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Za obsah Zpravodaje zodpovídá
realizační tým projektu „Život
jako každý jiný“.

Připravujeme
Kulatý stůl na téma: „Násilí
v sociálních službách a způsoby jeho řešení a prevence“.
Mezi
hlavní
problémy
u tohoto tématu patří např.
nedostatečná prevence násilí.
A to jak v zařízeních, tak
u široké
veřejnosti.
Lidé
se zdravotním
postižením,
resp. s mentálním postižením
často nevnímají násilí jako
zásadní problém, násilí často
není identifikováno.
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Metodické dny pomáhají v praxi
V průběhu dubna jsme v rámci
projektu Život jako každý jiný v Praze
a v Olomouci uspořádali metodické
dny
s názvem
„Dostupnost
odstraňování bariér (informačních
i architektonických) přirozeného
života lidí se zdravotním postižením“.
Metodické
dny
byly
určeny
především pracovníkům krajů, obcí,
jejich úřadů, ÚP ČR, ČSSZ a OSSZ
a dále osobám či organizacím
spolupracující
s těmito
úřady
(organizace podporující osoby se
zdravotním
postižením,
lidi
se zdravotním postižením apod.).
Obou metodických dnů se účastnilo
56 osob z nejrůznějších míst České
republiky.
Kromě
teoretických
poznatků měli účastníci možnost
prakticky si vyzkoušet kompenzační
pomůcky pro osoby s různým typem
znevýhodnění. Jednalo se například
o jízdu na invalidním vozíku, chůzi
s bílou holí či použití naslouchadla.
Bližší informace o metodických dnech
a
přednesené
příspěvky
jsou
dostupné na www.trass.cz.
V letošním i následujícím roce
budeme rovněž v rámci projektu
Život jako každý jiný pořádat další
obdobné akce, na které srdečně
zveme všechny zájemce. Konkrétní
informace
budeme
průběžně
zveřejňovat jak zde ve Zpravodaji, tak
i na výše uvedených webových
stránkách a na Facebooku.
O sdílení zkušeností, co může účast na
metodickém dni přinést, jsme

požádali jednu z účastnic, paní Editu
Moučkovou.
Paní Edita Moučková se v sociální
oblasti profesně pohybuje od roku
1996. Na svém nynějším pracovišti,
odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Pardubického kraje, pracuje

(na obr. vlevo)
jako referentka koncepčního oddělení
od prosince roku 2013.
Hlavní náplní její práce je metodická
a kontrolní činnost výkonu sociální
práce v přenesené působnosti obcí
a další
agendy
spojené
se
zpracováním
podkladů
ke
strategickým úředním dokumentům.
V oblasti péče o osoby se zdravotním
postižením se podílí na činnostech
spojených
se
zpracováním,
naplňováním,
vyhodnocováním
a aktualizacemi Krajského plánu
vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením, a to ve
spolupráci s dalšími zainteresovanými
subjekty. Účastní se také pracovních
skupin
řešících
situace
osob
se zdravotním postižením.
Proč jste se rozhodla přijít na
metodický den, který jsme pořádali?
Upoutal mě bezpochyby zajímavý
program s příslibem získání nových
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informací, možnost prohlídky a praktického
vyzkoušení
některých
kompenzačních pomůcek pro osoby se
zdravotním postižením.
Téma dostupnosti a odstraňování
bariér je nedílnou součástí mé agendy,
ať už v rámci činností sociální práce
nebo v rámci přípravy a naplňování
krajského
plánu
vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením.
Jaké informace
nejzajímavější?

pro

Vás

byly

Na setkání zazněla spousta zajímavých
informací. Velmi nerada bych někoho
ve výčtu vynechala.
Oceňuji, že
organizátoři věnovali v programu
prostor jak teoretické, tak praktické
části. Přínosné pro mě byly aktuální
informace z příspěvků Ministerstva
práce a sociálních věcí, Vládního
výboru pro zdravotně postižené
občany a zejména pak příspěvek
Společnosti
pro
podporu
lidí
s mentálním postižením paní Uhlířové.
Představila aktivity této společnosti

a tištěné materiály v textech
srozumitelných
právě
osobám
s mentálním postižením. Příspěvek
pana Tomandla
a paní Novotné
z Pražské organizace vozíčkářů mi
vnesl větší jasno do problémů
spojených s odstraňováním bariér
a pomohl mi lépe se zorientovat
v někdy obtížné legislativní spleti.
Jak využijete přednesená témata
v praxi?
Zcela určitě využiji získané informace
při vstupním vzdělávání pracovníků
úředně samosprávných celků, v němž
lektoruji část zaměřenou mimo jiné na
komunikaci s osobami se zdravotním
postižením. Dále pak při naší
metodické
činnosti
směrem
k sociálním pracovníkům obcí,
sociálním službám a zcela určitě také
při práci nad Krajským plánem
vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením.

typu pracovníků?
Účast na metodickém dni hodnotím
jako přínosnou. Doporučila bych, aby
se podobné akce mohli účastnit
sociální pracovníci obcí, zdravotněsociální pracovníci, sociální pracovníci
úřadů práce a v neposlední řadě
i pracovníci obecných stavebních
úřadů a speciálních stavebních úřadů zejména v rámci zvyšování jejich
kompetentnosti ve sféře obecných
technických
požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
a zpřístupňování staveb pro osoby se
zdravotním postižením, v souladu
s platnou legislativou.
Co Vám na metodickém dni chybělo?
Navrhuji zvážit rozvržení programu do
více dnů a věnovat se některým
oblastem podrobněji, v návaznosti na
konkrétní cílovou skupinu, pro kterou
bude metodický den určen.

Doporučila
byste
účast
na
metodickém dni? Pokud ano, jakému

Jak uzpůsobit jednání na úřadech
Při prezentacích na metodických
dnech se ukázalo, že jednou
z problematických oblastí, kterou
vnímají lidé se zdravotním postižením
ve vztahu k úřadům, je komunikace.
Zaměřme se proto nyní na obavy
a problémy, které vnímají lidé se
zdravotním postižením (a možná
nejen oni), když mají jednat s úřady.
Každý člověk je individualita – má
určité schopnosti, potřeby i přání.
Ke všem lidem je proto potřeba
přistupovat s otevřenou myslí. Je
dobré, když je úředník připraven na
možný obtížnější dialog a ví, jakým
způsobem ho zjednodušit. Slouží
k tomu následující pomůcky a postupy.
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První ze zásad, které je důležité při
komunikaci s lidmi se zdravotním
postižením dodržet, je jednat přímo
s daným člověkem. To znamená
obracet se přímo na něj, ukazovat
materiálu jemu, nikoliv doprovodu.

nezbývalo nic jiného, než jednat pouze
se mnou,“ říká Pavla Řehořová, která
má od narození zdravotní postižení
ovlivňující mimo jiné její řeč.
„Nejčastěji
využívám
pomoci
doprovodu, když se jedná o vyplnění
formulářů a dokumentů,“ upřesňuje.
Úředník

„Snažím se vyřizovat si co nejvíce
záležitostí pokud možno samostatně,
aby úředním a jiným osobám
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by

se

měl

obrátit

na

doprovod až tehdy, když je zřejmé, že
člověk s určitým omezením v řeči či
chápání nemůže sám či s pomůckami
komunikovat, a že nepomůže ani jiná
podpora, například formou online
tlumočení pro lidi se sluchovým
postižením.
I v tomto případě je nutné mít stále
na paměti, že se vyřizují záležitosti
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člověka s postižením. Je třeba věnovat
mu pozornost po celou dobu jednání,
například tím, že úředník co nejvíce
uzpůsobí řeč jeho schopnostem.
Řeč, kterou při komunikaci úředníci
používají, by měla být srozumitelná,
jasná, jednoduchá. Je zapotřebí si
uvědomit, že člověk, který na úřad
přišel, nezná paragrafy, zákony ani
výrazy, které se na úřadech využívají.
To, co jednomu připadá samozřejmé,
může být pro druhého velmi složité
a nepochopitelné.
Přesto
takový
člověk často dokáže věci pochopit
a zařídit si je, ovšem po adekvátním
vysvětlení.
Formuláře jsou oříškem, pomůže
názornost
Srozumitelnost formulářů, které musí
lidé na úřadech vyplňovat, je také
častým problémem, a to nejen pro lidi
se zdravotním postižením. Proto je
důležité být trpělivý a mít při ruce
i materiály jednoduše vysvětlující,
k čemu formulář je, co znamenají
jednotlivá pole – co se do nich má
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vyplnit,
a
případně
i „tahák“
s informacemi o dalším postupu.
Mnoho lidí má také obavy z toho, jak
bude jednání na úřadě probíhat. Jsou
tedy již před jednáním nervózní, což
může
snížit
jejich
pozornost,
soustředění a paměť. Zdravotní
postižení tyto
příznaky často ještě
prohloubí. I proto je dobré, aby klienti
úřadů odcházeli domů se seznamem
bodů, co mají dále udělat, doplnit,
kam zajít, nebo co se bude dál dít –
jaký dopis mohou očekávat, co ten
dopis znamená, jestli na něj mohou
reagovat a jak.
K požadavkům lidí, kteří přijdou na
úřad, je nutné se stavět vždy
profesionálně a bez předsudků.
„Úřednice z krajské pobočky úřadu
práce byly velmi vstřícné, ale zároveň
trošku vyděšené. Nebyly totiž
schopné pochopit, proč si hledám
zaměstnání, když pobírám invalidní
důchod, který mě má zabezpečit,“
mluví o své zkušenosti s hledáním
práce Pavla Řehořová.
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Uvedli jsme si jen pár příkladů
a podnětů, jak se dá komunikace na
úřadech vylepšit. Některá opatření
jsou
systémová,
jiná
spíše
individuální, protože komunikaci
ovlivňuje každý člověk svým osobním
přístupem.
Většina společnosti neumí s lidmi se
zdravotním
postižením
správně
komunikovat a nepřistupuje k nim
vždy jako k sobě rovným. Úředníci
reprezentují
veřejnou
správu
navenek, proto by při styku
s veřejností měli být vzorem pro
zbytek společnosti.
realizační tým projektu
Pokud Vás článek zaujal, můžeme
pro Vás díky projektu Život jako
každý jiný připravit seminář na
téma komunikace na úřadech
s lidmi s postižením. Kontaktujte
Danu Černostovou na e-mailu
dana.cernostova@mpsv.cz
nebo
telefonicky na 775 445 266.

Rizika náhradního rozhodování u lidí s mentálním postižením
Co je to náhradní rozhodování a jaká
jsou jeho největší rizika
Na první pohled by se mohlo zdát
úplně jasné, co to náhradní
rozhodování je: jedná se o situaci, kdy
za člověka dělá rozhodnutí někdo jiný.
Občanský zákoník nabízí hned několik
nástrojů formalizovaného náhradního
rozhodování: omezení svéprávnosti,
zastoupení
členem
domácnosti
a
pravděpodobně by do této
kategorie spadalo i opatrovnictví bez
omezení svéprávnosti. Tyto nástroje
umožňují za člověka s nějakou duševní
poruchou jednat někomu dalšímu,
tedy opatrovníkovi nebo zástupci a to

i bez přítomnosti dotčeného člověka.
Pokud ale přistoupíme na poněkud
jemnější rozlišení, a souhlasíme s tím,
že jedním z hlavních znaků náhradního
rozhodování je to, že „v nejlepším
zájmu“ člověka koná druhý člověk,
oproti
principu
podpory
při
rozhodování, který je založený na
respektování „vůle a preferencí“,
případně na nejlepším porozumění
vůle a preferencí člověka, uvidíme, že
tento pohled nemusí být tak jasný, jak
se zpočátku zdálo.
Z praxe totiž známe opatrovníky
i zástupce, kteří velmi citlivě
a empaticky zjišťují vůli a preference

svého opatrovance a až na základě
této znalosti provedou formální
rozhodnutí.
Opatrovníkům
to

koneckonců i velmi přesně vymezuje
občanský zákoník v paragrafu 469,
který je zavazuje jednat spolu
s opatrovancem a pokud to není
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možné, tak vždy v souladu s vůlí
opatrovance.
Známe ale také případy lidí, kteří
nejsou omezení ve svéprávnosti,
nemají opatrovníka ani zástupce, ale
jejich blízcí rozhodují za ně i tak.

Formálně rozhodnutí, například podpis
smlouvy o
poskytnutí pobytové
sociální služby nebo informovaný
souhlas o zdravotnickém zákroku,
dělá člověk s mentálním postižením,
ale jeho vůle či preference to není.
Rizika náhradního rozhodování
Největším
rizikem
náhradního
rozhodování je, že v praxi opatrovníci či
zástupci kontrolují jen velmi formálně.
Téměř se nesleduje, jaké volí postupy
při právním jednání za opatrovance, ani
to, zda zjišťují jeho vůli a preference.
Pokud
je
opatrovancem
člověk
s mentálním postižením či jinou duševní
poruchou, má jen malou možnost
upozornit na špatný postup opatrovníka
a bránit se mu.
V případě náhradního rozhodování
v rodině je pak největším rizikem
vzájemná citová a existenční závislost
toho, kdo rozhoduje a toho za koho
a o kom je rozhodováno, jejich
příbuzenská
provázanost,
často
i finanční závislost a s tím spojený
problém střetu zájmů.
Pro ilustraci se nejdříve podívejme na
kazuistiku z poradenského případu,
který jsme v tomto roce řešili v našem
poradenském centru:
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Pan Karel
Pan Karel má duševní poruchu, byl
nějaký čas na ulici a pravděpodobně
v té době byl omezen ve svéprávnosti a
proto mu byl stanoven veřejný
opatrovník. Před několika lety se pan
Karel usadil v malém městě na
Moravě.
Opatrovnictvím
bylo
pověřeno město, tuto funkci vykonává
sociální pracovník městského úřadu.
S první opatrovnicí si pan Karel podle
svých slov dobře rozuměl, vycházel
s financemi, s její pomocí si pořídil
telefon, počítač, našel nájemní byt,
vybavil ho nábytkem. Po nějaké době
tato opatrovnice z městského úřadu
odešla a práci převzala jiná paní. S tou
si však pan Karel nerozumí. Podle jeho
slov mu odmítá dávat dostatek peněz,
nedovolí mu koupit si samostatně ani
zimní boty, jaké se mu líbí, chová se
k němu drze s despektem. Pan Karel
se pokusil změnit si opatrovnici, a
navrhl soudu, aby se jí stala jeho
matka. Soud ale matku neshledal
způsobilou k výkonu opatrovnictví
a rozhodl, že mu zůstane veřejný
opatrovník. Dalším krokem, který pan
Karel podnikl, aby se „zbavil“
opatrovnice, se kterou si nerozumí, byl
pokus odstěhovat se z jejího dosahu.
V jiném kraji, ve velmi malé obci, si
našel místo v domě s pečovatelskou
službou. Když se ale v této obci
dozvěděli, že je pan Karel omezený ve
svéprávnosti, zalekli se. Funkci
veřejného opatrovníka by musel
vykonávat starosta obce, který to dělat
nechce. Místo v pečovatelském domě
mu tedy nakonec nenabídli.
V tomto případu tedy můžeme
identifikovat kromě již zmíněné
problematické
kontroly
způsobu
náhradního rozhodování další dva
rizikové momenty:
Omezení v důležitých životních
úkonech. Skutečnost, že je člověk pod
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opatrovnictvím, může člověka limitovat ještě ve více oblastech, než
je už formálně omezen. Je tím totiž
ovlivněno mnoho důležitých životních
úkonů – např. výběr bydlení, nákup
zboží a další. Skutečnost, že má člověk
opatrovníka nebo zástupce ho
„onálepkuje“ jako někoho, kdo není
schopen samostatně žít a myslet.
Necitlivost toho, kdo rozhoduje,
k
potřebám
a
vůli
člověka
s postižením. Opatrovníci, zástupci
i blízcí lidé lidí s mentálním postižením
někdy nemají dostatek dovedností
a
kompetencí, nejsou citliví vůči
přáním člověka, za kterého rozhodují
a nevěnují dostatečné úsilí tomu, aby
zjišťovali, sledovali jeho nebo její
přání.
Pokud je za člověka rozhodováno
dlouhodobě, není pak zvyklý, že jeho
vůle je někdy vyslyšena a zároveň se
mu nedostává informací, které jsou
potřeba k samostatnému rozhodování.
S tím se pojí další rizika:
Člověk se nenaučí rozhodovat se sám.

I v rozhodování je důležitý proces
učení, a to postupně, v průběhu času.
Pokud člověk není vystavován
situacím, kdy se musí rozhodnout
a dělá to za něj někdo jiný, má velmi
malý prostor se to naučit.
Člověk, který je zvyklý, že je za něj
rozhodováno, je snadněji zneužitelný.
Takový člověk za sebe nechá
rozhodovat
i
člověka,
který
nerozhoduje v jeho zájmu nebo
případně rozhoduje i proti jeho vůli
a který ho poškozuje.
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To, že není rozhodování o základních
životních potřebách, například v tom
kde a s kým chce bydlet, na základě
vůle a preferencí člověka s postižením,
může
vést
k
dlouhodobé
nespokojenosti člověka s postižením,
která může vyústit ve zdravotní
problémy,
například
depresi,
v agresivní chování nebo naopak apatii
a nezájem o dění kolem.
Náhradní rozhodování je fenomén,
který je hluboce kulturně zakořeněný
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a bude stát poměrně velké úsilí, aby
se změnilo uvažování řady jeho aktérů.
Na pomoc nám v tomto jde Úmluva o
právech
lidí
se
zdravotním
postižením,
která
náhradní
rozhodování v podstatě v článku 12
nepřipouští a kterou v roce 2009 Česká
republika ratifikovala. Z uvedeného
výčtu rizik a kazuistiky je ale také
patrné,
že
změna,
která
je
momentálně potřeba, je nejen uznání
práva samostatně a s podporou se

rozhodnout, ale i umožnění lidem
s duševní poruchou toto právo
realizovat v každodenním životě. Ruku
v ruce s tím musí jít vzdělávání lidí
pracujících v soudnictví, na obecních
úřadech, v sociálních službách, osvěta
veřejnosti a otevřená společenská
diskuze.
Barbora Uhlířová,
Společnost
pro
podporu
s mentálním postižením v ČR, z. s.

lidí

Toníčkův den aneb Co je ústav?
Představte si, co děláte od rána do
večera během jednoho dne. Ano, to
dobře známe: vstávání, snídaně,
hygiena, cesta do práce, oběd, cesta
domů, nějaké aktivity večer… Řadu
věcí sice označujeme za stereotyp, ale
přesto máme moc je změnit.
Zaměstnáním počínaje, přes to, co
budeme jíst a konče tím, jak budeme
trávit volný čas. Nejsme-li s něčím
spokojeni, můžeme to na základě
našeho rozhodnutí a s vynaložením
jistého úsilí změnit.
Toníček a běžný život
Nyní si představme, jak vypadá stejný
den našeho vrstevníka v ústavu.
Vstáváme - ideálně všichni ve stejnou
hodinu. Dostanu nějaké léky.
Následuje hygiena. Obleču se. Věci
mám nachystané na židli vedle
postele. Na pokoji nás bydlí šest, jen
tak tak se sem vejdou kromě postelí
skříňky na osobní věci. Zbytek
oblečení je zamčený ve velkých
skříních v mezipatře. Co si dnes
vezmu na sebe, závisí na tom, co
přinese pečovatelka z mezipatra.
Snídaně je ve společné jídelně. Můžu
si vybrat ze tří možností. Když jsem
nešika a dlouho mi to trvá, nachystají
mi snídani až na stůl. Následuje
chvilka volna. U „sestry“ si vyzvednu
cigaretu – mám jich povoleno pět na

den, musím šetřit. Při tom si
vyslechnu ono pravidelné: „Neměl
bys kouřit Toníčku, není to zdravé.“
Táhne mi sice na padesát, jí ještě
nebylo třicet, ale vždycky budu
Toníček.
Pak jdeme na aktivity. V dílně
omotáváme květináče toaletním
papírem. Další skupina je bude barvit
a lakovat. Příští týden je budeme
prodávat na velikonočních trzích na
krajském úřadě. Ve dvanáct máme
oběd. Odpoledne má naše skupina
měsíční nákup. Společně pojedeme
ústavním mikrobusem do Kauflandu
do města. Můžu si koupit, co chci.
Dostal jsem stovku z kapesného.
Z důchodu mi sice zbývá víc, ale moje
opatrovnice říká, že musím šetřit.
Nikdy mi neřekne na co, prostě
musím. Nedávno jsem viděl pěkné
hodinky a chtěl jsem si je koupit. Prý
by to bylo složité, a copak mi nestačí
ty za dvě stovky? V šest jdeme na
večeři. Po ní se koukáme ve
společenské místnosti na televizi.
Protože se nemůžeme dohodnout na
programu a děláme trochu rámus,
vychovatel ji po necelé hodině vypne.
Právě nastoupil na noční a chce mít
klidnou šichtu. Zítra dopoledne
budeme nacvičovat praní prádla. Až
zvládnu obsluhu pračky, budu moct

odejít do cvičného bytu ve městě.
Jak funguje ústav
Namítnete, že tohle jsou nějaká
šedesátá či sedmdesátá léta. Vždyť
dnes máme všechna zařízení pěkně
humanizovaná.
Na
webových
stránkách organizací poskytujících
sociální služby se můžeme podívat na
spoustu fotek ukazujících, jak si jejich
obyvatelé žijí – velká plazmová
televize, ústavní bazén, maškarní
plesy, společná dovolená u moře ve
Španělsku…
Probíráme-li se webovými stránkami
zařízení, určitě najdeme tyto a další
věci, které patří k naší představě
bezstarostného života a určitého
luxusu. Až máme pokušení závidět –
jak se k tomuhle dostane člověk,
který chodí do práce, normálně
vydělává, živí rodinu? Oprosťme se
ale od okouzlení prvním dojmem.
Spolehlivou pomůckou k tomu jsou
otázky typu: „Chtěl bych tam žít?
A pokud ano, jak dlouho? Do jaké
míry o sobě mohu rozhodovat? Jaké
jsou mé životní perspektivy?“ Dejme
si onen luxus a bezstarostnost do
souvislosti s předchozím srovnáním
mého a Toníčkova dne. V našem dni
se budou určitě mnohem častěji
vyskytovat slova „mohu“ a „rozhodnu
se“.
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O ústavech bylo napsáno mnoho
literatury. Známé jsou studie vzniku
ústavů od francouzského filosofa
Michela Foucalta nebo texty o totální
instituci sociologa Erwinga Goffmana.
Co je z těchto textů podstatné? Vznik
ústavu nebyl motivován solidaritou.
Účelem nebyla primárně pomoc lidem
s nějakými těžkostmi. Ústav vzniká
především z potřeby izolovat jedince,
kteří se vymykají tomu, co je v dané
době
považováno
většinovou
společností za obvyklé. V době
osvícenství to byli zejména lidé
s nějakým duševním hendikepem
a delikventi. Je třeba uznat, že
pozdější zařízení typu klinika nebo
sanatorium
významně
ovlivnil
například
rozvoj
psychiatrie
a diagnostiky. Nelze popřít, že
v kontextu své doby představovala
tato zařízení to nejlepší, co společnost
dokázala
lidem
s hendikepem
nabídnout.
Ústav – jako jiné formy společného
bydlení skupiny lidí, kteří se je
nezvolili, ale byli do něj vybráni podle
nějakého znaku – je řízen pravidly,
které určuje autorita. Vzhledem
k tomu, že se snažíme chovat
ekonomicky – to znamená tak,
abychom na naše aktivity vynakládali
co nejméně energie, jsou obyvatelé
ústavu vnímáni jako jeden celek, nikoli
jako jednotlivci. Je to prostě
pohodlnější. Podle pravidel má být se
všemi zacházeno stejně. Výjimky,
které bychom mohli shrnout pod
pojem individuální přístup, jsou na
obtíž, protože zpochybňují řád
ZPRAVODAJ
NÁRODNÍHO CENTRA
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

a museli bychom je složitě vysvětlovat
ostatním. Člověk, jenž se stal klientem
ústavu, je v řadě běžných situací
zbaven možnosti samostatně se
rozhodnout. S tím souvisí ztráta
zodpovědnosti.
Nemusím-li
se
rozhodovat, nenesu zodpovědnost,
nemusím řešit rizika. Čím lépe se
dokážu podřídit pravidlům, tím lépe
budu hodnocen a v návaznosti na to
mohu čerpat benefity, které autorita
nabízí. Pokud budu vybočovat, budu
znevýhodněn, v krajní situaci bude
rozhodnuto o mém vyloučení. Protože
ústav je spojený s bydlením a já jako
klient nemám reálnou možnost
dosáhnout na jinou důstojnou formu
bydlení, může to pro mě být fatální.
Proto je nutné se zařadit a příliš
nevyčnívat. Zaměstnanci ústavu svou
roli vnímají jako strážci režimu
a ochránci jeho obyvatel. Ostatně
autorita to od nich vyžaduje. To
nedává příliš prostoru obyvatelům
ústavu vidět další perspektivu pro
změnu.

odsouzeného k určitému typu bydlení
a péče, jen těžko můžeme uvažovat
o jeho uschopňování, zplnomocňování
a reálné naději na změnu. Pro život
v ústavu by to ostatně ani nebylo
žádoucí. Nejsem-li schopen vidět
životní perspektivu klienta za hranicí
ústavu, bude cílem mé práce, aby se
klient
co
nejlépe
přizpůsobil
podmínkám
ústavu.
Vedlejším
produktem této snahy bude absolutní
závislost klienta na zařízení.
Bohužel ústavní prvky nejsou přítomny
jen
v
sociálních
službách
poskytovaných ve velkých objektech.
Ústavní přístupy a vytváření závislosti
klienta na službě se nezřídka objevuje
v pobytových službách poskytovaných
v malých objektech a bytech, ale
i v ambulantních a terénních službách.
Ústav nezmizí pouze tím, že velký
objekt rozpustíme do několika malých.
Cesta od ústavních ke komunitním
službám spočívá v dlouhodobé
kultivaci přístupu personálu.
Toníček a smysl sociálních služeb

Ústav bez ústavu
Přístup ke klientovi zbavující ho
zodpovědnosti, přehnaná, někdy až
úzkostná, ochrana klienta před
běžnými riziky – to jsou podstatné
prvky charakterizující ústavní přístup.
Vše ostatní je pouze důsledkem
naplňování
těchto
principů.
Přestaneme-li vnímat člověka jako
jedince, není problém, aby sto lidí
bydlelo v jednom objektu a abychom
pro ně většinu aktivit plánovali
společně.
Vnímáme-li
člověka
s
hendikepem
jako
doživotně
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Sociální služby mají zachovávat
lidskou důstojnost svých uživatelů.
Pomoc má vycházet z jejich
individuálních potřeb, má podporovat
jejich samostatnost a posilovat jejich
začlenění do běžné společnosti. Toto
nejsou teoretické úvahy doktora
sociálních věd, ale obsah druhého
paragrafu
zákona
o
sociálních
službách. Jím je definován smysl
sociálních služeb a sociální práce
vůbec. Mezi ústavním přístupem
a tímto textem je příkrý rozpor.
Podívejme se, co by důsledné
naplňování
základních
principů
sociálních služeb přineslo do života
pana Toníčka. Byl by vnímán jako
dospělý. Z Toníčka by byl pan Antonín,
možná by měl i příjmení – důležitý
symbol identity, která ho vyčleňuje ze
skupiny často označované sběrným
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pojmem „to“. To, se kterým je
zacházeno, se kterým je plánováno,
které je stále někam vedeno
a kontrolováno. Sociální pracovník by
s ním plánoval kroky vedoucí k co
nejvíce samostatnému životu, protože
by jeho pobyt v ústavu vnímal pouze
jako dočasné řešení obtížné situace.

STRÁNKA

Nekladl by mu pouze otázky „Chcete
to, či ono?“. Nabízel by mu také
perspektivy, protože přes zeď ústavu
je někdy těžké dohlédnout do dálky.
Snažil by se hledat a upevňovat jeho
silné stránky. Umožňoval by mu
přijímat zodpovědnost za rozhodnutí
a nést rizika, která běžný život přináší.

7

Samostatné bydlení by nebylo první
cenou za úspěšný nácvik, ale
samozřejmým cílem. Popis Toníčkova
dne by se prostě co nejvíce přiblížil
tomu našemu. Zůstává jen hloupá
otázka: „Co tomu pořád ještě brání?“
Jiří Mach, MPSV

Kulatý stůl ke stravování v sociálních službách
V rámci projektu „Život jako každý
jiný“ se v únoru letošního roku
uskutečnil kulatý stůl s poskytovateli
sociálních služeb a s odborníky
z Ministerstva práce a sociálních věcí
k tématu stravování v sociálních
službách. Na kulatém stole zazněla
praxe z různých zařízeních, s čím mají

dobrou
i
špatnou
zkušenost.
Přidružena byla i diskuse ke kontrole
hygienických podmínek krajských
hygienických stanic v chráněném
bydlení, která byla ochuzena kvůli
nepřítomnosti zástupce z Ministerstva
zdravotnictví. Zápis
ze
setkání
naleznete zde.

Posléze z tohoto podnětného setkání
vznikl dokument „Stanovisko MPSV ke
stravování v chráněném bydlení“,
který je nyní uveřejněn na stránkách
MPSV. Odkaz naleznete zde.
realizační tým projektu

Metodické dny v Praze a v Brně - Sdílení dosavadní praxe
v transformaci pobytových služeb pro děti se zdravotním
postižením
Sdílení
dosavadní
praxe
v transformaci pobytových služeb pro
děti se zdravotním postižením nabídly
metodické dny v Praze a Brně
23. a 30. května. Metodických dnů
se účastnilo celkem 38 lidí. Jednalo se
převážně o zástupce poskytovatelů
pobytových sociálních služeb pro děti,
ale i zástupce krajských a městského
úřadu a jiných typů zařízení pro děti.
Po
úvodních
informacích
k problematice dětí v sociálních
službách a představení zástupců tří
zařízení, kteří se přišli podělit o své
zkušenosti s transformací, následovala
panelová diskuse. Během celého dne
pak mohli účastníci sledovat cestu
těchto tří zařízení od ústavu k malé
pobytové službě. Zpestřením byla
virtuální návštěva bytu pro děti,
prostřednictvím
filmu
jednoho

z prezentovaných zařízení. Metodické
dny byly uzavřeny diskusí.
Většina
účastníků
hodnotila
obsahovou stránku metodického dne
velmi pozitivně. Zaujal je i samotný
formát akce, tedy sdílení praktických
zkušeností v postupných krocích.
Poutavá byla pro mnohé možnost
srovnání
tří
různých
způsobů
transformace pobytové služby pro
děti, získání podnětných zkušeností
z reálných podmínek a prostor
o zkušenostech diskutovat. Účastníci
oceňovali i novou inspiraci a náměty
pro vlastní práci, otevření některých
otázek týkajících se transformace
pobytových služeb pro děti.
Přítomní by uvítali další odborná
setkání, na kterých by mohli
podobným způsobem sdílet své

praktické zkušenosti. Přínosná by
podle některých byla i účast zástupců
z krajských úřadů, ve kterých
transformace prezentovaných zařízení
probíhala.
Tímto bychom také rádi poděkovali
všem prezentujícím za otevřené
předávání zkušeností s procesem
transformace.
realizační tým projektu
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Děti v zařízeních DOZP
Již několik let probíhá v některých
krajích transformace pobytových
služeb pro osoby se zdravotním
postižením, která reaguje na potřeby
změn v systému sociálních služeb
a klade důraz na individuální péči
a začlenění klienta do společnosti.
V některých z těchto zařízení žijí také
děti, kterým je v průběhu změny
nutné věnovat zvýšenou pozornost.
Od
roku
2009
se
rozběhla
transformace sociálních služeb ve
třech zařízeních domovů pro osoby se
zdravotním postižením, kde žily také
děti. Ve dvou zařízeních došlo během
transformace k přestěhování 17 dětí
z budov domova pro osoby se
zdravotním postižením do nově
postavených domků. Třetí zařízení
zvolilo formu poskytování služeb ve
dvou nájemních bytech v běžné
zástavbě. Do každého bytu byly
přestěhovány čtyři děti. Spolupráce
a podpora těchto zařízení ze strany
Lumos spočívala zejména v oblasti
vzdělávání a doprovázení při přípravě
dětí a pracovníků na přestěhování dětí
do nových podmínek. Podpora byla
poskytována i následně pracovníkům
v přímé práci s dětmi a v monitoringu
změn po přestěhování.
Monitoring se zaměřil nejen na změny
v samotném bydlení, ale zejména na
sledování dopadu přestěhování na
naplňování potřeb dětí a celkovou
změnu přístupu k dětem tak, aby se
mohly zapojovat do běžného života,
učily se rozhodování a samostatnosti
a byly
více
v kontaktu s okolní
komunitou.

Pro
monitorování
dopadu
přestěhování na životy dětí byl
vytvořen strukturovaný hodnotící
dotazník. Vyhodnocení probíhalo navíc
v několika kolech s časovým odstupem
tak, aby bylo zřejmé, zda se situace
dětí
po
přestěhování
zlepšila
a nedochází k přenosu ústavních
prvků i do nové služby.
Změny
v životech
transformaci

dětí

po

Monitorování dopadu přemístění na
děti ukázalo ve všech případech
pozitivní vývoj zejména v oblastech,

samostatnost dětí v oblasti hygieny
a sebeobsluhy. Lze sledovat výrazný
posun v oblasti stravování. Malá
pobytová služba umožňuje větší
flexibilitu, více času na stravování,
pestřejší výběr jídla, zapojení dětí,
možnost dětí pomáhat pří přípravě
jídel. Ve všech zařízeních děti častěji
jedí ovoce a zeleninu, strava je více
přizpůsobována jejich individuálním
potřebám a reaguje na aktuální situaci
dítěte.
Významně se snížil počet pracovníků,
se kterými se děti potkávají. Zároveň
na základě posílení personálu,
v obou bytech a v jednom ze zařízení,
došlo k zvýšení času a prostoru pro
navazování vztahu pracovníků s dětmi.
Zejména u dětí, které se přestěhovaly
do nájemních bytů uprostřed města,
došlo k častějšímu zapojení dětí do
běžného života. Děti chodí denně
nakupovat, chodí pěšky do školy ve
městě, některé děti začaly chodit na
obědy ve škole a některé navštěvují
školní družinu a běžně nabízené
zájmové kroužky.

které jsou ovlivněny změnou bydlení.
Všechny děti mají v nové službě větší
soukromí, většina dětí se po
aklimatizaci zklidnila a u některých dětí
se zmírnily konflikty nebo agresivní
chování, a to jak vůči sobě, tak vůči
personálu.
U dětí s nižší mírou podpory se začala
více rozvíjet slovní zásoba. Zvýšila se

Děti chodí častěji ven, protože menší
zahrady, nebo absence zahrady nutí
pracovníky více využívat veřejných
prostranství a nabízených aktivit.
Některé důležité aspekty úspěšné
transformace
Velmi důležitým aspektem toho, jak se
bude dařit procesu transformace, je
výběr místa, kde malá pobytová služba
vzniká. Pokud je domácnost dětí
v místě, kde je nedostatečná dopravní
infrastruktura, příliš vzdálená speciální

LUMOS je mezinárodní nezisková organizace zaměřená na pomoc znevýhodněným dětem po celém světě, které jsou
nucené z různých důvodů opustit svoji biologickou rodinu a žít v ústavech. Hlavním posláním Lumosu je přispět ke změně
systému péče o ohrožené děti tak, aby děti měly možnost především zůstat ve své biologické rodině nebo měly možnost
odejít do náhradní rodinné péče. Podporuje a realizuje aktivity, které vedou k rozvoji vysoce individuálních služeb, které
plně reflektují nejlepší zájem dítěte.
ZPRAVODAJ
NÁRODNÍHO CENTRA
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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škola případně volnočasové aktivity
a sportoviště, je následně mnohem
více personálně i finančně náročné
zajistit dětem adekvátní podmínky pro
naplňování jejich potřeb.

Jako profesionálové bychom se měli
ujistit, že jsme udělali maximum, aby
každé dítě dostalo potřebné informace
ve srozumitelné formě a dostalo
alespoň nějakou příležitost se zapojit.

Dostatečná komunikace a vyjasnění
situace v komunitě ještě před
stěhováním dětí do nové domácnosti
také zjednodušuje zapojení a přijetí
dětí jejich sousedy.

Stejně důležité je i zapojení samotných
pracovníků, kteří v nové službě budou
pracovat. Ze zkušeností z jednotlivých
zařízení vyplývá, že pokud je spokojený
pracovník, je spokojené dítě. Ze
zpětných vazeb pracovníků, kteří
neprošli rozsáhlou přípravou, je
patrné, že sami reflektovali přípravu na
nadcházející změny jako nezbytně
nutnou. Zkušenosti z přechodu od
institucionální péče k malé pobytové
službě pro děti v těchto zařízeních
domovů pro osoby se zdravotním
postižením byly zpracovány do
publikace Sdílení dosavadní praxe
z transformace pobytových zařízení
pro děti se zdravotním postižením. Ta
byla také s přímými zkušenostmi
pracovníků z těchto tří sociálních
služeb prezentována na metodických

Neopomenutelnou součástí změny je
zapojení pracovníků a dětí do příprav
a zřizování nové služby. Právě
zapojování dětí do příprav na
přestěhování
je
stále
velmi
diskutované téma, zvláště pokud se
jedná o přípravu dětí s vysokou mírou
podpory. Pravděpodobně to vychází
z
rozšířeného názoru, že děti
s postižením čelí mnoha překážkám
v komunikaci a nechápou, co se kolem
nich děje. Překážky v komunikaci by
však neměly být důvodem pro
vynechání přípravy a zapojení dětí.
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dnech Ministerstva práce a sociálních
věcí v Praze a Brně letos v květnu.

Metodické dny se konaly díky projektu
Život jako každý jiný, který je
financován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost. Publikace je ke stažení
na
www.wearelumos.org
v sekci
mediální centrum/publikace.
Michaela Svobodová, Jindřich Racek,
Lumos

Výše uvedené změny se uskutečnily díky projektům Ministerstva práce a sociálních věcí a jednotlivých krajů.
V letech 2009-2013 probíhal projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ a v letech 2013-2015 to byl projekt
„Transformace sociálních služeb“. Oba tyto projekty byly financovány z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dalším projektem navazujícím na dva
předchozí je projekt „Život jako každý jiný“, který MPSV připravilo na období 2016-2019.

Národní centrum podpory transformace sociálních
služeb je součástí Ministerstva práce a sociálních věcí.
Jeho úkolem je podpora a propagace transformace
sociálních služeb a života lidí v jejich přirozeném
MPSV ČR

prostředí.

Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

MPSV realizuje prostřednictvím Národního centra
podpory transformace sociálních služeb projekt

transformace@mpsv.cz

s

názvem Život jako každý jiný. Jednou z aktivit

projektu je i vydávání Zpravodaje.

www.trass.cz

Projekt Život jako každý jiný je podpořen z Operačního
programu

https://www.facebook.com/

Zaměstnanost,

který

je

financován

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.

Krátká informace závěrem
V průběhu měsíce května jsme se přestěhovali
do nových prostor v Holešovicích. Doručovací
adresa zůstává stejná.

Pokud byste nás chtěli navštívit osobně, sídlíme
na adrese:
Na Maninách 876/7 (MPSV - 4. patro)
Praha 7 - Holešovice

Staňte se spoluautory našeho Zpravodaje.
Nápady na články, rozhovory, informace nebo již hotový příspěvek zasílejte na adresu: transformace@mpsv.cz

