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1. ÚVOD
V rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III, reg. č.
Z.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920, proběhlo 10 pětidenních procesních auditů u 7
poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Co se týká druhů sociálních
služeb, jednalo se o sedm služeb chráněného bydlení a tři služby domov pro osoby se
zdravotním postižením. Z hlediska zřizovatele se jednalo o 5 příspěvkových organizací
Moravskoslezského kraje, 2 příspěvkové organizace Města Ostrava a 3 zřizovatele z řad
neziskového sektoru.
Seznam zapojených služeb:
 ARCHA, Široká Niva
CHB
 Náš svět, Pržno
CHB
 Fontána, Hlučín
DOZP – Zelený domov
 Čtyřlístek, Ostrava - Vítkovice
CHB
 Čtyřlístek, Ostrava - Třebovice
CHB
 Charita Opava, ul. Marie Dolanské, Opava
CHB
 Charita Opava, ul. Kylešovská, Opava
CHB
 Sirius, ul. Čajkovského, Opava
DOZP
 Sirius, Denisovo náměstí, Opava
DOZP
 Domov NaNovo, Kopřivnice
CHB
Cíl a smysl procesních auditů byl popsán v Metodice pětidenních procesních auditů, která
byla schválena zadavatelem veřejné zakázky KÚ Moravskoslezského kraje: „zjistit, zda
poskytovaná sociální služba skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování,
tedy zda jejím výsledkem je normalizace života – jejich život neprobíhá ve specifických
podmínkách (míněno nejen kde bydlí, ale jaký vedou život, zda mají stejné příležitostí, jako
jejich vrstevníci).“
Audity měly odpovědět na následující otázky:
1. Vede poskytovaná služba k normalizaci života jejich klientů?
2. Které procesy (podprocesy, činnosti) podporují klienta v tom, aby mohl žít běžným
způsobem života, obvyklým ve společnosti (v normalizaci života, v přiblížení života
životu vrstevníka)
3. Jsou zjištěné potřeby službou podporovány a jak?
4. Které z procesů (podprocesů, činností) nesouvisí s podporou klientů, jsou překážkou
poskytnutí individuální potřebné podpory klientům.
5. Kolik času z fondu pracovní doby pracovníků je věnováno přímé individuální podpoře
a kolik skupinové?
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Odpovědi na tyto otázky přinesly popis praxe pracovníků dané služby. Analýzou těchto
zjištění dospěli auditoři k návrhům a doporučením, co a v jakých oblastech by bylo potřeba
ve službě zlepšovat.
Cílem této „Analýzy závěrečných zpráv z procesních auditů“ je přinést souhrnný pohled na
závěry ze všech deseti zpráv.
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2. ANALÝZA
Jednotlivé auditní zprávy byly členěny podle výše uvedených otázek a v příslušných
kapitolách na ně auditoři přinášejí odpovědi, z velké části i nějakým způsobem
kvantifikované.
Všechny audity byly v rámci tohoto projektu realizovány stejným týmem auditorek, pouze ve
dvou případech byla jako třetí do týmu přizvána náhradní auditorka, protože jedna ze
základního týmu by měla v daných zařízeních střet zájmu. Stabilní tým zaručuje shodný
přístup k metodickým postupům a výstupy jednotlivých zpráv je možné porovnávat i
v některých kvantitativních ukazatelích:
 Poměr individuální a skupinové práce
 Vyjádření formální a neformální podpory v životě klientů/respondentů
Kvalitativní analýza se bude týkat rozboru a interpretace těchto oblastí závěrečných zpráv:
 Příklady dobré praxe služeb (aspekty, které vedou k sociálnímu začleňování)
 Institucionální prvky ve službách (aspekty, které normalizaci života klientů brání)
 Návrhy auditorů na změny
Procesní audity proběhly ve dvou druzích sociálních služeb: chráněné bydlení a domov pro
osoby se zdravotním postižením. Pokusíme se v toto analýze porovnat, zvláště kvantitativní
výsledky, mezi oběma těmito službami.
Pokusíme se také zaměřit pozornost na porovnání výsledků mezi zapojenými službami podle
jejich zřizovatele a zjistit, zda existují některé procesy, charakteristické, dané typem
zřizovatele.
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1) Příklady dobré praxe služeb
Příklady dobré praxe byly v rámci auditů mapovány především v průběhu metody
zúčastněného pozorování. Metoda zúčastněného pozorování je inspirována metodologií
sociálních výzkumů, nicméně pro potřeby procesního auditu jsme využili zjednodušenou
formu, nikoli propracované „vědecké pozorování, které je definováno jako technika sběru
informací založená na zaměřeném, systematickém a organizovaném sledování smyslově
vnímatelných projevů aktuálního stavu prvků, aspektů a fenoménů atd.“ V rámci auditů jsme
aplikovali polo - standardizovanou variantu pozorování. Auditoři se soustředili zejména na
kategorie uvedené ve formulářích Snímky pracovních činností. Tato inovace původního
stínování umožnila sledovat interakce mezi pracovníkem a klienty. Auditoři pořizovali zápisy
situací, které viděli – jak se pracovník chová, zda poskytuje klientovi pomoc dle jeho
skutečných potřeb nebo jen formálně, jak na chování pracovníka reagují klienti; zvláštnosti,
kterých si auditor všímal a které nejsou zcela známé z běžných domácností (např. vyvěšený
jídelní lístek na celý týden, s dospělými klienty jedná personál jako s dětmi, infantilizuje je,
plošně např. zjišťuje uspokojování základních lidských potřeb a další).
„Auditor jako cizinec na návštěvě cizí kultury, zapisuje se pozorování jako příběh, výstupem je
příběh o tom, jak se chová personál a jak na to reagují klienti“.
Příklady dobré praxe mohly vycházet i z případových analýz nebo z rozhovorů s pracovníky a
klienty sociální služby. Smyslem uvedení příkladů dobré praxe bylo podpořit a ocenit
pracovníky v jednání a chování, které je žádoucí dále rozvíjet. Příklady dobré praxe mohou
být zdrojem inspirace i pro ostatní pracovníky sociálních služeb.
Jednotlivé zprávy z auditů se v počtu uvedených příkladů dobré praxe lišily:
 ARCHA, Široká Niva
8
 Náš svět, Pržno
8
 Fontána, Hlučín
10
 Čtyřlístek, Ostrava - Vítkovice
9
 Čtyřlístek, Ostrava - Třebovice
9
 Charita Opava, ul. Marie Dolanské, Opava
8
 Charita Opava, ul. Kylešovská, Opava
8
 Sirius, ul. Čajkovského, Opava
14
 Sirius, Denisovo náměstí, Opava
11
 Domov NaNovo, Kopřivnice
9
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že počet příkladů dobré praxe ve všech auditovaných
službách je velmi vyvážený a pohybuje se v rozpětí 8 – 14. Nejvíce příkladů dobré praxe bylo
zaznamenáno ve službách domovy pro osoby se zdravotním postižením. Příklady dobré praxe
v závěrečných zprávách jsou průkazné a srovnatelné právě z toho důvodu, že je nasbíral
stabilní tým auditorů. Je samozřejmě možné, že příkladů dobré praxe je v každé službě
mnohem více, než mohly auditorky v daném čase auditu vidět. Můžeme se však podívat na
to, v jakých oblastech auditorky příklady dobré praxe nacházely – tedy v jakých oblastech
praxe služby se vlastně dají hledat, když posuzujeme procesy vedoucí k sociálnímu
začleňování.
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Nejvíce příkladů, a to ve všech zapojených službách auditorky identifikovaly v oblasti nácviku
dovedností směřujících k samostatnosti a v oblasti samostatného rozhodování. Právě tyto
dovednosti a schopnost dělat samostatná rozhodnutí jsou nejdůležitějším předpokladem pro
co možná nejvyšší míru samostatného způsobu života. Tyto příklady zachycují nácvik jak
v užším slova smyslu, tedy popisují konkrétní pozorované situace, tak i v širším smyslu
„dávání prostoru“ pro iniciativu a pokusy ze strany klienta, ale také jako strukturovanější
„trénink“. V této analýze uvádíme pro úplnost všechny v závěrečných zprávách zaznamenané
příklady dobré praxe v oblasti podpory samostatnosti a rozhodování. U některých příkladů je
uveden i čas, kdy byly zaznamenány. Je to z toho důvodu, že se praxe jednotlivých pracovníků
lišila i v rámci stejného zařízení a auditorky chtěly, aby se žádoucí jednání stalo příkladem pro
ostatní pracovníky.
 Při pozorování přípravy oběda, byla zaznamenána individuální podpora jednoho
z klientů při loupání cibule. Pracovnice velmi citlivě a s přesně dávkovanou dopomocí
podpořila klienta v tom, aby mohl cibuli sám oloupat a potom i nakrájet. Podporuje
ho i slovně: „V klidu, v klidu“.
 Všichni respondenti jsou podporováni v samostatné přípravě a užívání léků.
 Respondentka č. 2 znala názvy svých léků a orientovala se i v jejich indikaci.
 Respondent č. 4 požádal pracovnici ve službě, která je jeho klíčovou pracovnicí o
rozhovor v soukromí, pracovnice mu neprodleně vyhověla.
 Dva klienti, kteří však nebyli mezi vybranými respondenty, žijí nezávislým životem a
sami se i stravují.
 V rámci pozorování přípravy oběda se asistentka snažila spravedlivě rozdělit práci
mezi všechny zúčastněné klienty tak, aby nikdo nebyl vynechán.
 Klientka si odpoledne, v nepřítomnosti pracovnice, sama připravila oběd - polévku i
druhé jídlo si sama nandala na talíř a ohřála si je v mikrovlnce, sama, bez pokynů,
nádobí umyla. Sama pak udělala pro všechny šťávu do džbánu.
 Jedna z klientek se zcela samostatně ujala přípravy večeře, přišla se jen pracovnice
občas na něco pozeptat. Potom si i ostatní klienti zcela samostatně večeři
naservírovali a najedli se.
 Klíčová pracovnice ve službě chráněné bydlení vynikajícím způsobem podporovala
respondentku č. 6 v samostatném rozhodování, v samostatném vykonávání běžných
denních činností s důrazem na poskytnutí jen nezbytné míry pomoci, nebála se
vystavit respondentku přiměřenému riziku s ohledem na zásady prevence uvedené
v Plánu rizik (popis uveden v Analýze případového procesu č. 6).
 Příklad dobré praxe byl zaznamenán v oblasti vaření v chráněném bydlení běžného
typu, ve dvou domcích, po šesti obyvatelích. Přesto, že v každém domku žije šest
obyvatel, dokázali pracovníci všechny podpořit v jejich samostatném vaření.
Z pozorování vyplynulo, že klienti velmi dobře vědí, co mají dělat, orientují se
samostatně v kuchyni i v zásobách potravin a potřebují velmi malou podporu
k úplnému samostatnému vaření. Za zmínku stojí příklad, kdy si všech šest klientů
vařilo samostatný oběd, každý něco jiného. Organizace práce a vystřídání se
v kuchyni u sporáku a trouby vyžaduje precizní přípravu a zkušenost. Je důležité
ocenit pracovníky v jejich individuálním přístupu k jednotlivým klientům, kdy je
nechají zažít pocit úspěchu a seberealizace v domácnosti. Z rozhovoru s pracovnicí
vyplynulo, že to byla postupná příprava a nácvik. Bohužel nic z této jejich výborné a
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příkladné práce není zaznamenáno v individuálním plánování jednotlivých klientů.
Tak, jak toho bylo dosaženo postupnými kroky. Z pohledu možného přechodu
některých klientů do samostatného bydlení je patrno, že budou velmi dobře
připraveni na svou samostatnou domácnost.
Dalším příkladem dobré praxe je postupný nácvik užívání léků u respondentky č. 4,
v současné době užívá léky zcela samostatně.
Individuální přístup k řešení situace, kdy respondentka č. 4 měla potíže s konfekční
velikostí plesových šatů, s podporou klíčové pracovnice zajistily ušití šatů v salonu.
U respondentky č. 4 byla zaznamenána dobrá praxe při nácviku nákupů v souvislosti
s hodnotou zboží (viz Analýza z případového procesu).
Při pozorování byla zaznamenána dobrá praxe pracovnic v přímé práci s klienty, a to
zejména jejich trpělivost, partnerský přístup, nezbytná dopomoc a podpora
samostatnosti klientů. Např. klientka byla podporovaná při pití v samostatném držení
hrnku: „zvedneme ruku, přidržíme“, pracovnice připomíná a zkouší znovu a znovu.
Při podávání jídla jedna z pracovnic: „Na oběd máme rybu a brambory, dáte si? Máte
chuť?“ a během jídla pokračovala v nenucené konverzaci.
Respondentky č. 5 a 6 jsou důsledně podporovány ve vlastním rozhodování při
běžných denních činnostech – chceš být v lůžku, chceš jít do společné místnosti, chceš
jít do města.
Respondentka č. 6 si sama vybírala v obchodě oblečení, nápoje a potraviny s vhodnou
dopomocí pracovnice.
Klienti v kavárně si sami s nezbytnou dopomocí vybírají zákusky a nápoje. Bylo
pozorováno, že i ti, kteří mají indikovanou mixovanou/mletou stravu, v kavárně jedí
zákusky běžně lžičkou. V zahradnictví nabízely pracovnice klientce se slepotou na
výběr bylinky podle jejich vůně.
Respondentka č. 5 chodí pravidelně do místní knihovny, navštěvuje výstavy
v kulturním centru, resp. č. 6 jezdí na vybrané filmy do Ostravy.
Některé lepší kousky oblečení mohou pracovnice s klienty vyprat v pračce ve sklepě
samostatně.
Naprosto jednoznačně převažuje ve sledovaných činnostech pracovníků individuální
práce, což také koresponduje s výsledky snímkování pracovníky před auditem.
Pracovníci přistupují ke klientům partnersky, dávají prostor pro jejich samostatné
rozhodování v každodenních situacích, ve vzájemné komunikaci nechybí humor.
Podpora v samostatném rozhodování klientů je patrná i ze zařízení jejich pokojů.
Pokoj každého respondenta má osobitý charakter: mají vlastní nábytek, bytové
doplňky, lednice, televize a další předměty dle svých zájmů.
Klienti jsou podporováni v samostatnosti při přípravě jídla, zajišťují si, kromě obědů ve
všední dny, jídlo sami.
Naprostá většina klientů (7 z 9) se pohybuje samostatně mimo chráněné bydlení,
využívá MHD a veřejné služby. Mohou odcházet z bytu podle svého vlastního
rozhodnutí.
Služba pružně reaguje na potřeby jednotlivců. Pro resp. č. 2 byla umístěna pračka do
kuchyně, aby jí mohl sám obsluhovat.
Během pozorování byla zaznamenána citlivá a velmi trpělivá podpora respondenta č.
4 ze strany pracovnic při všech denních činnostech.
V rámci pozorování byla zaznamenána výborná praxe rozdělování pozornosti
pracovnice a podporování několika klientů v jednu chvíli.
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 Dobrou praxí byl také velmi profesionální přístup pracovnice při doprovodu dvou
klientek na gynekologické vyšetření. Velmi citlivě a trpělivě dokázala obě klientky na
vyšetření připravit a být jim oporou při jednání s lékařkou.
 Doprovod při cestování: pracovnice se nechala vést klienty, jen mírný dohled nad
jejich bezpečností.
 Ráno přicházejí klienti jednotlivě do kuchyně, každý si samostatně připravuje snídani,
a to bez zbytečných pokynů přítomných pracovnic.
 První den auditu probíhala večeře klientů zcela v jejich režii, každý si připravoval svoje
jídlo podle svého přání a v čase, který mu vyhovoval.
V tomto případě se jednalo o rozdílnou praxi v jednotlivých domácnostech, uvedený příklad
může být pro ostatní domácnosti inspirací pro podporu samostatnosti klientů.
 Pracovnice v rámci společného vaření nechala klienta samostatně spočítat, kolik bude
potřeba brambor pro společný oběd.
 Příklad dobré praxe v nastavení individuálního cíle a jeho rozkrokování na jednotlivé
činnosti/úkony a postup je zaznamenán v Individuálním plánu respondentky č. 4
Pečení velikonočního cukroví z 19. 3. 2018.
Příklady dobré praxe ukazují v některých případech směr, jakým by se mohli pracovníci dále
ubírat, v tomto konkrétním případě se jedná o dovednosti v individuálním plánování.
 Respondenti potvrdili, že nejsou pracovníky omezováni ve svém rozhodování.
 Služba vytváří velký prostor pro rozhodování klientů v běžných denních i zásadních
záležitostech.
 Oceňujeme partnerský a vlídný přístup pracovnice při poskytování individuální
podpory klientovi při vaření a úklidu: „Nebojte se toho…teď vy sám“. Během podpory
při vaření pracovnice přirozeně s klientem hovořila o jeho rodině, škole…
 Během aktivity společného vaření pracovník poskytovatele přistupoval ke klientům
s velkým respektem, zadával jim úkoly tak aby podtrhl jejich kompetence. Dával jim
dostatek prostoru pro vzájemné sdílení.
 Klienti jsou velmi samostatní, co se týká volného pohybu mimo zařízení – mohou
odejít a přijít, kdy chtějí, podle svého uvážení (z 6 respondentů 5).
 V rámci pozorování auditorky viděly citlivou podporu při doprovázení klientů k lékaři,
do školy apod. Pracovnice nechávaly klienty samostatně jednat a vyřizovat si své
záležitosti.
 Zdravotní sestra rozděluje jednou týdně léky do lékovek společně s klienty a využívá
k tomu názorné kartičky s fotkou léku, symbolem a jeho názvem.
 Byla zaznamenána neskonalá trpělivost při podpoře a doprovázení respondentky č. 3,
pracovnice nechává hodně času na její rozhodování, znovu ukazuje možnosti, znovu
se klidným hlasem ptá.
 První den pozorování klíčová pracovnice respondentky č. 3 velmi dobře rozdělovala
pozornost mezi klienty v obývacím pokoji. Také druhý den ve všech bytech pracovnice
přirozeně a s humorem rozdělují pozornost mezi přítomné klienty.
 Klienti si perou prádlo individuálně s podporou pracovníků. V bytě č. 1 začínají nácviky
u resp. č. 2, která se učí dávat prádlo do pračky, vyndávat jej, mazat si chleba,
připravovat snídaní, dávat nádobí do myčky a podobné domácí práce. V bytě č. 2
podobně pracovnice podporují respondentku č. 4. Nácviky probíhají také v bytě č. 3 u
respondentky č. 6.
 Pracovníci vyhledávají příležitosti, aby mohli klienti samostatně nebo s podporou
vykonávat běžné činnosti (např. klient na vozíku jede s pracovnicí do svého pokoje
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založit pokladní paragon, resp. č. 1, která neovládá ruce, je alespoň přítomna úklidu,
praní, mytí nádobí, kdy pracovnice slovně komentuje, co právě dělá).
Příkladem dobré praxe je neustálá podpora samostatnosti v běžných denních
situacích: „Až budete hotová, můžete si to nádobí převézt do dřezu, ale máte čas“.
Pracovnice na druhou stranu umí převzít kontrolu v situaci, kdy je klient v ohrožení
svého zdraví (situace s respondentkou č. 3 při pozorování).
Klientka se po vyjednání, co bude mít k obědu, sama rozhodla, že chce jít nakoupit
potraviny a začala se oblékat. Asistentka nezaváhala a během cca 30 minut poskytla
klientce doprovod na nákup.
První den pozorování asistentka plánuje s respondentkou č. 3, jídelníček na další dva
dny a kontrolují spolu její zásoby potravin. Probíhá to v kuchyni, u stolu sedí další
klienti a přirozeně se zapojují do hovoru, je klid a pohoda.
Pracovnice první den pozorování vyhověla večer klientovi, který chtěl jít na pivo a
doprovodila ho do restaurace.
Inspirující přístup pracovnice ke klientovi, který měl zájem se naučit číst. Individuální
přístup a nabídka asistentky vyvolala u klienta maximální radost z toho, že se ve svém
věku ještě může naučit číst.
Jako dobrou praxi vnímáme umění většiny asistentů rozdělovat individuální podporu
jednotlivým klientům ve společné domácnosti pěti spolubydlících. Trpělivě a s
respektem se snaží vyjít vstříc klientům, jdou s nimi individuálně na nákup,
vyjednávají a připravují jídlo podle přání a potřeb.
V době sledování obě pracovnice v bytě č. 1 trpělivě zapojovaly klientky do přípravy
jídla. Některé klientky byly opravdu aktivní a rády prostíraly pro ostatní. Pracovnice se
vždy snažily, aby i klientky, které potřebují plnou podporu, mohly být součástí příprav.
Respektující a trpělivý přístup obou pracovnic v bytě č. 1 při podpoře klientek v
sebeobsluze. Pozorování při ranní hygieně, kdy pracovnice individuálně s každou
klientkou postupovala a zplnomocňovala je k samostatné péči o svůj zevnějšek.
V bytě č. 1 byla zaznamenána individuální příprava oblečení u klientek, které
potřebují velkou míru podpory. Trpělivý přístup při vlastním výběru.
Samostatné skládání prádla u každé klientky v bytě č. 1, pokud klientka nezvládne
sama, pracovnice komentuje a skládá před jejím zrakem a společně odnesou do
skříně. Např. klientka, která většinu dne tráví na gauči, je takto vytržena ze své
letargie.
U resp. č. 1 a 2 byla zaznamenána v době pozorování dobrá praxe při podpoře při
placení u holiče, v obchodě, v cukrárně. Pracovnice vždy s respektem a ochotně
podporovaly obě klientky v samostatné platbě, přesto, že se již tvořila fronta.
Individuální přístup pracovnic během celých dvou dnů pozorování.
Využívání komunikační knihy v bytě č. 1 u klientek, které mají v individuálním plánu
postup, který opravdu v praxi funguje.
V bytě č. 3 zapojuje pracovnice při společném jídle klienty alespoň do dílčích činností
při servírování a přípravě snídaně, oběda.
Respondent č. 6 byl vedoucí služby partnersky podporován při úklidu svého prádla do
skříně, takže prádlo uklidil téměř samostatně.
Pracovnice, která doprovázela respondentku č. 4 ke kadeřnici, do lékárny a na nákup
dokázala citlivě a trpělivě reagovat na opakující se otázky respondentky, s respektem
tlumit její hlasité projevy na veřejnosti.
U kadeřnice: kadeřnice se zeptala respondentky č. 4, jestli chce umýt hlavu,
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pracovnice ji řekla, že nemusí, má hlavu umytou. Respondentka na umytí hlavy trvala
a hlavu si nechala umýt. Bylo vidět, že z toho má radost. Respondentka si sama řekla,
že chce vlasy ještě zkrátit. Pracovnice vstupovala do rozhovoru respondentky a
kadeřnice pouze tehdy, když začala respondentka projevovat obavy.
 V lékárně i v obchodě respondentka č. 4 s podporou pracovnice sama platila, přestože
jí to déle trvalo a ve frontě čekali další zákazníci. Respondentka se sama rozhodovala,
co si v obchodě koupí, pracovnice pouze sledovala cenu vybraných věcí.
Vysoký počet příkladů dobré praxe v nácviku dovedností je pochopitelný s ohledem na to, že
auditorky při popisu dobré praxe vycházely do velké míry ze zúčastněného pozorování
běžného dne života ve službě, do nějž nácvik dovedností patří. Tyto příklady zároveň ukazují,
že služby se postupně učí předávat klientům kontrolu nad různými oblastmi jejich života, tj.
zvětšovat a vytvářet prostor, kde může jednat a rozhodovat klient, a učit ho dovednostem,
které k tomuto jednání a rozhodování potřebuje. Život klientů se tak může normalizovat.
Velmi důležitým hlediskem při podpoře klientů k samostatnosti je spolupráce všech profesí
v týmu pracovníků v přímé práci s klienty. Vzájemná spolupráce je důležitá nejen z důvodu
poskytování plynulé a jednotné podpory klientům, ale je také důležitým přirozeným
příkladem pro jejich chování k druhým lidem a spolubydlícím:
 Zdravotní personál při podávání léků s klienty příjemně komunikuje, vyjednává
způsob podání, eventuálně dopomoc při zapití léků.
 Byla zaznamenána vstřícná spolupráce zdravotního personálu s PSS – sestry okamžitě
reagovaly na požadavky na ošetřovatelské úkony, nabízely pomoc při krmení apod.
 Jako příklad dobré praxe lze označit „mužský prvek“ v týmu, jehož věcný přístup je pro
klienty důležitou zkušeností. Muž v domácnosti, ochotný leccos opravit, pověsit
obrázky, smontovat nový přístroj, napomáhá k domáckému přirozenému prostředí.
 Vstřícný přístup PSS, klidné, jasné a konkrétní pokyny pracovnice v rámci asistence při
pracovní činnosti klientů.
 Zdravotní sestře se podařilo zvýšit kompetence resp. č. 1 v péči o své zdraví a v
kontrole svých léků. Sama se stará, zda jí léky nedocházejí, jaký má krevní tlak apod.
Atmosféra v domácnostech, klid a pohoda klientů, jejich vzájemná a bezproblémová
komunikace je přímo úměrná schopnosti pracovníků příjemnou atmosféru podporovat.
V takové službě prakticky nenajdeme „zlobivé klienty“, se vším nespokojené nebo i agresivní.
Příklady dobré praxe v této oblasti jsme popsaly ve čtyřech zapojených službách:
 Pracovníci služby podporují vzájemné dobré vztahy mezi klienty, klienti si navzájem
pomáhají
 Díky trpělivému a respektujícímu přístupu pracovníků vládne v domácnostech klidná
a bezpečná atmosféra, která je prevencí neklidu či agrese klientů.
 Respektující a trpělivý přístup byl zaznamenán i od pracovnice úklidu: „Můžu vám
dnes uklidit pokoj? Ne, nechcete? Tak to necháme na jindy“.
 Příkladem dobré praxe je způsob komunikace většiny asistentek s klientkou, která
neslyší a odezírá, asistentky jsou trpělivé, vstřícné, používají různé komunikační
zdroje.
Zachování soukromí klientů, respektování jejich individuálních představ a zvyklostí patří
k důležitým aspektům kvalitní sociální služby a je také základem pro to, aby si klienti vytvořili
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svůj vlastní životní styl. To jim pomáhá přebírat kompetence za jednotlivé oblasti svého
jednání. Auditorky se setkaly v tomto směru také s velmi dobrou praxí podpory lidí
s potřebou vysoké míry podpory:
 Ranní hygiena probíhá postupně tak, jak se klienti v bytě budí, vše probíhá v poklidu,
je důsledně dbáno na zachování soukromí klientů, podpora probíhá individuálně,
včetně rozhodování, co k snídani. První den pozorování vstával jeden klient až po půl
deváté. Pracovníci pružně přecházejí z poskytování podpory při hygieně k podpoře
jednotlivých klientů při přípravě snídaně podle toho, jak to potřebují.
 V rámci auditu pracovníci důsledně dbali o zajištění diskrétnosti a chránili soukromí
klientů.
 Příkladem dobré praxe je poskytovaná služba klientovi v bytě č. 1, který je upoután na
lůžko. Obývá jednolůžkový pokoj, který je vybaven podnětnými prvky např. tapetou na
zdi, kam převážně kouká, světelnými efekty, hudbou, aromalampou. Pokoj je zařízen
útulně. Pracovnice dochází zhruba každé dvě hodiny klienta polohovat, zdravotní
personál ošetřuje dekubity, které se daří léčit. Je mu poskytována bazální stimulace.
Pracovnice si s ním povídají, chovají se vřele a s respektem.
 Služba minimalizuje používání inkontinentních pomůcek, pracovníci podporují aktivně
klienty v používání WC (resp. č. 3, 5, 6).
 Respondent č. 5 a 2 má v Plánu podpory zahrnutu a popsánu oblast sexuality, vedoucí
služby potvrdila, že podle popisu pracovníci postupují.
Hospodaření s penězi je kompetence, ve které potřebují lidé s mentálním postižením nebo
duševní nemocí zvlášť důkladnou, systematickou a specifickou podporu. Bohužel v této
oblasti auditorky příklady dobré praxe hledaly obtížně:
 Ve službě nejsou vedeny depozitní účty, každý klient má vlastní účet, 8 z nich i
platební kartu. Je navázána velmi dobrá spolupráce s opatrovníky a pracovníci
nesuplují jejich roli. Do Dohody o podpoře při nakládání s finančními prostředky jsou
zahrnuty i náklady související např. s trávením volného času.
Více pozornosti je hospodaření s penězi věnováno v kapitole o institucionálních prvcích.
Umístění služby v obci, prostorové uspořádání bydlení ovlivňují možnosti normalizace života
lidí se zdravotním postižením. Jedná se zejména o dostupnost veřejných služeb a civilní
uspořádání domácností tak, jak je běžné ve společnosti. V této oblasti byly popsány tyto
příklady dobré praxe:
 Dobrou praxí můžeme nazvat detašovaný chráněný byt pro dva muže, který je
nedaleko objektu. Zde žijí samostatně, s drobnou podporou v prostorném, vkusně
zařízeném bytě. Z pozorování vyplynulo, že jsou schopni si zajištovat každodenní
potřeby bez velké kontroly pracovníků. Denní služby probíhají tak, že pracovník pouze
dohlédne, zda něco nepotřebují.
 Každý klient má svůj pokoj s koupelnou, má vlastní klíč od pokoje a od domu.
 Umístění zařízení je výborné z hlediska dostupnosti veřejných služeb.
 Příkladem dobré praxe je bydlení v rodinném domku, který je téměř v centru Opavy.
V tomto domku bydlí samostatně, s minimální podporou, 4 klienti.
Kromě přímé každodenní podpory pracovníků v denních činnostech je pro sociální začlenění
také významné hledat další příležitosti pro seberealizaci klientů. V rámci auditů se auditorky
setkaly s těmito příklady dobré praxe:
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 Respondent č. 3 má k dispozici internet a využívá ho.
 Lidé se zrakovým postižením mají k dispozici potřebné kompenzační pomůcky, které
jim pracovníci pomáhají zajišťovat a užívat.
 Lidé se zrakovým postižením jsou trénováni v prostorové orientaci, takže samostatně
cestují, nakupují a suverénně se pohybují po objektu.
 Respondent č. 2 se pravidelně stará o osla – nosí mu vodu. V rámci pozorování byl
popsán klíčovou pracovnicí příběh klienta, který se může starat o slepice tak, jak byl
zvyklý z domova.
Stěžejní oblastí sociálního začleňování je možnost využívat sociální kontakty a vztahy mimo
sociální službu a podpora sociálních kontaktů klientů s lidmi mimo sociální službu, kterou
klient využívá v oblasti bydlení. V naprosté většině auditovaných služeb byly pro klienty
vytvářeny příležitosti k využívání veřejných služeb, aktivní spolupráci s návaznými službami
zaznamenaly auditorky ve službě pro lidi s duševní nemocí. Dva příklady dobré praxe se týkají
využívání dobrovolníků, kteří jsou zapojeni do 4 z 10 sledovaných služeb:
 Služba chráněného bydlení vyhledává a nabízí návazné služby jiných poskytovatelů,
spolupracují s organizacemi zapojenými do transformace psychiatrické péče. Při
podpoře klientů poskytovatel využívá terénní tým (psychiatrická sestra).
 Respondenti č. 3 a 2 mají stálou placenou práci.
 Dva klienti mají uzavřenou dobrovolnickou smlouvu s poskytovatelem, vykonávají
drobné práce a za odvedení 4 hodin práce dostávají stravenku.
 V zařízení fungují 2 dobrovolníci. Ti se samostatně domlouvají s klienty na aktivitách,
které spolu podnikají, jsou spolu v telefonickém kontaktu.
 Dle dotazníku Znaky sociálního začleňování“ má 9 klientů partnerský vztah. Z 6
respondentů má partnerský vztah respondent č. 2, 5.
 Všichni respondenti využívají samostatně veřejné služby v nedalekém městě – nákupy,
poštu, kadeřníka, bazén a mnohé další.
Příklady dobré praxe versus institucionální prvky
V některých situacích bylo i pro auditorky těžké rozhodnout se, zda se jedná skutečně o
příklad dobré praxe. Pro ilustraci uvádíme následující příklad, ve kterém jsme sledovaly
opravdu pěknou individuální práci:
 Asistentka dopoledne obchází individuálně všechny klienty a vyjednává s nimi, co
budou obědvat, jaké mají k dispozici potraviny, zda si chtějí uvařit nebo objednat jídlo.
Pružně plánuje nákupy, pořizuje nákupní seznamy a nechává klienty rozhodovat o
nabízených variantách.
Proti tomuto, na první pohled příkladu dobré praxe, bylo však nutné ve vyšším kontextu
podpory samostatnosti klientů popsat v institucionálních prvcích překážku v podpoře
samostatného rozhodování klientů:
 Klienti se nestarají o své záležitosti samostatně, čekají na pokyn asistentky. Neplánují,
co budou jíst k obědu, začnou se tím zabývat, až když to začne řešit asistentka.
Klientka chce péct buchtu, nezačne s přípravou sama, čeká na asistentku.
Další oblastí, ve které auditorky jen těžko hledaly příklady dobré praxe, je nácvik
hospodaření.
 Dobrá praxe byla zaznamenána první den pozorování, kdy asistentka – klíčová
pracovnice rozpočítávala s respondentkou č. 6 peníze pro osobní spotřebu na dalších
5 dnů.
12
Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920

Pracovníci často chápou tento nácvik v nižším kontextu počítání peněz na nákup, nikoli
v podpoře klientů pochopit celkově svoje příjmy a výdaje a převzít za tuto oblast
odpovědnost. I v této oblasti se auditorky snažily vyzdvihnout některé kroky k dobré praxi a
současně pojmenovat překážky v institucionálních prvcích:
 Nebyl zaznamenán systematický nácvik hospodaření s pravidelným vyhodnocováním
postupných kroků u žádného z respondentů.
Jako příklady dobré praxe tedy auditorky hodnotily to, co je normální, běžné, nebo co k
normálnímu, běžnému způsobu života směřuje (a co se vzdaluje institucionálním vzorcům).
Všímaly si také kvalitní individuální práce s klienty, respektujícího přístupu profesionálů i
vhodné týmové spolupráce a podpory přívětivé atmosféry v domácnostech.
V závěrečných zprávách se zejména osvědčily konkrétně popsané příklady dobré praxe, na
které reagovali pracovníci při závěrečné diskusi s auditorkami velmi pozitivně a ze kterých je
jasné, které jejich chování a jednání je skutečně žádoucí.
Příklady dobré praxe jsou ve zprávách popisovány dostatečně konkrétně tak, aby mohly být
dobře využitelné i pro inspiraci pracovníků poskytovatelů stejného nebo podobného typu
služby. S příklady dobré praxe je možné pracovat i z pozice zadavatele – ten může tyto
příklady šířit, dát možnost pracovníkům služeb příklady dobré praxe prezentovat např. na
sdíleném internetovém prostoru nebo na seminářích.
2) Institucionální prvky ve službách
Jednou z klíčových metod auditů byly analýzy případového procesu, které obsahovaly
případové studie, v každém auditu vždy šesti uživatelů. Byly zpracovány z osobní
dokumentace (spisová dokumentace, IP, záznamy o průběhu služby aj.), z rozhovorů
s respondenty (vybranými uživateli), případně na základě pozorování při jejich doprovázení,
z pozorování a rozhovoru s klíčovým (referujícím pracovníkem). Strukturu případové studie
tvořily jednotlivé oblasti sociálního začleňování, které byly vyjednány v týmu auditorů při
přípravě metodiky. V těchto oblastech auditor sledoval, zda uživatel potřebuje podporu a
v jaké míře, zda se mu této podpory dostává a zda je míra poskytované podpory přiměřená.
Případové studie a následné stínování ukázalo na některé momenty, které mohou bránit
rozvoji samostatnosti a nezávislosti uživatele. V závěrečných zprávách jsou tyto momenty
definovány jako institucionální prvky, protože se zpravidla jedná o pracovní postupy,
zvyklosti, které pracovníci přenášejí z původních velkých institucí do nových služeb.
Uvědomění si těchto situací a přemýšlení o jiných postupech je vedle uvedení příkladů dobré
praxe stěžejním výstupem procesních auditů. Níže uvádíme nejvíce frekventované
institucionální prvky podle jednotlivých oblastí života člověka.
V oblasti zdraví
Východiska: O svém zdraví si rozhoduji sám, pokud ne, tak jakou podporu mi zařízení dává,
jak je mé zdraví sledováno, probíhá u mě monitoring stolice, teploty, váhy pouze v případě, že
takové sledování vyžaduje můj zdravotní stav? Doprovází mě někdo k lékaři, mluví se mnou
lékař nebo mu vše sděluje pracovník atd.? Jsem systematicky podporován v tom, abych si
záležitosti ohledně svého zdraví řešil co nejvíce samostatně? Vím, jaké léky užívám, pokud to
potřebuji, poskytuje mi pracovník při užívání nezbytnou podporu?
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Příklad:
 V zařízení je zavedená praxe plošného rozdělování léků pro všechny klienty
chráněného bydlení do lékovek na celý týden zdravotní sestrou, která tuto činnost
vykonává na DPP. Léky jsou připravovány i pro ty klienty, kteří prošli nácvikem
v užívání léků a jsou schopni léky užívat zcela samostatně (např. respondenti č. 3, 4).
Respondent č. 1, 2 a 3 využívají zdravotní péči u praktického lékaře, který má ordinaci
přímo v zařízení.
(Další příklady jsou uvedeny v příloze)
Shrnutí:
Institucionální prvky byly zaznamenány v oblasti podpory Péče o zdraví v 9 z 10 auditovaných
služeb. Povaha institucionálních prvků je však v jednotlivých službách velmi odlišná. Plošné
rozdělování léků a uložení ve společných prostorách bylo zjištěno v 7 případech z 10. Ve 4
případech z 9 využívají klienti zdravotní péči u smluvně zajištěného lékaře organizací, ve 2
případech z 10 bylo zjištěno, že není zajištěna rehabilitační péče u klientů, kteří ji potřebují.
Individuální plány neobsahuji, ve většině auditovaných služeb, nácviky samostatného užívání
léků, v jednom zařízení sice nácvik klientů proběhl, ale samostatné užívání není přesto
realizováno v praxi. Pracovníci a vedení služeb se často odkazují na stále nevyjasněnou
problematiku přípravy a užívání léků v sociálních službách. Ve třech auditovaných službách
však byla zaznamenána individuální podpora a výborná spolupráce zdravotní sestry. Je tedy
možné tyto příklady dobré praxe šířit i do dalších služeb (např. z DOZP Sírius). Převzetí
kompetencí o péči o vlastní zdraví je jednou ze stěžejních kompetencí, vedoucí k možnému
osamostatnění. Problémem ve všech uvedených příkladech je užívání plošných opatření,
nikoli respekt k individuálním dovednostem a možnostem lidí se zdravotním postižením.
Motivovaní poskytovatelé, kteří by chtěli individualizovat zdravotní péči pro klienty, naráží
na nedostatečnou kapacitu praktických lékařů i jejich neochotu registrovat lidi se
zdravotním, zejména mentálním postižením. V tomto ohledu by jistě poskytovatelé přivítali
systémovou podporu.
V oblasti volného času
Východiska: Jak je organizován můj volný čas, je organizovaný službou? Mám nějaké zájmy a
záliby? Ví o nich pracovníci, realizuji je v zařízení nebo venku? Chtěl bych „něco“ dělat a co
tomu brání? Je podpora mého volného času součástí individuálního plánování služby? Mohu
realizovat svoje zájmy individuálně mimo zařízení, s jinými lidmi, než jsou pracovníci?
Příklad:
 Trávení volného času je limitováno rozpisy denních činností, které má každý
respondent uveden v Plánu podpory (viz resp. č. 1 - 6).
Způsob trávení volného času je závislý na schopnostech jednotlivých respondentů.
Respondenti, kteří jsou samostatní v cestování a orientaci, mohou volný čas trávit
mimo zařízení a podle své volby, např. resp. č. 1, 4, 5. Respondenti, závislí na podpoře
pracovníků, jsou ve způsobu trávení volného času limitováni jejich rozhodnutím.
Např. respondentka č. 2 trávila, jak bylo zjištěno při pozorování, celý den zpravidla ve
společné kuchyni, její „volný čas“ byl regulován pokyny pracovníka.
Respondentka č. 3 tráví svůj volný čas ve skupině ve společné místnosti, je těžké
odlišit, zda je to její přání, či zda má jinou možnost, ale neví o ní. Síla zvyku, že se věci
takto mají, je patrna z jejího jednání při společném vaření. Do společné práce se
zapojovala, ovšem jejím velkým zájmem bylo, uvařit si kávu. Jelikož u kuchyňské linky
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bylo plno, byla značně nervózní. Vůbec ji nenapadlo, že by mohla jít do svého domku,
kde má varnou konvici a kávu si uvařit.
(Další příklady jsou uvedeny v příloze)
Shrnutí:
Institucionální prvky, tedy především skupinové trávení volnočasových aktivit, struktura
daná zařízením a absence individuální podpory v oblasti trávení volného času nebyly zjištěny
ve 2 z 10 služeb. Zjištěná plošná opatření a skupinové aktivity se netýkaly jen služby DOZP,
ale bohužel i pěti služeb chráněného bydlení. Hlavní překážka, která brání v převzetí
kompetence klientů za způsob trávení volného času, je absence individuální podpory v této
oblasti. Pokud si klient vysloveně neřekne o podporu, v individuálních plánech se setkáváme
s popisem „podporu nepotřebuje“. I tato oblast života je poznamenána zejména dlouhou
institucionalizací lidí se zdravotním postižením. Nemají prakticky žádné zkušenosti
s možnostmi a příležitostmi co, jak a kde něco zajímavého dělat, potkávat se s jinými lidmi
apod. Pracovníci v přímé práci nemají jednak dostatečné kompetence pro zjišťování a
podporu při realizaci zájmů klientů, jednak mají také omezenou kapacitu, danou počtem
pracovníků ve službě. V některých auditovaných službách, které jsou dobře personálně
zabezpečeny, by pomohly organizační změny, např. zavedení klientských dnů s klíčovými
pracovníky, posílení služeb jen v určitou denní dobu (dělené služby). K této oblasti se
vztahuje i využívání dobrovolníků, které bylo zaznamenáno jen ve 4 službách z 10.
Dobrovolníci by mohli výrazně smysluplnému trávení volného času pomoci. Poskytovatelé by
však potřebovali systémovou pomoc od dobrovolnických organizací, které jsou v tuto chvíli
nedostupné.
V oblasti rozhodování
Východiska: Mám právo rozhodovat o svých věcech, mám právo i na špatné (nerozumné)
rozhodnutí. O čem všem se mohu rozhodnout – kouření, léky, jíst nezdravé věci, obléknout si
to, co chci, koupit si to, co ostatní považují za nedůležité, chodit ven kdy chci a s kým chci?
Příklad:
Samostatné rozhodování respondentů, jak bylo zjištěno v pozorování i ostatních klientů, je
omezováno neustálým dohledem pracovníků a vydáváním pokynů, např.:
„Posnídej, osprchuj se a převleč se“
„Hned to zapij, převléknout a učesat“
„Vyluxuješ schody a pak budeš krájet maso“
„Tak léky, šup. Udělej šťávu“
„Co teď budeš dělat? (pracovnice nevyčká odpovědi) Můžeš uklízet, vynes koš, máš
ho plný“.
„Ukaž zuby, čistil sis je dneska? Tak pojď, já ti je vyčistím“.
„ Běž se učesat“
„Chtěla bych, abys všechno pod dřezem umyl, jsi hodný, děkuju“
„A jé, ty si zas prala ručně“
„ Běž se převléknout“
„ Běž si ostříhat chlupy v nose“
„ Podívej se, ty mrkve nejsou dobré, jak jsme se to učili?“
Tento způsob neustálého monitorování a vydávání pokynů vede k tomu, že klienti se
samostatně nerozhodují ani v běžných maličkostech každodenního života a ptají se na
svolení pracovníků:
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Klientka přichází z dopoledního zaměstnání a ještě oblečená se ptá: „Mužů si uvařit
čaj? Můžu si dát cigaretu?“. Klient: „Můžu si vzít léky?“, pracovnice: „Utřít stůl
nejdřív“.
(Další příklady jsou uvedeny v příloze)
Shrnutí:
Překážky v přebírání kompetencí v oblasti vlastního samostatného rozhodování byly popsány
ve všech auditovaných službách, i když jejich povaha se liší. Značná část institucionálních
prvků uvedených v oblasti rozhodování uživatelů je poplatná zkušenostem pracovníků
z původních velkých institucí. Tyto zvyklosti podporuje zavedená praxe celodenních
pracovních směn a přetrvávání nočních směn i v případech, kdy uživatelé již kontrolu v noci
nepotřebují. Uživatelé jsou tak pod stálým dohledem pracovníků a obracejí se na ně i
v situacích, které by v jejich nepřítomnosti dovedli vyřešit sami. Pracovníci poskytují naopak
uživatelům podporu jako prevenci „nešikovného rozhodnutí, výkonu“ a neumožňují jim zažít
důsledky svého, i nešikovného rozhodnutí. Tyto situace byly zjištěny a popsány ve čtyřech
službách. Problematické je zejména to, že se jedná o zažité chování a jednání pracovníků, ale
i již naučené očekávání klientů, proto se „náprava“ v této oblasti bude zjednávat obtížně a
dlouhodobě1. Je potřeba, aby vedení dotčených služeb s těmito výstupy důsledně pracovalo
a v každodenních situacích nabízelo pracovníků podporu. Jedná se průběžný monitoring
přístupu pracovníků ke klientům, poskytování zpětné vazby, emoční podpory formou
případové intervize i externí supervize.
Přebírání kompetencí v samostatném rozhodování brání také režimová plošná opatření,
která byla identifikována v šesti auditovaných službách. Jedná se o stanovení rozvrhu
činností jako je vaření, úklid, užívání léků vždy v daném čase služby, v daný den. Podobně je
omezováno vlastní rozhodování tzv. fasováním cukru, kávy, cigaret, které bylo identifikováno
ve třech službách. Za téměř systémové opatření, které by bylo možné v této oblasti
doporučit, je zavedení supervize, zejména případové. Ve 4 auditovaných službách probíhá
týmová supervize, v jedné službě byla zaznamenána supervize 1x ročně a v ostatních 5
službách, tedy v polovině z celkového počtu, není zavedena žádná supervize.
V oblasti hospodaření s penězi
Východiska: Hospodaření s penězi není jen o počítání peněz, vyplácení kapesného a jeho
vyúčtování! Znám svoje příjmy a výdaje; týká se rozsudek o omezení svéprávnosti této
oblasti? Hospodařím sám s částkou, kterou mám pro své vlastní potřeby a nakládám s ní
úplně sám, nemusím dokládat účty? Koresponduje tato částka s rozhodnutím soudu?
Požádali o přehodnocení u soudu? Mám účet v bance? Mám platební kartu? Kam mi
přicházejí moje peníze, mohu si je vyzvednout sám? Kdo se o ně stará? Mám hospodaření s
penězi zahrnuto v individuálním plánování podpory?
Příklad:
 Individuální plány respondentů neobsahují cíle týkající se zvyšování jejich kompetencí
v hospodaření s finančními prostředky, přestože někteří z nich jsou pracovníky v
těchto kompetencích podporováni, např. respondent č. 4. Podrobný popis viz dále
Analýza případového procesu respondenta č. 3. Peníze, které jsou určeny k osobní
spotřebě klientů, jsou označovány jako kapesné (např. Souhlas opatrovníka s
1

Např. v posledních dvou auditovaných službách (DOZP Sírius) bylo zjištěno, že průměrná
doba pobytu vybraných respondentů v instituci je 35 a 44 let.
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hospodařením s peněžními depozity resp. č. 4 z 29. 1. 2018). Všichni respondenti mají
depozitní účty, žádný z nich nemá svůj vlastní účet ani platební kartu. Respondentka
č. 4 po přechodu do služby chráněné bydlení, ukončila dobrou praxi, kdy si v
doprovodu pracovnice DOZP vyzvedávala svoje peníze na poště, „protože jí budou
přicházet na depozit“.
(Další příklady jsou uvedeny v příloze)
Shrnutí:
Z celkového počtu deseti auditovaných služeb jsou depozitní účty zavedeny v sedmi
službách. Je dobrou zprávou, že i služby DOZP depozitní účty ruší (např. Sírius) a jejich praxe
může být příkladem pro další zařízení v kraji. V žádné ze sledovaných deseti služeb nebyl
zaznamenán systematický nácvik hospodaření u jednotlivých klientů. Podpora v hospodaření
probíhá nahodile, například placení bankovkou u pokladny pod dohledem pracovníka nebo
jako hra – klient dostává určitou sumu peněz na týden, kupuje si drobné nákupy, ale nemá
přehled o své finanční situaci, o ceně služeb, často ani o hodnotě peněz a cenách zboží.
Pracovníci nezkoumají potenciál jednotlivců, systém hospodaření je plošně nastaven u všech.
Hospodaření s finančními prostředky je zásadní oblastí, která ovlivňuje osamostatnění lidí se
zdravotním postižením. Ukazuje se však, že je to současně slabá stránka v dovednostech
pracovníků v přímé práci a potřebovali by zvýšit tyto své kompetence v dalším vzdělávání.
V oblasti využívání veřejných služeb
Východiska: Mám možnost využívat veřejné služby. Jaké služby využívám, chtěl bych nějaké
služby využívat, ale nemohu, proč, co tomu brání (kadeřník, obchod, pošta, hospoda, kino,
hromadná městská doprava, bazén, atd.)?
Příklady:
 Do zařízení přicházejí učnice kadeřnického učiliště a poskytují klientům svoje služby.
Toto bylo zavedeno v nedávné době, předtím využívali klienti kadeřnické služby
v blízkých městech např. resp. č. 1, 3, 4.
 Žádný z respondentů v bytě č. 14 nevyužívá služeb kadeřníka, vlasy respondentce č.
3, 5 a 6 stříhá jedna z pracovnic. Pedikérka dochází na jejich pokoje.
 Veřejné služby využívají klienti zejména ve skupinách (resp. č. 1,2,5).
 Z nedostatku personálního zajištění je limitováno poskytování individuální podpory
při návštěvě veřejných služeb.
 Sociální služba umožňuje využívání veřejných služeb a klienty v tom podporuje.
Umístění chráněného bydlení v areálu zařízení mimo obec ovšem komplikuje
samostatné využívání veřejných služeb libovolně.
 Využívání veřejných služeb je omezeno kapacitou pracovníků, např. u resp. č. 3 je to v
zimě cca 3x do měsíce.
Shrnutí:
V oblasti využívání veřejných služeb byly popsány institucionální prvky v 6 službách z 10. Výše
jsou uvedené všechny institucionální prvky ze všech závěrečných zpráv. Z toho vyplývá, že
v jedné službě přetrvává skupinová podpora, ve dvou službách je možnost využívat veřejné
služby omezena personální kapacitou (potažmo organizací práce a směn), ve dvou službách
nahrazují pracovníci nebo jiná instituce běžné služby, za kterými by mohli klienti docházet
sami. V jedné službě (Pržno) je využívání veřejných služeb omezeno lokalizací chráněných
bytů mimo obec.
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Celkově je možné říct, že využívání veřejných služeb, zejména nákupy, lékárna, pošta se stává
běžnou praxí malých DOZP i služeb chráněného bydlení. Sice je zřejmé, že návštěvy
veřejných služeb byly pracovníky záměrně plánovány na dobu pozorování při procesních
auditech, nicméně i tak pracovníci předvedli svou dobrou praxi v podpoře klientů v takových
situacích.
K minimalizaci institucionálních prvků v této oblasti je možné doporučit především
personální posílení, ovšem za předpokladu odpovídající organizace práce, nastavení
dělených směn apod.
V oblasti běžných denních činností
Východiska: Starám se o svou domácnost, zajištuji si jídlo, úklid pokoje, denní činnosti ve své
domácnosti i mimo ni si organizuji podle svých potřeb a přání. Ve své domácnosti se cítím
skutečně doma a rozhoduji si o tom, co budu dělat, jak si upravím prostředí. Můžu si zvolit,
jaké jídlo si uvaří, kdy ho sním, kdy se budu koupat, kdy půjdu spát, kdy budu vstávat?
Příklad:
 Prádlo klientů se pere společně. V prádelně jsou dva společné koše na špinavé prádlo
všech klientů. Jeden na bílé a druhý na barevné. Pere, věší a žehlí prádlo vždy určený
klient podle stanoveného harmonogramu prací v domácnosti. Stravování je řízeno
skupinově, nákupy jsou společné, klient má na snídani a na večeři na výběr z toho, co
se společně koupí, náklady jsou rozpočítány mezi všechny klienty bez ohledu na to, co
snědí. V bytě je umístěna nástěnka, na které jsou uvedeny rozpisy služeb, data
narozenin jednotlivých klientů apod. Nad kuchyňskou linkou i nad pračkou a sušičkou
je v jednoduchém jazyce popsáno, jak se se spotřebiči zachází. Přesto klienti sami
nevaří ani neperou, i když umí 5 z 6 klientů číst. Na botníku u vchodu do prostor
chráněného bydlení je položená Kniha docházky pro zaměstnance. U vchodu do bytu
je nástěnka, na které je kromě pravidel pro uplatňování stížností také rozhodnutí o
změně v registraci a stanovisko hlavního hygienika. Další nástěnka je na chodbě u
obýváku, na které jsou harmonogramy služeb pracovníků a služeb klientů. Místnosti v
bytě klientů jsou označeny provozními nápisy – místnost pracovníků, kancelář.
(Další příklady jsou uvedeny v příloze)
Shrnutí:
Tato kapitola zaznamenává některé překážky, které omezují samostatnost a svobodnou
volbu uživatelů v péči o jejich domácnost, pokoj, prádlo, zajištění jídla a další. Přirozenému
běhu denních činností brání ve sledovaných službách nedostatečné vybavení domácností.
Týká se to například možnosti uvařit si v pokoji kávu nebo mít prostor pro samostatné vaření
ve společné kuchyni (3 služby). Také praní prádla není v polovině auditovaných služeb zcela
individualizováno, od používání společných praček klientů domácností, po společné praní
všech obyvatel domácností, včetně označování prádla značkami nebo dokonce čísly, která si
přinesli klienti z původní instituce. Institucionální prvky se objevují (2 služby) i v oblékání
pracovníků: při přípravě jídla se převlékají do igelitových zástěr nebo si berou jednotný oděv.
Pracovníci toto zdůvodňují požadavky hygieny, avšak v ostatních službách nebyly tyto prvky
zaznamenány a nepatří do běžné domácnosti. Ve 4 sledovaných službách stále převládají
režimové prvky ve formě harmonogramů na úklid, vaření, praní.

V oblasti práce
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Východiska: Mám práci (placenou, neplacenou). Odpovídá práce, kterou dělám mým
možnostem? Připravuji se cíleně na práci: STD, sociální rehabilitace? Chci pracovat, jsem
evidován na úřadu práce? Mám ukončené základní vzdělání, chodil jsem do školy, navštěvuji
doplňující, kvalifikační kurz, případně mám příležitost číst a psát a počítat při běžných
denních aktivitách – např. napsat si nákupní seznam, koupit určitý počet rohlíků…)?
Příklad:
 Respondenti docházejí dle svého týdenního harmonogramu do „dílen“ (resp. č.
1,2,4,6), které jsou však ve stejné budově, jako bydlení. Přestože poskytovatel zřizuje
současně také službu sociální rehabilitace, nikdo z respondentů není systematicky
podporován v přípravě na skutečné zaměstnání. V dotazníku Znaky sociálního
začleňování je uvedeno, že dva klienti pracují na volném trhu práce (roznášení letáků,
masér), 2 pracují v chráněné dílně, která je přímo v objektu bydlení, 1 vykonává
veřejnou službu.
(Další příklady jsou uvedeny v příloze)
Shrnutí:
Dospělí lidé v běžné společnosti mají obvykle svůj denní rytmus rozdělen na oblast práce,
zájmů a bydlení. V 7 auditovaných službách z 10 byly v oblasti pracovního zapojení klientů
zjištěny institucionální prvky, to znamená, že jejich život v oblasti pracovních činností a
seberealizace neodpovídá běžným zvyklostem ve společnosti. Ve 3 sledovaných službách
nezažívají klienti oddělený čas bydlení x práce. Ve dvou případech klienti navštěvují dílny,
které jsou však součástí služby, v jedné budově jako bydlení. Pracovníci se snaží podle
příležitostí hledat některé cesty, například skupinové pracovní zapojení v jiné sociální službě,
kde poskytují klientům doprovod. Tato popsaná situace zasluhuje systémové řešení formou
podpory služeb sociální rehabilitace, kterou by mohli klienti využívat mimo služby bydlení a
která by jim dokázala najít cestu k vyhledání smysluplného pracovního uplatnění. Jako
nedostatečnou označili pracovníci auditovaných služeb také dostupnost návazných služeb
jiných poskytovatelů, zejména STD.
V oblasti vztahů
Východiska: Mám známé, příbuzné a přátele, které mohu navštěvovat, oni navštěvují mě,
společně trávíme různé události, stýkám se sousedy. Mám partnerský vztah, mám partnerský
vztah s člověkem bydlícím v zařízení, mimo zařízení; jak často se s člověkem mimo zařízení
vídám? Mám příležitost navázat partnerský vztah v rámci zařízení, dostávám/nedostávám
potřebnou podporu? Jsem podporován v navazování vztahů v běžné komunitě, tato oblast je
součástí mého IP?
Příklad:
 V rámci auditu nebylo zjištěno, že se systematicky pracuje s dobrovolníky a se
síťováním vztahů klientů s lidmi v běžné společnosti – navazování kontaktů,
přátelství.
 Oblast navazování vztahů s lidmi v místní komunitě a navazování partnerských vztahů
nejsou zahrnuty do mapování potřebné míry podpory. Nikdo z respondentů nemá
partnerský vztah ani se nepřátelí s někým mimo sociální službu.
Shrnutí:
Navazování přátelských kontaktů a vztahů mimo zařízení sociálních služeb je významným
předpokladem pro „zakotvení“ člověka ve společnosti, čím více důvěrných kontaktů má, tím
je jeho život bezpečnější proti izolaci, zneužívání a dalším rizikům. Vztahy a kontakty může
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navazovat člověk tehdy, pokud se setkává s druhými lidmi, sdílí s nimi společné aktivity.
V tomto směru souvisí tato oblast s oblastí volného času, kde auditorky již pojmenovaly
požadavek dostatečné nabídky dobrovolníků. Kromě absence dobrovolníků byla
zaznamenána i absence této oblasti, tedy podpora při navazování vztahů, síťování kontaktů
v 6 z 10 auditovaných služeb. To se přirozeně projevuje i v závislosti klientů na službě a jejích
pracovnících.
V rámci každého procesního auditu bylo vybráno pracovníky 6 klientů (dále respondenti), u
kterých auditorky zpracovaly Analýzu případového procesu. Součástí byla i kvantifikace
formální a neformální podpory u každého z respondentů. Níže je uvedena tabulka a graf,
zpracované ze všech deseti závěrečných zpráv. Podkladem pro jejich zpracování jsou data
celkem od 60 respondentů.
Tabulka č. 1:
Formální a neformální podpora
Pracovníci
Dobrovolníci
Rodina
Přátelé
Opatrovník
Zaměstnanci na pracovišti klienta
Škola
Partner
Návazné služby
Sousedé, spolubydlící
Kolegové z klientských auditů

%
79
1
13
1,7
1,5
0,4
0,6
0,1
1
0,8
1
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Graf č. 1: Formální a neformální podpora

Pracovníci
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Přátelé
Opatrovník
Zaměstnanci na pracovišti
klienta
Škola
Partner
Návazné služby
Sousedé, spolubydlící
Kolegové z klientských
auditů

Jak je tedy patrné z grafu č. 1, nejvíce podpory v životě dostávají respondenti od pracovníků
sociální služby, a to téměř 80 %. Druhým zdrojem podpory je, v 13 %, rodina, zbývající vztahy
a kontakty jsou zastoupeny, jak je patrné z grafu i tabulky, jen v nepatrném procentu (rozpětí
0,4 – 1,7 %). Formální podpora u sledovaných respondentů tedy naprosto převyšuje.
Respondenti jsou především klienty sociálních služeb.
Objekty a vybavení
Institucionální prvky, které se vážou k objektu a vnitřnímu uspořádání bydlení uživatelů, byly
pojmenovány v závěrečných zprávách na základě pozorování. Jedná se o dvě úrovně – první
se týká vnitřního vybavení či uspořádání objektů a domácností. Ve čtyřech závěrečných
zprávách (2 se týkají DOZP, 2 chráněného bydlení) je označeno jako institucionální prvek
uspořádání domácností. V jedné službě chráněného bydlení se změnou dispozičního
uspořádání, vybudováním jedné velké společné kuchyně v jednom z domků, zavedly
skupinové aktivity a zvyky, které způsobily, že klienti se soustřeďují do těchto „společných
prostor“ a přestali vnímat svoje pokoje za svůj domov. Ve druhé zmíněné službě chráněného
bydlení je také společná kuchyň, klienti žijí ve dvoulůžkových pokojích. Podobná situace byla
popsána i ve dvou službách DOZP – společná kuchyně, společné koupelny, WC, dvoulůžkové
21
Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920

pokoje. Vnitřní uspořádání ovlivňuje způsob poskytování služby a chování pracovníků i
klientů, vede k plošným opatřením (uložení a vydávání léků, společně servírování jídla) a
restrikcím (uzamykání kuchyňských skříněk a zásob, „výdejna cigaret a kávy“). Samozřejmě i
v těchto popsaných případech se životní podmínky lidí se zdravotním postižením výrazně
zlepšily oproti původním, velkým institucím, kde žili dříve. Nicméně je potřeba se nad
prostorovými podmínkami a uspořádáním domácností zamýšlet v dlouhodobém horizontu a
uvědomovat si, co je pro dospělé lidi v běžné společnosti běžné a normální2.
Druhá úroveň, která se objevuje v závěrečných zprávách, se týká objektu, kde je služba
umístěna. Jedná se o 3 služby chráněného bydlení. Jedna z nich je umístěna sice v domcích,
ale v areálu velké instituce s obtížnou dostupností veřejných služeb. V dalších dvou
případech je služba umístěna ve velké budově společně s dalšími službami, v jednom případě
se službou DOZP, ve druhém případě je v objektu umístěna rehabilitační a chráněná dílna,
takže někteří klienti neopouštějí objekt po celý den. V uvedených případech by bylo vhodné
se zamyslet do budoucna nad možnostmi zajistit pro lidi se zdravotním postižením
samostatné bydlení v běžných bytech nebo samostatných domcích.
3) Návrhy na změny
Závěrečná zpráva z každého procesního auditu obsahovala ve své šesté kapitole Návrhy
auditorů projednané s vedením a pracovníky zařízení. Projednání navržených doporučení byl
věnován čas pátého dne auditu. Ve společné diskusi auditorů a vedení auditované služby
byly probrány jednotlivé položky celé zprávy a zvláštní pozornost byla věnována návrhům
auditorů, ke kterým se vedení služby vyjadřovalo a mělo možnost tyto návrhy komentovat a
doplňovat. Osvědčila se praxe auditorů popisovat tři, maximálně pět klíčových doporučení. I
když měli pracovníci možnost navržená doporučení měnit, nestalo se tak v žádné z deseti
auditovaných služeb. Doporučení ze závěrečných zpráv lze kategorizovat do těchto oblastí:
1. Zajistit funkční systém individuálního plánování
2. Uspořádání domácností, prostředí poskytování sociální služby v návaznosti na poslání
služeb chráněného bydlení nebo DOZP pro lidi se zdravotním postižením (celkem 4
návrhy)
3. Změny v přístupu ke klientům
4. Zavedení supervizního systému
5. Personální zajištění služby a organizace pracovní doby.
6. Změny koncepce a nastavení poskytované sociální služby
Ad1) Procesní audity jsou zaměřeny především na individuální práci s klienty, která je
předpokladem pro jejich postupné osamostatnění. Jak vyplývá ze závěrečných zpráv,
individuální plánování není vždy využíváno pro skutečnou individuální práci, je
zformalizované nebo není pracovníky dobře pochopeno. Doporučení v této oblasti najdeme
v 9 z 10 závěrečných zpráv.
 Zaměřit pozornost na vyjednávání dohody o spolupráci a na vyjasnění „Cíle
2

V jedné službě DOZP, kde, jak vyplývá ze závěrečné zprávy, lidé stále žijí ve specifických
podmínkách, jsou plánovány finanční prostředky do další humanizace služby.
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spolupráce“ v rámci individuálních plánů.
 Plánovat podporu pro klienty ve všech zjištěných potřebách v dotazníku, který je
součástí IP.
 V oblasti individuálního plánování propojovat důležité informace z Jednostránkového
profilu s dlouhodobými a krátkodobými cíli, popsat jednotlivé kroky; zahrnout do
plánování činnosti, které pracovníci s klienty běžně každodenně provádějí a které
vedou k jejich sociálnímu začleňování. Zahrnout do individuálního plánu přání klientů
související s jejich budoucím životem (kde, s kým a jak chtějí žít).
 Zajistit konzultace/metodickou podporu k individuálnímu plánování pro PSS.
 Zaměřit se na individuální podporu klientů služby chráněného bydlení – mapování
potřeb, individuální práce, vypracování plánů přechodu.
 Metodická podpora pro individuální plánování a změny v organizaci IP
 Zajistit návaznost dobré praxe – zaznamenávání konkrétních postupů nácviků
 Na základě Plánů péče a podpory sestavit individuální plány pro všechny klienty s
konkrétními cíli a kroky k jejich naplnění.
Procesní audity ukázaly, že systém individuálního plánování je v každé službě specifický,
odráží složení pracovního týmu, cílovou skupinu klientů, atmosféru ve službě atd. Pracovníci
si také často stěžovali na různorodost informací, které dostávají na různých školeních a
seminářích. Doporučujeme v této oblasti vzdělávání formou konzultací přímo v dané službě.
Konzultace by měly vycházet z dosavadní praxe, měly by na ni navazovat a pomáhat
pracovníkům pochopit podstatu individuální práce, hledat cesty, které budou pracovníkům i
klientům užitečné.
Ad2) Materiálně technické podmínky, umístění služby a uspořádání domácností ovlivňují
významně způsob poskytování služeb. V jednom případě je služba situována do řadových
domků, ale změnou vnitřního uspořádání domácností, a to zavedením velké společné
kuchyně, došlo k posílení skupinových aktivit a klienti prakticky žijí přes den ve skupině.
 Doporučujeme přehodnotit stávající uspořádání domácností a způsobu
poskytovaných služeb směrem k individuální podpoře v jednotlivých domácnostech
(CHB Archa).
Doporučení také směřují do těch služeb, které jsou umístěné v nevhodných objektech, ať už
svou velikostí nebo propojením s dalšími pobytovými službami.
 Zvážit účelnost plánovaných investic do humanizace (dalších rekonstrukcí objektu)
v kontextu platné legislativy a současných trendů v poskytování pobytových služeb
(DOZP Fontána)
 Zabývat se koncepcí poskytovaných sociálních služeb v tomto objektu, a to v souladu
s Modely sociálních služeb v rámci projektu Evaluace poskytování sociálních služeb
(CHB Vlaštovičky)
 Úprava chráněného bydlení – odstranění institucionálních prvků (CHB Pržno).
Návrhy jsou formulovány stručně a podrobný popis situace lze najít v popisu zjištění,
zpravidla v kapitole „Jiná důležitá zjištění“. Poslední tři uvedená doporučení budou
vyžadovat zcela jistě spolupráci poskytovatelů se svými zřizovateli a jejich případné
naplňování bude mít dlouhodobý charakter.
Ad3) Změny v přístupu ke klientům bylo možné v závěrečných zprávách navrhovat na
základě podrobného popisu dobré praxe a institucionálních prvků, kde jsou uvedeny
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konkrétní příklady i za používání přímé řeči. Pro pracovníky byly takové příklady srozumitelné
a pochopitelné, dávaly jim zpětnou vazbu k jejich jednání, které si často sami
neuvědomovali. Zejména se jednalo o přetrvávající paternalistický přístup, „vedení klientů“
neustálými pokyny bez ponechání prostoru pro jejich vlastní jednání.
 Důvěřovat klientům, motivovat je, nechávat na klientovi jeho rozhodnutí – vzdělávat
se v hledání hranic pomoci a kontroly
 Rozlišit míru odpovědnosti a rozhodování rodičů a klientů chráněného bydlení. Něco
jiného si přejí rodiče pro své děti, ovšem zájmy jejich dětí mohu být radikálně odlišné.
Podporovat klienty chráněného bydlení v jejich právu na vlastní názor, ukázat směr
nových možností, motivovat klienty k odpovědnosti za svá rozhodnutí.
 Zaměřit pozornost na podporu klientů převzít kompetence za řízení vlastního života,
poskytovat skutečně podporu, kontrolovat jen v nezbytně nutných případech
(asistentka by měla být po ruce, když to klient potřebuje, nikoli činnosti sama řídit).
 Zaměřit se na osamostatňování klientů tím, že jim pracovníci nechají prostor dělat
alespoň dílčí úkony a pohybovat se po zařízení i mimo něj bez pokynů a dohledu.
Změnit opatrovatelský přístup v partnerský bude velmi těžké, zvláště v těch službách, kde
stejní pracovníci podporují stejné klienty z původní velké instituce nebo tam, kde je „nová“
služba poskytována ve stejných prostorách. Jedná se o zásadní vzdělávací potřebu, kterou by
bylo vhodné naplňovat přímo v praxi externí supervizí. Kompetentní vedoucí nebo sociální
pracovníci mohou také poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu pracovníkům například
formou zúčastněného pozorování.
Ad4) Zavedení supervizního systému je navrhováno ve 4 z 10 auditovaných služeb. Absence
supervize v pobytových sociálních službách je překvapující, zvláště proto, že v průběhu
auditů se opakovaně pracovníci obraceli na auditorky s žádostmi o pomoc v nelehkých
každodenních situacích, které zažívají se svými klienty. K zavedení supervize by mělo vedení
přistupovat citlivě a rozvážně. Věnovat pozornost výběru supervizora a vyjednat s ním dobře
a srozumitelně cíle supervize i kritéria, podle kterých se naplnění cílů pozná. Pravidelně
plnění cílů vyhodnocovat. Je také vhodné ve všech zmíněných službách začínat s případovou
supervizí, aby pracovníci okusili užitečnost „třetích očí“ při řešení náročných situací.
Ad5) Oblast personálního zajištění služby a organizace pracovní doby se objevuje
v závěrečných doporučeních celkem 5x z 10 sledovaných závěrečných zpráv. V těchto
službách je personální zajištění nastaveno plošně, zpravidla dvanáctihodinovými službami
pracovníků v přímé práci. Je to pro pracovníky i vedení pohodlné, ale neodráží potřeby
klientů. Neustálá přítomnost pracovníků v mnohých případech vede k tomu, že se na ně
klienti spoléhají, a neprojevují vlastní samostatnou iniciativu, nepřebírají odpovědnost za
zajištění jídla, starost o domácnost apod.
 Zvážit změnu organizace práce s upřednostněním potřeb klientů před možnostmi
pracovníků. Zajistit stabilní týmy v jednotlivých domácnostech a stanovit konkrétní
odpovědnost za domácnosti.
 Revidovat rozložení pracovní doby PSS s ohledem na to, jak probíhá běžný den
dospělého člověka (podle individuálních potřeb každého klienta).
Plošné nastavení personálního zajištění služby bez tzv. dělených směn podle potřeb klientů
bylo zjištěno u všech poskytovatelů, bez ohledu na to, zda se jednalo o příspěvkovou
organizaci nebo neziskový sektor.
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Současně takové plošné personální zajištění omezuje možnosti individuální práce s nácviky
běžných denních činností, které potřebují klienti umět pro další osamostatňování (nákupy,
cestování, vaření, trávení volného času).
 Na základě zmapování potřeb všech klientů navrhnout novou koncepci
poskytovaných služeb – kdo, kdy a jak bude službu poskytovat. Nastavit pracovní
dobu PSS tak, aby převažovala přímá individuální práce s klienty (minimálně 60 % z
celkového fondu pracovní doby).
Plošně nastavené pracovní směny však mají také za následek plýtvání fondem pracovní doby,
v závěrečných zprávách jsou popsány případy, kdy tři pracovnice sedí v kuchyni a jen dávají
pokyny přítomným klientům, nebo dokonce jen čekají, až se klienti vzbudí.
 Revidovat personální zajištění služby a organizaci pracovní doby v denních směnách:
zrušit tzv. hluché hodiny ve prospěch individuální práce s jednotlivými klienty,
individuální práci důsledně plánovat, zajistit individuální aktivity mimo zařízení.
Nejhorší výsledky byly zaznamenány ve dvou službách chráněného bydlení, kde pracovníci
věnovali během pozorování při auditu nepřímé práci 41 – 45% z fondu pracovní doby.
V jednom z těchto zařízení bylo zaznamenáno 27% z fondu pracovní doby, reálně 562
hluchých minut, kdy pracovnice nevykazovaly žádnou činnost. Tato zjištění jsou, ve chvíli, kdy
si většina pobytových sociálních služeb stěžuje na nedostatečné personální zajištění služeb,
alarmující. Pro službu chráněného bydlení jsou typické dělené pracovní směny podle potřeb
klientů, posílení směn v době, kdy to skutečně klient potřebuje. Tímto směrem by se měly
ubírat všechny služby chráněného bydlení a ve službách DOZP by měla být personálně
posílena tzv. frekventovaná doba, kdy klienti potřebují intenzivní individuální podporu.
Závěrečné zprávy obsahují rozbor a popis potřebného posílení pracovních směn. Oblast
personálního zajištění služby v návaznosti na zjištěné potřeby klientů si rozhodně zasluhuje
pozornost vedoucích pracovníků a je důležitou vzdělávací potřebou.
Způsob nastavení a personálního zajištění se pak odráží v podílu individuální a skupinové
práce:
Název a druh služby
CHB Čtyřlístek Třebovice
CHB Archa Široká Niva
CHB Čtyřlístek Vítkovice
DOZP Fontána Hlučín
CHB Charita Opava
CHB Na Novo
CHB Pržno
DOZP Sírius Denisovo
CHB Charita Vlaštovičky
DOZP Sírius Čajkovského

Individuální podpora %
51,6
56
95,8
75,2
45
89,6
100
83
100
83

Skupinová podpora %
48,4
44
4,2
24,8
55
10,4
0
17
0
17
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Graf č. 2: Poměr individuální a skupinové podpory

Individuální podpora %
Skupinová podpora %

Jak je patrné z grafu č. 2, individuální podpora převládá v 9 z 10 auditovaných služeb. Avšak
podíl individuální a skupinové podpory se v těchto 9 službách významně liší. Nejvyšší
hodnota byla zaznamenána v CHB Nový svět Pržno a CHB Charitě Vlaštovičky, a to 100 %
individuální podpory v rámci pozorování auditorek. Velmi dobré výsledky zaznamenaly také
všechny tři služby DOZP v rozpětí 75 – 83 % individuální podpory. Bohužel ve třech službách
CHB činí podíl individuální podpory pouze 45 – 56 %, což je pro službu chráněného bydlení,
charakteristickou právě vysokou individualizací, alarmující. Tabulka i graf potvrzují, že nelze
generalizovat výsledky ani podle jednotlivých poskytovatelů, naopak, i výsledky jednotlivých
služeb stejného poskytovatele se významně odlišují. Záleží tedy především na středním
managementu, který nastavuje organizaci práce ve službě a jehož úkolem je motivovat
pracovní tým, jež službu přímo poskytuje klientům.
Individuální práce je předpokladem, jak už bylo řečeno, osamostatňování klientů, ve službě
chráněného bydlení by měla naprosto převládat. Doporučený podíl přímé a nepřímé práce,
eventuálně i individuální práce by měl být, jak ukazují výsledky auditů, součástí Modelů
sociálních služeb, které byly formulovány v rámci projektu Evaluace poskytování sociálních služeb.

Ad6) Změny koncepce a nastavení poskytované sociální služby byly doporučovány zásadně
ve dvou závěrečných zprávách, a to v jedné službě chráněného bydlení, kde přetrvávalo
nastavení původní služby týdenního stacionáře, druhou službou bylo chráněné bydlení pro
lidi s duševní nemocí, které se svou cílovou skupinou a nastavením stávalo službou následné
péče.
V ostatních závěrečných zprávách jsou pojmenovány dílčí doporučené změny, týkající se
především potřeb klientů:
 Doporučujeme zabývat se vysoce individuálně způsobem komunikace jednotlivých
klientů, nezavádět systém AAK plošně, protože ne u všech klientů je alternativní
komunikace nutná a vhodná. Využívat rehabilitační a logopedické techniky.
 Zaměřit se na smysluplné pracovní a zájmové činnosti bez stigmatizace dětských
pomůcek. Sírius DOZP
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Zaměřit pozornost na zprostředkování návazných služeb v oblasti pracovního
uplatnění mimo objekt bydlení (STD, chráněné pracovní místo, otevřený trh práce).

3. Závěr
Některé navrhované změny mohou poskytovatelé uskutečňovat sami a jsou k tomu
motivovaní. Jedná se o oblast individuálního plánování, podpora při trávení volného času a
systematický nácvik denních činností zavedením organizačních změn např. zavedení
klientských dnů s klíčovými pracovníky, posílení služeb jen v určitou denní dobu (dělené
služby).
Posilování kompetencí klientů v oblasti hospodaření bude vyžadovat především posílení
kompetencí pracovníků v přímé práci, aby věděli, jak mají s klienty pracovat. Namístě je další
vzdělávání klíčových pracovníků.
Významnou pozornost zasluhuje zavedení supervize, zejména případové. Tady by vedoucí
pracovníci jistě přivítali podporu formou vzdělávání o významu supervize a způsobu jejího
zavádění.
Systémové změny, při kterých budou poskytovatelé potřebovat podporu od svých
zřizovatelů, se týkají zejména těchto oblastí:
 dostatečná síť návazných služeb a fungující dobrovolnické organizace v oblasti trávení
volného času
 individualizace zdravotní péče pro klienty naráží na nedostatečnou kapacitu
praktických lékařů i jejich neochotu registrovat lidi se zdravotním, zejména
mentálním postižením
 podpora rozvoje služeb sociální rehabilitace, kterou by mohli klienti využívat mimo
služby bydlení a která by jim dokázala najít cestu k vyhledání smysluplného
pracovního uplatnění, dostupnost návazných služeb jiných poskytovatelů, zejména
STD
 prostorové podmínky, uspořádání domácností, lokalizace chráněných bytů řešit
v dlouhodobém horizontu z pohledu zvyklostí v běžné společnosti.
Závěrem je možné říci, že sociální služby, podporující lidi se zdravotním postižením, se
průběžně proměňují směrem k normalizaci života svých klientů. Již jenom fakt, že měly zájem
o realizaci procesního auditu, ukazuje, že chtějí na svém rozvoji dále pracovat. Poskytování
sociálních služeb je živý proces, který nikdy nekončí. Důležitá je proto průběžná reflexe toho,
co se v službě děje a tu procení audity skutečně poskytly. Záleží teď na poskytovatelích a
zřizovatelích, jak získané výstupy využijí.
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Příloha
Výčet institucionálních prvků ze všech závěrečných zpráv, členěný podle jednotlivých
oblastí sociálního začleňování

Péče o zdraví
 V zařízení je zavedená praxe plošného rozdělování léků pro všechny klienty chráněného
bydlení do lékovek na celý týden zdravotní sestrou, která tuto činnost vykonává na DPP. Léky
jsou připravovány i pro ty klienty, kteří prošli nácvikem v užívání léků a jsou schopni léky
užívat zcela samostatně (např. respondenti č. 3, 4).
Respondent č. 1, 2 a 3 využívají zdravotní péči u praktického lékaře, který má ordinaci přímo
v zařízení.
 Respondenti mají uložené léky v místnosti pro pracovníky i s ostatními klienty na skříňce.
Léky jsou volně přístupné pro všechny osoby, které se zde pohybují. Tato praxe odpovídá
formě skupinového bydlení. Individuální potřeby jednotlivce se musí přizpůsobit organizaci,
v tomto případě pracovníkům, pro které je jednodušší zajistit braní léků skupinově, než vést
klienty k samostatnému užívání ve svých domácnostech.
 V zařízení je zavedená praxe přípravy léků pracovníkem vždy v neděli večer do lékovek,
lékovky jsou uložené v kuchyni na kuchyňské lince a klienti je užívají zde, většinou při jídle.
IP neobsahují nácviky osamostatňování klientů v této oblasti (např. resp. č. 6, 3).

Všichni klienti auditovaného domova jsou registrováni u praktického lékaře,
který
je
smluvním lékařem organizace. Lékař rozhoduje o dietách, o tom, zda má mít klient
mixovanou nebo mletou stravu. PSS mohou dávat podněty ke změně konzistence stravy, ale
konečné rozhodnutí činí lékař. Pracovníci nejsou proškoleni v technikách, které mohou
zlepšit kvalitu života v oblasti přijímání stravy (např. bazální či orofaciální stimulace) V
zařízení je zavedena praxe plošných „vizit“ jednou za 14 dnů. Smluvně jsou také zajištěny
lékařské služby, jako je psychiatr, neurolog. Je zavedeno plošné měření krevního tlaku u
všech klientů 1x měsíčně a monitoring váhy také u všech 1x za 3 měsíce.
Léky jsou plošně připravovány a podávány zdravotním personálem. Oblast péče o vlastní
zdraví není zahrnuta do IP. Klienti při podávání léků nejsou individuálně informováni o tom,
jaký lék a proč ho užívají.
V bytě č. 15, je dle sdělení pracovnic většina klientek inkontinentních, proto je velmi náročné
vysazování na WC, obzvlášť v situaci, kdy mají pracovnice jeden zvedák. Např. resp. č. 1, si
podle pracovnice dokáže říci, ovšem není v jejich možnostech ji z vozíku vysazovat na malou
potřebu. Situace inkontinence u jednotlivých klientů není řešena v rámci individuálního
plánování ani jiných cílů, které by se zabývaly konkrétní situací u jednotlivých klientů.
Nošení plen lze brát za stigmatizaci na veřejnosti, pokud není voleno vhodné oblečení, které
by pleny skrylo (např. nošení přiléhavých legín).
Většina klientů ve službě má kromě mentálního znevýhodnění také fyzické potíže. Jsou na
invalidních vozících, kočáru nebo jejich pohyb je velmi omezen jinou fyzickou vadou. U
žádného z těchto klientů neprobíhá rehabilitace, pouze občasné cvičení v tělocvičně. Jejich
fyzické omezení je patrné, způsobuje jim značné obtíže, znemožňuje uvolnění a relaxaci.
Celodenní sezení ve vozíku, minimální nácvik chůze vede k degeneraci svalů a pohybového
aparátu. Např. respondentky č. 1 a 2 by byly schopny nácviku chůze, ovšem během služby
je tento individuální přístup pro pracovníky náročný. Respondentka č. 1 byla sama v lázních,
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kde pravidelně cvičila chůzi, ovšem po návratu se s ní nepokračovalo. Některé klientky jsou
ohnuté do pravého úhlu, je vidět velká obtíž při pohybu.
V dokumentu „Základní informace“ jsou v kolonce „Jiné důležité informace“ uvedeny
kontakty na všechny lékaře, které respondent č. 2 navštěvuje, i když služba neplánuje
podporu klienta při jejich návštěvě – to je příklad plošného zjišťování informací bez vazby na
konkrétní potřeby klienta.
Plošná opatření jako příprava léků do lékovek, objednávání k lékaři asistentem, někteří mají
léky uložené v kuchyni (viz Analýzy případového procesu).
Všichni respondenti navštěvují lékařku, která ordinuje přímo v budově zařízení. Nikdo
z respondentů nevyužívá rehabilitace, masáží nebo fyzioterapie, přestože se jedná o lidi
upoutané na vozík nebo se spastickými obtížemi.
Klienti mají plošně uloženy svoje léky v kanceláři pracovnic (s výjimkou respondenta č. 3,
léky na alergii), zde si je samostatně vyzvedávají a užívají v kuchyni nebo ve svém pokoji
(např. resp. č. 1,5). Péče o zdraví je ponechána na opatrovnících/rodinách, pracovnice
v přímé práci v některých případech nebyly informovány o zdravotním stavu nebo potřebě
preventivních lékařských prohlídek.
Oblast trávení volného času

 Trávení volného času je limitováno rozpisy denních činností, které má každý respondent
uveden v Plánu podpory (viz resp. č. 1 - 6).
Způsob trávení volného času je závislý na schopnostech jednotlivých respondentů.
Respondenti, kteří jsou samostatní v cestování a orientaci, mohou volný čas trávit mimo
zařízení a podle své volby, např. resp. č. 1, 4, 5. Respondenti, závislí na podpoře
pracovníků, jsou ve způsobu trávení volného času limitováni jejich rozhodnutím. Např.
respondentka č. 2 trávila, jak bylo zjištěno při pozorování, celý den zpravidla ve společné
kuchyni, její „volný čas“ byl regulován pokyny pracovníka.
Respondentka č. 3 tráví svůj volný čas ve skupině ve společné místnosti, je těžké odlišit, zda
je to její přání, či zda má jinou možnost, ale neví o ní. Síla zvyku, že se věci takto mají, je
patrna z jejího jednání při společném vaření. Do společné práce se zapojovala, ovšem jejím
velkým zájmem bylo, uvařit si kávu. Jelikož u kuchyňské linky bylo plno, byla značně nervózní.
Vůbec ji nenapadlo, že by mohla jít do svého domku, kde má varnou konvici a kávu si uvařit.
 Výběr způsobu trávení volného času je omezen danou strukturou. Není zavedena
spolupráce s dobrovolníky.
 Služba organizuje výlety a společné návštěvy různých akcí pro klienty ve skupině, nikoli
individuálně, a to společně pro klienty služby chráněného bydlení i následné péče. Skupinové
aktivity, jako je vaření a Setkávárna jsou dle sdělení vedoucí služby míněny jako místo pro
společenský kontakt klientů. Jsou zajišťovány pracovníky služby a mohou suplovat běžné
zdroje dostupné mimo sociální službu. Skupinové aktivity nejsou tematicky nastaveny podle
zjištěných potřeb/zájmů klientů, ale podle nastavení/zájmů pracovníků – vaření, sport.
 Některé zájmové aktivity (kino, muzeum) probíhají ve skupině. Oblast trávení volného času
není individuálně plánována. Není zavedena spolupráce s dobrovolníky. Jako pomůcky jsou
využívány dětské stavebnice a dětské knížky.
 Zájmové aktivity probíhají zpravidla ve skupině, to znamená, že se výletů, návštěvy výstav,
představení a jiných akcí účastní vždy všichni klienti (kromě resp. č. 4). Některé zájmové
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aktivity jsou připravovány ve skupině pracovníky přímo v zařízení. V individuálním plánu
resp. č. 5 není tato oblast zahrnuta do potřebné podpory.
 Podpora v oblasti trávení volného času není součástí individuálního plánu u resp. č. 3 a 4.
Oblast rozhodování
 Samostatné rozhodování respondentů, jak bylo zjištěno v pozorování i ostatních
klientů, je omezováno neustálým dohledem pracovníků a vydáváním pokynů, např.:
„Posnídej, osprchuj se a převleč se“
„Hned to zapij, převléknout a učesat“
„Vyluxuješ schody a pak budeš krájet maso“
„Tak léky, šup. Udělej šťávu“
„Co teď budeš dělat? (pracovnice nevyčká odpovědi) Můžeš uklízet, vynes koš, máš
ho
plný“.
„Ukaž zuby, čistil sis je dneska? Tak pojď, já ti je vyčistím“.
„ Běž se učesat“
„Chtěla bych, abys všechno pod dřezem umyl, jsi hodný, děkuju“
„A jé, ty si zas prala ručně“
„ Běž se převléknout“
„ Běž si ostříhat chlupy v nose“
„ Podívej se, ty mrkve nejsou dobré, jak jsme se to učili?“
Tento způsob neustálého monitorování a vydávání pokynů vede k tomu, že klienti se
samostatně nerozhodují ani v běžných maličkostech každodenního života a ptají se na
svolení pracovníků:
Klientka přichází z dopoledního zaměstnání a ještě oblečená se ptá: „Mužů si uvařit
čaj?
Můžu si dát cigaretu?“. Klient: „Můžu si vzít léky?“, pracovnice: „Utřít stůl nejdřív“.
Ve službě je plošně omezováno kouření klientů. Všichni kuřáci mají počet cigaret
omezen. (viz např. resp. č. 4 na 12, resp. č. 5 na 10). Tato regulace není v osobní
dokumentaci dostatečně popsána – proč je zavedena, co je jejím cílem, jakým
způsobem bude klient podporován k jeho naplnění, kdy bude regulace přehodnocena
atd. Způsob regulace cigaret je velmi nedůstojný pro klienty (možná i pro pracovníky).
O každou cigaretu klient žádá, tedy žádá o svolení, zda si ji může z krabičky v kanceláři
vzít. Z pozorování: „Můžu si vzít dvě cigarety?“ Klient dostane svolení a bere si z
krabičky cigarety, pracovnice za ním volá: „Říkal jste dvě a kolik jich máte?“ Klient se
vrací a omlouvá se, že si vzal tři. Klient, který je technicky zaměřen, nesmí samostatně
zapínat pračku. Popsaným přístupem je omezován rozvoj samostatnosti klientů, což
je v rozporu s jednou ze zásad zákona o sociálních službách.
Významným institucionálním prvkem v oblasti rozhodování je zavedený provoz,
respektive rozpis denních služeb pracovníků. V době od 13.00 do 15.00 není ve službě
žádný pracovník, což vzhledem k potřebám klientů vnímáme jako adekvátní. Nicméně
v této době se zamykají dveře do společné kuchyně a místnosti pracovníků, kde jsou
lednice s jídlem a klienti zde mají v krabičkách cigarety. V této době si tedy nemohou
vzít něco k jídlu, uvařit si kávu, dojít si pro cigaretu. Dochází k absurdní situaci – lidé,
kteří by měli vnímat prostory chráněného bydlení za svůj domov, mají přes den dvě
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hodiny zakázaný přístup k některým základním věcem svého života. Vysloveně proti
smyslu sociální služby je potom situace respondenta č. 1, který po návratu z
dopoledního zaměstnání musí čekat před zavřenými dveřmi na svůj oběd (který si
platí a má na něj nárok). Stejná situace ovšem nastává v době od 21.00 do 7.00 hodin,
kdy je také prostor kuchyně a přilehlé kanceláře uzamčena. V této době prostě nikdo
z obyvatel domků nemůže dostat chuť na něco k jídlu, k pití, na cigaretu.
Dalším institucionálním prvkem je tzv. „fasovací den na kávu a cukr“. Klientka říká:
„přineseme si sklénku a dostaneme příděl". Podobně je tomu i s vydáváním
toaletního papíru. Sociální služba se nepřizpůsobuje tomu, co potřebují klienti,
naopak ti se musí přizpůsobit provozním podmínkám.
 Překážkou rozvoje samostatnosti může být zavedená noční služba, která vytváří
závislost na stále přítomném pracovníkovi. Podobná závislost vzniká na veřejném
opatrovníkovi, který má naprostou moc nad financemi klientů.
 Klienti se nestarají o své záležitosti samostatně, čekají na pokyn asistentky. Neplánují,
co budou jíst k obědu, začnou se tím zabývat, až když to začne řešit asistentka. Klient
trpělivě čeká s balíkem léků, nezačne si je rozdělovat sám, čeká na asistentku.
Klientka chce péct buchtu, nezačne s přípravou sama, čeká na asistentku.
Klientka si chce uvařit těstoviny, přestože předtím asistentka říká: „To můžeš uvařit
sama, to umíš, budu ti jen asistovat“, při vaření přebírá iniciativu a dává klientce
pokyny dopředu.
Klientka se rozhodla, že si koupí kredit, asistentka ve službě znejistěla a řekla jí, že to
musí rozhodnout klíčová pracovnice, taková jsou pravidla. Asistentce ve službě
zabralo zjišťování stanoviska klíčové pracovnice nejméně 15 minut. Má klientka právo
na svoje rozhodnutí a právo nést důsledky takového rozhodnutí nebo
upřednostňujeme plošně nastavená pravidla?
Potraviny pro osobní spotřebu mají klienti umístěny v zamčených skříňkách
v kuchyňské lince. Některé skříňky jsou tak vysoko, že do nich klienti nedosáhnou.
Druhý den pozorování, ráno přichází asistentka do služby a v místnosti, kde jsou i
ostatní klienti, se ptá respondentky č. 6: „Tak co, máš v pokoji pořád uklizeno, bylo to
tam krásné…“. Respondentka se zatvrdila: „Mám tam bordel“. Respondentka
odmítla, aby se tam šla asistentka podívat a byla v nepohodě.
V osobní dokumentaci respondentů č. 1, 2 a 3 jsou uloženy originály osobních
dokumentů (rodný list, očkovací průkaz).
 Ve službě jsou zavedeny režimové prvky – rozvrh na koupání, pravidelné časy
podávání jídla, ranní a večerní hygiena apod. Ranní hygiena například probíhá pokoj
za pokojem podle stanoveného pořadí, nikoli podle předem zjištěných přání klientů.
Po ranní hygieně jsou klienti postupně převáženi do „komunity“, kde potom čekají na
snídani. První den pozorování přichází do místnosti komunity pracovnice v 8.10 hodin
a v 8.20 hodin začíná připravovat snídani. V úterý a v neděli je na odpolední svačinu
vždy něco sladkého, čaj pro klienty se podává slazený, v plastových nádobách,
neslazený má ten, kdo má redukci nebo jiný důvod, který stanoví lékař.
Občanský průkaz a průkaz pojišťovny všech respondentů je uložen na denní místnosti
(komunita) u pracovníků. V zařízení se v současné době plošně zavádí AAK. Bylo
zjištěno, že klienti si pomůcky na AAK hradí ze svých peněz, přestože u některých z
nich (např. resp. č. 6) se nejedná o jejich vlastní rozhodnutí, nejsou motivovaní k
používání tohoto způsobu dorozumívání se.
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 Klienti chráněného bydlení jsou povinni se zapojit do tří aktivit týdně pořádaných
službou nebo i mimo vlastní službu. Tato povinnost je plošná, aniž by se individuálně
zjišťovalo, zda to každý klient potřebuje, zda naopak nepotřebuje podporu při
zajišťování a vyhledávání aktivit, o které by měl skutečně zájem apod. Nabízí se
otázka, proč zrovna tři a proč zrovna tyto aktivity.
V informačním letáku ke službě chráněného bydlení je uveden Týdenní rozvrh aktivit,
které nabízí služba chráněného bydlení (např. keramická dílna, nácvik vaření, výlety
za poznáním, sportovní odpoledne).
V osobní dokumentaci všech respondentů je záložen Krizový plán. Na konci
dokumentu je popsán postup v případě „porušení domluvených opatření“ (z
předchozího popisu není zřejmé, o jaká opatření se jedná):
1. Informujeme Vašeho psychiatra
2. Pokud psychiatr vystaví parere a v případě Vaší agresivity jsme nuceni zavolat
policii a záchrannou službu.
3. Za jejich asistence budete hospitalizována v psychiatrické léčebně.
4. Nutné věci Vám zaneseme do PN.
5. Informujeme Vámi vybrané osoby.
Souhlasím, aby v případě zhoršení mého zdravotního stavu (ataky) byla uplatňována
opatření domluvená v krizovém plánu. Tento souhlas je podepsán respondentem.
Vyžadování podpisu u takto sestaveného plánu je nedůstojné. Uvedená opatření jsou
kopírována ve všech Krizových plánech, nejsou individuálně zmapovány projevy
agresivity, nespolupráce, není konkrétně popsáno, v jaké
chvíli budou opatření uplatněna.
 Respondentka č. 3 nemá kromě ručníku, žínek a oblečení žádné vlastní věci.
V kuchyni v bytě č. 2 se používá společné nádobí. Rozhodování o využívání veřejných
služeb a zdrojů je omezeno personální kapacitou, není individuálně plánováno
rozvržení doprovodů.
 Jsou stanoveny služby na úklid společných prostor, na praní prádla. Jídlo se nakupuje
společně, pouze kávu si kupuje každý sám. Resp. č. 1,2, 3, 4, 5 neví, v čem by se mohli
sami rozhodovat. Oblast vlastního rozhodování není zahrnuta do individuálního
plánování. Podpora v samostatném rozhodování je značně omezena navyklou
komunikací ze strany pracovnic, které zpravidla vydávají pokyny, např. při příchodu
skupiny klientů do bytu:
„Pavliku, hlavně ty ponožky dolů, prosím tě“ nebo při vaření: „Jdi si převléct to
tričko“, před snídaní: „ Dojdi si pro léky do kanceláře“. Pokyny pracovníků předcházejí
samotné konání klienta, ještě než začne něco dělat: „Co jsme si řekli, že tam dáme
jen půl odměrky“, „Co nejdřív začneš?“, „Co uděláš nejdřív s tím citrónem?“.
Pracovníci pomáhají, aniž by je o to klienti sami požádali. Klienti jsou tak pod
neustálou kontrolou. Např. klient oloupal brambory, pracovnice mu řekne: „máš to
špatně“, vezme nůž a sama odstraňuje zbytky slupek. Pracovnice říká klientovi: „S tím
česáním jsi to dneska nepřehnal, jdi se učesat“. Klienti se stále ptají v běžných
denních činnostech na dovolení pracovníků. Ti říkají, že by toto chtěli změnit. Přitom
však jsme zaznamenaly řadu situací, ve kterých si pracovnice podmiňují svůj souhlas
samy, např.: klient přichází do kuchyně a ptá se přítomné pracovnice, jestli si může
uvařit kávu. Ta volá na kolegyni na chodbě, zda má klient už všechno hotové a může
si tu kávu uvařit.
 V zařízení je plošně zavedeno plánování činností, v týdenním rozvrhu, podle kterého
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probíhají činnosti a úkony jako např. vaření, úklid, užívání léků vždy v daném čase,
v daný den. Není individuálně vyjednáno, zda tento pevně stanovený rozvrh skutečně
každý klient potřebuje.
V Evidenčním listu respondentky č. 6 jsou uvedeny v části „Poznámka“ diagnózy:
„osoba s lehkou mentální retardací, občasné poruchy chování“ – jedná se o riziko
nálepkování. Institucionálním prvkem je roznášení léků/dohled nad užíváním léků,
dohled nad přípravou večeře, čištění zubů aj. vždy ve stejný čas ráno a večer pro
všechny klienty, kteří tuto podporu potřebují.
 Respondenti ze služby chráněného bydlení běžného typu jsou stigmatizováni
celoživotní zkušeností pobytu v instituci ve všech oblastech života. Jejich rozhodovací
schopnosti jsou o tuto zkušenost sníženy. Proto potřebují vysokou míru podpory
právě v oblasti vlastního rozhodování, v nabízení možností a příležitostí mimo sociální
službu, zažití důsledků svého rozhodování.
V oblasti hospodaření s penězi

 Nastavení podpory v oblasti hospodaření s penězi u respondentky č. 6 nepodporuje
získání dovednosti v této oblasti, pouze ji chrání před jejím špatným rozhodnutím. V
IP resp. č. 6 a 3 nejsou nastaveny nácviky hospodaření, respondenti nemají přehled o
svých příjmech. V konkrétní situaci, kdy pracovník hovoří o financích s klientem,
používá termín kapesné (pozorování).
 Dle sdělení v dotazníku Znaky sociálního začleňování žádný z klientů nehospodaří
samostatně s penězi. Vlastní účet má pouze 1 klient, s jeho financemi však hospodaří
opatrovník. Žádný z klientů nemá svou platební kartu, všech 6 klientů má depozitní
účet na svoje jméno. V žádném ze čtyř individuálních plánů respondentů není zahrnut
nácvik hospodaření do jejich cílů.
 Respondenti č. 1,2,3,5 mají svoje peníze na běžnou spotřebu uloženy v
pokladničkách, pokladničky jsou u nich v pokoji ve skříních. Klíče od pokladniček má
pouze klíčová pracovnice. Respondentka č. 6 má svoje peníze v plastové kapse,
uložené v kanceláři u sociální pracovnice, s těmito penězi může hospodařit za
dohledu klíčové pracovnice. Nebyl zaznamenán systematický nácvik hospodaření s
pravidelným vyhodnocováním postupných kroků u žádného z respondentů.
 Žádný z respondentů neměl v IP nastaven individuální systematický nácvik
hospodaření (např. resp. č. 1, 2, 4, 5 a 6). Pokud s penězi respondentů hospodaří
opatrovník, služba neposkytuje podporu klientovi v jednání s opatrovníkem (např.
resp. č. 2).
 Oblast hospodaření není zahrnuta do IP. Z individuálních plánů není zřejmé, zda
respondenti rozumí hodnotě peněz, zda v této oblasti dostávají potřebnou podporu.
Podporu při hospodaření s penězi dostávají nahodile, např. platí bankovkou při
nákupech. Respondenti, kteří mají veřejného opatrovníka, mají osobní účet, který
vede jejich opatrovník, ten platí veškeré úhrady související s poskytováním služeb,
ubytováním a stravováním, poukazuje také pravidelně finanční částku na depozitní
účet respondenta v zařízení na zajištění běžných nákupů, léků apod. S penězi z
depozitního účtu hospodaří klíčové pracovnice, které každý měsíc zpracovávají
vyúčtování.
 Finanční prostředky respondentů jsou deponovány na depozitní účet organizace.
Sociální pracovnice předává do společné pokladny, kam mají přístup všichni
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pracovníci, peníze na běžnou spotřebu (zpravidla jídlo a drogerie). Zpravidla jednou
týdně je vyplácena jednotlivým klientům částka stanovená pracovníky tak aby z jejich
pohledu zajistila ochranu daného klienta. Např. respondent č. 6 má na základě cíle
spolupráce v IP omezeno vyplácení svých peněz na 100 Kč/den. Pracovníci toto
opatření vnímají jako ochranu respondenta, on sám jako restrikci. Kromě toho
dostávají respondenti tzv. „kapesné“. Respondent č. 3 nemá podle slov klíčové
pracovnice žádné peníze pro sebe, protože „má problémy s alkoholem“. Tyto částky,
jejichž využití nemusejí klienti dokladovat, se vydávají vždy v pátek, a to vedoucí nebo
sociální pracovnicí, případně jimi pověřeným pracovníkem. Někteří respondenti
nemají přehled o svých financích, nevědí, kolik platí za služby, jaké jsou jejich finanční
možnosti (resp. č. 1, 3, 6). Tato situace je zapříčiněna jednostranným rozhodováním
veřejného opatrovníka bez spolupráce s pracovníky chráněného bydlení a bez
potřebné součinnosti při podpoře respondentů v osamostatňování se v oblasti
hospodaření. Mzda klientů, kteří pracují (DPP) a mají veřejného opatrovníka je
deponována přímo k rukám veřejného opatrovníka, klient nemůže tyto své peníze
využívat podle svého uvážení a odměna za odvedenou práci nemá potřebný
motivační význam. Na dveřích pracovny pracovníků je cedule s úředními hodinami
pro vydávání peněz klientů. Dotázaná pracovnice sdělila, že pokud by úřední hodiny
nebyly, klienti by chodili kdykoli se jim zachce.
 V rozhovorech s klíčovými pracovníky byl zaznamenán výraz „kapesné“ pro finanční
prostředky, které zbývají klientům po zaplacení všech poplatků a služeb. Jedná se o
nálepkování lidí, kteří využívají sociální službu. Peníze pro vlastní potřebu, se kterými
může klient nakládat dle vlastního uvážení, jsou k dispozici pouze v den, kdy je ve
službě přítomen jejich klíčový pracovník. Hospodaření je sice součástí Plánů podpory,
nicméně chybí stanovení individuálních cílů v oblasti hospodaření s penězi a
stanovení konkrétních kroků, jak jich lze dosáhnout. Respondentky č. 3 a 5 neměly
vůbec tušení, kolik stojí chráněné bydlení a asistenční služba, za kterou platí. Neví, že
platí za skutečně spotřebovaný čas asistenta, který jim poskytuje dohled. Nabízí se
tedy otázka, zda by si sjednaly takovou podporu v úklidu, která je jim dávána.
 Nejsou nastaveny a realizovány nácviky v hospodaření s penězi (např. respondentka
č. 4, 5).
Oblast denních činností
 Respondenti žijí v samostatných pokojích s WC a sprchovým koutem, mají k dispozici i
kuchyňskou linku, která však není zpravidla vybavena vařičem nebo sporákem. Vařit
vlastní jídlo chodí podle pevně stanoveného harmonogramu do společné kuchyně
mimo svůj pokoj. Prádlo perou sice individuálně, ale ve společných pračkách na
chodbě. Úklid společných prostor provádějí klienti podle harmonogramu, každý úklid
je zkontrolován pracovníkem, to znamená, že klienti odvedou práci a ještě zaplatí za
úkony (kontrola pracovníka).
 V rámci pozorování byla zjištěna celá řada závad, které nejsou řešeny a jsou zdrojem
konfliktů mezi klienty: porouchaná myčka, nesvítí světlo ve výtahu, porouchaný
zámek u bytu, nefunkční sušička, rozbité WC. Ve společných prostorách bytů je
nepořádek, který ukazuje na to, že klienti nevnímají tyto prostory za své. Přitom
samozřejmě nejde o to, aby zde byl perfektní pořádek. Je však potřeba, aby
pracovníci přirozeně provázeli klienty (dělali úklid společně s nimi) při úklidu a péči o
domácnost (například nezačneme vánočně zdobit okna, pokud nejsou čistá).
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 Všichni pracovníci služby chráněného bydlení mají pracovní dobu od 7.00 do 15.30
hodin. O víkendech je služba zajištěna pouze telefonickou pohotovostí. Vedoucí
služby uvedla, že od počátku roku 2018 evidují celkem 2 výjezdy ke klientům v
chráněném bydlení a cca 6 telefonátů, které se převážně týkaly provozních
záležitostí. I když jsme viděly příklady kvalitní individuální práce, i v rámci auditu
převažovala práce skupinová. Individuální podpoře klientů není věnována potřebná
pozornost, týká se opět navyklých oblastí, jako jsou doprovody na úřady, podpora při
vaření a úklidu.
 Původně dobrý záměr připravovat snídani před očima klientů v kuchyni komunity je
ve výsledku devalvován spěchem pracovnice, která přichází po ranní hygieně, dále
tím, že si na sebe oblékne ochranný igelitový plášť, čepici a rukavice, obrácená zády
ke klientům u kuchyňské linky připravuje jednotlivé porce bez toho, aby komentovala
svoje počínání a přiblížila tak klientům co dělá, co budou mít na snídani apod.
o V bytě č. 15 se snídaně připravuje z části před vstáváním klientů, potom v
době, kdy už všichni sedí u stolu. Pracovnice si oblékají zástěry a zelené
čepice, což vyžadují pravidla hygieny. Ranní vstávání, osobní hygiena, oblékání
a přesun do kuchyně, jsou velmi časově náročné a klientky, které se dostanou
jako první ke stolu, zde čekají minimálně hodinu, než mohou začít snídat.
Snídaně je tedy organizována plošně, přestože jednotlivé klientky, dostávají
při jídle individuální podporu. Prádlo se pere ve společné prádelně, vyprané se
přináší vždy v úterý a v pátek; prádlo všech klientů komunity se dává do
jednoho pytle na špinavé prádlo a odnáší se denně do prádelny.
o Prádlo klientů je číslované. V pokoji respondentky č. 3 i ve společné místnosti
byl opakovaně cítit zápach dezinfekce.
 Snaha po osamostatnění respondentů v oblasti individuální přípravy jednotlivých jídel
je značně omezena jednou společnou kuchyní pouze s jedním sporákem, takže se o
víkendech zpravidla připravují společné obědy. Při některých denních činnostech se
pracovnice převlékají do růžové haleny, která vypadá jako stejnokroj používaný v
dřívějších dobách v ústavech sociální péče.
 V rámci dopoledního pozorování byla sledována příprava a průběh snídaně.
Pracovnice napsala nákupní seznam a resp. č. 4 šel samostatně nakoupit. Po jeho
návratu pracovnice dala několik rohlíků do košíčku na stůl, z lednice vyndala
porcovanou šunku v plastikovém balení, rozstřihla obal a položila na stůl. Klienti si
vzali rohlík a z plastového obalu si vytahovali plátky šunky. Dalším přicházejícím
klientům podávala pracovnice rohlíky přímo z tašky, když došla šunka z otevřeného
obalu, přinesla nové balení. Klienti nejsou podporováni tímto způsobem individuálně
v samostatnosti (proč by si nemohli servírovat rohlíky a šunku sami), ani v základní
kultuře stolování (neměli vlastní talířek). Specifickým fenoménem je v této sociální
službě úklid pokojů a společných prostor. Úklidu se věnuje neustálá pozornost, avšak
ze strany pracovníků. Jedná se o podporu nevyžádanou samotnými respondenty (viz
Analýza případového procesu resp. č. 2). Respondentka č. 2 uklízí zcela samostatně,
ale nikoli podle představ pracovníků. Podobně to vnímá i resp. č. 4 (viz Dohoda z 2. 5.
2014). Jedná se o jeden z institucionálních prvků, který bohužel vede k tomu, že
klienti nevnímají ani svoje pokoje jako svůj domov, kde se můžou chovat podle svých
představ a přání. Pokoje mají různou úroveň útulnosti a zabydlení, v tomto směru by
zřejmě pro některé klienty byla vhodná podpora v motivaci k výzdobě pokoje.
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 Prádlo se pere v každé domácnosti společně, klienti mají prádlo označené každý svým
číslem, které si přinesli z předchozí instituce. Sváteční kusy oblečení jsou označeny
třemi hvězdičkami, včetně ponožek.
Oblast práce
 Žádný z 6 respondentů není zapojen do pracovní činnosti, nemá oddělen čas práce a
bydlení. Přitom v budově je tzv. šicí dílna, kam žádný z klientů nedochází a v době
pozorování nebyla jeden den klienty využívána vůbec. Dále je v budově ordinace pro
lékařku, i tento prostor by mohl být využíván klienty.
 Respondenti docházejí dle svého týdenního harmonogramu do „dílen“ (resp. č.
1,2,4,6), které jsou však ve stejné budově, jako bydlení. Přestože poskytovatel zřizuje
současně také službu sociální rehabilitace, nikdo z respondentů není systematicky
podporován v přípravě na skutečné zaměstnání. V dotazníku Znaky sociálního
začleňování je uvedeno, že dva klienti pracují na volném trhu práce (roznášení letáků,
masér), 2 pracují v chráněné dílně, která je přímo v objektu bydlení, 1 vykonává
veřejnou službu.
 Jednou týdně tři klienti chráněného bydlení jezdí pracovat do DS Slunečnice.
Doprovází je vždy pracovnice chráněného bydlení. Dohlíží nejen během cesty MHD,
ale zůstává s nimi po celou pracovní dobu (4 hodiny), dává jim instrukce, co mají dělat
a kontroluje jejich práci. V práci zůstávají klienti opět v kontaktu s někým ze služby
chráněné bydlení a nemají možnost zažívat jiný přístup, získat zkušenost s jinými
lidmi v pracovním prostředí.
 Z 6 sledovaných klientů je 1 klient, se kterým je plánováno pracovní začlenění na
volný trh práce (respondentka č. 6), respondenti č. 2 a 3 pracují. Klienti 1,2,4,5
navštěvují denní stacionář zřizovaný městem. Respondent č. 2 neví, že má pracovní
smlouvu, neví, co v ní je a kolik dostává za práci peněz.
 V průběhu běžného dne nemá žádný z respondentů oddělen čas práce a volného
času. Respondentka č. 1 a 5 chodí 1 x týdně do dílny v rámci zařízení.
 Z 6 vybraných respondentů nepracuje žádný na otevřeném trhu práce. Pět ze šesti je
zapojeno do návazných služeb STD. S žádným z respondentů není dle osobní
dokumentace plánováno jeho pracovní začlenění na volný trh práce. U resp. č. 4 o
tom klíčová pracovnice, jak vyplynulo z rozhovoru s ní, uvažuje.
 Nikdo z respondentů nezažívá běžný rytmus dne dospělého člověka v produktivním
věku, oddělený čas práce a bydlení. Pokud je přítomná terapeutka (nyní v
dlouhodobé pracovní neschopnosti), docházejí podle rozpisu cca 1x – 2x týdně do
dílny, která je v suterénu budovy.
 Žádný z 6 respondentů není zapojen do pracovní činnosti, nemá oddělen čas práce a
bydlení. Přitom v budově je tzv. šicí dílna, kam žádný z klientů nedochází a v době
pozorování nebyla jeden den klienty využívána vůbec. Dále je v budově ordinace pro
lékařku, i tento prostor by mohl být využíván klienty.
 Respondenti docházejí dle svého týdenního harmonogramu do „dílen“ (resp. č.
1,2,4,6), které jsou však ve stejné budově, jako bydlení. Přestože poskytovatel zřizuje
současně také službu sociální rehabilitace, nikdo z respondentů není systematicky
podporován v přípravě na skutečné zaměstnání. V dotazníku Znaky sociálního
začleňování je uvedeno, že dva klienti pracují na volném trhu práce (roznášení letáků,
masér), 2 pracují v chráněné dílně, která je přímo v objektu bydlení, 1 vykonává
veřejnou službu.
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 Jednou týdně tři klienti chráněného bydlení jezdí pracovat do DS Slunečnice.
Doprovází je vždy pracovnice chráněného bydlení. Dohlíží nejen během cesty MHD,
ale zůstává s nimi po celou pracovní dobu (4 hodiny), dává jim instrukce, co mají dělat
a kontroluje jejich práci. V práci zůstávají klienti opět v kontaktu s někým ze služby
chráněné bydlení a nemají možnost zažívat jiný přístup, získat zkušenost s jinými
lidmi v pracovním prostředí.
 Z 6 sledovaných klientů je 1 klient, se kterým je plánováno pracovní začlenění na
volný trh práce (respondentka č. 6), respondenti č. 2 a 3 pracují. Klienti 1,2,4,5
navštěvují denní stacionář zřizovaný městem. Respondent č. 2 neví, že má pracovní
smlouvu, neví, co v ní je a kolik dostává za práci peněz.
 V průběhu běžného dne nemá žádný z respondentů oddělen čas práce a volného
času. Respondentka č. 1 a 5 chodí 1 x týdně do dílny v rámci zařízení.
 Z 6 vybraných respondentů nepracuje žádný na otevřeném trhu práce. Pět ze šesti je
zapojeno do návazných služeb STD. S žádným z respondentů není dle osobní
dokumentace plánováno jeho pracovní začlenění na volný trh práce. U resp. č. 4 o
tom klíčová pracovnice, jak vyplynulo z rozhovoru s ní, uvažuje.
 Nikdo z respondentů nezažívá běžný rytmus dne dospělého člověka v produktivním
věku, oddělený čas práce a bydlení. Pokud je přítomná terapeutka (nyní v
dlouhodobé pracovní neschopnosti), docházejí podle rozpisu cca 1x – 2x týdně do
dílny, která je v suterénu budovy.
Oblast vztahů
 V rámci auditu nebylo zjištěno, že se systematicky pracuje s dobrovolníky a se
síťováním vztahů klientů s lidmi v běžné společnosti – navazování kontaktů,
přátelství.
 Oblast navazování vztahů s lidmi v místní komunitě a navazování partnerských vztahů
nejsou zahrnuty do mapování potřebné míry podpory. Nikdo z respondentů nemá
partnerský vztah ani se nepřátelí s někým mimo sociální službu.
Respondentka č. 6 touží po partnerském vztahu, služba se tímto přáním aktivně
nezabývá. Aktivně se nepracuje se síťováním vztahů klientů s lidmi v běžné
společnosti – navazování kontaktů, přátelství.
 V rámci auditu nebylo zjištěno, že se systematicky pracuje s dobrovolníky a se
síťováním vztahů klientů s lidmi v běžné společnosti – navazování kontaktů,
přátelství.
Nikdo z respondentů nemá partnerský vztah, pokud mají přátele, kamarády, tak mezi
svými vrstevníky v zařízení (respondent č. 4 má známé v domově pro seniory, kde
dříve bydlel).
 Respondent č. 4, 6 nemá žádné příbuzné ani známé, jejich život je plně závislý na
pracovnících služby. Služba nepracuje s dobrovolníky, se síťováním vztahů mimo
zařízení.
 Respondentky č. 1, 2, 3 jsou kromě rodiny závislé na pracovnicích služby. Nemají
žádné jiné vztahy mimo službu. Do denních aktivit nedocházejí, ani do jiných
návazných služeb, kde by měly možnost se potkat s jinými lidmi. Dobrovolníci ani jiní
lidé z běžné komunity se s nimi nestýkají.
 V oblasti navazování vztahů mimo službu chráněného bydlení jsou někteří klienti
limitováni vzdáleností od nejbližší vesnice a města. Ne všichni mohou samostatně
cestovat a jsou tak závislí na organizačně personálních možnostech služby. Např.
resp. č. 1 se může volně pohybovat po areálu zařízení, ale cestovat může pouze
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s doprovodem. U respondentů 1- 6 nebylo zaznamenáno, že by se pracovníci zabývali
oblastí partnerských vztahů.
Objekty a vnitřní dispozice domácností
 Řadové domky, které jsou umístěné v obci, splňují kritérium pro službu chráněné
bydlení Problematickou oblastí je současné uspořádání domácností jednotlivých
klientů. Byty se nacházejí v řadových domcích o pěti vchodech. Jednotlivé
domácnosti jsou vybaveny zázemím kuchyně nebo kuchyňského koutu, které však,
kromě dvou klientů, nikdo nevyužívá. Je zavedeným zvykem, že se klienti shromažďují
v posledním domku, kde je velká společná kuchyně a zázemí pracovníků. Pracovníci
sem soustředili veškeré kuchyňské vybavení, lednice, zásoby potravin, ale i léky pro
všechny klienty a „výdejnu“ cigaret. Život klientů se automaticky přesouvá do těchto
prostor a svoje pokoje se zázemím využívají jen minimálně – zpravidla tam nemají
lednice, místo na potraviny apod.
 Ve službě DOZP přetrvává celá řada institucionálních prvků, které nejsou v životě
člověka, žijícího mimo instituci, obvyklé. Jedná se o způsob bydlení, většinou
situovaného do dvoulůžkových pokojů, trávení času ve společné místnosti.
 Dispozice budovy, ve které jsou umístěny dvě „domácnosti“. Klienti žijí sice
samostatně, ale v malých pokojích, mají společné WC a koupelnu pro 5 – 6 lidí.
Kuchyň je společná, klienti zde mají uloženy potraviny pro vlastní spotřebu v
uzamčených skříňkách, někteří v uzamčených boxech v lednici. Tyto ústavní prvky
spolu s dlouholetými zkušenostmi klientů s životem v instituci jim znemožňují vnímat
toto prostředí za svou skutečnou domácnost (když odjíždějí za rodinou, odjíždějí
„domů“).
 V každém z nich žije 6 klientů ve dvou dvoulůžkových pokojích a dvou
jednolůžkových. V každém domku pět mužů a jedna žena. Ženy mají pro sebe zvlášť
záchod, koupelna je jedna společná pro všechny. Dále je zde velká obývací místnost,
jídelna a kuchyň. Zároveň v každém domku je zázemí pro pracovníky, v jednom
domku má kancelář vedoucí služby chráněného bydlení. V domcích můžeme
identifikovat několik institucionálních prvků: z bezpečnostních důvodů označený
únikový východ, označení plynová kotelna, označení hlavní uzávěr vody, orientační
plán domku vzhledem k požární ochraně, nástěnka s propagačními materiály,
kanceláře pracovníků. Zavěšená schránka na stížnosti na chodbě.
 Chráněné bydlení běžného typu jsou dva domky, umístěné v areálu zařízení. Tyto
domky se neliší od ostatních domků.
 Služba chráněné bydlení je poskytována v budově společně se službou DOZP, je
základním principům a formám chráněného bydlení, viz Model sociální služby
chráněného bydlení v rámci projektu Evaluace poskytování sociálních služeb (např.
chráněné bydlení je domácnost klientů, pracovník je zde upozaděn, je kladen důraz
na jejich domov, pracovník přichází pouze do služby). V této službě je zázemí pro
pracovníky, které je velmi luxusní, dává vědět klientům, že tu nejsou doma.
 Chráněné bydlení je poskytováno ve velkém objektu, kde sice klienti mají své
domácnosti, kuchyňky většinou bez sporáku, vaří tedy zpravidla ve společných
kuchyních a nemohou si domácí práce plánovat dle svého rozhodnutí, tento objekt
nevyhovuje principům chráněného bydlení. V objektu chráněného bydlení je
umístěna rehabilitační i chráněná dílna a klienti, kteří nepracují na otevřeném trhu
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práce, tak nemají možnost opouštět objekt, ve kterém bydlí, za účelem začlenění se
do společenského pracovního prostředí.
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