaví dílnu tak, aby v ní byly všechny pomůcky 

potřebné pro tuto terapii a aby sloužily potřebám jednotlivých klientů. V praxi to 

znamená to, že pokud bude mít klient problém například v sebeobsluze, 

v 
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ergoterapeut pro něj připraví program a pomůcky tak, aby společně mohli 

trénovat konkrétní situaci. Bude tam připravena také široká paleta pomůcek a 

materiálů pro vyrábění a trénování potřebných dovedností. Očekávám, že 

ergoterapeut bude v úzkém kontaktu s arteterapeutem, budou si vyměňovat 

zkušenosti, nové pomůcky a metody práce s materiály. Každý z nich je pak bude 

využívat podle své specializace a podle cílů, které si s klienty (nebo jejich rodiči) 

stanoví. 

Nabízet budeme také canisterapií. Tato služba bude zabezpečena externím 

pracovníkem, který bude do našeho centra docházet se psem a pro určitou 

skupinu předem přihlášených klientů nebo jednotlivce, pro které bude 

připravovat program. Canisterapie se bude v našem centru provádět v různých 

místnostech podle individuálních potřeb klientů. Pokud bude klient potřebovat 

individuální relaxační hodinu, bude probíhat v relaxační místnosti. 

Další nabízenou terapií bude hipoterapie. Tuto terapii samozřejmě 

nebudeme vzhledem k nárokům na prostor provozovat v našem rodinném centru 

uprostřed Prahy, ale budeme s klienty dojíždět do nějakého místa, kde tuto terapii 

provádějí. Tato terapie bude poskytována těm klientům, pro které je vhodná. 

Hipoterapeut se svým pomocníkem a většinou za asistence rodičů bude realizovat 

připravený program dle typu postižení a potřeb jednotlivých klientů. 

4.6 Lokalita 

Moje představa o umístění centra je následující. V ideálním případě by jeho 

umístění bylo někde v centru Prahy. Je to totiž místo, kudy prochází hodně lidí při 

nákupech a různých pochůzkách po úřadech,, ale také místo setkávám. Pokud by 

bylo v centru dění, bylo by to to správné místo pro integraci lidí s postižením do 

společnosti. Vytvořila by se tak oáza v centru města, do které by si rádi chodili lidé 

odpočinout a načerpat síly, ale také aktivně strávit svůj čas. Rodiny s dětmi 

s postižením mají zvláště vraném věku dítěte náhle spoustu záležitostí 

k vyřizování: docházejí k lékařům - specialistům na vyšetření, pro různé posudky 

a potvrzení, vyjednávají si sociální dávky, opatřují pomůcky atd. Pro rodinu, která 
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na to nebyla zvyklá a těmito záležitostmi se dosud nezabývala, je to velmi 
náročné. 

4.7 Bezbariérovost 

Další nutnou podmínkou je, aby centrum bylo bezbariérové. Nejde však jen 

samotné prostory centra, ale i přístup k němu musí být bezbariérově zajištěn -

blízkosti je třeba zajistit parkovací místa pro klienty, nájezdy na chodníky, 

bezbariérový přístup k veřejné dopravě, zvukové hlásící zařízení pro jedince se 

zrakovým postižením, popisek vchodu v Braillově písmu atd. 

Bezbariérovost samotného centra si představuji takto: prostor bude členěn a 

uzpůsoben pro jízdu na invalidním vozíku (dostatečně široké dveře bez prahů, 

hodně místa na otočení...), toalety pro vozíčkáře, přebalovací pulty, vodící linie 

pro lidi pohybující se se slepeckou holí, popisky v Braillově písmu a jiné podobné 

značení místností pro lidi se zrakovým postižením, vodící zábradlí. Samozřejmě 

bezbariérovost a pomůcky na zlepšení pohybu a orientace v prostoru se budou 

přizpůsobovat lidem, kteří budou do centra docházet. Vše lze například 

přizpůsobit dítěti s autismem, a to vytvořením jeho osobního režimu a 

rozmístěním jeho osobních značek pro jednotlivé činnosti v prostorách centra. 

4.8 Personál 

Personál (viz také kap. 3.9), který bude veškerou péči vykonávat, bude 

tvořen odborníky na danou problematiku. V našem rodinném centru budou stálí 

(kmenoví) zaměstnanci, kteří budou zajišťovat běžný chod centra - starat se o 

aktivity pro děti, pro rodiče, o hernu, hračky, pomůcky, o kavárnu atd. Budou mít 

speciálně-pedagogické vzdělání a budou vyškoleni pro práci s rodinami 

s postižením (kurz poradce pro ranou péči). Některé služby budou zajišťovány 

externími spolupracovníky (např. terapie). Kromě odborníků budou v centru 

pracovat také dospělí lidé s postižením, budou zaměstnáváni na práce, které dle 

jejich individuálních schopností zvládnou a budou jim dělat radost. Na pomoc 

s hlídáním dětí a asistencí na různé aktivity budeme využívat služeb studentů, 

kteří si u nás budou moci splnit praxi, a dobrovolníků. 
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Velký důraz budeme klást na duševní hygienu zaměstnanců, protože 

v pomáhajících profesích je velké riziko syndromu vyhoření (Kopřiva, 1997). Za 

tímto účelem budeme pořádat dobrovolné tzv. team-buildingové aktivity a 

odpočinkové výjezdy, organizované specializovanými organizacemi (např. 

www.psl.cz,www.mek-in.cz). Důležitý je osobní přístup ke každému ze 

zaměstnanců. Budeme se snažit plnit jejich potřeby, aby oni mohli svou 

spokojenost předávat dál na rodiny, se kterými budou v kontaktu. 

Dalším velmi důležitým bodem bude další vzdělávám a rozvoj jednotlivých 

zaměstnanců. Budeme je podporovat v jakémkoliv zájmu se dále vzdělávat a 

rozvíjet, protože v našem oboru se stále objevuje mnoho nových poznatků, které 

by mohly přispět ke zlepšení služeb našeho centra a efektivnější pomoci 

klientským rodinám. 

Hlavní skupinou zaměstnanců rodinného centra budou speciální 

pedagogové, kteří budou vysokoškolsky kvalifikovaní na některé 

z pedagogických fakult (v ČR na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově 

Univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzity Hradec Králové, 

Ostravské univerzity, Technické univerzity v Liberci, na Zdravotně sociální 

fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích). V zařízení budou 

zastoupeni speciální pedagogové specializující se na různé druhy postižení. 

Arteterapeut, který bude tuto terapii vést, může být absolventem 

balakářského studia na Jihočeské univerzitě nebo postgraduálního studia, které 

pořádá Česká arteterapeutická asociace, nebo bude absolventem 

arteterapeutického kurzu. 

Muzikoterapeut, který bude zaměstnaný v našem rodinném centru, bude 

vzdělán v oboru muzikoterapie, např. prostřednictvím dvouletého vzdělávacího 

programu Edukační muzikoterapie na Univerzitě Karlově, který je akreditován 

MŠMT, nebo prostřednictvím třísemestrálního kurzu Muzikoterapie na Univerzita 

Palackého v Olomouci. Česká asociace muzikoterapie a dramaterapie organizuje 

také workshopy zaměřené na tuto tématiku. 
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Dramaterapii bude organizovat absolvent výcviků, rozšiřujícího studia, 

nebo studia vyšších odborných a vysokých škol (například na Univerzitě 

Palackého v Olomouci). 

Ergoterapie je zdravotnická profese, kdy ergoterapeut je absolventem 

akreditovaného bakalářského studijního oboru pro přípravu ergoterapeutů nebo 

absolventem tříletého studia oboru diplomovaný ergoterapeut na vyšší 

zdravotnické škole, absolvent střední zdravotnické školy v oboru ergoterapeut 

nebo absolvent pomaturitního specializačního studia léčba prací. Odbornou 

způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta vymezuje § 7 zákona č. 96/2004 Sb. 

(tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). 

Canisterapeut bude externí spolupracovník. Budeme požadovat, aby měl 

příslušné canisterapeutické vzdělání (například ve vzdělávacím centru SVOPAP 

s.r.o. kurz Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti nebo kurz Možnosti 

využití psa ve speciálním školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků). Taktéž pes, který bude při canisterapii asistovat, bude absolventem 

kurzu, který organizují například Pomocné tlapky o.p.s. 

Hipoterapie bude realizována na externím pracovišti, kde budou 

fyzioterapeuti odborně specializovaní na hiporehabilitaci, vzdělaní v Institutu 

dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v metodice hipoterapie. 

4.9 Koordinace 

Protože naše centrum bude velmi různorodé a bude se v něm uskutečňovat 

mnoho aktivit najednou, bude potřeba, aby celý chod centra někdo koordinoval. 

Bude to buď někdo z vedení centra nebo jimi pověřený člověk, který bude mít na 

starosti jen koordinaci. 

V prvé řadě bude tento koordinátor zpracovávat program centra ještě 

předtím, než bude otevřeno. Bude určovat, které služby se budou poskytovat už 

na začátku a které budeme nabízet jako vylepšení nebo doplněk. Bude také 

sledovat, jaký je zájem o jednotlivé aktivity a terapie, a podle toho bude 

domlouvat s odborníky rozsah jejich působení v našem centru. 
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Během chodu centra bude sledovat stav návštěvnosti na jednotlivých 

aktivitách a terapiích a zjišťovat míru spokojenosti rodin, které se jich budou 

účastnit. Podle toho pak můžeme naše služby ještě více zdokonalovat a 

přizpůsobovat zjištěným potřebám rodin. 

Koordinátor se bude starat o dynamičnost našeho programu, a proto bude 

vymýšlet nové akce a aktivity, které budou novinkou a vytržením ze stereotypu 

pro pravidelně docházející rodiny. Nové a zajímavé akce mohou být pro centrum 

také reklamou a prezentací na veřejnosti a mohou přispět k větší návštěvnosti 

našeho centra a tím integraci rodin s dítětem s postižením do většinové 

společnosti. 

4.10 Rizika a doporučení 

Formulování koncepce zařízení pro rodiny s dětmi s postižením je věc 

teorie, pokud ji ale chceme uvést do praxe, musíme si uvědomit rizika, která tato 

koncepce s sebou přináší. Uvedu zde předpokládaná rizika a navrhnu doporučení 

k jejich eliminování. 

Mezi rizika rodinného centra pro rodiny s dětmi s postižením můžeme 

zařadit eventualitu, že bude do centra docházet malé množství klientů (rodin). Mé 

doporučení je soustředit se na zviditelnění centra, jeho reklamu a všeobecné 

povědomí o něm (viz kap. 3.10). Také spolupráce s ostatními zařízeními 

orientovanými na podobnou klientelu by mohla být přínosem. Naše rodinné 

centrum nabízí služby pro trávení času rodin s dětmi s postižením, zájmové 

aktivity apod., proto by mohlo být doplňkem jiných zařízení, zaměřujících se 

pouze na poradenství. 

Další riziko, související s nedostatkem klientů (rodin), se týká složení 

klientů, kteří k nám budou docházet. Velké je nebezpečí, že do rodinného centra, 

které je zaměřeno na celou rodinu, bude docházet jen část rodiny. Předpokládám, 

že do r o d i n n é h o centra budou docházet jen matky s dětmi, otcové nikoliv. 

Mužský fenomén, i když ho považuji za velmi důležitý, se bude tímto vytrácet. 

Toto je však obecný problém, který reflektují i jiné organizace zaměřující se na 

služby rodinám s dětmi. Mé doporučení je nabídnout mužům takové aktivity, 
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které by je do rodinného centra přilákaly. Jsou to jak aktivity pro osobní rozvoj 

otců (posilovna, přednášky o tématech, které muže zajímají apod.), tak aktivity 

otců s dětmi (například otcovský den v rodinném centru, olympijské hry otců 

s dětmi apod.). Ovšem toto téma má mezi rodinami s dětmi s postižením také jiný 

rozměr a to, že někdy v takových rodinách otec úplně chybí. Zacházejme proto 

s tímto problémem opatrně. Nemusíme se však zaměřovat jen na otce. Muže 

můžeme v centru mít nejen jako otce, ale také jako zaměstnance, instruktory apod. 

Pokud se nám podaří muže do centra přilákat, bude to mít pozitivní vliv na 

integritu celého rodinného centra. Můžeme také kontaktovat organizace, které se 

fenoménem mužství a otcovství zabývají, jako je například LOM - Liga 

otevřených mužů (www.ilom.cz). 

Další riziko spočívá v možnosti, že klienti nebudou chtít využívat všech 

služeb, které jim nabídneme. Konkrétně předpokládám, že v začátku působení 

našeho rodinného centra budou rodiny využívat pouze kavárnu s hernou. Ostatní 

služby, jako jsou terapie a aktivity (pro děti, pro rodiče), na které se budou muset 

klienti přihlašovat, budou nezaplněny. Doporučením pro eliminaci tohoto jevu 

jsou ukázkové hodiny těchto aktivit zdarma bez předchozího nahlašování. Tímto 

způsobem se klienti mohou naučit služby využívat. 

Rizikem, které se týká integrace rodin s děti s postižením do většinové 

společnosti, je nepřítomnost intaktních rodin. Rodinné centrum bude otevřeno 

svým programem a nabídkou pro trávení času spolu s odpovídající úpravou 

prostředí jak rodinám s dětmi s postižením, tak rodinám intaktním. Pokud bude 

jedna složka chybět, nebude se naplňovat integrace, která je přitom jedním z cílů 

centra. Doporučením je uspořádat veřejné akce zajímavé pro rodiny s intaktními 

dětmi, a tak upozornit na existenci rodinného centra. Tímto způsobem a distribucí 

informačních materiálů například do ordinací dětských lékařů můžeme přispět ke 

zvýšení návštěvnosti. 

Dalším rizikem je opak předešlého. Nepřítomnost nebo menší zastoupení 

rodin s dítětem s postižením a zvýšená návštěvnost rodin většinové společnosti. 

To může vést k odlivu rodin dětí s postižením, protože se i v tomto rodinném 
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centru stanou výraznou menšinou. Rodinné centrum by potom ztratilo klientelu, 

pro kterou bylo primárně určeno. Doporučením je upřednostňovat rodiny s dětmi 

s postižením a preferovat jejich účast na aktivitách před účastí rodin s dětmi 

intaktními. Dát najevo, že centrum je primárně určené pro rodiny s dětmi 

s postižením. 

Problémy s financováním jsou rizikem, do kterého se pouštějí všechny 

neziskové organizace. Přítok financí je podmíněn faktory jako je vypsání grantů, 

přidělení grantu, přidělení dotace, obdržení finančního daru apod., které jsou jen 

částečně ovlivnitelné (včasné podání grantu, správné formulování žádosti apod.). 

Doporučením je přijmout do rodinného centra profesionála na finance, který má 

dobré manažerské schopnosti, ovládá fundraising (viz kap. 3.7) a je schopný 

postarat se o tuto oblast. 

Můžou se vyskytnout také problémy s povědomostí o našem centru. 

Rizikem je, že se rodinné centrum nebude umět prosadit mezi konkurencí, nebude 

o něm vědět dostatečný počet klientů. Doporučením je opakovat veřejné akce na 

prezentaci centra na veřejnosti (viz kap. 3.10). 
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5 PŘEDSTAVY RODIČŮ DĚTÍ S POSTIŽENÍM O RODINNÉM CENTRU 

5.1 Dotazník 

Po vytvoření koncepce našeho rodinného centra jsem se chtěla pokusit 

ověřit hypotézu, že by toto rodinné centrum bylo pro rodiče dětí s postižením 

přínosné, a konfrontovat svoji představu a představy rodičů. Vzhledem k tomu, že 

základem koncepce našeho rodinného centra je uspokojování potřeb rodin 

v raném věku dítěte s postižením, sestavila jsem dotazník pro rodiče takových dětí 

(viz příloha 1). 

Vycházela jsem z hypotézy, že rodiny dětí s postižením mají potřeby, které 

můžeme rozdělit do několika oblastí. Já jsem je rozdělila na šest oblastí - péče o 

dítě, oblast informační, aktivity s dítětem, aktivity s ostatními rodiči dětí 

s postižením, oblast relaxace (nabírání sil) a služby hlídání dětí. V dotazníku jsem 

blíže nespecifikovala formy, jakými by centrum mohlo tyto skupiny potřeb 

uspokojovat, abych neovlivňovala výpovědi rodičů. S výjimkou cílové skupiny 

nebyla koncepce rodinného centra respondentům známa, cílem průzkumu bylo, 

aby rodiče formulovali své potřeby sami. 

Otázka č. 1 byla zaměřena obecně na potřeby, které v době po narození 

svého dítěte rodiče pociťovali. Chtěla jsem zjistit, na které potřeby si rodiče 

vzpomenou, tudíž jaké potřeby považují v tomto věku za nejdůležitější. Případně 

mě zajímalo, zda rodiče uvedou ještě další potřeby nad rámec těch, které jsem 

zmínila ve své hypotéze. 

Další otázky již korespondovaly se mnou navrženými oblastmi 

předpokládaných potřeb. V otázkách č. 2 a 4 jsem se zaměřila na ověření hypotézy 

týkající se oblasti péče o dítě. U rodičů dětí s postižením jsem předpokládala 

zvýšenou potřebu poskytnout dítěti nadstandardní péči v podobě různých terapií, 

pomůcek apod. 

V oblasti informační (otázka č. 3) jsem vycházela z předpokladu, že rodiny 

po narození dítěte s postižením mají nedostatek informací a mají málo příležitostí 

je jakkoliv získat. 
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Oblast aktivit s dítětem (otázka č. 4) se opírala o hypotézu, že i v dnešní 

době není dostatečná nabídka aktivit s dítětem s postižením. Většina mateřských 

center, kde probíhají aktivity s dětmi, není uzpůsobena pro rodiny s dítětem 

s postižením. Tento nedostatek zahrnuje jak nevhodné architektonické řešení, tak 

nepřipravenost personálu a návštěvníků centra na specifika dětí s postižením. 

Otázka č. 5, týkající se aktivit společných s ostatními rodiči dětí 

s postižením, byla uvedena z důvodu mého názoru, že setkávám' se rodičů dětí 

s postižením je pro ně velkým přínosem. V našem rodinném centru na tuto oblast 

klademe velký důraz, protože předpokládáme, že setkávám rodičů může vést 

k vzájemné pomoci, sdílení problémů a předám' si praktických rad, které někdy 

ani odborníci nejsou schopni předat. 

Otázky č. 6 a 8 se zaměřují na oblast relaxace a aktivit samotných rodičů, 

neboť ti jsou často unaveni (fyzicky i psychicky) a zaneprázdněni. Domnívám se, 

že rodiče chtějí a potřebují odpočívat, ale mají málo času na relaxaci a někdy 

dokonce ani neví, jak relaxovat. Někdy přehnanou péčí o své děti omezují své 

potřeby. Naše centrum proto nabízí několik forem odpočinku, jako je kavárna 

(možnost popovídat si s ostatními rodiči), masáže, cvičení, vzdělávací kurzy, 

tvořivé dílny, atd. 

Oblast hlídání dětí (jedna z forem respitní péče) se vyznačuje 

individuálními potřebami dětí s postižením (otázka č. 7). Rodiče totiž, podle mojí 

hypotézy, mají obavy nechat dítě hlídat, protože péče o jejich dítě je velmi 

specifická a nejlépe ji ovládají oni sami. Z tohoto důvodu ani prarodiče nebo jiní 

příbuzní děti nehlídají, jak je tomu většinou u intaktních dětí. Předpokládala jsem, 

že z toho důvodu nebudou rodiče projevoval zájem o možnost hlídání, resp. 

pouze na nezbytně krátkou dobu, přičemž uvedou konkrétní požadavky na 

hlídající personál. 

5.2 Respondenti 

Bylo rozdáno 35 dotazníků v různých zařízeních pro děti s postižením. 

Podařilo se mi získat 13 vyplněných dotazníků. K tomu je třeba poznamenat, že 

pro rodiče to bylo vyplňování dalšího z mnoha různých dotazníků, které se jim do 

76 



rukou dostávají. Při předávání dotazníku jsem se navíc od několika z nich 

dozvěděla, jak těžké pro ně bylo vzpomínat na dobu po narození jejich dítěte, 

resp. kolem diagnostikování postižení. Hovořili se mnou o tom, jak pro ně byla 

tato doba obtížná a jak na ni neradi vzpomínají. O to více si vážím těch rodičů 

kteří vyplněný dotazník odevzdali. 

Vzhledem k tomu, že děti s postižením, jejichž rodiče dotazník dostávali, 

byly různého věku, různá byla také doba, před kterou toto rané období rodiny 

prožívaly. Liší se tak jejich pohled na minulost, protože nyní se do něj promítají 

také následné zkušenosti. Například odpověď na otázku o hlídání dětí by se 

pravděpodobně lišila tehdy a nyní, když už je dítě velké a vazba na matku už není 

tak silná. 

Další důležitou skutečností je rozdílnost a různé typy postižení dětí, jejichž 

rodiče dotazník vyplňovali. Každé dítě má své individuální potřeby a specifika 

svého postižení, které ho z jistých aktivit vylučuje. Například někteří rodiče dětí 

s autismem odpovídali záporně na nabídku aktivit v kolektivu, a to z důvodu 

neklidnosti dítěte vraném věku a nemožnosti za těchto okolností účastnit se 

jakýchkoliv společných aktivit. 

Výše zdůvodněný způsob kladení otázek s sebou nese riziko, že ne vždy 

bude otázka bezezbytku pochopena. Vyhodnocovala jsem proto pouze ty 

odpovědi, které byly relevantní, což spolu s malým počtem vyplněných dotazníků 

ztěžuje jejich statistické vyhodnocení. 

5 3 Výsledky průzkumu 

5.3.1 Potřeby rodičů a péče o dítě 

Na otázku po potřebách, které v době po narození dítěte s postižením 

rodiče pociťovali, bylo odpovídáno spíše poukazem na pozdější diagnostikování 

postižení. V jednom dotazníku dokonce stojí, že z tohoto důvodu zařízení není 

v raném věku potřebné, že by mělo začít poskytovat služby až od tří let věku 

dítěte. Několik rodičů odpovídalo, že využívali služeb rané péče a byli s ní velmi 

spokojeni, protože jim uspokojovala všechny potřeby, které v té době měli. Z toho 
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je zřejmé, že si rodiče tehdejší potřeby spíše nevybavili. Struktura potřeb byla 

proto rekonstruována i na základě dalších otázek a vyjádřena v obr. 5. 

péče o ditá 

informační oblast 

aktivity s ditétem 

aktivity s dalšími rodinami 

odpočinek a aktivity rodičů 

hlídání dětí 

0 1 2 5 4 5 6 7 8 9 ib 11 ť2 V3 

Obr. 5 Zjištěná struktura potřeb rodičů s dětmi s postižením v raném věku 

Péčí o dítě většinou rodiče rozuměli hlavně odbornou péči (např. odborná 

vyšetření, rehabilitaci, psychologická poradenství), ale také terapie, plávám, 

pomůcky. Někteří rodiče se zmiňují o potřebě správného personálu, který dokáže 

s dítětem pracovat k jeho rozvoji a naučí rodiče, jak s dítětem pracovat. 

5.3.2 Informační oblast 

Potřebu informovat se o různých tématech měli všichni respondenti. Co se 

týče zdroje informací, který rodiče preferují, jsou to rady odborníků, většina z nich 

však uvedla, že další zdroje jako knihy a internet používají jako doplňkové. 

Z hlediska potřeby informací (obr. 6) byly nejčastěji zmíněny požadavky 

lékařských a psychologických informací (á 6 respondentů). V rámci 

p s y c h o l o g i c k ý c h informací dva respondenti potřebovali odpovědět na speciální 

otázku, jak řešit danou situaci v rodině, jeden respondent se zabýval otázkou, jak 

vychovávat zdravé dítě vedle dítěte s postižením, a dva respondenti kladli otázku, 

jak se čelit pohledům zvědavých očí, případně otázkám na postižení jejich dítěte. 

z 1" (C ti 
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Velmi často se také vyskytovaly otázky na speciální pomůcky a hračky (6x). 

Informace o sociálním a právní poradenství, případě institucích, které nabízejí 

služby, žádalo 6 respondentů. Čtyři dotazy směřovaly také na perspektivu dítěte 

do budoucna, jeden z nich se zabýval i perspektivou rodiny. Praktické informace o 

běžném každodenním životě chtěli objasnit dva respondenti. 

lékařské psychologické pomůcky socíálné-právnf perspektiva 
praktické 

Obr. 6: Struktura odpovědí týkajících se informační oblasti 

Z tohoto výčtu můžeme usoudit, že rodiče mají v době raného věku dítěte 

s postižením mnoho otázek a chybí jim mnoho informací, které mohou být velmi 

přínosné pro jejich další život. 

5.3.3 Aktivity s dítětem a společné aktivity rodin 

Co se týče společných aktivit s dítětem, devět respondentů o ně projevilo 

zájem, tři uvedli, že by je nechtěli využívat. Rodiče uváděli příklady aktivit 

společných s dítětem, a to hipoterapii, plavání, cvičení, ale zahrnovali mezi ně také 

rehabilitaci a lázně. V jednom dotazníku bylo uvedeno, že když je dítě malé, jsou 

možné všechny aktivity, které dělají zdravé děti, horší je to s přibývajícím věkem. 

Jinde zmiňovali, že aktivity musí být přizpůsobené věku a diagnóze dítěte. 

O aktivity společně s ostatními rodinami dětí s postižením projevilo zájem 

10 respondentů. Čtyři z nich uváděli jako jeden z důvodů také to, že se cítí lépe ve 
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společnosti rodin s dětmi s postižením, než když jdou sami do intaktní 

společnosti. Jako preferované společné aktivity byly uváděny rekreace (4x) 

povídání si a výměna zkušeností (lx). Jeden respondent dokonce zmínil 

vzájemnou pomoc rodin. 

5.3.4 Odpočinek a samostatné aktivity rodičů; hlídání dětí 

Na otázku ohledně odpočinku a aktivit bez účasti jejich dítěte odpovědělo 

devět respondentů, že by měli zájem o nabídku centra. Zbývající rodiče dávají 

přednost vlastním aktivitám mimo centrum. Odpočinek v rodinném centru si čtyři 

rodiče představují aktivní formou - sportem, jeden z nich uváděl konkrétně 

plávám. Také čtyři by chtěli svou relaxaci trávit formou povídám si, dva z nich 

uvádějí přímo povídání u kávy (aniž by v dotazníku byla zmínka o návrhu 

kavárny). Další tři respondenti uváděli sebevzdělávání jako odpočinek, dva z nich 

konkretizovali svůj požadavek na učení se cizím jazykům. Dva uváděli potřebu 

naprosto „vypnout" a nedělat nic. Další dva považovali za nejlepší relaxaci 

masáže. V jednom dotazníku byl uveden odpočinek manuální prací, kdy se mozek 

zaměstná jinými podněty a přestane myslet na problémy s dítětem. Struktura 

odpovědí je naznačena v obr. 7. 

, struktura odpovědí týkajících se odpočinku a samostatných aktivit rodičů 
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S předchozí problematikou úzce souvisí otázka poptávky po hlídání dětí 

Překvapivě s hlídáním souhlasilo 12 rodičů ze 13. Pět z nich ale hlídám podmínilo 

kvalitou této služby, uváděli hlavně důležitost dobrého personálu a programu pro 

dítě, jeden z nich požadoval individuální hlídám. Pro rodiče bylo důležité aby 

dítě nebylo pouze „někde odložené". Jeden rodič uváděl jako podmínku využití 

služby finanční dostupnost. 

5.3.5 Shrnutí a zhodnocení 

V poslední otázce jsem se ptala, zda by rodiče služeb rodinného centra 

využili. Je potěšující, že 12 ze 13 odpovědí bylo kladných. V jednom případě bylo 

specifikováno, že by respondent služeb využil pouze pro dítě, pro dalšího byla 

podmínkou blízkost od bydliště. Zajímavá byla také poznámka jednoho 

respondenta, že by služeb využil pouze v případě, že zde nebude striktní omezení 

věku, což ukazuje na obtíže rodičů v době dospívání jejich dětí s postižením, kdy 

jejich potomci přestávají spadat do cílové skupiny zařízení, která dosud 

navštěvovali. 

Na základě údajů z dotazníků je možné konstatovat, že představy 

oslovených rodičů dobře korespondují s navrženou koncepcí rodinného centra. 

Naprostá většina respondentů by služby takového centra ráda využívala, a to 

nejen pro své dítě s postižením. Více než dvě třetiny rodičů oslovila možnost 

využít centra i pro vlastní aktivity a relaxaci, více než tři čtvrtiny rodičů se 

vyslovily pro společné rodinné aktivity spolu s dalšími rodinami. Pokud rodiče 

uvedli konkrétní představy o vhodných aktivitách, shodovaly se někdy až 

překvapivě dobře s navrženou koncepcí, ačkoliv v dotazníku nebyly nijak 

specifikovány. 

Z dotazníků vyplynulo, že někteří rodiče považují za vhodnější zaměřit 

služby centra na období až od 3 let věku dítěte, kdy už bývá postižení definitivně 

diagnostikováno. Vzhledem k integračním cílům centra však toto není nutné, 

neboť centrum může sloužit rodinám z dětmi již od nejútlejšího věku. V případě 

pochybností o zdravém ontogenetickém vývoji dítěte pak přítomnost odborného 

personálu napomůže včasnému diagnostikování postižení a realizaci vhodných 
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opatření ve prospěch dítěte i celé rodiny. Bude pak možno využít bohatých 

informačních služeb centra, jejichž potřebnost v tomto období rodiče 

zdůrazňovali. 

Ačkoliv bude rodinné centrum určeno primárně rodinám s dětmi, nemělo 

by se věkově uzavírat. Tím vyjde vstříc potřebě klientů udržet si vybudované 

sociální vazby i po dosažení dospělého věku dětmi s postižením. 
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6 ZÁVĚR 

Postižení nemá vliv jen na schopnosti a výkon jedince, ale má i velmi 

důležitou sociální dimenzi. Postižení totiž vzniká také důsledkem negativního 

působení ze strany společnosti, která jedince s postižením vyčleňuje, což dále 

snižuje jeho kvalitu života. Důsledkem tohoto negativního sociálního vlivu 

můžeme nyní mluvit o problémech „rodin s postižením", protože není 

znevýhodněn jen jedinec s postižením, ale celá jeho rodina. 

Má diplomová práce byla napsána za účelem zvýraznit důležitost péče o 

rodiny s dětmi s postižením. Rodina po narození dítěte s postižením prožívá 

náročné období vyrovnávám se s postižením svého dítěte, a proto potřebuje péči 

odborníků. Pomocí ucelené rehabilitace, kde jsou zastoupeny všechny složky 

podpory, probíhá také proces integrace jedince do většinové společnosti. V tomto 

procesu však musí být aktivní jak jedinec s postižením (následně celá jeho rodina), 

tak intaktní společnost, aby proces integrace byl plnohodnotný. Společnost se 

snaží v současné době různými formami pomoci rodinám s dětmi s postižením. 

Jsou to například střediska rané péče, která pomáhají formou konzultací, různé 

stacionáře, centra pro rehabilitaci apod. Vyskytuje se však málo služeb, které se 

zabývají rodinami, většina z nich se soustřeďuje pouze na jedince s postižením. 

Proto jsme navrhli naši koncepci rodinného centra, která reflektuje potřeby rodin 

dětí s postižením. 

Předkládaná koncepce má velmi široký rozsah, mnohé z uvedených služeb 

by bylo potřeba ještě blíže specifikovat. Z hlavních bodů koncepce bych uvedla 

důraz na plnění potřeb celé rodiny a s tím spojenou nabídku služeb pro všechny 

její členy. Kavárna s hernou jsou dalšími důležitými prvky koncepce, jsou totiž 

otevřeným prostorem pro integraci, podporují vznik vztahů mezi rodinami a 

poskytují možnost odpočinku. Při zkoumání současné nabídky služeb pro rodiny 

s dětmi s postižením jsem nenašla žádné rodinné centrum, které by se shodovalo 

smojí koncepcí. Pouze Komunitní centrum Motýlek v Praze se shoduje snáší 

koncepcí v nabídce některých služeb pro rodiny s dětmi s postižením, chybí zde 

ovšem například již zmíněná kavárna, která je v naší koncepci velmi důležitá. 
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Považuji za dobré při realizaci koncepce spolupracovat s ostatními sdruženími, 

centry a zařízeními, která poskytují podobné sociální služby. Může tak docházet 

ke konzultaci odborných, ale i praktických problémů spojených s touto činností, 

dále pak ke vzájemnému doplnění poskytovaných služeb, jejichž nabídka nemůže 

být v žádném středisku úplná. 

Při konfrontování dotazníků o potřebách rodičů dětí s postižením s mojí 

koncepcí jsem našla ve většině otázek shodu. Představy rodičů o aktivitách 

překvapivě detailně korespondují s mým návrhem. Rodiče by podle dotazníků 

doplnili mezi služby našeho centra lékařskou péči specialistů a také zazněl návrh 

na neomezování působnosti centra věkem. 

Má původní představa byla, že rodinné centrum při psaní diplomové práce 

skutečně s mými kolegy založíme. K tomu však nedošlo. Přesto si však myslím, že 

by tato práce mohla pomoci někomu, kdo bude chtít zakládat centrum pro rodiny 

dětí s postižením. Může zde najít praktické rady k postupu zakládání centra i 

inspiraci v podobě konkrétní koncepce. Musí přitom brát ohled na rizika, která 

jsem na závěr koncepce formulovala. Kdyby tato diplomová práce pomohla 

k založení jediného rodinného centra pro rodiny s dětmi s postižením, naplní se 

jeden z cílů práce. 

Najde se mnoho oblastí, které jsem ve své koncepci nespecifikovala a mohly 

by být předmětem dalšího zkoumání. Je to například mužský fenomén 

v rodinných centrech, jak ho tam přilákat a udržet? A mnoho jiných. To je výzva 

pro další autory diplomových prací. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AAA - aktivity za účasti zvířete (Animal Assisted Activities) 

AAT - terapie za účasti zvířete (Animal Assisted Therapy) 

DMO - dětská mozková obrna 

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

RC - rodinné centrum 

WHO - Světová zdravotnická organizace 
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PŘÍLOHA 1 

Příloha č. 1: Dotazník 



Dobrý den, 

prosím Vás o pomoc vyplněním tohoto dotazníku. Píšu diplomovou práci na téma Koncepce 

rodinného centra pro děti s více typy postižení. Toto rodinné centrum by mělo sloužit pro 

potřeby rodin s dětmi s postižením zvláště kolem jejich narození do 6 (8)let věku dítěte. 

Tvořím nabídku služeb, které by mělo toto rodinné centrum poskytovat. Mám svou teorii, 

která se zakládá na poskytování služeb podle potřeb rodičů, které se nacházejí v této situaci. 

Proto pro mě bude velmi hodnotné, když mi napíšete jaké potřeby jste měli Vy, když jste se 

nacházeli v této situaci. Dotazník je anonymní, jde mi jen o Vaši, pro mě velmi cennou, 

zkušenost. Děkuji moc za ochotu a přínos! 

Běla Bédi 

1) Napište mi prosím jaké potřeby jste měli, když se Vám narodilo dítě s postižením, 
které by Vám mohlo splnit zařízení, které by mělo za úkol se starat o rodinu dětí s 
postižením centra. 

Všechny následující otázky se budou vztahovat na služby v centru, které poskytuje služby 

rodinám s dítětem s postižením v období od narození dítěte do začátku školní docházky. 

2) Jaké typy služeb, které by se týkaly péče o Vaše dítě jste v tomto období potřebovali? 

) Měli jste v této době potřebu odpovědět si na nějaké otázky, promluvit si o 
nějakých tématech? O jakých? 



B) Preferujete radu odborníků (například v nějakém centru) nebo studování 
literatury, internetu a podobných zdrojů? 

4) Chtěli jste absolvovat (absolvovali jste) nějaké společné aktivity s dítětem? Jaké? 

5) Chtěli jste dělat (dělali jste) nějaké aktivity společně s ostatními rodiči dětí 
s postižením? Jaké? 

6) Pomohlo (by) Vám v tomto období dělat nějaké aktivity v rodinném centru, trávit čas 
bez účasti Vašeho dítěte? 

7) Za jakých podmínek byste využili službu hlídání Vašeho dítěte v takovém centru? 
Na jak dlouho by Vám vyhovovalo hlídání? (Napište prosím minimální i maximální 
dobu.) 

8) Jak byste si představovali Vaši relaxaci v zařízení typu rodinného centra? 

9) Využili byste služeb nějakého takového rodinného centra? 


