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Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi na našem výzkumu spolupracovali a umožnili nám
dlouhodobé sledování transformačního projektu. Příležitost po téměř dva roky sledovat velmi
zblízka a soustavně proces změny v jeho různých místech a formách je z výzkumného hlediska
mimořádné privilegium. Přítomnost výzkumníků v takovém rozsahu představuje nemalou
zátěž pro organizace a jednotlivce, kteří jsou součástí sledovaného procesu. Chtěli bychom
proto zejména poděkovat uživatelům a pracovníkům organizací zapojených do projektu,
stejně jako externím konzultantkám, pracovníkům Kraje a všem kolegům z Instandu. Bez
jejich ochoty a podpory by analýza nikdy nemohla vzniknout. Za všechny případné nedostatky
a omezení této analýzy neseme odpovědnost pouze my.
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oddíl I.
Metodologický úvod
1. Předmět výzkumu
Předmětem této studie je proces transformace v období realizace Individuálního
projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji,
které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele“. V analýze jsme se zaměřili na dvě
související osy. Jednak na „malé přechody“ jednotlivých uživatelů z ústavů do
komunitních služeb. A jednak na „velký přechod“, tedy na samotný realizovaný
transformační projekt . Sledovali jsme tyto „přechody“ v akci, tak jak se děly, jak se
v nich propojovali, podporovali, případně si odporovali různí lidé, dokumenty,
organizační logiky a aktivity. Naše výzkumná otázka zněla: Jak bylo „přechodů“
dosahováno a s jakými výsledky?

2. Sledování projektu transformace jako analytický problém
Naše analýza je do velké míry dokumentační. Vychází z dlouhodobého sledování
procesů změn. Pro plný efekt potřebuje dlouhodobou a hlavně komplikovanou řadu
událostí, zahrnující řadu více či méně problematických změn a napětí, která je
provázejí. K transformaci nejednoznačnosti a kontroverze patří. V procesu
transformace různorodosti a napětí narůstají, násobí se, vrství se tak, jak se vrství
různé institucionální rámce, množství lokalit a rovin pohledu a rozhodovacích rovin.
Náš analytický úkol je zaznamenat, jak se tato napětí a různorodosti v procesu
realizace projektu zvládají. Jak se v rámci projektu dosahuje úspěchu? Jak je vůbec
možné úspěšnou transformaci uskutečnit (ať už jde o transformaci služby nebo o
transformaci životního způsobu konkrétního člověka se zdravotním postižením)?
Přitom ale platí, že otázky toho, co je to „úspěch“ a „transformace“, jsou zde součástí
problému: nemají žádné všem jasné a ustálené definice, které by stály mimo (nad)
procesy změny a nějak jednoznačně by je řídily.
Na tomto místě je však třeba zdůraznit, že na různá zauzlení a nesourodosti v praxi
transformačního projektu neukazujeme proto, abychom je kritizovali. Ani
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v nejmenším to nemyslíme tak, že ve „správně vedeném projektu“ by k něčemu
takovému nemělo docházet. Naopak, střet různých hledisek a logik je denním
chlebem všech účastníků projektu. Střety a napětí nelze vyloučit. Otázka stojí, jak je
úspěšně zvládat a jak se při tomto zvládání proměňují samotní aktéři procesu instituce, koncepty nebo lidé. Nejde nám tedy o to, vyhodnotit, jestli někdo, konkrétní
člověk, jednal špatně nebo dobře. Jde nám o to, sledovat jak specifické konfigurace
(lidí, konceptů, institucí, budov, financí atd.) vedou ke specifickým výsledkům.
Vedle ostatních projektových aktivit, které se také věnují analýzám a hodnocení
změn, nabízí tato kvalitativní studie přechodů alternativní pohled na proces změny.
Poskytuje reflexi procesu z perspektivy, která nevychází z měření vůči předem
nastaveným indikátorům. Je však schopná zachytit nejednoznačnost a dynamiku
procesu změny, v němž se vlastnosti, důležitost, síla a smysl jednotlivých aktérů (ať už
jde o lidi, domy nebo třeba koncepty a definice) mohou proměňovat spolu s tím, jak
se zapojují do dění.

3. Kvalitativní metodologie: etnografie projektu transformace
Jestliže je realita jakéhokoliv procesu změny kontroverzní, proměnlivá, plná nově se
rodících a ještě neustálených kvalit, jsou k jejímu popisu vhodné metody kvalitativní
analýzy. V této studii využíváme přístup, který je specificky otevřený kontroverzím a
proměnám a který původně vznikl v oblasti studia vědy a technologií (tzv. STS Science and Technology Studies) – konkrétně při sledování vědeckých a
technologických inovací.
Jako vhodný způsob, jak sledovat proces změny a jak zachytit zvládání napětí a
různorodostí, jsme zvolili etnografickou metodu. Etnografická metoda požaduje
dlouhodobý a blízký kontakt se sledovaným jevem. Tradičně se etnografie dělá
v nějakém konkrétním místě, třeba v organizaci nebo ve vesnici, kde výzkumníci
pobývají a dlouhodobě studují praktiky lidí v jejich vlastním prostředí (srov. Hirsch,
Gellner 2001). V našem případě je předmětem analýzy „projekt inovace“, který není
ukotvený v jednom místě a jednom čase. Používáme proto etnografii „mnoha míst“
(multi-sited ethnography, Marcus 1998), která byla vyvinuta jako způsob, jak sledovat
komplexní jevy v moderním technologickém světě, kde lidé nejsou uzavřeni
v ohraničeném prostoru lokální komunity a kde komplexní jevy existují současně na
různých místech, v různých časech, a napříč více rámci a logikami. V tomto přístupu
proto sledujeme transformační projekt napříč mnoha různými situacemi a událostmi,
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v nejrůznějších dokumentech (od oficiálních zápisů z práce týmů po osobní
dokumentaci uživatelů) – všude tam, kde se projekt odehrává.
Takový způsob analýzy si klade za cíl porozumět tomu, jak a s jakými výsledky se
v procesu inovace něčeho prakticky dosahuje. Nabízí možnost ukázat a popsat různé
pozice, různé způsoby jednání, strategie rezistence či argumenty, které se objevují
v průběhu sledované změny. Důležitý je tu analytický důraz: nedokumentujeme tu ani
tak samotnou různorodost, jako její zvládání. Různorodost je tu předpokladem. Ví o ní
i sami aktéři – mluví o ní. A prakticky s ní pracují, což je přesně to, co nás zajímá.
Mezi základní principy našeho výzkumného přístupu patří požadavek neurčovat
dopředu, které prvky a kteří aktéři transformace hrají významnou roli (protože to
nemůže být z povahy věci dopředu definitivní), a také požadavek následovat aktéry
tam, kam nás sami zavedou. Pomocí rozhovorů, zúčastněného pozorování a analýzy
dokumentů sledujeme aktéry v kontextech jejich každodenních praktik.
V tomhle naše pozornost nutně zahrnuje jak technické, tak sociální prvky. Jak
manažerské postupy, tak sociální strategie zvládání prvků, nutných pro realizaci. Jde
nám tudíž o praktické postupy a techniky realizace projektu. Realizace má v sobě
vepsáno, oč jí jde – o to, přidat idejím na reálnosti. Jenomže to se neděje přímočaře a
jednoduše, nýbrž klikatě a složitě (jak všichni účastníci projektu od začátku vidí).
Projekt se uskutečňuje - nabývá více na skutečnosti - jen tehdy, když se úspěšně
vypořádává s kontroverzemi, které jsou nutně jeho součástí. A právě rozvětvenou
trajektorii projektu (jakožto procesy zvládání kontroverzí) chceme sledovat.

4. Data: sběr, správa a analýza
Během prvních tří měsíců jsme předběžně mapovali terén a připravovali strategii
sběru dat. Připravili jsme nezbytné pomůcky pro získávání a zpracování dat (formulář
souhlasu s rozhovorem, strukturu archivu pro ukládání dat, software pro zpracování
zvuku a software pro přepis, způsob zápisu polních poznámek a zápisu a přepisu
rozhovorů). Dál jsme oslovili partnery v projektu se žádostí o rozhovor, připravili jsme
si sadu otázek pro polostrukturované rozhovory, zformulovali jsme předběžný
seznam konkrétních témat ke sledování a rozvrh rozhovorů a pozorování.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

6

Od druhého měsíce jsme pak průběžně sbírali kvalitativní data o průběhu projektu. Ve
sběru dat jsme nakonec pokračovali až do března 2011 tak, aby analýza mohla
postihnout celé období projektu. Shromážděná data se dělí na dva hlavní okruhy:
a) Data z terénu (rozhovory s uživateli, pracovníky, managementem ústavů,
záznamy z pozorování v organizacích při seminářích, poradách, schůzkách
pracovních týmů, výpisky z osobní dokumentace vybraných uživatelů, nebo
soubory týkající se obecních bytových politik) – celkem 937 normostran
poznámek a přepisů (viz Příloha 1)
b) Data, která vznikla jako součást projektu i před ním (koncepční materiály
Kraje, výstupy z minulých projektů, původní projektová dokumentace
individuálního projektu, zápisy ze schůzek pracovních týmů, strategické plány,
individuální plány uživatelů, metodiky a jiné) – tento soubor obsahuje další
stovky stran.
Během celého projektu jsme prováděli pozorování projektových aktivit (setkání
realizačního týmu, expertního týmu, workshopy, kulaté stoly, práce transformačních
týmů, seminář strategického plánování, konzultace rozvojových plánů ústavů, práce
v chráněném bydlení apod.) a dělali jsme rozhovory s aktéry projektu (s pracovníky
organizací i s uživateli služeb).
Při analýze trajektorií vybraných uživatelů jsme navštívili všechny ústavy v době
přípravy stěhování uživatelů do komunitních služeb. Provedli jsme rozhovory
s asistenty přechodu a s klienty odcházejícími z ústavů. Bylo vybráno pět „případů“
pro detailní analýzu životních drah. Sebrali jsme data ke všem případovým studiím
(jako např. podrobný rozhovor s klientem, data z osobní dokumentace, veškeré
informace ze zápisů schůzek transformačních a expertních týmů). Úspěšně jsme (až
na jeden případ) vyjednali s uživateli i s jejich opatrovníky souhlas s přístupem
k osobní dokumentaci.
Při práci na mapování postojů a motivací obcí k poskytnutí bytů pro potřeby
transformace jsme prošli informace na toto téma v doposud shromážděných
rozhovorech a provedli zacílený rozhovor s koordinátorem transformace.
Výsledkem je neveřejný archív dat obsahující přepsané nahrávky rozhovorů, zápisky z
nenahrávaných rozhovorů, terénní poznámky z pozorování a dále sadu dokumentů
vzniklých v rámci projektu nebo se k projektu vztahujících.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
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Průběžně jsme se seznamovali s obsahem všech dokumentů a orientovali se v
plánovaném průběhu projektu a v jeho dalších souvislostech (další transformační
procesy v Karlovarském kraji i v ČR). Současně se sběrem dat probíhala první
analytická čtení a komentování dat: identifikovali jsme klíčová témata, tak jak se
v procesu projektu ustavovala a vyjednávala, a dokumentovali jsme jejich vývoj. Po
dohodě s realizačním týmem projektu jsme namísto přehledů plnění analytické práce
na jednáních realizačního týmu prezentovali dílčí analytické výstupy s cílem
poskytovat zúčastněným reflexi toho, co všechno a jakým způsobem hraje ve vývoji
projektu roli. Průběžné výstupy, které jsme v průběhu projektu prezentovali, jsou
tyto:
- v únoru 2010 jsme realizačnímu týmu projektu představili první analytickou
črtu, v níž jsme představili kvalitativní metodologii a zaměřili se na to, jak
vypadá analýza zvládání napětí v projektu na příkladu různých pojetí rizik, s
nimiž je spojován odchod uživatelů z ústavů,
- v dubnu 2010 jsme realizačnímu týmu představili druhou analytickou črtu
„Komplexní vztahy ovlivňující výběr klientů pro odchod z pobytových služeb,
- v září 2010 jsme realizačnímu týmu představili třetí analytickou črtu „Co je to
transformace v transformačním projektu: ‚velké přechody‘“, která shrnula
výsledky průběžné zprávy,
- v únoru 2011 jsme na setkání realizačního týmu prezentovali čtvrtou
analytickou črtu „Jak se transformují klienti: „malé přechody“ a kvality života
uživatelů sociálních služeb“ představující analýzu individuálních trajektorií
uživatelů odcházejících z ústavů.
V srpnu 2010 jsme také odevzdali průběžnou zprávu do vnitřního připomínkového
řízení. Získali jsme tak reflexi analytických výsledků a kvality výstupu. Tato průběžná
zpráva byla přijata a schválena zadavatelem. Na konci ledna 2011 jsme odevzdali
k vnitřnímu připomínkovému řízení první verzi této závěrečné zprávy. Její finální verze
byla odevzdána v březnu 2011.

5. Obsah závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva se skládá z metodologického úvodu (oddíl I.), dvou oddílů
případových studií (II. a III.) a ze závěrečného oddílu (IV.)
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Oddíl II. mapuje proces transformace služeb v Karlovarském kraji („velké přechody“).
Zde se zaměřujeme na aktéry a jejich vztahy coby prostor, kde se transformace
prakticky odehrává. Analýza sleduje, jak specifické vazby vedou ke specifickým
výsledkům. Zvláštní pozornost věnujeme situacím nejistoty či kontroverzí, v nichž se
„vyjednává“ úspěšnost či neúspěšnost jednotlivých kroků procesu změny i samotné
cíle transformace. Součástí oddílu věnovaného projektu transformace je také kapitola
o roli obcí při vyjednávání možností obecního nájemního bydlení.
Oddíl III. je studií trajektorií přechodu konkrétních uživatelů. Mapuje uzlové momenty
životních drah pěti vybraných lidí v ústavní péči a sleduje, k jakým změnám docházelo
v životech uživatelů v souvislosti s tím, jaké se jim dostávalo péče, a k jakým změnám
dochází při jejich odchodu do komunitních služeb. V rámci této studie také sledujeme,
jak se prakticky v péči uskutečňují různé kvality života.
Ve čtvrtém, závěrečném oddíle se ptáme, co si z takto rekonstruované komplexnosti
„velkých“ i „malých“ přechodů lze vzít pro konceptuální uvažování o transformaci
systému péče.
9
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oddíl II.
Co je to transformace v transformačním
projektu: „velké přechody”
1. Úvod
V tomto textu se budeme zabývat otázkou, jak se v transformačním projektu
Karlovarského kraje realizuje transformace. Jde nám o sledování toho, jak se
transformace vyvíjí v průběhu uskutečňování projektu. Transformace, její konkrétní
cíle, ale i její smysl a celková představa o ní, se totiž proměňuje v průběhu toho, jak se
z konceptu na papíře (v textu projektového zadání na začátku léta 2009) stává
skutečnost, v níž figuruje čím dál tím víc různorodých aktérů: konkrétní uživatelé
služeb, profesionálové, opatrovníci, zaměstnanci úřadů, služby, posudky sociálních
pracovníků a lékařů, budovy, tabulky s indikátory změny, peníze, byty, postele,
nádobí… (a samozřejmě i další texty s dalšími koncepty změny).
Zjišťujeme, že v karlovarské transformaci se klade zpočátku důraz na transformaci
pobytových služeb. Nejde o nic menšího, než o praktické řešení otázky, jestli zachovat
stávající krajské (ústavní) služby zařazené do projektu nebo ne. Toto je rámcová
otázka, někdy zcela otevřeně nastolená (jako v případě volání po stop stavu a
nepřijímání dalších uživatelů do domovů pro osoby se zdravotním postižením), někdy
řešená jako související problém (jako když mají uživatelé možnost odejít a někteří
opatrovníci by raději, aby zůstali). Od prvních dnů projektu se jedná o otázku
mnohovrstevnatou, kterou stejní aktéři řeší více způsoby.
Ve svojí analýze budeme sledovat, jak uskutečňování transformačního projektu chtě
nechtě přináší posuny v celkovém konceptu transformace. Přitom je ale nutné držet
jej dostatečně a prokazatelně propojený s původní myšlenkou - aby pořád šlo o
transformaci péče a ne už o něco jiného (třeba o pouhé přestěhování některých
uživatelů z místa na místo). Dělat transformaci na jedné straně znamená vytvářet
předěl, nespojitost, diskontinuitu. Něco starého má zaniknout, něco nového se má
vytvořit. Ale na druhé straně tento předěl nelze vybudovat jinak, než postupnou prací
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na postupných změnách, pro něž se podaří získat maximum spojenců právě
v místech, která se mají (radikálně) změnit.
Jakkoli to zní zvláštně, výsledná diskontinuita nutně stojí na dobrých spojeních s tím,
co tu bylo dosud. Teprve tehdy, když se podaří získat co nejvíce spolehlivých
spojenců, kteří tu už jsou (a to i v místech, která jsou v rámci transformace určena
k zásadní proměně), je radikální změna možná. Kdybychom si měli dovolit formulovat
hned v úvodu jakýsi obecnější závěr, řekli bychom, že při pohledu na praxi nespočívá
transformace ani tak v rušení starého a vytváření nového, jako spíš především
v přeskupování a navazování spojenectví (a tedy v proměně) těch prvků, které už jsou
ve hře. Právě na proces vytváření různorodých koalic v průběhu zvládání napětí
v transformačním projektu - a v souvislosti s tím i na proměny těchto prvků stejně
jako na proměnu samotného konceptu transformace - se zaměříme v následující
analýze.

2. Jak vypadá transformace v dokumentech na začátku projektu
Shrnutí kapitoly


Idea transformace, vtělená do projektových dokumentů v červenci 2009 vypadá
takto: transformace spěje ke vzniku nových typů komunitních služeb a k rušení
velkokapacitních ústavů.



V otázce cílů transformace se předpokládá „shoda“ všech zúčastněných aktérů (byť
by šlo o pasivní participaci).



S prvními kroky realizace projektu se z různých stran začíná ozývat nesouhlas a
ukazuje se, že předpokládaná koalice prvků v praxi sama od sebe nefunguje.

V roce 2008 zpracoval Karlovarský kraj individuální projekt "Poskytování sociálních
služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele příprava transformace“. Kraj získal na tento projekt peníze z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu ČR
a v roce 2009 vyhlásil veřejnou zakázku s názvem: „Vzdělávání, příprava a realizace
transformace pobytových služeb“. Jak v názvu individuálního projektu, tak v názvu
veřejné zakázky se zmiňuje transformace. Co přesně se transformací myslí?
Veřejná zakázka klade na uchazeče následující požadavek: má navrhnout
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„metodiku přípravné a realizační fáze přechodu klientů z tradičních ústavů do
chráněného nebo samostatného bydlení. (…) Pilotně ověří navrženou metodiku
v 5 ústavech, které vytipuje Karlovarský kraj.“
V tomto požadavku se tedy předpokládá, že transformace ústavů spočívá
v postupném odchodu klientů do jiných typů služeb. O budoucnosti ústavů se tu
přímo nehovoří, ale pokud bychom předpokládali, že alespoň část klientů odejde,
znamenalo by to redukci nebo i uzavření alespoň některých z ústavů.
Dodavatel veřejné zakázky, o.s. Instand, jde ve formulaci cíle transformace o něco dál
a definuje jej v projektové nabídce následovně:
„Ústavy sociální péče byly sice dle zákona o sociálních službách zaregistrovány
jako domovy pro osoby se zdravotním postižením, po letech zaměření na plošné
poskytování ústavní péče, kdy byli lidé izolováni od vnějšího světa ve speciálně
nepřirozeně vyčleněných budovách, nuceni se přizpůsobit velké skupině lidí a
pravidlům pro provoz specifických pracovišť, nemohou požadavky stávající
legislativy naplňovat. Česká republika se proto přihlásila k myšlence
transformace pobytových služeb prostřednictvím dokumentu Koncepce podpory
transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb,
poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění
uživatele do společnosti, který byl přijat vládou ČR na základě usnesení ze dne
21. února 2007 (MPSV 2006). Cílem transformace pobytových sociálních služeb
pro osoby se zdravotním postižením, především mentálním a duševním, je
vytvořit koordinovanou síť služeb umožňující těmto lidem život v přirozeném
společenství a minimalizovat dosud preferovaný způsob poskytování sociální
služby v kolektivních pobytových zařízeních.“
A na jiném místě:
„Bydlení, domov, pocit vlastního soukromí a prostoru je pro každého člověka
velice významnou potřebou a je tedy pochopitelné, že transformace ústavních
zařízení začíná právě řešením této oblasti – přestěhováním klientů do
chráněných nebo jiných forem bydlení. Konečný cíl transformace ústavních
služeb vnímá předkladatel (o.s. Instand) jako život lidí s postižením srovnatelný
se životem vrstevníků bez postižení ve všech ostatních oblastech života.“
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
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Z těchto formulací vyplývá, že zrušení ústavů a jejich nahrazení jinými formami
(komunitních) služeb je smysluplným cílem transformačního procesu.
Text veřejné zakázky i text nabídky dodavatele na realizaci této zakázky tedy společně
předpokládají, že transformace spěje ke vzniku nových typů komunitních služeb a
k rušení domovů pro osoby se zdravotním postižením. Právě takto vypadá idea
transformace, vtělená do výše uvedených dokumentů, v červenci 2009, kdy se začíná
veřejná zakázka Karlovarského kraje realizovat.
Text nabídky o.s. Instand k realizaci veřejné zakázky předpokládá v otázce cílů
transformace shodu, byť by třeba mělo jít jen o pasivní souhlas. Optikou projektu
vidíme poměrně neproblematickou koalici zástupců kraje (budou se aktivně
zapojovat do projektu), krajských Zásad rozvoje sociálních služeb (kde se hovoří o
transformaci), ministerské Koncepce podpory transformace pobytových sociálních
služeb v jiné typy sociálních služeb (dává deinstitucionalizační rámec transformačním
snahám v České republice), domovů pro osoby se zdravtoním postižením (které
založí vlastní „transformační týmy“ a jejichž pracovníci se budou vzdělávat o
komunitních službách), uživatelů (kteří si buď přímo sami přejí z ústavu odejít, nebo
má být jejich odchod jediným způsobem naplnění jejich potřeb, prokazatelně
zjištěných v individuálním plánování), jejich příbuzných (s nimiž se v textu projektu
počítá jako se zdrojem podpory v komunitě), externích konzultantek (které mají
pomoci s plánováním transformačních kroků v ústavech), bytů (které se budou
postupně získávat od obcí), stejně jako komunitních služeb (které bude potřeba
v rámci projektu jednak vytvořit, a jednak začít využívat těch stávajících).
Schéma 1: Pozice aktérů, předpokládané v nabídce o.s. Instand
Externí
konzultantky
Kraj
Uživatelé

byty

Zásady
rozvoje

Komunitní
služby

Koncepce
MPSV

Příbuzní

Ústavy

Zachování

Aktivní

Pasivní
Zrušení

Přestože průběh spolupráce zúčastněných aktérů nemusí být jednoduchý,
předpokládá se jejich alespoň částečná připravenost k účasti v transformačním
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
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projektu. S prvními kroky realizace projektu se z různých stran začíná ozývat
nesouhlas a objevují se prvky, které transformaci jako projekt směřující k zavírání
ústavů zpochybňují. Ukazuje se, že tato koalice v praxi sama od sebe nefunguje.
Tomuto vývoji se věnujeme v dalších kapitolách.

3. Transformace v praxi na začátku projektu: aktéři a první napětí
Shrnutí kapitoly


Aktéři v počátcích projektu mají oproti předpokladům projektu různá očekávání,
zastávají různé pozice a jejich propojování a případná vzájemná souhra je v začátku
projektu spíš velkým úkolem než výchozím stavem.



Z této nesourodosti a plurality směrů, představ, činů vyplývají napětí, která musí
projekt zvládat.



Aktéři, jejichž různorodé pozice produkují tato napětí, jsou následující: externí
konzultantky, zástupci Kraje, krajské Zásady rozvoje, příbuzní, ústavy, sami klienti,
příspěvek na péči a získávané byty.
14

V této kapitole popíšeme, jak jednotliví aktéři hned od počátku projektu reagují
na roli, kterou jim připisuje pojetí transformace obsažené v projektové dokumentaci.
Od začátku se totiž objevují situace a v nich napětí a nesouhlasy s touto rolí, plynoucí
z různých představ a přístupů k věci. Uzavřené ústavy jako výsledek transformace se
sice objevují v plánech i obavách řady účastníků procesu, pro některé z nich je to ale
nepřijatelná varianta. V této kapitole stručně shrnujeme, jaké různé pozice jednotliví
aktéři zastávají. V průsečíku různých představ a přístupů k věci se formují první
situace napětí, které projekt musí nějakým způsobem zvládat. (V dalších dvou
kapitolách se pak budeme věnovat detailněji dvěma kontroverzím: kontroverzi
ohledně toho, kdo má odejít z ústavů, a kontroverzi ohledně celkového směřování
transformace, které v průběhu projektu vyvstaly a musely být nějakým způsobem
zvládnuté.)
Externí konzultantky (angažované ke spolupráci s pěti ústavy zapojenými do
projektu) vstupují do projektu s poměrně jasnou představou o potřebě
deinstitucionalizace. V tomto pojetí se děje s ústavní péčí něco zásadního: výsledkem
mají být neústavní sociální služby pro všechny klienty, individuální plánování
(založené na hodnocení potřeb) pro všechny jako základní stavení kámen jakékoliv
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
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transformace, to všechno rámované konceptem občanského principu, který v opozici
k medicínskému pojetí postižení mluví o nároku každého občana s postižením na
kvalitní podporu v přirozeném prostředí. Současně konzultantky vidí vyvedení oněch
dvaceti lidí z ústavů jako důležitý první krok. I po téměř dvaceti letech debat o české
transformaci je to chápáno jako pionýrský počin. Má se za to, že tento krok přinese
pozitivní zkušenosti a umožní tak další transformaci. Konzultantky pracují samostatně
s jednotlivými ústavy. Dohromady se scházejí jako „expertní tým“, který je jednou z
pracovních skupin projektu. Expertní tým má koncepční a plánovací roli. Má například
pracovat na návrhu strategie, která bude vodítkem pro přechod klientů z ústavů do
komunitních služeb v dalších fázíchtransformace. Jako takový řeší koncepční otázky
směřování transformace.
Karlovarský kraj se přidělením veřejné zakázky v dlouhodobém koncepčním
směřování také přihlásil k deinstitucionalizaci. Individuální krajský projekt je
nástrojem racionalizace a plánování tohoto procesu: „Obsahem předkládané veřejné
zakázky jsou kromě analytických prací především vzdělávací aktivity pro pracovníky
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a příprava transformačního procesu
rezidenčních služeb v Karlovarském kraji.“ Projekt stanovuje kroky směřující
k postupnému odchodu klientů z ústavů do komunitních služeb. V prvním kroku se
má z ústavů do kumintních služeb přesunout 20 lidí a mají se připravit další, má
vzniknout metodika takového přechodu, která by měla využití i později. Postoj kraje
k transformaci jako rušení ústavů je ale vícerozměrný. Kromě aktivního přístupu,
který Kraj potvrzuje zadáním a financováním projektu transformace, je Kraj zároveň
opatrný. Mluví se o negativních dopadech transformace, jako je propouštění
zaměstnanců. Tyto prvky jsou chápané jako součást zavírání ústavů a proto
transformace vzbuzuje také obavy. Pracovnice krajského úřadu Karlovarského kraje
hovoří o komplikovaném procesu a zdůrazňují nemožnost stanovit dopředu
konkrétně, kdy a které ústavy se budou zavírat, i s ohledem na politickou citlivost celé
věci.
Krajský dokument z roku 2006 „Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji
pro období let 2007 – 2017“ (v příloze Analýza rozvojových plánů) sice stanovuje řadu
„transformačních kroků“, týkajících se ústavů zařazených do současného
transformačního projektu, všechny ústavy však doporučuje „zachovat v krajské síti
sociálních služeb“, přestože navrhuje např. i „útlum služby“ a „stop stav“. Dokument,
jak budeme v dalším textu sledovat, umožňuje několikerý výklad. Zatímco externí
konzultantky jej chápou jako oporu pro směřování k zavírání ústavů, pracovníci
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
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ústavů nikoli. V debatě v jednom z domovů říkají pracovnice na otázku externí
konzultantky, jak vnímají svůj rozvojový plán z roku 2006: „To už nesedí, posunulo se
to jinam. Původně byl záměr zrušit zařízení. Ze začátku to tak vypadalo: tohle je malé
zařízení, je potřeba to zlikvidovat, preferovaly se ty giganty. Vy jste malí, vy jste v lese,
tak se to zruší. Ale dneska je to jinak. Kraj si představuje, že sem budou přicházet lidi
s mentálním a kombinovaným postižením, 3. a 4. stupeň postižení.“ Takový výklad lze
o znění Zásad do jisté míry opřít.
Ústavy také nelze považovat za oporu a snaživého aktéra deinstitucionalizačních
snah. Hned z úvodních setkání koordinátora transformačních týmů s vedením ústavů
vyplynulo, že jejich představy o změnách vůbec k deinstitucionalizaci nevedou: v
DOZP Sokolík plánují přestavbu a zvýšení počtu klientů, v Lubech se o útlumu a
uzavření neuvažuje, v Mnichově mají ke změnám rezervovaný postoj, v DOZP Aš sice
uvažují o ukončení činnosti, ale plánují přestěhovat svoje klienty do jiných ústavů. Ani
s pomocí školení a plánování v posledních letech se nepodařilo dosáhnout toho, aby
ústavy aktivně (nebo aspoň pasivně) přijímaly roli deinstitucionalizující se instituce.
O obyvatelích DOZP se toho na začátku projektu moc neví. Projektové dokumenty a
debaty konzultantek samosebou roli klientů předjímají. Jsou klíčovým tématem
plánování a vznikajících kontroverzí. Avšak klienti jako konkrétní lidé vstupují do
projektu až od října 2009. Do té doby figurují jako počty abstraktních jednotek v
indikátorech projektu, a jako jednotka organizace práce vystupují v debatách o
nejvhodnějším způsobu výběru první kohorty dvaceti klientů. Už v této fázi se ale
objevují první náznaky jejich možného nesouhlasu. Mluví se o tom, že ne všichni
klienti budou chtít odejít. Jsou „institucionalizovaní“, zvyklí na „zlatou klec“.
Příspěvek na péči (PnP) je téma, které se v psaném projektu sice neobjevuje, ale záhy
se o něm začíná mluvit jako o problému. Dopředu se docela samozřejmě počítá
s příspěvkem jako se způsobem spolu-financování komunitních služeb. Koneckonců,
k tomu byl také PnP vytvořený. Jako individualizovaný příspěvek na péči má přispět
k tomu, aby si uživatelé služeb mohli pomocí přímé platby vybírat mezi různými
službami. Jako prostředek zajištění vhodné péče se však PnP problematizuje. Jednak
hned ze začátku projektu tam, kde se plánuje přechod uživatelů bez přiznaného
příspěvku na péči, a jednak – později - v případě uživatelů s nejvyšší mírou závislosti
(a tedy i s nejvyšším příspěvkem). V prvním případě není zřejmé, jak bez příspěvku na
péči financovat například chráněné bydlení. Ve druhém případě se ukazuje, že bude
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

16

třeba přehodnotit způsoby financování 24-hodinové péče, jelikož i s maximální výší
příspěvku na péči lze zaplatit jenom pár hodin podpory denně.
Pokud jde o vztah bytů k ideji transformace jako takové, je jejich role od začátku
těsně propojená s deinstitucionalizací. Ať jsou byty malé nebo velké, ať jsou v jedné
lokalitě nebo rozptýlené, jde vždy o místa, kam se budou stěhovat lidé ven z ústavů.
Jsou to pokaždé místa života v komunitě. Byty, které má projekt na začátku, nabídlo
k dispozici město Sokolov. Jsou v objektu domu s pečovatelskou službou v centru
města. Tato nabídka je však v několika ohledech problematická. Předvýběr bytů bez
účasti klientů není plně v souladu s principy individuálního plánování. Toto napětí je
zvládnuté odkazem ke zkušenostem z podobného projektu v jiném regionu. Tam sice
individuální plánování předcházelo hledání bytů, ale klienti přitom nakonec stejně
naráželi na nemožnost přestěhovat se do zvolených míst. Jejich rodiny nebyly pro,
nebo ve vybraných lokalitách chyběly návazné služby. Tato zkušenost konzultantek
ukazuje, že ani „učebnicový“ postup nemusí zaručit pozitivní výsledek. A naopak,
obrácená posloupnost (napřed výběru bytů a poté individuální plánování) nemusí
nutně vést k negativním výsledkům, pokud se do ní individuální přístup zapracuje.
Podle této představy se lidem sokolovské byty nabídnou, a oni si pak řeknou, jestli
připadají v úvahu nebo nikoliv. Ponechání rozhodnutí na jednotlivci je strategií, jak
v daných podmínkách posílit individualizaci procesu přechodu. A průběh projektu
dává konzultantkám zapravdu. Někteří klienti nabídku bydlení v Sokolově přijmou, jiní
ne. A pro ty se hledají další možnosti, které kombinují individuální volby a místní sítě
návazných služeb.
Opatrovníci jsou dalším aktérem, který se problematizuje až v průběhu projektu.
Dříve bývalo obvyklé, že roli opatrovníka na sebe brali pracovníci ústavů. Od doby
platnosti zákona 108/2006 Sb. se tato praxe změnila. Většinu opatrovníků dnes tvoří
obce (pracovníci sociálních odborů k tomu určení), anebo příbuzní. A právě role
příbuzných se v projektu ukazuje být komplikovanější. Příbuzní jsou v pojetí
komunitně orientovaných sociálních služeb pozitivním zdrojem neformální podpory.
To je odlišné pojetí od ústavní péče. Ta pro své fungování příbuzné nijak zásadně
nepotřebuje. Příbuzní tam figurují hlavně jako iniciátor přesunu do ústavu.
Transformující se sociální služby naproti tomu potřebují ke spolupráci aktivní
příbuzné svých klientů, potřebují je jako každodenní součást života uživatelů. V další
kapitole věnujeme pozornost roli opatrovníků z řad příbuzných, která byla nová pro
transformační projekt, a kde se mnozí opatrovníci stali s pomocí medicínské logiky
péče na nějaký čas překážkou přechodu vytipovaných uživatelů mimo ústavní služby.
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Ministerská „Koncepce podpory transformace pobytových služeb v jiné typy
sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující
sociální začlenění uživatele do společnosti“ (MPSV 2006) figuruje jako argument
v textu nabídky o.s. Instand, ale v začátku projektu se nikde jeho význam
nezdůrazňuje. Zásadním aktérem se tento dokument stane až v kontroverzi ohledně
cíle krajské transformace, které se budeme věnovat níže.
Schéma 2: Rozlišení pozic v prvních měsících projektu
Ústavy
Příbuzníopatrovníci

Zásady
rozvoje

Uživatelé

Externí
konzultantky

Kraj

Aktivní

PnP

Koncepce
MPSV

Zachování

byty

Pasivní
Zrušení

Jak je vidět, různí aktéři zaujímají různé pozice a jejich propojování a případná
vzájemná souhra je v začátku projektu spíš velkým úkolem než výchozím stavem.
Z této nesourodosti a plurality směrů, představ, činů vyplývají napětí. Ze srovnání s
prvním schématem v kapitole 1 lze vidět, že pozice aktérů jsou rozptýlenější a
směřování ke zrušení ústavů je mnohem méně jednoznačné. Objevují se protichůdné
plány, zdrženlivost, nesouhlas.

4. Kdo může odejít a kdo by měl zůstat: dva argumenty pro ústavní
péči
Shrnutí kapitoly
 Z hlediska některých aktérů je ústavní péče pro lidi s mentálním postižením
nejvhodnější. Sledujeme dvě situace, v nichž se mobilizují argumenty na podporu
ústavní péče.
 První je situace nesouhlasu opatrovníků – rodinných příslušníků s odchodem jejich
opatrovanců z ústavů. Druhá je situace plánování odchodu klienta s komplexními
potřebami z DOZP Aš. V obou se odráží medicínská logika, podle níž jsou problémy
lidí s mentálním postižením v zásadě zdravotní povahy a nejvhodnější péčí je pak
péče v ústavu.
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 Medicínská logika ve svojí všeobecné verzi (všichni mentálně postižení patří do
ústavu) dnes přežívá zejména mimo profesionální kruhy. Lze ji nalézt právě v
námitkách některých opatrovníků proti odchodu klientů z ústavu.
 Mezi mnoha profesionály v pomáhajících profesích je naopak rozšířená „zúžená“
verze medicínské logiky, která říká, že ústavní péče je vhodná jen pro lidi
s komplexními potřebami.

Ve druhé kapitole jsme popsali vizi projektu jako vizi takového procesu, v němž
všichni aktéři relativně neproblematicky přispívají k postupné deinstitucionalizaci.
Třetí kapitola se pak věnovala prvním napětím a nesouhlasům, které se objevily s
počátkem realizace projektu. V této kapitole u nesourodostí a nejednoznačností
v otázce zavírání ústavů setrváme a zaměříme se detailněji na zastánce ústavní péče a
zvláště na to, jakým způsobem formulují potřebnost ústavní péče. Identifikujeme dvě
takové situace, v nichž aktéři obhajují ústav jako vhodnou formu péče.
První situace je kontroverze ohledně nesouhlasu opatrovníků z řad příbuzných klientů
s odchodem jejich opatrovanců z ústavu. V této situaci se dostávali do rozporu
opatrovníci na straně jedné s klientkami a profesionálkami (jak konzultantkami, tak i
pracovnicemi ústavů) na straně druhé.
Druhou situací je výběr uživatelů pro přechod v DOZP Aš, kde se začalo pracovat
rovnou s uživateli s nejvyšší mírou potřeb. V kontroverzi stanuly na jedné straně
konzultantky a na druhé straně pracovníci ústavu. Spolu s nimi se za ústavní péči
postavily i další prvky - příspěvek na péči a krajské Zásady rozvoje. Ty se ukázaly být
nedostatečně silnými oporami pro odchod uživatelů s komplexními potřebami a
v těchto konfrontacích spíše podporují zastánce zachování ústavů.
4.1. Argument první: ústav je pro (všechny) lidi smentálním postižením to nejlepší
Prvním překvapivým nesouhlasem s předpoklady a směřováním transformačního
projektu se stala pozice řady příbuzných a zejména pak těch, kteří jsou zároveň v roli
opatrovníků. Projektové zadání téma opatrovníků–rodinných příslušníků nezmiňuje.
Jako problém se z pohledu projektu objevují až v prvních měsících realizace
transformace, konkrétně na prvním společném setkání konzultantek a pracovnic
ústavů v říjnu 2009. V debatě o tom, jaká jsou očekávání a jaké formy spolupráce se
budou ustavovat, pracovnice z DOZP Luby říkají, že od projektu mimo jiné očekávají
pomoc s přesvědčováním opatrovníků, aby souhlasili s přestěhováním svých
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opatrovanců mimo ústav. V té době době mají v DOZP Radošov s opatrovníky
podobné zkušenosti. Zmiňují, že obce jsou v roli opatrovníků lepší, méně problémoví.
V nadsázce říkají, že opatrovníci z obce podepíší cokoliv. V obou případech pracovnice
naznačují, že mnozí z příbuzných mají s plánovanými změnami problém. Znamená to
pro ně víc cestování, ale hlavně jsou přesvědčení, že klienti mají v ústavech všechno,
co potřebují, a že lidé s postižením přece do ústavů patří.
Problém s opatrovníky-příbuznými vypadá značně vyhroceně v březnu 2010 v DOZP
Luby. Pracovnice jsou zklamané a skeptické, zdá se, že ani jedna z klientek, které
chtějí odejít, nezíská formální souhlas od svého opatrovníka. Principy komunitní péče
nabádají k co největšímu zapojení opatrovníků do procesu plánované změny, aby
sami viděli přínos pro svoje opatrovance. To se však nedaří. Konzultantky i pracovnice
ústavů mluví o tom, že odmítavý postoj je často spojený s nedostatkem informací a
důvěry. Jindy se negativní postoj opatrovníků formuje jako odpovědnost za zdraví
opatrovanců. Jenže při bližším pohledu se ukazuje, že jde o odpovědnost, která není
úplně na místě. Někteří opatrovníci mají představu, že nesou odpovědnost za každý
detail v životě opatrovanců. Jako nejbezpečnější cestu volí plošnou minimalizaci rizik
spojených s běžnými situacemi. To ale vede ke snížení příležitostí k běžným situacím,
které jsou v rámci transformace ceněné jako zdroj učení i jako součást normální
každodennosti.
Už o dva měsíce později však přináší intenzivní práce na tomto problému pozitivní
změnu. Se všemi vybranými klientkami se dál pracuje a stejně tak se pracuje s jejich
opatrovníky. Strategií je více. Pro opatrovníky byl například zorganizován seminář s
právníkem specializovaným na oblast samostatného života a sociálního začlenění.
Cílem semináře bylo některé obavy rozptýlit, jiné ukázat jako přehnané. Pro krajní
případy se uvažuje i o změně opatrovníka. V květnu už některé opatrovnice říkají, že
projektu věří a podpoří ho.
Argument některých opatrovníků, že ústav je pro jejich opatrovance (a konsekventně
pro všechny lidi s postižením) to nejlepší řešení, protože jim dává jistotu a bezpečí,
neobstojí proti koalici profesionálů z ústavů, samotných klientů, konzultantek,
ministerské Koncepce, ale i krajských Zásad, které vylučují poskytování ústavní péče
lidem se stupněm závislosti I a II. Je představitelné, že v konkrétních případech může
být postoj příbuzných-opatrovníků vážnou překážkou odchodu toho či onoho klienta.
Celkově však zřejmě nebude hrát roli zásadní překážky transformace, protože se
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jedná o problém, který se týká jen části klientů. Zároveň se tento problém bude měnit
s tím, jak se budou vyvíjet nové možnosti podpory v komunitě.
Schéma 3: Aktéři, kteří se při výběru klientů pro odchod ukázali jako nejaktivnější zastánci
ústavní péče I.
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4.2. Argument druhý: ústav je vhodný (jenom) pro uživatele s velkou mírou
potřebné podpory
Argument, že lidé s postižením patří do ústavů, je obměnou staršího konceptu, který
tu nazýváme medicínská logika péče. Podle ní jsou problémy lidí s mentálním
postižením v zásadě zdravotní povahy. Všichni lidé s postižením patří do ústavů, kde
se jim dostane vhodné ošetřovatelské péče. Tato představa se ale před čtyřiceti lety
v řadě zemí začala zpochybňovat. Moderní komunitní péče, která argumentuje
lepšími výsledky pro uživatele a zlepšením kvality života, vyrostla právě na těchto
pochybách. Obavy a neochota mnoha rodin slyšet na argumenty o výhodách
komunitní péče zajímavým způsobem ukazují, jak se medicínská logika za desetiletí
transformačních snah vyvinula. Situace, kdy pracovnice ústavů přemlouvají rodiny,
aby podpořily své opatrovance v přechodu do komunitního bydlení, je toho prvním
dokladem. Medicínská logika ve svojí všeobecné verzi dnes přežívá zejména mimo
profesionální kruhy. Lze ji nalézt právě v námitkách některých opatrovníků. Velmi
silně se projevuje také ve veřejných debatách a komentářích na téma života
s postižením, jak se ukazovalo například v kauze klecových lůžek (viz Kocman 2009).
Mezi profesionály, kteří jsou v pomáhajících profesích nějak zapojeni, však tuto
obecnou verzi medicínské logiky (vztahující se na všechny osoby s postižením)
nenajdeme. Naopak je mezi profesionály rozšířená „zúžená“ verze medicínské logiky,
která říká, že ústavní péče je tou nejvhodnější pro lidi s velkou mírou potřebné
podpory.
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DOZP Aš byl jedním z ústavů zařazených do transformačního projektu. Všichni
uživatelé DOZP mají komplexní potřebu podpory, která vyžaduje podporu 24 hodin
denně. Medicínská logika se objevuje v úvodních debatách o smyslu projektu (na
prvním setkání transformačních týmů v říjnu 2009) a zejména později, v debatě
ohledně potřeb pana A, uživatele, jehož přechod se plánoval, ale nebyl nakonec
realizovaný. Externí poradkyně vypracovala alternativní individuální plán, ve kterém
navrhovala, aby se pan A zkusil učit chodit bez plen. Pracovníci DOZP při diskusi nad
plánem namítali, že v tomto případě přece není problém nedostatek nácviku, ale
klientova idiocie. Učení podle nich v tomto případě nemá význam, nikam nevede.
Podobných přerámování, kdy se odkazuje k medicínsky definované „podstatě“
problému, je v případě pana A více. Kromě nácviku chození bez plen je v plánu
stanoven úkol naučit pana A, aby se sám oblékal. Ale on se to prostě nenaučí, zní
argument pracovníků v odkazu k těžké idiocii pana A, chybí mu potřebná kapacita.
Plán dále říká, že pan A nerad chodí na dlouhé procházky. Jenže pan A podle
pracovnic prostě nemůže chodit kvůli svému zdravotnímu stavu, nejde o jeho
rozhodnutí. Medicínská logika těchto argumentů naznačuje, že uživatelé jako pan A
jako by ani neměli sociální potřeby a zůstávali na úrovni bazálních funkcí, které
zajišťuje medicína a ošetřovatelství.
Jak to, že transformační projekt byl schopný nabídnout alternativu k nevyhnutelnosti,
se kterou pracuje medicínská logika ohledně postižení a neschopností uživatelů?
Důležitým nástrojem přerámování postižení je pro konzultantky individuální
plánování. “Plánování zaměřené na člověka”, jak se této metodě také říká, si vynucuje
určitý způsob uvažování o životě s postižením. Nejlépe je rozdíl vidět, srovnáme-li
popis pana A v medicínské logice pracovníků, s popisem pana A v jeho novém
individuálním plánu. Tento popis vzniká jinak. Je zaměřený na schopnosti, ne na
patologie, zahrnuje řadu různorodých oblastí života, nepracuje s diagnózami, ptá se,
co se dá ještě zlepšit. Pan A tohoto plánu se značně liší od pana A v dekurzu a
zdravotnické dokumentaci. Když slyšíme popis pracovníků ústavu, je nám jasné, že
pan A je smutný případ tvora, pro kterého nemá smysl žít jinde. Když naproti tomu
čteme individuální plán pana A, nechápeme, proč pan A už dávno nebydlí mimo
ústav. Díky specificky strukturovanému prostoru individuálního plánu se na
argumenty o celkové neschopnosti, charakteristické pro medicínskou logiku, ani
nedostane.
V případě DOZP Aš ale nejde jenom o debatu o individuálních potřebách pana P mezi
konzultantkou a pracovníky ústavu. Argument, že pan P nemůže z ústavu odejít, má
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oporu na více místech. Ukazuje se totiž, že nemožnost „vyvést“ alespoň jednoho z
uživatelů DOZP Aš do jiné, komunitní služby, je společný efekt limitované kupní síly
příspěvku na péči, rámce daného Zásadami rozvoje a medicínskou logikou péče,
kterou zastávají pracovníci ústavu. Věnujme se teď těmto dalším prvkům, které
přímo, i když nezáměrně, posilují argument potřebnosti ústavů pro lidi s těžším
postižením.
Strategický dokument „Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro
období let 2007 – 2017“ určuje rámec rozvoje krajských služeb. Zásady rozlišují
skupiny lidí, pro něž není vhodná ústavní péče, a skupiny, pro které je ústavní péče
stále případnou formou podpory. Jako princip rozlišení, kdo patří do první nebo druhé
skupiny, Zásady stanovují míru postižení (resp. stupeň závislosti). Uživatelé v I. a II.
stupni závislosti do ústavů nepatří. Ústavy jsou tu jenom pro stupeň III a IV. Přesněji
řečeno, Zásady to říkají nepřímo. Mluví o krajských zařízeních, ne o ústavech. Ale
současně mluví o tom, že těmito zařízeními mohou být jenom DOZP, tedy stávající
ústavní zařízení, dříve známá jako ústavy sociální péče. Ve výsledku tím Zásady říkají,
že pro lidi s vysokou mírou postižení nejsou vhodné jiné formy poskytování služeb.
Zásady v propojení se „zúženou“ verzí medicínské logiky ustavují zřetelné a závazné
limity transformace. Rušení ústavů není předmětem plánování. Ústavy mají do
budoucna důležitou roli v krajské síti služeb, právě ony mají podle této vize
poskytovat celodenní péči pro uživatele s vysokou mírou potřebné podpory. Tím je
komunitní péči vyhrazena role poskytovatele služeb pro osoby “schopnější“,
„samostatnější“.
Druhým výrazným prvkem, který neumožňoval další život pana A mimo ústavní péči,
je příspěvek na péči (PnP). PnP byl vytvořený jako nástroj větší individualizace
poskytování sociálních služeb. Nejen, že má doslova dávat uživatelům do rukou
prostředek větší volby služeb, PnP má také pomocí principu trhu hrát roli v rozvoji
služeb v dané oblasti. Předpokládá se, že zvýšená poptávka po některých službách
povede k vytvoření jejich nabídky. Praktické fungování PnP ale ukazuje, že dochází
k obdobnému efektu jako u Zásad rozvoje – pouze lidé s nižší mírou potřebné
podpory mohou odcházet mimo ústavní péči. Lidé s vysokou mírou potřebné podpory
si nemohou koupit odpovídající podporu v komunitních službách a musejí „volit“
služby, které dosáhnou na další finanční zdroje. Prakticky jsou těmito službami
existující krajské příspěvkové organizace, které kromě PnP získávají dotace od
zřizovatele a z MPSV.
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Spolu s tím, jak pokračovala snaha o vyvedení uživatelů z DOZP Aš, se měnilo
uskupení zúčastněných aktérů. V začátcích projektu se možnosti přechodu debatovaly
především mezi konzultantkou a pracovníky v Aši, kteří nesouhlasili s vyváděním
uživatelů jednak s odkazem na medicínskou podstatu jejich obtíží a jednak
s poukazem na nedostatečnost případné péče v jiném typu služby. V lednu 2010, po
zhodnocení potřeb všech uživatelů, se mluví o tom, že všichni klienti v Aši potřebují
24hodinovou podporu. Tady se konzultantka shodne s pracovníky Aše. Pracovníci
přestávají zpochybňovat smysluplnost komunitní péče pro svého klienta odkazem na
jeho idiocii a začínají spolu s konzultantkou promýšlet praktické možnosti odchodu.
Ale konzultantka se najednou nemůže dopočítat, kupní síla příspěvku na péči na
službu v komunitě nestačí. Na setkáních konzultantky a pracovníků opakovaně
docházejí k závěru, že pro tento případ nejsou v regionu služby. A kdyby byly, pan A
by si je stejně nemohl zaplatit ani s nejvyšším příspěvkem na péči. Ani kdyby žil ve
sdílené domácnosti s dalším člověkem. Pomineme-li teď otázku souhlasu
opatrovníků, bylo samostatné bydlení s 24hodinovou podporou v případě pana A
prakticky nerealizovatelné mimo jiné díky finančním tokům. Ústavy jako příspěvkové
organizace zřizované krajem mají robustnější financování z veřejných zdrojů.
Tato kontroverze má v rámci projektu dvojí vyústění. Jednak se konkrétní případ pana
A uzavře s tím, že není možné, aby v současné době odešel. A za druhé plnohodnotná
účast DOZP Aš v projektu končí – na podzim 2010 je služby administrativně sloučena
s DOZP Pata Házlov, který je zapojený do individuálního transformačního projektu
MPSV. Osudy pana A se staly součástí jiného příběhu. Kontroverze se v tomto případě
sice uzavřela, ale může se v dalších fázích transformace znovu objevit. Medicínská
logika se zobecňujícím pohledem na kvality člověka, která předpokládá, že péči o
klienty s vysokou mírou potřebné podpory nejlépe zajistí ústav, je běžná pro řadu
situací a aktérů.
Schéma 4: Aktéři, kteří se při výběru klientů pro odchod ukázali jako nejaktivnější zastánci
ústavní péče II.
Ústavy
Příbuzní- Zásady
opatrovníci

Uživatelé
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Kraj

Aktivní

PnP
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5. Napětí spojené s definicí cíle transformace
Shrnutí kapitoly
 Počáteční koncept deinstitucionalizace počítá se směřováním k rušení ústavů.
Projektem a konzultantkami předpokládaná shoda ohledně tohoto cíle však v praxi
nefunguje. Takový cíl vyvolává značné tenze.
 Explicitní vize „rušení ústavů“ se ukazuje být pro Kraj v této chvíli nepřijatelná.
„Rušení“ je příliš široký koncept, který zahrnuje příliš mnoho problémů a mobilizuje
příliš velký odpor.
 Cesta z kontroverze
deinstitucionalizace.

je

možná

skrze

předefinování

konceptu

a

cíle

 Od polarity zachování vs. zrušení ústavů se v průběhu projektu pragmaticky přechází
k vizi rozvoje domovů pro osoby se zdravotním postižením, aniž by to znamenalo
ústup z principů deinstitucionalizace - DOZP se mají proměnit z ústavních v
komunitní služby.
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V předchozích pasážích jsme popisovali, jakým způsobem různí aktéři v různých
situacích posouvají proces směrem k deinstitucionalizaci chápané jako zrušení ústavů,
nebo směrem opačným, tedy k jejich zachování. Zatímco výše popisované spory se
deinstitucionalizace týkaly implicitně, v této kapitole chceme zmapovat kontroverzi,
jejímž explicitním tématem je samotný cíl transformace, tedy otázka, kam má celý
proces v Karlovarském kraji dospět (a to nejenom v rámci aktuálně realizovaného
projektu). Projekt je od počátku provázen napětím mezi póly „zachování“ a „zrušení“
ústavů. Nyní se budeme zabývat tím, jak se toto napětí vyvíjelo a jaké se objevují
možnosti jeho překonání.
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5.1. Zachovat či zrušit ústavy?
Jak jsme již ukazovali, souhra aktérů v otázce transformace je mnohem
komplikovanější, než jak by se zdálo z psaného projektu. A to se týká i otázky shody
ohledně plánů na zavírání ústavů. Poradkyně původně předpokládaly, že „útlum“
alespoň některých ústavů zařazených do transformačního projektu je dohodnutá věc.
Dokládá to například zápis ze schůzky expertního týmu 31.8.2009:
„Z debaty vyplynulo, že pro DOZP Aš a DOZP Luby platí stop stav a v dalším
plánu rozvoje sítě sociálních služeb se s nimi nepočítá. Expertky v diskusi
upozornily, že je potřeba podrobně vykalkulovat nutnou finanční podporu pro
zařízení, která jsou určena k útlumu.“ (oficiální zápis)
Konzultantky přitom vycházely z vlastní zkušenosti – část z nich pracovala v roce 2005
a 2006 na rozvojových plánech krajských ústavů, spolupracovala při jejich
vyhodnocování a při tvorbě krajského koncepčního záměru. Znaly tedy situaci
z předcházejících let a měly za to, že vize kraje je jasná: směřování k postupnému
uzavírání ústavů. S touto vizí přece samy do procesu transformace v Karlovarském
kraji před několika lety vstupovaly a pomáhaly ji včlenit do krajského záměru.
Jenomže situace je mnohem méně jednoznačná, než čekaly. Krajské Zásady sice
rušení ústavů nevylučují, nicméně mluví o něm jen nepřímo. Deinstitucionalizační
logika směřující ke zrušení ústavů se do Zásad dostává skrze znění standardu č. 1 z
první verze standardů kvality (viz Čermáková, Johnová 2002):
„Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat
místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, i přirozené vztahové sítě,
zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem.
Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je
využívají, jsou bezpečné a odborné.“
Standard č. 1 je tu důležitým „aktérem“. Jde o to, že pokud by se jím skutečně služby
poměřovaly, ústavy by jej nikdy nemohly naplnit. Možný význam standardu č. 1 je
však v Zásadách oslaben. Jednak došlo k tomu, že Vyhláška 505/2006 Sb. ze dne 15.
listopadu 2006 (platná od 1. 1. 2007) znění všech standardů zcela vypouští a
ponechává pouze kritéria jejich naplňování. Z toho, co bylo původně „pouhými“
kritérii naplňování standardů, se staly vlastní standardy kvality. Tím ovšem zmizela i
značná část jejich deinstitucionalizačního potenciálu. Vytratilo se zřetelné směřování,
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které znění standardů poskytovalo. V roce 2009 už standard č. 1 nemůže fungovat
jako maják transformace, který by byl i legislativní oporou pro deinstitucionalizaci, na
což se ještě v roce 2006 dalo spoléhat. A skutečně, v rámci současného projektu se
s ním téměř nepracuje. Ale ani Zásady, přestože tento standard citují, z něj nevyvozují
žádný důsledek ohledně samotné existence ústavů. Naopak, ukazují výslovně jiným
směrem: krajské domovy pro osoby se zdravotním postižením (které jsou zařazeny do
projektu), se mají podle Zásad „zachovat v krajské síti sociálních služeb“ (důraz náš).
Tato formulace je uvedena dokonce i u DOZP Luby, kde je jako strategický cíl
stanoven „útlum služby“ a „stop stav“. Zásady se propojují s medicínskou logikou: dá
se z nich vyčíst, že nejvíce postižení klienti potřebují péči v ústavu. Zásady jsou zkrátka
v tomto ohledu formulované nejednoznačně a opatrně. A stejně opatrné jsou i
pracovnice krajského úřadu v roce 2009, na začátku projektu. Reformní
deinstitucionalizační politika je spojována s rizikem propouštění i s možnou
nesouhlasnou reakcí veřejnosti. Samo slovo „rušit“ je ožehavé. Vlastně by se o
zavírání ústavů vůbec nemělo mluvit, protože nejde o žádnou oficiální doktrínu, tu by
muselo schválit krajské zastupitelstvo, argumentují pracovnice kraje. Situace
v prvních krocích a v prvních vyjednáváních rozbíhajícího se projektu je podstatně
méně přehledná, než jak vypadala skrze mnohem jednoznačnější optiku projektu
psaného. Poradkyně si například nejsou jisté pozicemi jednotlivých aktérů:
„Potřebujeme vědět, se kterými z ústavů se počítá a se kterými ne. Vědí to ta
zařízení, v kterých bude probíhat transformace?“
ptá se pracovnice Instandu na schůzce projektového „realizačního týmu“ na začátku
srpna 2009 a dodává:
„Je to důležité i pro výchozí pozici experta (z expertního týmu) i pro
poskytovatele a ovlivňuje to, jak se bude pracovat.“ (parafrázováno, poznámky
z pozorování)
Tím však naráží na zásadní problém: v Zásadách - jediném oficiálním krajském
dokumentu týkajícím se transformace - se „počítá“ se všemi ústavy zařazenými do
projektu. Žádný z nich nemá spět ke zrušení, jak by odpovídalo
deinstitucionalizačnímu konceptu, s nímž do projektu vstupuje Instand a potažmo
externí poradkyně. Ačkoli se k deinstitucionalizačnímu záměru svým způsobem
Karlovarský kraj přihlásil vyhlášením veřejné zakázky na transformační projekt a
pracovnice Kraje v debatách redukování ústavní péče připouštějí, tento záměr není
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nikde jednoznačně zformulovaný. Nedá se na něj ukázat, nedá se využít jako
argument například při práci „transformačních týmů“ v ústavech. Právě oporu
v jednoznačném stanovisku kraje však externí poradkyně pro svou práci v ústavech
považují za potřebnou. Na konci srpna vyzývají Kraj skrze zápis ze schůzky expertního
týmu:
„Členky expertního týmu vyslovily tezi, podle které by bylo velmi užitečné a
účelné, kdyby Karlovarský kraj připravil jasnou, transparentní a trvalou vizi,
kterou by předal jednotlivým ústavům.“
A tento požadavek, aby kraj stanovil „jasnou, explicitní a jednotnou koncepci, jejíž
prosazování by následně kontroloval“, se opakuje i v říjnovém zápise z expertního
týmu po prvním jednání s ústavy. Na prvním, společném setkání všech
transformačních týmů v říjnu 2009 se totiž naplno ukázalo, že pracovníci ústavů
rozhodně se zavíráním nepočítají. A že dokonce ani nepočítají se stop stavem – tedy
s tím, že by neměli zaplňovat místa uprázdněná po klientech, kteří odejdou do
komunitních služeb. Jaký to pak ale má smysl, ptají se konzultantky. Odebereme
v tomhle projektu 20 lidí z ústavů a místa se zase doplní? Jak můžeme dělat
transformaci někde, kde se budou zachovávat ústavy, dokonce se stejnou kapacitou?
V pojetí expertek by o žádnou transformaci nešlo. Přitom jim nejde o to, aby se
ústavy zavíraly v rámci tohoto projektu. Nic takového se jako výstup projektu
neplánuje. Jde o to, aby změny, které se budou dělat teď, k úplné redukci ústavní
péče směřovaly a připravovaly ji. A ne aby jí například kladly odpor tím, že se nebude
ani snižovat kapacita ústavů. Bez stop stavu by transformační snahy neměly „zpětnou
záklopku“, šlo by o změny, které by se snadno zase vracely k původnímu stavu.
Debata o tom, jak se kraj postaví k otázce stop stavu a zavírání ústavů, kulminuje na
setkání expertního týmu se zástupkyní Kraje v listopadu 2009. V říjnu a listopadu totiž
proběhlo v každém z ústavů první setkání transformačního týmu. Konzultantky jsou
na jednu stranu většinou spokojené s přístupem personálu, s jeho snahou o
individuální přístup ke klientům. Ale na druhou stranu jsou znovu (podobně jako na
prvním společném setkání v říjnu) zaskočené tím, že pracovníci ústavů nemají pro
deinstitucionalizaci pochopení, nepočítají s ní. Konzultantky hovoří o existenčních
obavách ústavů, o jejich obavách z odchodu klientů a s tím spojeného úbytku příjmů.
Hrozí prý, že ústavy buď vůbec nebudou na odchodu klientů spolupracovat, nebo že
hned uprázdněná místa zaplní. Konzultantky se proto přítomné zástupkyně Kraje
ptají, zda je Kraj ochoten vyhlásit pro ústavy stop stav. To je ale optikou Kraje
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problém: Co s případnými dalšími zájemci? Co když je spousta čekatelů s komplexními
potřebami? Kam se umístí? Jiné služby pro takové klienty přece zatím v kraji nejsou…
To všechno v debatě vyvstává jako překážka toho, aby Kraj takové stanovisko zaujal.
Navíc by takové stanovisko muselo být schváleno krajskou radou a nelze dopředu
zaručit, že by se to podařilo. Stejné pochybnosti vyjadřuje pracovnice Kraje i ohledně
formulace krajského deinstitucionalizačního záměru. I ten by musel být schválen
krajskou radou a je nepravděpodobné, že by pro radní byl explicitní koncept „rušení“
ústavů přijatelný. Zástupkyně Kraje navrhuje, aby se to nechalo na proces
rozvojového plánování, což je jedna z aktivit projektu. V rozvojových plánech by si
měly ústavy vyjasnit, kam a jakým způsobem bude transformace směřovat. A
rozvojové plány pak bude schvalovat zastupitelstvo. Konkrétní transformační vize
tedy vzejde z rozvojových plánů. Ale jak se do rozvojových plánů ta transformační vize
dostane, když ústavům jde hlavně o existenci, ptají se konzultantky. Vizi přece naopak
musí Kraj napřed vyhlásit, aby se jí mohly ústavy ve svých plánech řídit.
5.2. Trochu jiná deinstitucionalizace, trochu jiné „rušení“
Bludný kruh, v němž se debata na setkání expertního týmu točí, ukazuje, že jsou ve
hře dvě docela odlišné „cestovní mapy“ současného transformačního projektu. Podle
poradkyň musí vize stát na začátku projektu, aby vůbec bylo jasné, kam jít, a aby
projekt úspěšně směřoval k tomu, kvůli čemu ho vlastně dělají: totiž
k deinstitucionalizaci, chápané jako rušení ústavů. Oproti tomu je pro Kraj jasné
stanovení deinstitucionalizační vize teď, na začátku projektu problematické. A teprve
uskutečnění projektu (s jeho analýzami, rozvojovými plány ústavů, s – úspěšným odchodem klientů z ústavů, s rozvojem komunitních služeb atd.) má pozitivní
formulaci vize umožnit.
Proč tomu tak je? Proč není možné v dané situací začít tím, že Kraj jasnou a konkrétní
deinstitucionalizační vizi vydefinuje (podobně jako tomu bylo v Moravskoslezském
kraji, na nějž se také poradkyně opakovaně odvolávají)? Důvodů je nejspíš celá řada,
ale jeden z nich spočívá právě v tom, že se doposud deinstitucionalizace rozvrhovala
jako cesta od zachování ke zrušení ústavů. Připomeňme, že právě po „rušení“ a
„zavírání“ ústavů poradkyně volají, když se dožadují jasného stanoviska Kraje. A tak to
chápe i zástupkyně Kraje. Z hlediska krajské politiky jde však o natolik zatížené pojmy,
že jejich užívání vlastně debatu blokuje. A nepomáhají ani eufemismy typu „ústav
nebude součástí krajské sítě služeb“ nebo „útlum“. To všechno v dané situaci funguje
ne jako jednoduché vymezení cíle, ale jako nálepka pro shluk řady politicky ožehavých
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problémů: propouštění, nezaměstnanost, rušení fungujících rezidenčních služeb, do
nichž se v posledních letech hodně investovalo, potenciálně nezabezpečení žadatelé o
péči... Je tedy zřejmé, že Kraj žádnou vizi deinstitucionalizace s požadavkem zavírání
ústavů v nejbližší době nevyhlásí, a to ani v „měkčí“ formě stop stavu. Jenomže již
příští měsíc, v prosinci, se má uskutečnit seminář s pracovníky ústavů k psaní
rozvojových plánů. Poradkyně se potřebují se zástupkyní Kraje dohodnout, jak o tom
s ústavy komunikovat, když při tom nemají v ruce zřetelné zavazující stanovisko Kraje.
Jak jim sdělit, že nejde o vylepšování ústavů, ale o zásadní změnu organizace a
poskytování služeb? Komplikované několikahodinové jednání expertního týmu se
zástupkyní Kraje vypadá místy bezvýchodně, poradkyně chvílemi rezignovaně
poznamenávají, že dokola diskutují o problému, který prostě bez jasného postoje
Kraje vyřešit nelze. Debata dospívá k paradoxnímu vyústění: snaha prosadit vizi rušení
ústavů, bez níž nelze podle poradkyň začít, by podle zástupkyně Kraje cestu
k eventuální realizaci takové vize zcela znemožnila, protože by vzbudila příliš mnoho
odporu… Je zřejmé, že koncept deinstitucionalizace jako cesty od zachování ke
zrušení ústavů znemožňuje pokračovat v projektu způsobem, který by byl smysluplný
pro všechny zúčastněné.
Avšak projekt je v běhu, nelze ho jen tak zastavit. Jsou naplánovány jednotlivé kroky a
ty se musí realizovat. A ukazuje se, že pragmatický přístup zúčastněných přináší
možnost dostat se i z této komplikované kontroverze. Během jednání expertního
týmu se přece jen objevuje způsob, jak napětí ohledně cíle transformace překonat. A
to ve dvou momentech.
Prvním momentem je úvaha jedné z konzultantek: je pro ni představitelné, že část
služeb současného domova by se mohla poskytovat mimo ústav, v obecních bytech.
Klienti by sice zůstali ve službě domova pro osoby se zdravotním postižením, ale
zároveň by už nežili v původním „ústavu“, mimo obec. Podle konzultantky by to
pracovnice ústavu zvládly. Na to zástupkyně Kraje reaguje:
„Tím pádem by to byla služba domova, která už by nebyla v tom baráku, ale
přesunula by se do bytů. Což teoreticky možné je.“ (parafrázováno, poznámky
z pozorování)
Co se tu odehrálo? Jde o situaci, v níž se ukazuje neuralgický bod celé kontroverze. Do
této chvíle byl koncept „rušení“ či „zavírání“ příliš široký, zahrnoval příliš mnoho
kontroverzních témat: od rušení pracovních míst po rušení fungujících rezidenčních
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služeb - domovů pro osoby se zdravotním postižením. A tím se také aktivizovalo příliš
mnoho nesouhlasných aktérů. V úvaze poradkyně se ale význam „rušení“ výrazně
zužuje a tím také proměňuje. Transformace tu najednou přestává znamenat zavření
služby (což do této chvíle vždy vzbuzovalo obavy na mnoha stranách). Ano, o „rušení“
ústavu tu stále jde, ale ve smyslu zásadní proměny jeho fungování. Ústav v této
představě přestává být ústavem a přitom se neruší jako sociální služba ani jako
pracovní místa!
Druhý podstatný moment pro řešení kontroverze vyplynul z debaty o tom, co říci na
prosincovém semináři s ústavy k rozvojovým plánům. Když se hledá způsob, jak
ústavy při plánování nasměrovat k deinstitucionalizaci, začínají poradkyně zmiňovat
ministerskou Koncepci podpory transformace (MPSV 2007) a také nová ministerská
Kritéria transformace (MPSV 2009). Jednání expertního týmu končí shodou o tom, že
tyto dokumenty budou ústavům představeny jako orientační bod pro jejich uvažování
nad dalším vývojem služeb. Vize, kterou poradkyně požadovaly od Kraje, se nakonec
do procesu transformace dostává odjinud: jako spojenci se mobilizují dokumenty
MPSV. To současně umožňuje sblížení obou dosud tak odlišných „cestovních map“
transformačního procesu. V této situaci je totiž skutečně možné čekat, že pozitivně
zformulovaná krajská vize se objeví až jako výsledek právě probíhajícího
transformačního projektu, v němž roli strategické vize alespoň částečně prozatím
převezmou zmiňované ministerské dokumenty. Důležitým prvkem tohoto východiska
je také to, že z pohledu dokumentu Kritéria transformace (MPSV 2009) je možné, aby
deinstitucionalizovaná služba byla ve formě „domácností“ poskytována i domovem
pro osoby se zdravotním postižením. Tedy sociální službou, která je zatím převážně
synonymem pro ústavní péči.
5.3. Možný cíl transformace: „komunitní DOZP“
Další vývoj projektu přináší doklady o tom, že se napětí ohledně cíle transformace
skutečně snižuje. Začátkem prosince 2009 proběhl v Karlových Varech seminář
k rozvojovému plánování. Pracovnice o.s. Instand na něm po dohodě se zástupkyní
Kraje představila ministerskou Koncepci a Kritéria transformace a zdůraznila, že by
z nich mělo vedení ústavů při tvorbě rozvojových plánů vycházet. Tyto dokumenty se
tak stávají autoritativními aktéry. Od této chvíle je lze využít jako argument, který
dosud konzultantkám chyběl a který vyžadovaly od Kraje. Tyto materiály teď budou
udávat směr při psaní a konzultacích rozvojových plánů. A nejen to, zprostředkovaně
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mají i podpořit jasnou deinstitucionalizační politiku Kraje, jak se o tom zmiňuje
Strategie přechodu:
„Rozvojové plány jednotlivých zařízení mohou být podkladem pro střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje, který by měl zajistit, jak je
uvedeno v Koncepci (podpory transformace)‚ aby síť sociálních služeb
zahrnovala všechny nezbytné prvky umožňující lidem s postižením setrvat
nebo se vrátit do přirozeného prostředí.“ (Strategie přechodu, verze z března
2010)
Již v lednu 2010 se na setkání expertního týmu mluví o rozvojových plánech a o tom,
jak se do nich začínají promítat principy z ministerské Koncepce. Jedna z konzultantek
popisuje, jak se transformační tým jednoho z ústavů Koncepcí inspiroval. Při debatě o
ideji „domácností“ a ideji péče v komunitě dospěly pracovnice ústavu k tomu, že
současný ústav - jeho uspořádání a umístění daleko od obce - tomu vůbec nemůže
vyhovět. Konzultantka vypráví o tom, k čemu pracovnice došly: uvědomily si, že nejde
o to, zrušit službu jako takovou, ale o to, přenést ji „mezi lidi“, do komunity. „Takže
my bychom o to nemuseli přijít, o ty klienty, o tu práci,“ reprodukuje konzultantka
aha-efekt pracovnic ústavu. Jejich dosavadní představa deinstitucionalizace byla
„totální“ a absolutně diskontinuitní – nejen, že by zanikl ústav, ale s ním i jejich práce,
vztahy s klienty. Příběh by pro ně zkrátka neměl žádné pokračování. Tady se však
otevírá cesta radikální změny, která nicméně zachovává kontinuitu, včetně jejich
vlastní účasti. Konzultantka informuje svoje kolegyně o tom, kudy se ubíraly úvahy
transformačního týmu:
„Dali jsme si za úkol, že by nejdřív zmapovali situaci všech klientů a pak by
přemýšleli o tom, kam by mohli jít. Mohli by si najít jiné objekty, zřídit
domácnosti pro šest lidí, ale byl by to pořád DOZP.“ (parafrázováno, poznámky
z pozorování, důraz náš)
Návrhy zásadních deinstitucionalizačních změn se objevují i v prvním kole konzultací
k rozvojovým plánům počátkem dubna 2010. Konzultace trvá několik hodin, účastní
se jí vždy někdo z vedení ústavu, externí konzultantka a jedna zástupkyně Kraje.1
Zúčastnění před sebou mají první verzi rozvojového plánu, vypracovaného vedením
ústavu. Probírá se analýza rozvojových plánů z roku 2006, co se podařilo a co nikoli. A
1

A občas samozřejmě i jeden z nás, výzkumníků.
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debatuje se o vizích a strategických cílích pro další období. Diskuse nejsou snadné,
střetávají se v nich různé představy. Ale v některých případech jsou výsledky
překvapivé. Například v jedné verzi rozvojového plánu by měl DOZP v Sokolově
zmenšit kapacitu na 17 klientů a DOZP v Habartově na 10 klientů. Vyjednává se také
jejich přeměna na relativně samostatné jednotky – na domácnosti. A tady funguje
jako jasné vodítko a argument Koncepce MPSV. Oba objekty jsou přímo ve městě,
jsou odtud dostupné veřejné služby, není tedy třeba měnit umístění domova. Při
konzultaci rozvojového plánu DOZP Mnichov se mluví i o opuštění stávající budovy.
Podle dohody učiněné v závěru konzultace by jedna z verzí plánu měla navrhovat
přesun služby ze současného nevyhovujícího objektu na nevyhovujícím místě na
místo jiné a do jiných objektů, které by splňovaly předpoklady života v komunitě.
Transformace v těchto úvahách a vizích spěje na jedné straně přesně k tomu, o čem
se mluvilo na začátku – ke komunitním službám. Ale na druhé straně se tu utváří vize
něčeho, o čem na začátku projektu naopak řeč vůbec nebyla: vize komunitních služeb
ve formě domovů pro osoby se zdravotním postižením.
Mohlo by se zdát, že proces deinstitucionalizace v námi sledovaném transformačním
projektu je v dubnu 2010 celkově slabší: nemá oporu v autoritativní vizi Kraje a žádný
z ústavů není určen ke zrušení. Zastánci deinstitucionalizace, prosazující zavírání
ústavů, museli přistoupit ke kompromisům. A kompromis se často chápe jako ústupek
a oslabení těch, kdo ho dělají.
Tady však můžeme vidět opak: ústup z pozic konceptu stavějícím na opozici zachování
– rušení učinil proces deinstitucionalizace o něco skutečnějším. „Oslabení“ znamenalo
ve skutečnosti posílení. Zatímco v listopadu 2009 nešlo o transformaci uvažovat bez
explicitní deinstitucionalizační vize kraje, od prosince už to jde (a opora do jisté míry
přichází zvnějšku ve formě ministerských koncepčních dokumentů). Zatímco ještě
v listopadu nemělo smysl transformovat bez toho, aby se ústavy rušily, od ledna 2010
to vypadá, že za jistých okolností mohou být i ústavy jednou z hybných pák
deinstitucionalizace. Tento vývoj trvá přinejmenším do dubna 2010. Žádný z ústavů
zahrnutých do projektu sice neplánuje v dubnu 2010 svoje uzavření, přesto můžeme
při konzultacích první verze rozvojového plánu vysledovat směřování od „ústavní“ ke
„komunitní“ péči, od velkých pobytových zařízení na okrajích malých obcí k menším
jednotkám začleněným do obce. Jak je to možné? Změnilo se samo pojetí
transformace. Koncept transformace se zjemnil, upřesnil, přizpůsobil situaci.
Proměnil se, ale ne tak, aby se dal odsoudit jako nevýrazný kompromis. Pořád zůstal
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dostatečně silně spojený s původním konceptem – pořád jde o zásadní změnu ústavní
péče na péči komunitní. Ale v této nové, pragmatičtější verzi, už neznamená to, co od
něj na začátku mnozí čekali a čeho se mnozí obávali – útlum, rušení některých služeb.
Naopak, znamená jejich rozvoj. Víc než na diskontinuitě je teď postaven na
kontinuitě. Získal nejen další opory zvnějšku, ale i další aktéry, kteří v původním
rozvrhu byli spíš na straně „zachování“ ústavů. Nyní může souhlasit i Kraj i ústavy
samotné. Zdánlivě bezvýchodnou kontroverzi se podařilo překonat s pomocí
pragmatického přizpůsobování, které přitom neznamenalo ztrátu či popření principu
deinstitucionalizace.
Schéma 5: Pozice aktérů v novém konceptu deinstitucionalizace v dubnu 2010
Externí
konzultantky
Ústavy
Zásady
rozvoje

Kraj

Aktivní

Koncepce
MPSV
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6. Od rušení k rozvoji… ale čeho?
Shrnutí kapitoly
 Na jaře 2010 se stávají prostorem pro další vývoj vize „komunitních DOZP“ rozvojové
plány jednotlivých ústavů.
 Komunitní DOZP ale zůstávají hlavně vizí. Bez stanoviska Kraje je pro vedení DOZP
rozplánovat vizi příliš komplikované. Ani expertky/konzultantky nemají žádné silné
prostředky k tomu, aby rozplánování vize pomohly prosadit.
 Energie projektu je od konce jara 2010 směrovaná především do realizace odchodů
vybraných klientů a do plánování další „vlny“ přechodů, projekt také rozvíjí síť
služeb a infrastrukturu potřebnou k tomu, aby deinstitucionalizace mohla
postupovat.

6.1. Těžký život vize „komunitních DOZP“
Vize proměny DOZP vypadala na jaře 2010 vitálně, diskutovala se v jednotlivých
ústavech a při konzultacích rozvojových plánů. Zdálo se, že je to něco, co bude mít
reálné důsledky: zásadní proměnu jednotlivých DOZP zařazených do projektu. Na
setkání expertního týmu v dubnu 2010 se expertky/konzultantky navzájem informují
o průběhu konzultací rozvojových plánů DOZP zařazených do projektu. Jedna z členek
týmu popisuje konzultaci rozvojového plánu dvou DOZP:
„Já jsem byla u konzultací Radošova a Mnichova. U obou to mělo velký
význam. V prvním si paní ředitelka jasně pojmenovala, že pokračování té služby
v tom objektu nemá velkou perspektivu a že ta transformace by byla efektivní,
kdyby ta služba přešla jinam. Takže ta služba v tom klášteře s vysokou
pravděpodobností skončí. (…) A v Radošově prošli podobným procesem. (…)
Jakékoli investice do toho domu pokládají za neefektivní, protože z toho
prostředí nemohou nikdy udělat bydlení v domácnostech.“ (parafrázováno,
poznámky z pozorování)
Další konzultantka informuje o dvou domovech v Sokolově a v Habartově, které jsou
řízeny jedním vedením a mají tudíž společný rozvojový plán:
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„Nakonec na základě našich doporučení jsou obě varianty plánu přijatelné.
Přičemž ta druhá je lepší. V tom Sokolově se prostě musí přistavovat, protože
tam v místnosti o velikosti 8 metrů čtverečních bydlí i 3 lidi. Přestavovat se
bude, ale jen za podmínky, že to budou domácnosti. Tím hodně klesne
kapacita. Bude to tak 17 lidí. To je ta první varianta, že se to přestaví a
Habartov se zavře. A druhá varianta je, že se i zařízení v Habartově přestaví na
domácnosti pro 9 klientek s vysokou mírou závislosti.“ (parafrázováno,
poznámky z pozorování)
O DOZP Luby jiná konzultantka říká:
„Ti nakonec plánují, že budou mít 24 klientek – staré paní s hodně těžkým
postižením. Ostatní půjdou pryč. Měl by to být takový lepší penzion pro
důchodce ve 4 domácnostech. (…) Původně ale měli úplně jiný plán, který
počítal s tím současným počtem lidí. Ten rozvojový plán pro ně je docela velká
pomoc, řekli si, jak to je. Jestli to takhle bude přijatelné pro kraj, to nevím.“
(parafrázováno, poznámky z pozorování)
Od této chvíle se tedy stávají prostorem pro další vývoj vize „komunitních DOZP“
rozvojové plány jednotlivých ústavů. Právě na stránkách „Plánů rozvoje kvality
poskytovaných služeb“, se má transformace stát součástí budoucnosti každého
zařízení. Během léta se mají plány dopracovat na základě toho, co se vyjednalo při
konzultacích v dubnu 2010.
Nové verze plánů se posléze mají projednat v pracovní skupině se zástupci Kraje na
podzim. Jenomže během léta se ukazuje, že vizi „komunitních DOZP“, která se začala
objevovat na jaře, nebude vůbec v plánech jednoduché rozvinout a posílit. Vize
definovaná stručně a v několika větách během různých debat je něco jiného, než vize
rozpracovaná do plánu, který se musí ukotvit v konkrétních souvislostech a musí
obsahovat konkrétní kroky. Ukazuje se, že právě rozpracování vize do plánu je
problém. Konzultace v dubnu 2010 lze nahlížet jako moment, kdy
expertky/konzultantky konfrontují první návrhy plánů s Koncepcí podpory
transformace (MPSV 2007) a Kritérii transformace (MPSV 2009). Z hlediska udržení
vize je jejich vstup poměrně úspěšný: tam, kde se návrhy vývoje DOZP s koncepčními
materiály MPSV rozcházejí, dokážou konzultantky vyjednat nápravu. Do projektu
plánované přestavby DOZP v Sokolově se tak podaří dostat vizi „domácností“ a snížit
plánovaný počet obyvatel zařízení. Pro DOZP Habartov se také dohodne jako jedna
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z variant rekonstrukce na domácnosti. DOZP Mnichov má do plánu po konzultaci
zařadit variantu úplného opuštění objektu bývalého kláštera, v němž sídlí. A stejně
tak se při konzultaci rozvojového plánu DOZP Radošov hovoří o variantě, že služba
přesídlí ze stávajícího místa (vzdáleného několik kilometrů od obce) do jiného objektu
v obci, v němž bude také možné zřídit pro uživatele domácnosti. Strategie, kterou
zvolily expertky/konzultantky již v prosinci 2009, je v tuto chvíli úspěšná: skutečně se
daří zasadit plánování změn v ústavech do rámce vymezeného koncepčními materiály
Ministerstva práce a sociálních věcí.2 Samo toto úsilí vynakládané expertkami během
konzultací ovšem poukazuje na to, že udržení deinstitucionalizačního konceptu
v „Plánech rozvoje kvality poskytovaných služeb“ není nic samozřejmého. Jako jasný
orientační bod totiž ministerské transformační dokumenty managementu ústavů
nestačí. Nestačí na to, aby jejich uvažování daly jasný směr a jasné mantinely. Pořád
je ve hře řada konkrétních otázek, na něž materiály MPSV odpověď neposkytnou a
které přitom mohou vést k velmi odlišným plánům. Jaké má s námi Kraj záměry?
Počítá se s námi nebo půjdeme do útlumu? Můžeme vůbec plánovat odchod většího
počtu uživatelů do jiných služeb, když nevíme, jestli bude Kraj doplácet náklady na
provoz? Nebo si tedy máme naplánovat přestěhování celé služby někam do
„přirozených“ podmínek? A podpoří to potom Kraj? Jsou na to investiční peníze? Má
vůbec plánování smysl? Poslední otázka je naléhavá i s ohledem na zkušenost ústavů
s rozvojovými plány z roku 2006, které se sice vytvořily, ale moc reálných dopadů
neměly. Nebo dokonce nebyly podpořeny.
V prosinci 2009 na úvodním semináři k rozvojovým plánům se tak trochu opakuje
volání expertek/konzultantek po jasné koncepci Kraje z podzimu 2009. Tentokrát jsou
to ale managementy ústavů, kdo se dožadují jasného krajského záměru. Na semináři
několikrát zaznívá ze strany DOZP žádost, aby Kraj zformuloval, co po nich vlastně
chce. „On to Kraj řekne, ale na základě toho, co napíšeme,“ vystihuje problém
nakonec jedna z ředitelek. Ostatní ovšem pochybují: vždyť přece není jasné, co
napsat, kam směřovat. „Přijdete na to sami,“ zní odpověď konzultantky na semináři.
Otázka po definici cíle a vymezení trasy se tak vrací k těm, kteří ji kladou. Zástupkyně
Kraje to na semináři říká jasně: „Až napíšete vy, jak by to mohlo být, my se k tomu
vyjádříme. Odsud to nevidíme.“ Vize Kraje, kterou aktéři chápou jako podmínku svých
plánovacích aktivit, má být teprve výsledkem jejich plánování.

2

Trochu jiný případ je DOZP Aš, jehož vedení navrhuje službu zcela zrušit. V rámci transformačního projektu se
pak řeší, co udělat s obyvateli tohoto zařízení, kteří všichni vyžadují vysokou míru podpory.
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Tato nesnadná pozice ředitelek ústavů provází celý proces psaní rozvojových plánů.
V dubnu 2010, při konzultaci první verze rozvojového plánu jednoho z DOZP, se
diskutuje o variantě přesunu DOZP ze stávajícího objektu. Mimo jiné proto, že jeho
provoz bude po plánovaném odchodu dalších zhruba 20 uživatelů ekonomicky
neudržitelný. Pro zástupkyni Kraje je však problém připustit, aby se tato varianta
vůbec do plánu dostala, protože stávající objekt se před časem nákladně
rekonstruoval. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy zástupci ústavu při konzultaci
mobilizují argumenty, aby vůči Kraji prosadili konkrétní deinstitucionalizační záměr.
V srpnu 2010 jiná ředitelka ústavu při našem rozhovoru hovořila o tom, že bez vize a
vedení Kraje plánovat nelze. Podle ní Kraj nijak ústavy nevede a ona tak neví, co si
může realisticky stanovit. Vtělit vizi „komunitních DOZP“ do plánu je v této situaci
zkrátka pro vedení domovů velmi obtížné. Ústavy byly sice na semináři v prosinci
2009 vyzývány, aby při plánování „popustily uzdu fantazii“, ale tento velkorysý
prostor svobodných možností při absenci jasného zadání znamená, že práce na
rozvojovém plánu by mohla skončit jen jako zbytečné fantazírování. Podobně jako
výše zmiňovaná ředitelka, i ředitelka dalšího ústavu vyjadřovala v létě 2010 svoje
pochybnosti a výhrady k takto pojatému plánování:
„Těch cílových 48 lidí v roce 2017 je prostě nesmysl, v téhle budově je to
nesmysl. To by se ta služba musela přestěhovat jinam“ říká s odkazem a to, že
udržovat současný objekt v provozu pro takový počet lidí je neekonomické.
Jenže, pokračuje, na to, aby vzala plánování seriózně, toho už moc pamatuje.
Pamatuje, jak už jednou plánovali, jak se pro to nadchli, a pak to všechno
skončilo v šuplíku. Nemá dostatek motivace pouštět se do podobného podniku
znovu bez toho, aby bylo jasné, že se to tu bude zavírat. Nechce napínat síly
bez toho, aby to někam vedlo. Ale jestli Kraj řekne, že tady bude útlum, pak se
do toho samo sebou pustí. Ze strany Kraje tomu chybí strategie. (poznámky z
rozhovoru)
Snahou expertek/konzultantek bylo, aby se deinstitucionalizační vize, kterou lze vidět
za ministerskými koncepčními materiály MPSV, dostala do rozvojových plánů
jednotlivých DOZP. Ale nejen to, cílem bylo, aby se skrze plány upevnila, posílila, aby
se rozrostla do konkrétních kroků spějících ke konkrétním výsledkům. A to je bez
jasného stanoviska Kraje pro vedení DOZP příliš komplikované. Expertky/konzultantky
kromě odkazů na ministerskou koncepci nemají žádné silné prostředky k tomu, aby
rozplánování vize pomohly prosadit. Navíc je energie celého projektu i energie
transformačních týmů směrovaná od konce jara 2010 jinam: do realizace odchodů
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vybraných klientů a do plánování další „vlny“ přechodů (v rámci projektu se má
vytipovat dalších 20 uživatelů služeb DOZP a připravit je na odchod do služeb
alternativních).
Výsledné plány jsou proto (s ohledem na směřování k deinstitucionalizovaným DOZP)
problematické, příliš konkrétních kroků neobsahují. Rozvojový plán DOZP v Radošově
je, co se týče možné transformace na komunitní službu, velmi stručný: „Bylo by
ideální, aby se naše poskytování sociálních služeb přemístilo například do uvolněného
objektu ve městě Karlovy Vary nebo Ostrov. Vzdálenost k návazným službám 1 – 10
km by byla odstraněna.“ A jedna z variant vize zní: „přestěhování poskytovaných
služeb do města, do upravených nebo nově zbudovaných prostor“. Do jednotlivých
kroků jsou však rozplánovány pouze „Podpora a pomoc klientům k přechodu do
návazných služeb“ (plánuje se odchod 5 uživatelů) a „Zmapování potřeb a představ
klientů“. Přestěhování služby a s tím spojená změna péče se – jakožto konkretizovaný
plán - v dokumentu vůbec neobjevuje. Rozvojový plán DOZP v Mnichově trochu
obšírněji zmiňuje ve „Vizi rozvoje“ variantu, že by se zařízení přesunulo do nově
postavených objektů, v nichž by uživatelé žili v „domácnostech“, uvádí i odhad ceny
nové stavby. Plán se však dále věnuje pouze strategickým záměrům „Mapování
představ a potřeb uživatelů z hlediska nejvhodnější služby pro konkrétního uživatele
dle jednotlivých cílů“ a „Realizaci snoezelenu – podpoře aktivizace uživatelů s těžkou
a úplnou závislostí na pomoci s jinou fyzickou osobou“. Rozvojový plán DOZP Luby
počítá se snížením počtu uživatelů a stavebními úpravami, zůstat by měl i nadále tam,
kde je, několik kilometrů od obce. Nejkonkrétněji je vize „komunitního DOZP“,
napojeného na běžné zdroje v obci, zformulována v rozvojovém plánu DOZP Sokolík
v Sokolově a Habartově, jehož přestavba v Sokolově se ale plánovala již před
započetím projektu.
Komunitní DOZP tak zatím zůstávají hlavně vizí, která kromě toho, že se objevuje
v debatách zúčastněných profesionálů, existuje jenom „na papíře“. Ani tam ale,
kromě plánu DOZP Sokolík, není zformulovaná v silnější verzi, jako konkrétní plán.
6.2. Rozvoj deinstitucionalizované infrastruktury a otevřený projekt
„Komunitní DOZP“ ale nejsou jediným cílem transformace, přestože otázka, co bude
se stávajícími velkými pobytovými službami, je v mnoha ohledech tou nejožehavější.
V průběhu projektu se pracuje i na dalších stejně důležitých cílích. Projekt je od
začátku podstatným způsobem orientovaný na odchod uživatelů ze stávajících DOZP.
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S tím však souvisí nutnost rozvoje infrastruktury potřebné k tomu, aby byl život lidí se
zdravotním postižením v obci vůbec možný. V rámci projektu vzniká zcela nová služba
chráněného bydlení a služba sociální rehabilitace zaměřená na zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Navíc, oproti původnímu plánu, vzniká ještě služba podpory
samostatného bydlení, díky níž mohou odcházet uživatelé z ústavů i jinam než do
Sokolova a Habartova, kde působí služba chráněného bydlení. Projekt pracuje i
s profesionály v DOZP: ti absolvují mnoho vzdělávacích akcí, mohou si nové postupy
zkoušet v praxi. Probíhá práce s veřejností, se zaměstnavateli, s opatrovníky,
s obcemi3. Kromě toho se projekt zaměřuje i na rozvoj dalších služeb v Kraji: řada
stávajících komunitních služeb prochází stejně jako DOZP zařazené do projektu
procesem strategického plánování. Jejich „Plány rozvoje kvality“ projednává spolu
s plány krajských DOZP „strategická skupina“ v říjnu 2010 a poté znovu v březnu
2011. Mezi „základní východiska pro rozhodování“ strategické skupiny patří například
tyto teze:
„Sociální služby podporují uživatele tak, aby mohli žít způsobem, který je
obvyklý pro běžného občana. Umožní jim běžný způsob bydlení, zapojení do
školy, práce, zájmových aktivit v komunitě, kontakt s vrstevníky, život
s partnerem, popř. s rodinou. Umístění pobytového zařízení umožňuje sociální
začleňování, tzn. pro uživatele je zajištěna dostupnost veřejných a návazných
služeb, nevede k jejich izolaci“ (zápis ze setkání strategické skupiny 25. - 27. 10.
2010).
Ve všech výše zmíněných aktivitách projekt rozvíjí – více či méně úspěšně - síť služeb
a infrastrukturu potřebnou k tomu, aby deinstitucionalizace mohla postupovat.
Jak je to tedy v tomto kontextu s transformací samotných DOZP? Jejich transformace
do „komunitních pobytových služeb“ sice zatím zůstává na papíře, ale to neznamená,
že by se nic nezměnilo. Počty obyvatel domovů se snížily. Díky vzdělávání i díky
zkušenostem v průběhu projektu začalo být pro zaměstnance DOZP myslitelné to, co
na začátku projektu zdaleka ještě myslitelné nebylo: že řada uživatelů může odejít a
že dokonce mohou odejít i ti, do nichž by to původně vůbec neřekli. Dokresluje to
způsob, jak popisují v únoru 2011 svoje zkušenosti ze vzdělávání:

3

Viz následující kapitola Problém bydlení a motivace obcí.
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„Myslela jsem, že se Duha stará jen o šikovné klienty, ale pak jsem viděla, že
má mnohem těžší klienty,“ říká pracovnice, která viděla na školení film o
chráněném bydlení společnosti Duha. „Kdybych takového klienta viděla tady,
myslela bych, že ten to má nadosmrti,“ popisuje další pracovnice svůj ahaefekt. (poznámky z pozorování při schůzce transformačního týmu)
Dokonce, když ředitelky ústavů hypoteticky mluví o tom, zda by mohli odejít z ústavů
všichni obyvatelé, považují to za reálné – za předpokladu, že by i pro lidi s největším
postižením existovala dostatečná podpora:
„Domníváme se, že lidé s mentálním postižením by měli žít v běžném prostředí
za předpokladu přiměřené podpory.“ (zápis z hodnocení práce
transformačního týmu DOZP Mnichov)
V našich rozhovorech a pozorováních uskutečněných na konci projektu se jasně
ukazuje, že ředitelkám nedělá problém představit si lidi se stupněm závislosti III. a IV.
v komunitních službách. To když o tom mluví v roli profesionálek. Jako manažerky
ovšem potíž mají. Odchodem dalších klientů by se totiž dostávala služba do
ekonomických nesnází. Proto na přelomu roku 2010 a 2011 nastává potíž s výběrem
dalších uživatelů pro plánování odchodu. I tam, kde zaměstnanci při schůzce
transformačního týmu mluví o 20 adeptech na odchod, ředitelka zároveň zdůrazňuje,
že o víc než o 4 obyvatele stav snížit nemůže s ohledem na financování služby. A neví,
jestli úbytek příjmů bude Kraj nějak vyrovnávat. Co se týče snižování kapacit ústavů,
narazil projekt na svoje možnosti. I kdyby byli zaměstnanci ústavů z profesionálních
důvodů ochotní dál pracovat s uživateli na odchodu, z manažerského hlediska to bez
jasné politiky Kraje bude problém.
Jaká je tedy transformace na konci projektu? Domovy pro osoby se zdravotní
postižením se pomalu transformují bez „shora“ dané vize; v průběhu transformace se
krajská vize teprve rodí z toho, co udělají jednotliví aktéři (kteří přitom neustále po
krajské vizi volají). Toto převrácení rolí je konstantou celého projektu. Prostor pro
plánování jakýchkoli kroků je tak neustále otevřený do různých směrů. Vize, které do
procesu mohou vstupovat a vstupují, jsou různé povahy a někdy si protiřečí. O to víc
pak záleží na tom, jak se zvládají napětí, která z této situace nutně plynou. Na druhou
stranu, přestože stanovisko Kraje není jasně definované, nelze ani říci, že by
deinstitucionalizaci bránilo. Kraj chystá další individuální transformační projekt,
v jehož rámci mají z ústavů odcházet další uživatelé. Má se rozvíjet krajská síť služeb
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s důrazem na terénní služby a má se dál pracovat na transformaci DOZP, jak vyplývá z
výstupu strategické skupiny. Projekt pokračuje, nestojí. A to lze přičíst k jeho hlavním
výsledkům. Projekt transformace jakožto rozvoj deinstitucionalizované infrastruktury
služeb pro lidi se zdravotním postižením je i nadále otevřený. Tomu, co to znamená
pro konceptuální uvažování o deinstitucionalizaci v Karlovarském kraji, se budeme
věnovat v závěru v oddíle IV.

7. Problém bydlení a motivace obcí
Shrnutí kapitoly
 V této kapitole se věnujeme způsobu získávání bytů pro uživatele odcházející z
ústavů jako součásti transformace služeb.
 Často se vyjednává vzájemná prospěšnost mezi zájmy obce a zájmy projektu.
Negativí postoje obcí mohou být dané neexistencí sociálního bydlení v obci, ale i
vyčerpáním kapacity.
 Obce jsou aktérem, který zůstává nepředvídatelný. Záleží na každé obci jednotlivě,
jestli se rozhodne obecní byty poskytnout. Dosažitelnost vhodného bydlení zůstává
problémem individuálního vyjednávání s obcemi.

7.1.

Úvod

V této kapitole se věnujeme způsobu získávání bytů pro uživatele odcházející z ústavů
jako součásti transformace služeb. Pozornost věnujeme motivacím obcí k poskytnutí
nebo neposkytnutí obecního bydlení pro tyto účely. Nejdřív shrneme kontext obecní
bytové politiky, ve kterém se dostupnost bydlení řeší. Uvedeme příklady některých
obecních politik v Kraji. Poté představíme postoje obcí k žádosti o obecní bydlení, tak
jak se objevovaly v průběhu vyjednávání s obcemi o bytech v rámci transformačního
projektu. Za třetí se budeme věnovat tomu, jak se v průběhu projektu byty prakticky
získávaly. Projekt začal plánem soustředit bydlení a služby v okolí jednoho většího
města. Později došlo v souvislosti s individuálním plánováním a možnostmi návazných
služeb k rozptylu bydlení do různých obcí v Kraji. Tento posun byl umožněn flexibilním
řízením projektu. V závěru tvrdíme, že v prostředí atomizované obecní bytové
politiky, jako je ta česká, je flexibilní, otevřený a experimentující přístup efektivnějším
způsobem, jak zvládat nedostatek kontroly nad přístupem k obecnímu bydlení.
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7.2.

Motivace obcí jako obecný problém české transformace

Problém dostupnosti bydlení začíná pro transformaci už v tom, že se vůbec musí ptát,
jaké mají obce motivace. Obce jsou v českém kontextu aktérem, kterého je třeba
zaujmout, a nikoliv zprostředkovatelem, kterého je možné využít. V komparativní
perspektivě je patrné, že tomu tak vždy být nemusí. Například transformace ve Velké
Británii mohla využít zákonné povinnosti obcí poskytovat bydlení lidem bez přístřeší a
nároku občanů na finanční podporu při udržení bydlení. Obce v takovém kontextu
nejsou aktéry, jejichž „motivace“ by byly pro transformaci relevantní. V prostředí, kde
funguje nárokovost, není potřeba vyjednávat a přesvědčovat.
Jak je to s povinností obcí a nárokem občanů na zajištění obecního bydlení v ČR?
Obce se na jedné straně hlásí k vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých
občanů – a tedy i potřeb bydlení. Nemají však povinnost byty pronajmout. Sociální
politika a spolu s ní i obecní bytová politika byla v devadesátých letech vedena vizí o
„přesunu působnosti“ různých aktivit a povinností ze státu na obce (v rámci širší ideje
subsidiarity). Na rozdíl od sociálních služeb se bytovou politiku na obce převést
podařilo. Průša a kolektiv tak mohou v roce 1997 konstatovat, že „řešení bytové
otázky je již dnes v plném rozsahu svěřeno do kompetence obcí a stát má pouze
omezený vliv“ (1997: 24). Bytová politika byla spjata s místními zájmy a finančními
možnostmi jednotlivých obcí. Není například jednotně upraven postup obcí při
pronájmu bytů. Nejsou ani stanovena jednotná pravidla výběru žadatelů o byt. Každá
obec si stanoví vlastní pravidla v závislosti na místních podmínkách. Pokud obec
zřizuje pořadník žadatelů o byt, má povinnost přijaté žádosti projednat. Mnohé obce
ale pořadník nemají.
Když ombudsman radí lidem v sociální tísni, jak si zajistit ubytování, odkazuje se k
ustanovením Zákona o sociálních službách, nikoliv Zákona o obcích. Taková osoba má
podle ombudsmana využít nároku na bezplatné poskytnutí základního sociálního
poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
Sociální odbory mohou odkázat lidi na různá ubytovací zařízení v okolí, jako ubytovny
nebo azylové domy (Ombudsman 2009). Lidem, kteří se zajímají o trvalé obecní
bydlení, není co víc poradit.
Pohled do vybraných obecních politik v oblasti zacházení s obecními byty a v oblasti
sociálního bydlení dokládá, že společným jmenovatelem je variabilita a absence
statutárního nároku. Různé obce v Karlovarském kraji mají různě nastavené rámce
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poskytování obecního bydlení. Některé obce již obecní fond z velké části
privatizovaly, jiné informace o bytovém fondu, o prioritách, ani o dlouhodobých
záměrech nezveřejňují. Někde mají obce byty zvláštního určení. Jde o byty, o které lze
žádat na Odboru zdravotních a sociálních věcí. Mohou ale existovat pravidla, která
neumožňují ubytování určitých skupin lidí se znevýhodněním (např. vyšší stupně
závislosti). Jinde mohou mít obecní bytový fond, kterému říkají “sociální” a kde je
možné požádat o zařazení do pořadníku na přidělení bytu. Ještě jiné obce žádosti o
pronájem obecních bytů průběžně sbírají a jednou za čas vyhlásí záměr pronajmout
některý z obecních bytů. Může jít i o byty nespeciální a o výběru vhodného nájemce
rozhoduje Rada.
7.3.

Postoje obcí k poskytnutí bydlení pro lidi odcházející z ústavů

Na začátku projektu vytipoval koordinátor projektu transformace dvanáct obcí v okolí
většího města, s nimiž jednal o možnostech přístupu k bydlení pro lidi, kteří odcházejí
z ústavů. Kromě těchto obcí se v průběhu projektu jednalo s dalšími pěti obcemi.
Celkově se v Karlovarském kraji jednalo s osmnácti obcemi (viz tabulka 1).
Některé obce byly k projektu vstřícné. Existoval tam nějaký místní zájem, kterému
projekt nabízel možnost realizace. Nešlo tedy tolik o jednostranný akt „náklonnosti“
nebo „sympatizace“ s projektem, jak se o tom někdy uvažuje při plánování změny.
Daleko spíš bylo ve hře vyjednávání vzájemné prospěšnosti mezi zájmy obce a zájmy
projektu. V jedné obci měli starou lázeňskou budovu, kterou chtěli zrekonstruovat,
ale neměli vlastní prostředky. V jiné obci měli nevyužívanou ubytovnu a sami
přemýšleli o zřízení nějaké obecní sociální služby. V prvním případě byla motivace
obce především finanční. Ve druhém případě šlo kromě finanční motivace také o
motivaci zřizovatelskou. V jedné obci v horské oblasti při saské hranici měli prázdné
byty. V posledních letech došlo ke snížení výroby v místní továrně a lidé začali z obce
odcházet. Projekt nabízel možnost, jak volné byty zaplnit novými nájemníky. Klienty z
blízkého ústavu navíc v obci znali a věděli, že byty „nevybydlí“. V několika obcích se
objevila kombinace vstřícnosti vůči projektu a požadavku na přednostní umístění
místních občanů. Jinde kombinovali opatrnou vstřícnost s požadavky na doplňkové
záruky – že klienti neskončí na ulici, že budou mít kolem sebe službu, že se z projektu
zaplatí větší nebo menší část rekonstrukce. V jednom takovém případě se při
jednání starosta a místostarosta podrobně vyptávali na financování a udržitelnost.
Rada nakonec obecní byty přidělila. V jiném případě byl proces dotazování podobný
s tím rozdílem, že rada byty nepřidělila – prý by postižené stejně nepřijali sousedi.
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Jednalo se také s obcemi, které byly vstřícné, ale požadovaná výše nájemného byla
mimo možnosti uživatelů služeb.
Šest z osmnácti obcí dalo najevo záporné postoje k projektu. Některé vůbec na výzvu
projektu nereagovaly. Někde nebyli vstřícní prostě proto, že mají všechny sociální
byty plné.
Kromě postojů obcí, jejich specifických místních zájmů a požadavků, které v různých
obcích korespondují s různými částmi transformačního projektu, vstupují do hry také
motivace a zájmy klientů a představy a plány projektu. Některé z nabízených objektů
se nehodily. Velké objekty, které potřebují celkovou rekonstrukci, byly nejen za
hranicí finančních možností projektu, ale byly především neslučitelné s filosofií
deinstitucionalizace. O jiné lokality nebyl jednoduše zájem mezi klienty.

Kód obce

Tabulka 1: Přehled dosavadních postojů obcí, klientů a projektu
Postoje obcí
Postoje projektu a klientů
NE
ANO
ANO
ANO
NE
Ano
NE
s podmínko
bez podmínky
projektu
projektu
klientů
klientů
u lokálnosti
lokálnosti, ale
třeba jiné
podmínky
1
X
X
X
2
X
X
X
3
X
X
X
4
X
X
5
X
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
X
9
X
10
X
11
X
12
X
13
X
14
X
X
X
15
X
X
X
16
X
X
X
17
X
X
X
X
18
X
X

Tabulka 1 ukazuje, že nakonec se začalo bydlet (žluté pole) tam, kde došlo ke shodě
všech aktérů – a jejich specifických zájmů. Obec poskytla vhodné bydlení, uživatel
chtěl do lokality odejít a transformační projekt byl schopný zajistit návaznou službu
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podpory bydlení (anebo identifikovat vhodnou službu existující). V šesti případech
nebyla z různých důvodů pozitivní odezva obcí dál vyjednávaná. Uživatelé buď neměli
zájem, nebo v dané lokalitě nemohla být zřízena návazná služba.
Co vidíme v případech úspěšného přístupu k bydlení je především to, že jde o křehký
a nestálý výsledek velmi specifických souladů mezi zájmy jednotlivých aktérů. Jak
komentovala získání bytů jedna z ředitelek ústavu: „Teď zrovna obec má dobré
důvody byty nabídnout. Ale co v další vlně transformace? Co až budou odcházet
uživatelé, kteří jsou víc postižení, u kterých se nám nepodaří obec jen tak
přesvědčit?“ Zájmy jsou proměnlivé jako obrazce v kaleidoskopu: trochu se pohnou a
už se díváme na jinou konfiguraci. Co platí stále je jen to, že obce do spolupráce nic
nenutí.
7.4.

Bydlení a služby v průběhu projektu

Otázka přístupu k bytům byla jednou z prvních aktivit, která se začala řešit hned v
začátku projektu. Na základě jednání se zástupci Kraje jedno větší město nabídlo
celkem osm bytů z obecního fondu. Pro naplnění plánovaného počtu odchodů
z ústavní péče bylo potřeba najít ještě další byty. V létě se začalo jednat
s vytipovanými obcemi kolem Města. Vybrané lokality měly splňovat několik
základních kvalit: měly být blízko Města kvůli nákladům na osobní asistenci, měly mít
dobré spojení do centra, v obci měly být nějaké místní služby a byty měly být větší
než garsonka – hlavně proto, aby obyvatelé mohli kolektivně zaplatit i celodenní
asistenci.
Počáteční strategii soustředění bydlení a návazných služeb do jedné oblasti vysvětlila
členka expertního týmu: její zkušenost z transformačního projektu v jiném kraji byla,
že nejdřív mapovat potřeby a přání uživatelů (včetně toho, kam by chtěli odcházet) a
teprve podle toho hledat bydlení není nejlepší a jedinou cestou. Většina uživatelů
nakonec stejně musela jít tam, kde byly služby. V mnoha místech, kam ti lidé chtěli,
služby nebyly. V tomto projektu se proto naplánovalo začít tak trochu opačně. Nejdřív
zajistit bydlení a návazné služby kolem, a poté začít vybírat uživatele, kterým se
bydlení nabídne. Tato strategie měla od počátku experimentální povahu. Dbala na to,
aby byla současně otevřená novým možnostem podle toho, jaká bude reakce dalších
aktérů, jako jsou obce a zejména uživatelé.
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Záhy se začalo ukazovat, že ne všechny obce slyší na nabízené výhody: byty se v rámci
projektu mají rekostruovat, udržitelnost projektu pět let a spolupráce s krajský
Krajem. Především se ale začalo ukazovat, že mnozí uživatelé nebudou chtít odejít do
předem určené oblasti. A dobrovolnost byla jednou z klíčových požadavků. S tím, jak
měli různí lidé různé preference, se začal seznam obcí k jednání o přístupu k bydlení
rozrůstat. V praxi tak projekt neustále uvažoval možnosti bydlení spolu s návaznými
službami a spolu s plány a přáními klientů.
7.5.

Shrnutí

Obce jsou aktérem, který zůstává nepředvídatelný. Záleží na každé obci jednotlivě,
jestli se rozhodne obecní byty poskytnout. Z povahy problému je těžké dopředu
vědět, zda konkrétní obec bude nebo nebude mít nějaký zájem na účasti. Současně je
zřejmé, že obce zájmy mají. Ty ovlivňují jejich rozhodování. Potíž je v tom, že ani
sebedelší výčet zaznamenaných motivací a zájmů obcí nepředpoví reakci obce, na
kterou se projekt v příštím kroku obrátí. Přístup k bydlení tak zůstane problémem
individuálního vyjednávání s obcemi, který bude nejistý a podřízený experimentální
otevřenosti.
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Pro úspěch transformačního projektu v prostředí české bytové politiky, která se
vyznačuje nepevnými rámci a atomizací zájmů a motivací obcí, je proto klíčový
flexibilní, otevřený a experimentující přístup.
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oddíl III.
Jak se s péčí transformují lidé: „malé
přechody“, kvality péče a kvality života
uživatelů sociálních služeb
1. Lidé, instituce a kvality života
V tomto oddíle se zaměřujeme na trajektorie lidí, kteří v rámci transformačního
projektu odešli z domovů pro osoby se zdravotním postižením do komunity.
Sledujeme, jak se oni sami transformují a co se děje s kvalitami jejich života. Naše
analýza odchodu uživatelů služeb nesleduje jejich pohyb jako pohyb mezi dvěma
nesouměřitelnými světy, z „říše“ institucionalizované péče ve velkých pobytových
zařízeních do principiálně odlišné „říše“ deinstitucionalizovaného života v komunitě.
Odlišnost těchto dvou světů pro nás není neproblematické východisko, ale téma a
problém, který je potřeba vysvětlit. Je to proto, že nechápeme člověka jako zásadně
odděleného od jeho světa, a -v moderní době zvlášť – od světa institucí. Naopak,
všichni víme, že naše životy jsou plné institucionalismů. Když o svých životech
mluvíme, běžně reflektujeme vlastní rutiny i to, jak jsme každodenně součástí mnoha
institucí a norem. Naše biografie jsou skládané z jejich kousků a celých propletenců.
Z tohoto důvodu nechápeme přechod uživatelů z jednoho prostředí do druhého jako
přechod od institucionalizovaného života k životu neinstitucionalizovanému, ale jako
přechod k životu institucionalizovanému více či méně jiným způsobem.
V této studii nám půjde především o konkrétní životy jednotlivých lidí. Naše otázka je,
jak se jejich životy mění. Proto se také zabýváme mnoha souvislostmi jejich života
před odchodem i po odchodu z domova pro osoby se zdravotním postižením.
V našem zorném poli tak jsou životy lidí v jejich propojení s institucemi, ať už jde o
ústav sociální péče (pozdější domov pro osoby se zdravotním postižením),
psychiatrickou léčebnu, nebo chráněné bydlení či obecní byt zvláštního určení.
Sledujeme specifické změny kvalit, které se v životech uživatelů služeb dějí, a které
jsou založené na řadě dílčích posunů v organizaci péče. Soukromí, odpovědnost,
důstojnost, možnost volby nebo vlastnictví jsou považované za důležité kvality života
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každého člověka. V jejich jménu se také dělá transformace služeb. Přitom je zajímavé
sledovat, jak se uživatelé v naší kohortě (tedy ti relativně schopní a aktivní) začali s
těmito kvalitami života seznamovat už ve velkých pobytových zařízeních. Tyto kvality
se měnily v delším horizontu tím, jak lidé začali z „domovů“ docházet do práce, jezdit
pryč za denními aktivitami, pohybovat se v místním prostředí. Současně ale až teď, po
odchodu do komunity, je patrné, jaké další kvality (nebo jejich odstíny) životu v
„domově“ chyběly – třeba bydlet ve vlastním bytě, mít nové sousedy nebo nakládat
po svém s časem. Otevírají se i další vrstvy nových kvalit života, jako je třeba možnost
neuspět (což se v normálním životě může stát každému). Organizace péče je v tomto
pohledu podstatná pro to, jak ve výsledku vypadá život uživatelů služeb. Dokonce
bychom mohli říct, že péče rozvrhuje možnosti toho, kým člověk je nebo může být. A
v tomto smyslu je člověk se svým životem vždy i produktem péče.
Návrh uchopit současně život a organizaci péče není sám o sobě nový. Profesionálové
i zřizovatelé intuitivně chápou, že sociální služby jsou zásadní součástí životů lidí, kteří
je užívají. Ptají se proto, jak služby přispívají ke změně života. Přes dvacet let už na
tuhle intuici reaguje tradice měření „kvality života“ (QoL) a sociálním službám nabízí
svůj vlastní úhel pohledu. My návrh měřit kvalitu života dosavadním způsobem
chápeme jako metodologickou past. Jestli se jí chceme vyhnout, musíme revidovat jak
koncept kvality života, tak i způsoby, kterými kvalitu života poznáváme.
Zájem o kvalitu života se v sociálních službách objevil spolu s jejich transformací,
zejména v USA, Velké Británii, Austrálii a Holandsku. Souvisel s deinstitucionalizaci, s
tématy, jako je zlepšování a zplnoprávňování životů lidí, kteří odcházeli z ústavních
zařízení do komunity. Měření kvality života je postaveno na úzkém sepětí s
psychometrií a kvantitativním měřením. Aby nástroje měly co měřit, výzkumníci
musejí dopředu definovat také kvalitu života – co to je, z čeho je složená, kolik má
domén, které oblasti do ní patří a které ne. Sama psychometrie ale neustále
poukazuje na potíže, které má se svými měřícími nástroji - s dotazníky kvality života.
Nejsou tak objektivní a přesné, jak by měly. To dokládá i potřeba neustále vyvíjet a
znovu kalibrovat nové škály a otázky. Ohledně schopnosti dotazníků měřit to, co se
měřit má, neustále probíhá metodologická (a nezasvěcenému těžko přístupná)
debata. Stoupenci měření kvality života nejsou spokojení s „minimálními
akceptovatelnými standardy psychometrické validizace“ (Cummins 1999) a hledají
cestu ve vývoji ještě rigoróznějších metod měření. Měření kvality života je přitom
motivováno mimo jiné přáním dozvědět se s jeho pomocí i něco o kvalitě a efektivitě
sociálních služeb. Odpůrci tohoto přístupu docházejí k závěru, že kvalita života tak, jak
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je nám představovaná, (totiž jako nezávislá skutečnost) neexistuje, a že měření kvality
života o kvalitě a efektivitě služeb nemůže říct nic (Rapley 2003).
V čem jsme se zastánci kvality života zajedno, je pozornost vůči mnohočetnosti,
kterou koncept kvality života obsahuje. Kvalita života je, jak říkají,
„multidimenzionální“. Týká se mnoha různých oblastí života, které je těžké všechny
dopředu vyjmenovat. (Proto také vzniká jeden dotazník za druhým, pokaždé s trochu
pozměněným složením „domén“.) Stejně tak se hlásíme i k oné intuici zastánců
kvality života, že existuje propojenost mezi vlastnostmi životů lidí a organizací péče.
(Ostatně, to hlavní, o co profesionálům v sociálních službách jde, je právě ovlivnění
života uživatele služby.) Naopak s odpůrci měření kvality života souhlasíme především
v tom, že krok od měření kvality života k výpovědi o kvalitě služeb je velmi
problematický. Jak to? Nepřihlásili jsme se právě k předpokladu propojenosti života
uživatelů a jejich péče? Problematičnost nevidíme v propojení jako takovém, ale
v tom, jak s ním psychometrie pracuje. Postuluje jednak samozřejmost směru tohoto
vztahu, to je od měření kvality života k výpovědi o kvalitě péče. A jednak se snaží
udržet všechny prvky v jednotném tvaru a v jednoduché rovnici o jedné neznámé.
Jedna, celková kvalita života je indikátorem jedné, celkové kvality služeb. V takovém
pohledu stačí změřit kvalitu života a získáme informaci o kvalitě služeb. To ale vede
ke komickému karikování procesů, které se podílejí jak na lidském životě, tak na
dynamice a kvalitě sociálních služeb. Komičnost ale může v praxi rychle vystřídat
úzkost. To když se podobně definované měření stane součástí rutinního fungování
trhu sociálních služeb, a jeho výsledky se prohlásí za konečný a jediný způsob, jak
vyhodnotit úspěšnost poskytované služby. Tady už není prostor pro úsměv.
Na dokreslení uvádíme příklad z jedné britské sociální služby, která začala v roce 2009
používat nástroj na měření sociálního začlenění svých uživatelů.4 (Jde sice o sociální
začleňování, a ne o kvalitu života, ale to jsou v mnoha ohledech velmi podobné
koncepty - i při sledování měření sociálního začlenění se měří index na číselné škále
v různých oblastech života.) Na jedné poradě seznamoval vedoucí svůj tým terénních
asistentů s vyhodnocením uplynulých dvou kvartálů. Nástroj, který používají, měří, jak
uživatelé hodnotí svoji aktuální situaci v deseti oblastech, jako jsou „vztahy“,
„smysluplné využití času“, „bydlení“, nebo „motivace“ na škále od jedné do deseti.
Čím vyšší skóre, tím lepší hodnocení. Asistenti tyto dotazníky dávají k vyplnění
4

Popis vychází z terénních poznámek D. Kocmana, pořízených během jeho práce ve službě osobní asistence pro
lidi s duševní nemocí v Londýně.
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klientům při průběžné revizi individuálních plánů. Hodnocení se pak dělá za celý tým
dohromady a „výsledky začlenění“ v životech uživatelů jsou chápané jako „výsledek“
působení služby. Manažer na poradě neradostně oznámil: „Jako služba jsme
v průměru dosáhli záporného výsledku.“ A ukázal tabulku s výsledky. V debatě, která
se nato rozproudila, padaly různé námitky. Nástroj je subjektivní. Když se lidé zlepšují,
jde to pomalu, když jsou pak hospitalizovaní, dojde k prudkému zhoršení. Změny
v jejich životech nesouvisí se službou. Neměli by uživatelé hodnotit raději celý měsíc,
spíše než to, jak se právě cítí v posledních několika dnech? Nemělo by se dělat dvojí
hodnocení, jedno by dělali klienti a jedno asistenti? Jak by vypadalo skóre, kdyby
uživatel byl úplně bez služby? Vždyť chybí kontrolní skupina. Vedoucí při debatě
souhlasně pokyvoval. Jeho konečný výrok však zněl nekompromisně: „Ve výsledku
nezáleží na tom, co si tu teď řekneme. Jde o to, co říká náš výsledek. A ten říká, že
naše služba v průměru zhoršuje stav uživatelů. Navenek, pro zřizovatele, to nevypadá
dobře!“
Tvrdíme, že i kdybychom na chvíli uznali schopnost dotazníků přesně měřit kvalitu
života, stále platí, že na základě takového měření nelze říct mnoho ani o životě, ani o
službě. Předně proto, že kvalita života měří stav. Neříká nic o tom, jak k tomuto stavu
došlo, ani kdo a jak se na tom procesu podílel. Přitom aplikovaná použití měření
kvality života navozují dojem, že je možné z nich hodnocení sociální služby vyčíst.
S odpůrci měření kvality, jako je Mark Rapley, nesouhlasíme v návrhu sledovat služby
a život odděleně. Kvalitu služeb chce Rapley posuzovat podle standardů služeb, a
namísto měření kvality života chce sledovat kvalitu „žité zkušenosti“. Tím, že oddělí
životní zkušenost od poskytování služeb, ale také rezignuje na možnost sledovat obě
v jejich vztazích, sledovat je najednou. To vidíme jako omezení. V naší analýze se
snažíme zachovat onu původní intuici výzkumníků i pracovníků služeb, že služby a
životy jejich uživatelů jsou v důležitém vztahu. Kdybychom je sledovali odděleně, o
jejich vztahu bychom se toho příliš nedozvěděli.
Na základě sledování celého transformačního procesu a celé kohorty uživatelů,
„vyvedených“ z velkých pobytových zařízení, detailně sledujeme trajektorii pěti lidí. U
nich jdeme poměrně hluboko do minulosti. Při této rekonstrukci pracujeme s využitím
různých metod a zdrojů dat. Kombinujeme archivní materiály a etnografické metody
přímého pozorování a rozhovorů s lidmi v projektu (s expertkami, profesionály ve
službách a samo sebou i se samotnými uživateli).
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2. Pět příběhů

Příběh první: pan Musil
Proměna pana Musila
Po většinu dospělého života pana Musila platilo, že jeho „trvalý chorobný duševní
stav (…) vylučuje možnost samostatného života, života v běžném sociálním prostředí,
a činí jej závislým na ústavní péči s dohledem“(jak se s odvoláním na soudního znalce
v oboru psychiatrie konstatuje v soudním výroku z roku 1993, odůvodňujícím zbavení
způsobilosti k právním úkonům). Pan Musil byl podle posudků „oligofrenik,
intelektové funkce podprůměrné, rysy nezralosti, dyssociální nezdrženlivosti,
impulzivní, sociálně maladaptivní,“ který „v důsledku oligofrenie není vůbec schopen
samostatně si obstarávat své běžné záležitosti a provádět ani jednoduché právní
úkony“ (1993, výrok soudu). V roce 1997 - podle „objektivního nálezu“ psychiatra
z psychiatrické léčebny (kde býval opakovaně hospitalizován) - je pan Musil
„pastozně, hromotlucky, s turicefalií a bučivým hlasem vyhlížející hoch“, který je
„simplexní, tvrdohlavý, sociálně bezohledný, líný, nespolehlivý, a s nutností dohledu“
a který „odmítá nutnost respektovat normy chování v ÚSP“. Podle ústavních záznamů
z téhož roku „do kolektivu chlapců (v ústavu sociální péče) nezapadl a není to vina ani
pracovníků, ani chlapců; pokud se mu ihned nevyhoví, stává se agresivní (…); vůbec
nezná meze a má proto denní příděl cigaret. V případě jeho vyčerpání se stupňuje
jeho agrese. Vyhrožuje zabitím sebe i ostatních. Poškozuje také majetek svůj i
ústavní.“ Ještě v roce 2003 je v psychiatrickém posudku pan Musil osobou s „projevy
paranoicko-kverulatorního rozvoje“, která „velmi rychle dovede vyprovokovat
konflikty svými kverulacemi, obviňováním, zkreslením informací, neschopností
přenosu korektivních zkušeností“.
Když jdeme na konci roku 2010 pana Musila navštívit do jeho nové domácnosti
v obecním bytě 1+1 ve městě, setkáváme se s někým, kdo všechny výše uvedené
posudky a soudy nenaplňuje ani v nejmenším. Pan Musil nás vyhlíží z okna a potom
nás vítá v předsíni. V pokoji hraje nahlas hudba, kterou pan Musil ochotně ztlumí,
když ho o to poprosíme. Nabízí nám kávu. Říká, že zítra udělá kávu i asistentovi
z pečovatelské služby. Už koupil i bábovku, ukazuje nám ji ve skříňce. Zdůrazňuje, že
se rád dělí. Sedáme si v pokoji, kde má pan Musil sedačku, televizi, skříně a postel.
Pokoj je uklizený a je zařízený jednoduše - na stěnách je pár fotografií příbuzných a
plakát popového zpěváka. Pan Musil nám později ukazuje sbírku DVD a CD, která
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si kupuje. V pokoji je také klec s křečkem, pan Musil si ho koupil v blízkém
supermarketu. Vůbec dělá pan Musil spoustu nových věcí: chodí sám po městě,
hospodaří si s penězi (byla mu částečně navrácena způsobilost a může hospodařit
s částkou 1500 korun týdně), vede si evidenci útrat a na výdaje je opatrný, pere si
sám v pračce, uklízí a tak dále. Ptáme se na sousedy z domu. Pan Musil už je zná,
usmívá se a jmenuje je. Říká, že jsou v pohodě.
Optikou těchto dvou pasáží vidíme skoro zázračnou proměnu. Ale není to jen optika
našeho úvodu, skrze niž je tato těžko vysvětlitelná proměna vidět. Již na začátku roku
2010, v počátcích projektu, se o proměně pana Pro Musila hovořilo s nadšením
v domově pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), kde v té době žil. Jak
popisovala expertka/ externí konzultantka pro transformaci, všichni dávali najevo
„velkou radost z toho, co on se sebou za ty dva roky (tj. zhruba od roku 2007) udělal.“
Ale důvod této proměny byl pro zúčastněné záhadou: „Já když jsem se jich na to
ptala, říkala jsem: ‚A co se to teda stalo? Jak jste to udělali?‘ Říkali, že to vůbec
nevědí, prostě, že se něco stalo.“
Otázka, co se to vlastně stalo, je přesně to, co zajímá i nás v této analýze. Jak je vidět,
podiv nad proměnou pana Musila se soustřeďuje na jeho osobu: nadšení panovalo
nad tím, co pan Musil udělal se sebou. Ale jak napovídá otázka expertky kladená
pracovnicím domova, udělat museli něco i ony. Změnit se muselo nejspíš i mnoho
dalších věcí, aby se změnil pan Musil. Když se takto začneme na věc dívat, ze
zázračné proměny jednoho člověka se začne stávat obyčejná změna mnoha prvků,
aktérů, okolností. Jak tuto komplexní změnu popsat a jak jí porozumět?
Pan Musil v ústavní péči
V nejrůznějších ústavech pobýval pan Musil trvale od svých deseti let (kdy byl v roce
1985 umístěn do dětského domova) až do června 2010. Ani v době dosažení
plnoletosti, kdy se člověku otevírá řada nových možností, se panu Musilovi nenaskytla
možnost z ústavní péče odejít. Jakmile se stal plnoletým, soud jej zbavil v plné míře
způsobilosti k právním úkonům a pan Musil byl přestěhován z dětského domova
(respektive z psychiatrické léčebny, kde byl hospitalizován déle než dva roky) do
ústavu sociální péče. Odůvodnění soudního rozhodnutí bylo postaveno na tom, že
„se u posuzovaného jedná o trvalý chorobný duševní stav,“ díky němuž „není schopen
žít normální samostatný život a je nutné ho zařadit do ÚSP pro dospělé“. Soud vychází
z posudku psychiatra, podle nějž pana Musila „činí závislým na ústavní péči s
dohledem“ jeho duševní porucha. Pokud se ale podíváme na tuto situaci podrobněji,
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ukáže se výrazně jiný obraz příčin závislosti pana Musila na ústavní péči. Příčinou není
zdaleka jenom jeho „duševní nemoc“. Vezměme si samotný soudní výrok i
psychiatrický posudek, na nějž se soud odvolává. Oba dokumenty konstatují, jaký pan
Musil je: nezralý, impulsivní, sociálně maladaptivní, intelektově podprůměrný,
nezpůsobilý k právním úkonům, závislý na ústavní péči… Výrok soudu sice zdánlivě
staví na „objektivním“ lékařském popisu a sám jakoby pouze konstatuje stav věci,
přitom je však zásadní pro to, co bude následovat. Nezpůsobilý a na ústavní péči
závislý pan Musil přece nemůže být ani v budoucnu nikde jinde než v ústavu, což
ostatně rozsudek výslovně říká. Závislost na ústavní péči je tak na jedné straně
deklarována jako důvod soudního rozhodnutí, ale stejně tak je i jeho praktickým
následkem. Tuto aktivní roli nejrůznějších odborných posudků či právě soudních
rozhodnutí nelze v osudech lidí využívajících nějakou formu péče opominout.
Přestože takové dokumenty zdánlivě pouze konstatují „objektivní stav“ věcí, právě
ony do života lidí vždy výrazně zasahují, usměrňují jej, nadlouho dopředu předurčují,
jak bude člověk v nejrůznějších situacích vnímán, popisován a jak s ním bude
zacházeno. V posudcích psychiatra a soudu předchází otázka „Jaký pan Musil je?“
otázce „Co je s ním a pro něj možné dělat?“ Odpověď na druhou otázku automaticky
vyplývá z té první.
Dospělý pan Musil je tedy nadále „závislý na ústavní péči s dohledem“ – mimo jiné i
díky soudnímu rozhodnutí o nezpůsobilosti. Jeho život se i nadále příliš často
pohybuje ve známém kruhu – eskalace agresivity, hospitalizace, „tlumení
neuroleptiky“ a návrat do ústavu. Lékařská zpráva z roku 1997 mluví o tom, že pan
Musil je „prakticky každé 3 měsíce na 3-4 měsíce pro nezvládnutelnou agresi“
odvážen do psychiatrické léčebny a medikován „i horentními dávkami“. Opakují se
stejné problémy (agresivní chování), stejné způsoby jejich řešení (medikace a
hospitalizace) i jejich výsledky (dočasné ztlumení). Z tohoto koloběhu jako by nebylo
úniku. Rejstřík používaných přístupů ovšem ani moc možností nenabízí. Agresivita
byla vždy řešena jako problém pana Musila, ne jako problém prostředí, v němž žije a
v němž je nespokojený. To jeho „zlobné afekty“ byly „tlumeny neuroleptiky“ (jak píše
zpráva z léčebny z roku 1993). To on se měl s pomocí léků a hospitalizace měnit, nikoli
péče o něj. Přitom z pohledu pana Musila byla právě péče problém. „V ústavu se nedá
žít, pořád vás tam kontrolujou a buzerujou, můžete ven, ale pořád se někoho musíte
dovolovat. A s těma lidma tam to taky nešlo. Tady mám volnost,” vysvětloval nám při
návštěvě v jeho novém bytě. Odchod z ústavu ale nebyl v průběhu 90. let myslitelný,
tedy kromě přestěhování do jiného ústavu (ještě v roce 2003 si pan Musil dává žádost
o umístění do ústavu na druhé straně republiky; neúspěšně). A pak už zbýval jen
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dočasný přesun do psychiatrické léčebny, kterou ovšem pan Musil dnes popisuje jako
prostředí horší než ústav, dokonce “horší než kriminál”.
Počátek změny
Změny se začínají v životě pana Musila dít od roku 2007. A jak uvidíme, nejsou to
změny, které se odehrávají jen v osobnosti pana Musila, na úrovni jeho „psychických
kvalit“, v posunu z pásma středně těžké “do pásma lehké mentální retardace”, jak zní
posudek psychiatra z roku 2010. Změny, o nichž budeme mluvit, se dějí v péči,
v drobných i zásadnějších organizačních novinkách a posunech a z toho plynoucích
aktivit pracovníků DOZP. A právě díky těmto posunům a novým postupům ze strany
pobytového zařízení se z pana Musila stává tak svým způsobem „jiný člověk”. Díky
nim se děje změna, z níž jsou pracovníci domova natolik překvapeni, že si možná ani
neuvědomují, do jak velké míry k ní sami přispěli.
Změny pana Musila tedy přicházejí skrze změny probíhající v domově. Spolu
s platností nového zákona o sociálních službách se v roce 2007 institucionalizovala
nová praxe. Nástroje, jako je individuální plánování, umožnily uvažovat o nových
oblastech a kvalitách života uživatelů služby. Umožnily dívat se na jednotlivce a na
jeho život jinak než doposud. Do práce s panem Musilem to vnáší novou dynamiku.
To vůbec neznamená, že všechno šlo hladce a že všechno bylo hned úplně jinak. Pan
Musil byl od konce března 2007 znovu na několik měsíců hospitalizován
v psychiatrické léčebně. V dokumentaci se průběžně objevují poznámky o jeho
agresivitě a vulgaritě. A také o neúspěšné snaze přimět ho k práci. Individuální
plánování však přineslo důležitý moment: panu Musilovi se začaly předávat
kompetence, které do té doby neměl, začal dělat věci, které do té doby dělat nemohl.
První individuální plán pana Musila je vypracovaný už na konci ledna 2007. Stanovuje
několik cílů: „1) zapojování do různých pracovních aktivit“, „2) samostatné vycházky
mimo areál domova“, „3) naučit se hospodařit s kapesným“, navíc, obyčejnou tužkou,
je dopsán bod 4): „chování“. Od 1. 2. 2007 má u sebe pan Musil kapesné a sám s ním
hospodaří. Doklady pečlivě uschovává a odevzdává. Množí se také samostatné cesty
mimo DOZP. Zápis z 18. 4. 2008 například pochvalně sděluje, že pan Musil byl „úplně
sám na samostatné vycházce na poště poslat dopis a nakoupit v krámu. Vše zvládl
naprosto v pořádku. Sám z toho měl velkou radost. Samostatné vycházky jsou
povoleny doktorkou i pí ředitelkou.“ A v září 2009: „Sám šel na autobus, nastoupil a
zaplatil. Vše zvládl perfektně.” “Myslím, že je schopen samostatně jezdit do Města,“
dodává pracovník. V prosinci 2009 přestal pan Musil kouřit. V únoru 2010 nastoupil
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do terapeutické dílny a tuto práci si udržel až do odchodu z DOZP o čtyři měsíce
později.
V roce 2007 se udály ještě další dvě podstatné věci. Ve druhé polovině roku si pan
Musil požádal o navrácení způsobilosti a také o přijetí do chráněného bydlení.
Začátkem listopadu bylo „rozhodnuto, že 12. 11. 2007 by měl odjet na zkoušku do
chráněného bydlení. Těší se, je velmi spokojený.“ Je to za ta léta první reálná možnost
odejít natrvalo z ústavu (a dokonce ne pouze do jiného ústavu). Tato „zkouška”
ovšem nevyšla. Již po jedenácti dnech se pan Musil vrací. Dokumentace vedená v
domově k tomu podotýká: „Přestala ho bavit práce, která mu byla nabídnuta (lepení
obálek), prý to nebude dělat za tak málo peněz. Často se prý dostával se všemi do
slovních rozepří a tak byl 23. (listopadu) vrácen zpět.“ Hned následující měsíc pan
Musil podává žádost o přijetí do jiného „domova“, tentokrát do domova se zvláštním
režimem (bývalého ústavu sociální péče). Žádost je však zamítnuta. Podobně byla
zamítnuta i žádost o navrácení způsobilosti k právním úkonům: psychiatr doporučil
„další nácvik zvládání životních situací“. Podle pracovnic domova však toto
doporučení posílilo motivaci pana Musila, začal se víc zapojovat a spolupracovat.
Stejně jako je pro změny pana Musila přínosné individuální plánování, jsou pozitivní i
důsledky těchto – byť neúspěšných - pokusů změnit zaběhaný chod věcí.
Nová situace dává možnost všem zúčastněným nahlížet věci nově i jinak jednat: přání
pana Musila mohou být brána vážně, včetně jeho přání odstěhovat se. Pan Musil má
víc důvodů spolupracovat s personálem, který mu nyní vychází víc vstříc v jeho
představě o budoucnosti. Dřívější bludný kruh nespokojenosti, agresivity a
hospitalizací se rozpojil. Odchod pana Musila se stává čím dál víc reálnou možností
spolu s tím, jak se víc a víc stává zřejmé, že může žít i jinde. Zatímco v roce 1993 se
pan Musil (díky pohnuté rodinné historii, dramatické psychiatrické anamnéze,
soudnímu rozhodnutí o nezpůsobilosti a tak dále) stal někým, kdo s ohledem na svoje
postižení nemůže být nikde jinde než právě v ústavu, od roku 2007 se postupně
(s přispěním řady okolností a dalších aktérů) stává někým, kdo navzdory svému
postižení do ústavu vlastně vůbec nepatří. S tím se ovšem „proměňuje“ i sama
povaha jeho postižení, proměňují se možnosti i omezení, které lze s jeho postižením
spojovat. Tato zásadní změna se ale neodehrála někde uvnitř osobnosti pana Musila.
Pokusili jsme se ukázat, že se vytvářela na mnoha místech, skrze řadu konkrétních
aktivit: v legislativních změnách, v posunech v metodice péče v DOZP, ve vyplněných
formulářích individuálních plánů, stejně jako v konkrétních interakcích mezi panem
Musilem a personálem domova.
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Transformační projekt jako aktér dalších změn
Když začal domov v rámci transformačního projektu mapovat „velmi schopné“
uživatele pro odchod, navrhly v listopadu 2009 pracovnice pana Musila jako jednoho
ze tří vhodných adeptů. Hned od počátku panuje shoda mezi profesionály v domově,
expertkami projektu i samotným panem Musilem. Je docela dobře možné, že by pan
Musil odešel z DOZP i bez transformačního projektu. Nedlouho předtím se již
odstěhoval jiný obyvatel DOZP do obecního bytu ve Městě. A domov měl s Městem
domluvený i další byt, v němž by pan Musil mohl bydlet. Navíc podle krajské
koncepce může mít domov pro osoby se zdravotním postižením v péči pouze osoby
se stupněm závislosti III a IV, což pan Musil není. Zní to sice paradoxně, ale možná
nebylo daleko k tomu, aby po všech těch letech (někdejší) ústav (sociální péče)
nakonec pomohl pana Musila učinit na ústavní péči nezávislým. Krajský transformační
projekt vstupuje v tomto smyslu do již rozjetého vlaku. A musí se sám přizpůsobovat
situaci. Pan Musil totiž nemá zájem o službu chráněného bydlení vznikající v rámci
projektu. Ta totiž nepůsobí ve Městě, kde by on chtěl žít. Pro externí konzultantku je
to výzva. Je potřeba reagovat na neplánovanou situaci. Pan Musil má možnost odejít
do obecního bytu ve Městě, které ani nebylo na seznamu obcí, s nimiž se na začátku
projektu o bytech vyjednávalo: myslelo se, že by takové jednání nemělo šanci.
Smlouvu s obcí má uzavřít samotný uživatel (resp. jeho opatrovník), nikoli sociální
služba. Pan Musil nepůjde do nově vznikající pobytové služby chráněného bydlení pro jeho podporu bude potřeba využít nějakou již existující terénní službu.
Konzultantka a projektový koordinátor spolu s transformačním týmem ústavu a
s panem Musilem začínají plánovat celý proces odchodu, vyjednávají s terénní
službou, s městským úřadem. „Měla jsem pocit, že to do sebe tak zapadá. A hrozně
mě těší, že to je zase úplně jiný model, že se to netýká ani chráněného bydlení, ale že
je to model, který by se třeba mohl opakovat, a že to reagovalo na tu situaci, která
tam zrovna byla,” říká konzultantka. Tento nový, v projektovém záměru neplánovaný
způsob deinstitucionalizace je zajímavý také proto, že nejsou potřeba žádné další
zdroje, nové služby, budovy. Kombinuje se tu pronájem obecního „bytu zvláštního
určení“ s péčí již existující terénní služby. Je to experiment, improvizace, flexibilně
naplánovaný způsob transformace, která nepotřebuje dotace na výstavbu domů. A
vzniká – mimo jiné – s velkým přispěním samotného DOZP. Stejně jako pracovnice
domova žasly nad tím, co se sebou udělal pan Musil, mohli bychom také my žasnout
nad tím, jakou zázračnou proměnu udělal „domov“, že pomáhá stát se nezávislými na
ústavní péči lidem, kteří byli v různých situacích k „závislosti na ústavní péči“, „sociální
maladaptivitě“, „nezralosti“, k „nutnosti dohledu“ (a podobně) doslova odsuzováni.
Odpověď je ovšem stejná jako u první otázky: aby k téhle jedinečné změně došlo,
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muselo se udát hodně věcí. Stejné posuny v organizaci práce, v přístupu a postupech
personálu, změny sociální politiky, které proměňovaly pana Musila, proměňovaly i
domov s jeho dědictvím institucionalizované ústavní péče. Jen díky aktivitám nových
aktérů na scéně se domov mohl stát v tomto jednotlivém případu aktérem
transformace a pan Musil kompetentnějším aktérem svého vlastního života.
A pan Musil se stává kompetentnějším stále více. A znovu – děje se tak spolu s tím,
jak se mění nastavení péče. Těsně před svým odstěhováním z domova začíná pan
Musil dojíždět do blízkého města na takzvaný Job club, do služby sociální rehabilitace,
která vznikla v rámci transformačního projektu. Jde o to, aby tréninkem na Job clubu
získal nové dovednosti a začal si shánět regulérní práci. Jenomže pan Musil takovéhle
věci nedělá moc rád. Nechce něco dělat jen tak, nechce zadarmo něco nacvičovat a
ještě platit za dojíždění. A tak oznámí zaměstnancům služby, že ji nepotřebuje a že do
ní přestává jezdit. Podobná situace se před časem už odehrála - v roce 2007, kdy šel
pan Musil na zkoušku, na „diagnostický pobyt“, do chráněného bydlení. Tehdy šlo
také o velkou změnu. Nejen že se měnil typ služby i místo pobytu, měl se změnit celý
životní režim pana Musila – spolu s bydlením byla na programu pravidelná pracovní
terapie. Jenomže dosavadní setkání pracovní terapie s panem Musilem byla vždy
problematická. A nevyšlo to ani tentokrát. S panem Musilem se po 11 dnech vrátila
do domova zpráva, která zní jako prasknutí zlomené hole: „Každý den si stěžoval, že
se mu do práce nechce, že je unavený a zadarmo dělat nebude. Často drze odpovídá
(…) Pan Musil se nám jeví jako adept, který není do chráněného bydlení dostatečně
připraven. Nemá zájem se zapojit do života, spolupracovat s ostatními. Jakákoliv
výzva k aktivitě jej obtěžuje. Na základě výše uvedeného ukončujeme diagnostický
pobyt pana Musila v našem zařízení.“ Schopnost a dokonce i zájem pana Musila žít
jiným způsobem života než ve velkém pobytovém zařízení se tu radikálně
zpochybňuje. Logika tohoto posudku (nebo spíš odsudku) je podobná psychiatrickým
zprávám, v nichž se odpor, nespokojenost a vzdor pacientů symptomatizují a přičítají
na vrub jejich nemoci (markantní příklad něčeho takového lze nalézt v příběhu paní
Zavřelové).
V roce 2010 je situace značně odlišná: pracovnice mají pro pana Musila pochopení.
Jednak oceňují, že službu odmítl slušně a svůj postoj rozumně vysvětlil. Především si
ale uvědomují, že pan Musil prostě na žádný Job club chodit nemusí. „Těch změn je
pro pana Musila najednou moc,“ zaznívá na poradě expertního týmu, „a možná bude
časem motivovanější“. Expertky tedy nadále mají za to, že by pro pana Musila bylo
dobré, kdyby si práci našel, ale chápou, že to nejde tak, jak si to původně
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představovaly. Respektují jeho volbu a dál přemýšlejí, jak by mu práci a přípravu na ni
přece jen dokázaly zprostředkovat. Oproti situaci v roce 2007, kdy dávat najevo
nespokojenost s pracovním nácvikem znamenalo nebýt dostatečně připraven na
chráněné bydlení, tady odmítnutí pracovního nácviku žádné důsledky pro bydlení
pana Musila nemá. A to proto, že jde o dvě odlišné oblasti, které se navzájem
nepodmiňují. Na každé se pracuje zvlášť, ve dvou nezávislých službách. I to je
podstatný rozdíl v péči, tentokrát jde ale o rozdíl mezi různými způsoby péče, která
chce být alternativní k péči velkých pobytových zařízení: mezi oním chráněným
bydlením, kde byl pan Musil v roce 2007, a nynější kombinací terénní podpory bydlení
a podpory pracovního uplatnění. K pracovnímu stylu profesionálů ve službě podpory
pracovního uplatnění patří kombinace asertivity a citlivosti. Profesionálové vytrvale
nabízejí panu Musilovi podporu při získávání pracovní zkušenosti a dělají to
nenuceně, po malých krocích. Dojíždějí za panem Musilem, když není sto dojíždět on
za nimi. Výsledek se dostavuje v prosinci 2010. Pan Musil začíná pracovat v úklidové
firmě.
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Příběh druhý: slečna Nedomová
Ústavní výchova a péče
V dubnu 1985 nařídil soud ústavní výchovu tehdy tříleté Martiny. Potvrdil tak
oprávněnost předběžného opatření Okresního národního výboru, na jehož základě
byla Martina již v prosinci 1984 umístěna do dětského domova. Soudní rozsudek
argumentuje s využitím vyjádření a posudků městského národního výboru,
zdravotního střediska i odboru péče o děti: nedostatečná péče rodičů dítě „ohrožuje
na zdraví“; „rodina žije v provizorních podmínkách, byt mají stále neuklizen, všude
špína“; „kolem poledne rodiče ještě spali, nevařilo se, dítě si hrálo samo na zemi
nedostatečně oblečené, špinavé“; „postel dítěte bez lůžkovin, dítě silně zanedbané“;
„matka vždy slibovala nápravu, která ovšem nenastala“; „opakovaně u dítěte zjištěn
svrab, zavšivení“; „pro psychické opoždění a velice sníženou hygienu bylo dítě
vyloučeno z mateřské školy“; rodiče „nejsou schopni pochopit, jaká by měla být péče
o malé dítě“; pracovníci „doporučují, aby nezletilá zůstala v ústavu, kde je o ni dobře
postaráno“. V rozsudku zaznívá i hlas rodičů malé Martiny: „Dceru chtějí domů, řádně
by se o ni starali, matka by s ní zůstala doma.“ Jejich přání je však hned v následující
větě zpochybněno: „Tato možnost již jim byla jednou nabízena s tím, že budou na dítě
dostávat příspěvek 500 Kč měsíčně, s čímž ale nesouhlasili.“ Stejně je zpochybněna i
jejich celková důvěryhodnost: „Rodiče při jednání uvedli, že se o nezletilou starali
podle svých možností, jak jen dokázali. Za to, že nemluví, nemohou. Otec uvedl, že on
sám začal mluvit až v šesti letech. Dítě bylo převážně v jeslích, proto se domnívají, že
oni sami ani neměli možnost dítě nějak vychovávat. Rozhodně popřeli, že by měli
doma nepořádek nebo zanedbávali hygienu dítěte.“ Závěr soudu zdůrazňuje
nevyhnutelnost ústavní výchovy jako jediné vhodné alternativy k nefungující péči v
rodině: „Nezbylo proto, než nařídit ústavní výchovu, neboť jedině tímto způsobem
bude zajištěn zdravý vývoj dítěte.“
Tvrzení o ústavní výchově jako jediném způsobu zajištění zdravého vývoje dítěte je
však značně zpochybněno následujícím děním. Po ročním pobytu v dětském domově
se Martina od ledna 1986 do března 1987 ocitla na „pozorování“ v dětské
psychiatrické léčebně, vzdálené několik hodin cesty od bydliště jejích rodičů, tedy
s minimální možností mít s nimi kontakt. Další osud malého dítěte tak získává
paradoxní rys, který je ale přítomný už v soudním rozsudku o nutnosti ústavní péče:
při zajišťování „zdravého vývoje dítěte“ zcela chybí rodiče. Ano, šetření OPD a
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zdravotního střediska ještě před soudním rozhodnutím opakovaně ukázala, že rodiče
svoje dítě v mnoha ohledech zanedbávali. Dokonce se z popisu v soudním rozsudku
dá tušit, že pracovnice se snažily tento stav změnit (byť šlo spíš o slovní varování než o
praktické a intenzivní intervence). Nicméně když už došlo k odebrání Martiny
z domova, s rodinou se přestalo počítat. V konceptu pomoci, tak jak jej představuje
soudní rozhodnutí, rodiče absentují. Přestože vyjadřují přání, aby Martina zůstala
s nimi, nikdo není pověřen podporou a rozvojem jejich výchovných kompetencí.
Rozhodnutí soudu je konečné, nemluví například o tom, že pokud by se situace
v rodině zlepšila, mohlo by se dítě do péče matky a otce vrátit. Připomíná to
psychiatrické „objektivní nálezy“, které „objektivně“ definují „stav“ posuzovaného,
aniž by při tom braly v úvahu, jak se tento stav může proměňovat v závislosti na
prostředí a činech dalších aktérů, a aniž by braly v úvahu, že samy jsou výsledkem
určité situace a praxe. Podobně tady, v soudním rozsudku, byla rodina vyhodnocena
jako nefunkční jednou provždy a nepočítá se s tím, že by se něco mohlo podstatně
změnit. A nezdá se ani, že by se o to někdo nějak intenzivně pokoušel. Jistě, nebylo
to zvykem, neexistovaly sociální služby, které by něco takového dělaly. Výsledkem
však bylo, že problém identifikovaný v rodině se nakonec řešil zcela mimo rodinu. A
jakkoli je toto řešení srozumitelné s ohledem na možnosti v té době dostupné, nelze
přehlédnout jeho absurdní důsledky: plánovaný „zdravý vývoj“ se uskutečňuje bez
přítomnosti rodičů - v kolektivním výchovném zařízení a posléze v psychiatrické
léčebně, kde čtyřletá (!) dívka tráví více než rok. Soudem nařízená „výchova“ se
neoddělitelně propojuje s „léčbou“ - součástí péče v ústavu se stává medikace,
lékařská zpráva hovoří o „klidnícím chlorprothixenu“, o diazepamu nasazeném od
května 1989.
V ústavní dokumentaci slečny Nedomové se rodina znovu objevuje v dokumentu z
dubna 1990. Tehdy rodiče podávají u okresního soudu návrh na zrušení ústavní
výchovy, protože Martina byla z dětského domova „převedena do ústavu sociální
péče“. Rodiče žádají o zrušení ústavní výchovy, chtějí si brát dceru na víkendy domů.
V ústavu na to reagují zamítavě: „Podle vyjádření vychovatelek a zdravotních sester
přichází v pondělí do ústavu hladová. Navíc je prádlo dítěte nevyžehlené a některé
části oděvu jsou špatně vyprané. Podle zvýšeného počtu záchvatů lze usuzovat, že jí
nejsou podle nařízení v sobotu a v neděli podávány léky (...) nesouhlasím, aby byla
zrušena ústavní výchova“. Jak je vidět, o možnosti změny rodinného prostředí se tu
vůbec neuvažuje. Jinak by přece dopis musel končit například slovy: „dokud nedojde
v přístupu ze strany rodičů ke změně“. A chceme-li jít až na samou mez představivosti
(a pravděpodobně za hranice tehdejších možností), mohlo by být vyjádření ústavu
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formulováno třeba takto: „Vhledem k tomu, že rodiče jsou motivovaní k péči o svoje
dítě, souhlasím, aby byla ústavní výchova výhledově zrušena. Rodiče je však nutné
soustavně podporovat a zvyšovat jejich schopnost o dítě pečovat.“ Ve
skutečné odpovědi se však pouze zopakoval dřívější scénář: problém zjištěný uvnitř
rodiny se má řešit tak, že je dítě tím spíše drženo v odloučení od rodiny. Odbor
zdravotnictví a sociálních věcí okresního národního výboru se ovšem pokusil
intervenovat přímo v rodině. O dva měsíce později přichází do ústavu zpráva, která
popisuje výsledky snahy pracovnic odboru rodinné prostředí ovlivnit: „Byt (rodičů) je
zařízen pouze základním nábytkem, donedávna silně znečištěným, stejně jako zdi a
záclony. Pracovnice OPD přiměla otce k vymalování a matku ke ‚generálnímu‘ úklidu,
takže nyní je prostředí po hygienické stránce vyhovující. Lůžkoviny jsou vyprány,
povlečeny, matka začala postupně dokupovat i dětské oblečení pro dceru (…) Martina
sama v domácím prostředí se cítí dobře, vazba mezi ní a rodiči je i po citové stránce
vytvořena. Nezletilá však své rodiče naprosto neposlouchá, její reakce jsou těžko
zvladatelné. (…) Rozhodnutí, zda děvče propustit na prázdniny domů, ponecháme na
Vašem zvážení. Můžeme konstatovat pouze tolik, že dítě má kde spát, co jíst, matka –
sama silně prostoduchá – je dítěti schopna poskytnout pouze nejzákladnější péči.
Pracovnicí OPD bude rodina nadále kontrolována.“ Poprvé se tu prezentuje
soustavnější práce s rodinou, která vede k jistým výsledkům. Pracovnice odboru však
nedávají žádné doporučení a rozhodnutí se přenechává ústavu. Tím se znovu řešení
problému rodině vzdaluje, protože jediné, co by mohlo skutečně rozhodnout ve
prospěch pobytu Martiny doma, je další podpora rodiny ze strany sociálních
pracovnic. Z dokumentace není patrné, jak se pracovníci ústavu rozhodli a jak přesně
se věc dále vyvíjela. Kontakty s rodiči pokračovaly, byť zřejmě nebyly nijak časté.
Matka psala dceři dopisy, v nichž vysvětluje důvody, pro které nemohla přijet.
Později, po smrti otce, když se matka dostala do domova pro seniory, slečna
Nedomová ji za doprovodu pracovnice služby občas navštěvovala. I dnes matka
figuruje v individuálních plánech: dcera za ní chce jezdit. Slečna Nedomová nicméně
v ústavní péči zůstala. A to až téměř do svých 30 let.
Ne/vzdělavatelnost
V říjnu 1989 byla osmiletá slečna Nedomová „osvobozena“ od povinné školní
docházky. V rozhodnutí odboru školství okresního národního výboru se uvádí: „odbor
(…) na základě výsledků lékařského vyšetření zjistil, že Vaše dcera není pro hluboké
mentální postižení schopna se vzdělávat ani ve speciální škole pro děti mentálně
postižené a proto je nutné osvobodit ji od povinné školní docházky. Po vyšetření
v psychiatrické léčebně je navržena do ÚSP.“ Právě toto rozhodnutí otevřelo možnost
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umístění do ústavu sociální péče pro mentálně postižené, jemuž se rodiče slečny
Nedomové neúspěšně bránili. V logice tehdejšího systému péče je ústav tím
nejlepším řešením - slečna Nedomová je přece nevzdělatelná. Jenomže o necelých 7
let později speciální pedagogické centrum doporučuje, aby „byla vřazena do
vzdělávacího procesu (…) dle osnov přípravného stupně pomocné školy.“ Podle
tohoto posudku jsou „celkové schopnosti znalosti, intelektové a mimointelektové
předpoklady“ pro takový krok „dostačující“. A to navzdory tomu, že je „řeč
zpomalená, málo srozumitelná, aktivní slovník je velmi omezený – spíše jen náznaky
slov“. Jak rozumět tomuto posunu při hodnocení vzdělavatelnosti? Byla snad slečna
Nedomová v roce 1989 naprosto nevzdělavatelná a během sedmi let dospívání ke
vzdělavatelnosti dozrála? Pak by ale mělo smysl vzdělávat ji i během oněch sedmi let
a její rozvoj tak podpořit. Nevzdělavatelnost tudíž nebyla vlastnost, která by náležela
Martině takříkajíc z její podstaty. Aby mohla být umístěna do ústavu sociální péče pro
mentálně postižené, musela být prohlášena za neschopnou se vzdělávat… čímž
přestala být vzdělávanou. Být „nevzdělavatelnou“ v praxi znamenalo především být
„nevzdělávanou“. Ne/vzdělavatelnost tak není inherentní jedinci, je to „vlastnost“,
která je utvářená praxí. Je dělaná posudky, hodnoceními a přehodnoceními,
situačním požadavkem na umístění do ústavní péče pro nevzdělavatelné, nebo
naopak nárokem vzdělávat i osoby s těžším mentálním postižením, který se začíná
prosazovat v průběhu 90. let. Slečna Nedomová chodila do pomocné školy od roku
1996. Začala být vzdělávanou… a tím i vzdělavatelnou. Její dovednosti jsou sice
omezené, je však schopna se podepsat, snaží se hovořit, učí se komunikovat s pomocí
piktogramů, učí se nové věci.
Plnoletost… nezpůsobilost
V době, kdy měla dosáhnout plnoletosti, proběhl i u slečny Nedomové proces typický
pro lidi umístěné v ústavech: posuzování způsobilosti k právním úkonům.
Psychiatrický diagnostický souhrn (psaný pro potřeby soudu) je neúprosný:
„Psychosomatická vývojová porucha bez možnosti přesného určení příčiny s projevy
psychosociálního infantilismu (chování 4-5letého dítěte), závažnou mentální retardací
(…) Jedná se o nepřechodnou duševní poruchu, kdy postižená není schopna si
vyřizovat žádné své záležitosti a navrhuje se omezení způsobilosti k právním úkonům
v plném rozsahu…. Je trvale neschopna soustavné výdělečné činnosti, i jednoduché a
pod dohledem. Vyžaduje po 24 hodin nutnost sledování a dopomoci při zajištění
existence druhou osobou, včetně dopravy, kdy je nutný doprovod.“ Slečna Nedomová
je rozhodnutím soudu v roce 2000 zbavena způsobilosti v plném rozsahu. Naplnění
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požadavku 24hodinové péče znamená, že nadále zůstává v ústavní péči, jiná možnost
v tuto chvíli nepřichází v úvahu.
V roce 2008 byly rozhodnutím městského úřadu slečně Nedomové přiznány
mimořádné výhody III. stupně. Podle krajské koncepce je právě DOZP vhodnou
službou pro osoby se stupněm závislosti III nebo IV. A zdálo by se, že slečna
Nedomová ani jinde už žít nemůže.
Změna a poté odchod, nebo odchod a pak změna?
Ale stejně jako se proměňuje „vlastnost“ nevzdělavatelnosti s tím, jak se mění
situace, proměňuje se i ne/schopnost slečny Nedomové žít jinde než v domově
(v bývalém ústavu sociální péče) nejen s tím, jak se vyvíjí ona sama, ale i s tím, jak se
proměňuje situace. Do hry vstupují v roce 2009 nové události: DOZP je organizačně
sjednocen s podobným zařízením ve vedlejším městě a dostává nové vedení. S tím
přichází i kritický pohled na dosavadní péči. Ta je podle nového vedení příliš
paternalistická, zařízení prý připomíná spíše „mateřskou školku pro dospělé: slečny
musí chodit na vycházky ve dvojicích, chodí v bačkorách, personál na ně křičí, za
‚zlobení‘ jim zakazují televizi atd.“ (poznámky z prvního setkání transformačních týmů
v říjnu 2009). Jenomže ani tento nový pohled, kritický k dosavadní péči, zatím nemění
nic na tom, že slečna Nedomová nemůže žít jinde než v této instituci. Dokonce se
plánuje, že bude spolu s dalšími čtyřmi uživatelkami služby přemístěna do domova
pro osoby se zdravotním postižením ve vedlejším městě, který má ošetřovatelské
oddělení. Všechny tyto uživatelky prý mají těžkou epilepsii a podle pracovnic „musí
lékovat sestra“. Od října 2009 ale začíná (v rámci krajského transformačního projektu)
působit v DOZP externí konzultantka. Je rozhodně proti tomu, aby se dívky s epilepsií
přestěhovaly, aniž by byly napřed vyhodnoceny jejich potřeby. A zpochybňuje i názor
pracovnic, že z tohoto domova nemůže v dohledné době do chráněného bydlení
odejít žádná z uživatelek. Když jedna z pracovnic domova vysvětluje, že se
s uživatelkami trpícími epilepsií nepočítá do první vlny přechodu, konzultantka se ptá:
„Ale jak to víte?“ „Víme, kteří klienti jsou připravení,“ zní odpověď. Ale konzultantka
namítá: „Jasně, znáte je, máte záměr, ale nemělo by to být konečné“ (poznámky
z prvního setkání transformačních týmů v říjnu 2009). Práce s „otevřeným koncem“ je
charakteristická pro celý transformační projekt. Někdy to přináší spory a problémy například když konzultantky postrádají jasný deinstitucionalizační záměr kraje a kraj
přitom čeká na to, jak to dopadne v projektu. Ale v práci s uživatelkami jsou to právě
ony, které v jistých momentech s otevřeností záměrně pracují. Nechtějí u jednotlivých
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uživatelů dopředu stanovovat limity změn a zdůrazňují nutnost neustále zkoušet a
hledat nové cesty.
Podle zápisu ze setkání transformačního týmu v listopadu 2009 je slečna Nedomová
zařazena do „první fáze mapování“, má „zájem pracovat, je šikovná“. Pracovnice
domova však ještě v prosinci nejsou odchodu uživatelek v první vlně nakloněny a
slečnu Nedomovou k odchodu v první vlně výslovně nedoporučují. Je to pro ni prý
příliš brzy. Zápis ze setkání transformačního týmu v lednu 2010 už připouští možnost,
že některé z obyvatelek domova by odejít mohly: „uživatelky jsou schopné, ale z
důvodu nedostatku předchozího nácviku života mimo ústav a rozvoje jejich
schopností nejsou v mnoha případech momentálně připraveny na přechod. Ty, které
odejdou, budou potřebovat 24hodinovou podporu po delší dobu. S nácvikem
samostatnosti by se mělo začít co nejdříve.“ Na únorovém setkání expertního týmu
informuje konzultantka/expertka svoje kolegyně, že pro přechod z DOZP jsou vybrány
4 osoby. Mezi nimi je i slečna Nedomová. Zvažuje se, jak pro uživatelky organizovat
nácvik. Podle expertky půjde o „práci na roky“, nemá tím však na mysli přípravu na
přechod. Evidentně jí vysoké nároky na dlouhodobou podporu nebrání v tom, aby
uvažovala o jejich odchodu – přestože jsou podle ní díky dlouholetému působení
ústavní péče uživatelky „jako děťátka“, která musí chodit s „tetami“ za ruku.
Dostáváme se tu k otázce, kdy je člověk připravený na změnu péče, na přechod
z velkého pobytového zařízení do komunitní služby. Pro pracovnice domova je na
přechod brzy, protože uživatelkám služby chybějí dovednosti. To je charakteristický
přístup profesionálů, který se v příbězích lidí popisovaných v této studii objevoval
opakovaně. Například u pana Musila v posudku psychiatra, který doporučuje
komunitní službu poté, co identifikoval změnu „psychických kvalit“. Podle této logiky
se nejprve zkrátka musí změnit člověk sám, jeho osobnost, psychické kvality,
dovednosti, míra samostatnosti a podobně… a až poté může přijít změna péče. Oproti
tomu pro konzultantku chybějící dovednosti nejsou tou zásadní překážkou. Jak říká,
na schopnostech uživatelek se bude pracovat ještě roky – ale už v chráněném bydlení.
Změna schopností, osobnosti, není podmínkou deinstitucionalizace, ale jejím
důsledkem. V tomto pohledu je člověk se svými vlastnostmi vždy zvažován i jako
produkt péče. Ne jako něco, co péči předchází a na co péče pouze reaguje.
Deinstitucionalizace tedy není pouze pro ty „nejméně postižené“, pro „jedničky a
dvojky“ (stupně závislosti), jakkoli se na ně v této počáteční fázi transformace
přirozeně soustřeďuje pozornost.
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Jestli je pro konzultantku něco překážkou, je to spíš omezená možnost uspořádat a
financovat komunitní službu tak, aby vyhověla i potřebám lidí s vyššími nároky na
podporu. Není to ale nemožné. Proto se také mluví o podpoře 24 hodin denně. A
skutečně, když se v listopadu 2010 stěhují z DOZP do chráněného bytu čtyři slečny,
služba funguje nonstop, v bytě je neustále přítomen jeden asistent. Na slečnu
Nedomovou je najednou mnohem víc času, než kolik jí mohly věnovat pracovnice
v domově. Může se s ní třeba trénovat alternativní komunikace s piktogramy. Tím se
ovšem zcela převrací běžná představa o komunitních službách. Ty jsou často chápány
jako služby s menší mírou podpory pro osoby s větší samostatností. Slečnu
Nedomovou však nelze rozhodně považovat za příliš samostatnou a stejně tak nelze
považovat toto chráněné bydlení za službu méně „intenzivní“, než je DOZP. Slečna
Nedomová vyžaduje ze strany asistentů více pozornosti, více práce, intervencí, než
tomu bylo v DOZP. Nejde o to, že by se nějak „zhoršila“, začala být „náročnější“. Jde o
to, že se pracuje na jejích schopnostech. A ty netkví jen v „osobnosti“ slečny
Nedomové, ale stejně tak v možnostech, které se jí nyní otevírají, a v podpoře, kterou
teď může dostávat. Slečna Nedomová například trénuje krájení nožem. Je levačka a
není jednoduché jí to ukázat a vysvětlit, jak říká asistentka. Slečna Nedomová už to
zkoušela v domově – podle svého „Plánu přechodu“, stanoveného v únoru 2010. Ale
to nebylo možné tak často. „V podmínkách ústavu, kde jsou 1 - 2 asistentky na 19
klientek shromážděných v jednom prostoru (zde se nachází i kuchyňka), je příprava
velmi problematická,“ uvádí se v zápise ze setkání transformačního týmu v červenci
2010. Slečna Nedomová je teď schopná krájet častěji, ale není to proto, že je víc
samostatná. Naopak, je při tom závislá na pomoci asistenta. A podobně je teď
schopná ve městě dojít i na místa, kam předtím nikdy nechodila. A to proto, že ji teď
někdo může doprovázet – ať už je to asistent nebo jiná uživatelka. („S klientkou
nacvičujeme, kde a jak má přecházet silnici. Momentálně doprovod nutný,“ říká
dokument „Rizikové situace“ z listopadu 2010.) I tady se převrací běžné chápání
toho, co to znamená být schopný. Slečna Nedomová je schopna nových věcí ne proto,
že by byla samostatná. Docela naopak: je schopna nových věcí díky vyšší míře
podpory, při níž je závislá na pomoci druhých. A možná, že někdy, v některých
momentech, slečna Nedomová pomoc asistentů už skutečně přestane potřebovat.
Jako v tomhle případě, který popisuje asistentka chráněného bydlení: „Šli jsme na
plavání a Martina si sama do tašky přichystala čisté oblečení. A přitom jsem jí ani nic
neříkala. To předtím nikdy neudělala. Překvapilo mě to!“
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Příběh třetí: pan Chovanec
Ústavní péče a rodina
Nedlouho po svém narození v roce 1981 byl Karel Chovanec umístěn do kojeneckého
ústavu, 1983 pak do dětského domova a v roce 1986 do ústavu sociální péče pro
mladistvé „na základě nařízené ústavní péče a s ohledem na jeho zdravotní stav“. Pro
tak zásadní rozhodnutí, jako je odebrání dítěte od rodiny, musely být, dříve stejně
jako nyní, zřetelné a vykazatelné důvody. V ústavní dokumentaci záznamy o
důvodech umístění malého Karla do kojeneckého ústavu chybí. Ale dokumenty
z pozdější doby poukazují jednak na nestandardní vývoj dítěte a vedle toho také na
selhání rodičů. “Dítě se nesoustředí na žádnou hru, soustavně odbíhá, zjevná
porucha koncentrace, labilita, neklid. Agresivní tendence nejeví“ (posudek
zdravotního stavu po přijetí dítěte do ÚSP, 1986). Podle jiného vyjádření jsou rodiče
„natolik simplexní, že nejsou schopni zajistit žádoucí výchovu. Spolupráci s nimi
sociální pracovnice kvalifikuje jako méně hodnotnou. Dítě navštěvují pouze ojediněle“
(přijímací zpráva k diagnostickému pobytu na dětském oddělení, 1989).
V dopisech otce, vyjadřujících nesouhlas s umístěním do ústavu, vidíme ale rodiče,
který se chce starat o svoje dítě: „Vážená soudružko, jak si někdo může dovolit
takovou věc bez našeho souhlasu? 2x jsem psal na soud. Psal jsem, že jsme žádali o
zrušení ústavní výchovy. To soud zamítl. Říkali, že syn je debilní. Že ho do školy
nevemou. Ale je ještě malý a zdravotní stav se může zlepšit. Tak proč by ho měli dát
do sociálního ústavu? Můžou ho dát do školy později. Třeba do zvláštní školy.
Nesouhlasím s tím, abyste dali dítě mezi debilní. Bereme si dítě na soboty a neděle
domů. Nechceme jezdit někam daleko“ (dopis ze 6. 11. 1986 adresovaný krajskému
národnímu výboru). A o něco později, 26. 11. 1986 otec píše: Vážení soudruzi,
nesouhlasíme s tím, aby byl Karel dán do ústavu. (…) My jsme s tím u soudu
nesouhlasili. Chtěli jsme dítě domů dne 5. 9. 1986. Říkali, že nám dítě nemluví. To se
může ještě zlepšit. Von je ještě malý. Prosím vás, jestli by to šlo zařídit u okresního
soudu, aby Kamil šel domů. Byla by škoda, aby byl celý život v ústavech. Chtěli bysme
mít dítě ve své péči. Rád bych se zeptal, co to je mentální postižení. Jestli bude moct
chodit do školy? Nebo aspoň do práce. Von je šikovný. Bylo by ho škoda. Těšíme se na
váš dopis. Zkuste to u toho soudu zařídit, aby byl doma.“ Ani tady, podobně jako
v případě slečny Nedomové, nejsou stopy po tom, že by se místo ústavní péče
zvažovala adekvátní podpora motivované rodiny.
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Přestože sociální pracovnice kvalifikuje spolupráci s rodiči „jako méně hodnotnou“,
tatínek píše do ústavu pravidelně. A nikdy se neopomene zeptat: „Jak se má náš
chlapec? Je to s ním lepší? Kdy ho přeloží někam blíž? Je škoda, že je to tak daleko.
Chtěli bysme syna navštívit.“ Z ústavu pokaždé řádně odepisují. Informují pana
Chovance staršího o posledních změnách ve výměrech dávek. A dávají mu také
nahlédnout do života jeho syna. Na jaře roku 1990 se v dopise píše: “Váš syn se má
dobře, nic mu neschází, nyní začíná být pěkné počasí, chodí na procházky, hraje si na
hřišti. Zdravotní stav vašeho syna se nezměnil.“ V létě: „Vašemu synovi se vede
dobře, zdravotní stav ani výchovné výsledky se nezměnily.“ Na podzim: „Váš syn se
má dobře, když je hezké počasí, chodí ven, zdravotní stav nezměněn. Oblékne se
částečně sám, nají se sám, čistotu udržuje, nemluví.“ A další jaro opět nanovo:
„Vašemu synovi se vede stále stejně, jeho zdravotní stav zůstává stále nezměněn.“
Zároveň ale celá situace nahrává tomu, aby se i nadále potvrzoval status rodičů jako
neschopných se o Karla dobře starat. Ústav je daleko od místa, kde rodiče bydlí, a
samotný režim návštěv kontakt s rodiči do značné míry znemožňuje. „Máte-li o syna
skutečný zájem“, píše se v jedné odpovědi z roku 1989, „přijeďte svého syna navštívit
ve stanovený den a nedotazujte se neustále na cestu a termíny návštěv v našem
ÚSP.“ Pan Chovanec starší v dalším dopise prosí, jestli by nemohli přijet v sobotu. Je
to dlouhá cesta a oni jdou v pondělí ráno do práce a vrátili by se příliš pozdě.
Odpověď říká, že návštěvy jsou dané ústavním řádem a ten není možné
přizpůsobovat přáním rodičům. Návštěvní řád ovšem dovoluje rodičům přijet pouze
jednou za měsíc, v neděli, data jsou dopředu pevně stanovena.
V ústavu, kam byl pan Chovanec přestěhován v roce 1994, takový návštěvní řád
neměli. Rodinám vycházeli při plánování návštěv vstříc - některým napětím plynoucím
z nesouladu mezi ústavním pořádkem a rodiči se přece jen lze vyhnout. Co lze ale
těžko překonávat, je nepropojenost rodiny a ústavu, pokud jde o vlastní náplň péče.
Ústav pro svůj chod a ani pro svou koncepci péče rodinu pana Chovance nepotřebuje.
Jeho rodiče byli důležití jako zástupci a jako prostředníci příjmů, které ústavu plynou.
Avšak žádná z klíčových funkcí a aktivit uvnitř poskytované péče není postavená na
spoluúčasti rodiny. Rodina byla pro Karla Chovance bonusem, přidanou hodnotou.
Kontakt bylo možné zvládnout pár větami o zdravotním stavu dítěte a vycházkách za
pěkného počasí. Později, po přestěhování do ústavu poblíž bydliště rodičů, i pár
návštěvami ročně. V novém ústavu se změnil se ale způsob komunikace: „Napsali jste
svému synovi, že přijedete a on vás od té doby vyhlíží. Za všechny vychovatele bych
vás chtěla poprosit, jestli by bylo možné Karla navštívit alespoň některé odpoledne.
Pokud vaše návštěva tady v ústavu není možná, napište Karlovi alespoň pozdrav a
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hlavně neuvádějte, že přijedete. V případě, že napíšete, kdy přijedete, a termín byste
nedodrželi, Kamil by z toho byl velice smutný“ (1995). Podle tohoto dopisu to
dokonce vypadá, že je to ústav, který se snaží přimět rodinu k činu, většímu zájmu a
větší aktivitě. Na zájmu ze strany rodiny je nyní potřeba pracovat. Což je pochopitelné
s ohledem na to, že do této doby se s ní prakticky nepočítalo. Téměř čtrnáct let byla
rodina - navzdory opakovaně vyjadřovanému zájmu o dítě – ve většině podstatných
ohledů Karlova života držena mimo hru. Jak píše v jednom ze svých dopisů v roce
1993 pan Chovanec starší: „Karel je státní dítě, my jsme nechtěli, aby nám soud děti
odebral do státní péče. To všechno udělal bývalý režim. Proč, to nevíme sami.“
Pan Chovanec nevzdělatelný a role diagnózy
Stejně jako slečna Nedomová byl i pan Chovanec v mládí prohlášen za
nevzdělatelného. A i v jeho případě mělo na jeho nevzdělavatelnosti podíl
institucionální uspořádání péče. Žádost o zbavení způsobilosti vzdělávat podal sám
ústav. „Jde o jednu z podmínek přijetí do ÚSP,“ píše v dopise rodičům sociální
pracovnice. Když ale pan Chovanec později přešel do nového ústavu, jednou z prvních
věcí byla žádost o opětovné zařazení do školní docházky. Psychologická poradna
žádost podpořila. A pan Chovanec brzy nato začal chodit do školy. Jde tady o závažný
zvrat. Nejen v životě pana Chovance, ale i v procesu odborného posuzování pana
Chovance. Předešlé řízení o nevzdělavatelnosti je tímto zvratem usvědčené jako nic
víc než „čistě“ administrativní opatření. Sociální pracovnice to přece napsala bez
rozpaků – pan Chovanec by nemohl být přijat do ústavu, kdyby nebyl současně
nevzdělavatelný. Zpětně je o nevzdělavatelnosti možné tvrdit, že šlo o rozhodnutí bez
valné opory ve skutečných schopnostech a možnostech pana Chovance. Pan
Chovanec nakonec nebyl nevzdělatelný. Jinak by pozdější psychologické vyšetření
školní docházku nedoporučilo.
Otázka zní, jak je to možné. Obě rozhodnutí se opírala o expertní posudky. A v obou
posudcích šlo o pravdivá tvrzení. Nikdo, ani my, nezpochybňuje kvalitu posudků.
Nikdo nepovstal a neřekl, že se jedná o vnitřní pochybení, o zatajení některých údajů,
o nekompetentnost posuzovatele nebo dokonce o snahu poškodit pana Chovance.
Tohle je komplikovaný, ale důležitý moment. V rámci svých logik jsou oba posudky
stejně expertní a mají váhu. Přitom ale druhý ubírá prvnímu zásadně na pravdivosti.
Až jejich vzájemný vztah je pro první posudek znejišťující. V tomto vztahu je důležitá
právě odlišnost jejich logik.
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Jak je to tedy s panem Chovancem a jeho neschopností – v tomto případě s jeho
nevzdělavatelností? Rozhodnutí městského úřadu, který řízení zajišťoval, říká, že „na
základě odborných vyšetření zjistil, že se jedná o oligofrenního jedince se sníženou
mentální kapacitou aktuálně se jevící v pásmu střední imbecility.“ Nic víc. Pana
Chovanec je neschopný vzdělávání, protože je středně imbecilní, říká se tu. Problém
vzdělávání a vzdělavatelnosti otevíráme také v případě slečny Nedomové. U pana
Chovance se ale dostáváme k roli, kterou hraje v jeho životě medicínská diagnóza. Ta
má více rolí – vidíme to ve všech pěti případových studiích. Diagnóza funguje často
jako organizační kategorie. Otevírá dveře k čerpání dávek a služeb. Důležitou roli má
ovšem také při chápání a plánování života s nemocí. Díky diagnóze je pan Chovanec
nevzdělatelný. Rozhodnutí městského úřadu mluví v tomto smyslu jasně. S odvoláním
na ni je také „neschopen samostatného zařazení do společnosti, a vyžaduje stálé
pomoci“ (psychologické vyšetření, leden 2000). A s odkazem na diagnózu a omezené
úspěchy ve vzdělávání je pan Chovanec rovněž zbaven způsobilosti k právním
úkonům: „mentální retardace, neprosperuje v pomocné škole, po 4 letech nepozná
jednoduchá písmenka, odtud je zřejmé, že stav je trvalý, je neschopen chápat právní,
pracovní a sociální vztahy, obtížně se dorozumívá, není schopen obhajovat své zájmy,
navrhuje se zbavení v plném rozsahu“ (znalecký posudek o duševním stavu pro řízení
o způsobilosti, prosinec 2000). Celkové hodnocení osobnosti sděluje jakoby vše,
formuluje „podstatu“ člověka, říká, jaký dotyčný je – nezávisle na situaci. Snadno
odvoditelným důsledkem je jakási všeobecná neschopnost a závislost na péči. Podle
této logiky je možné předpovídat, jak dopadnou výsledky každodenních, praktických
situací. Pokud v každodenním životě vycházejí lidé kolem pana Chovance primárně
z jeho diagnózy, pan Chovanec se zdá být – logicky - především neschopný.
Co nám otevírá možnost takhle vůbec mluvit o medicínské diagnóze – jako by byla
spíš způsobem, jak jsou lidi zařazovaní a manipulovaní, než popisem jejich vnitřních
stavů a reálných neschopností? To by mělo být už nyní zřejmé. Příběhy pana
Chovance a dalších samy přinášejí doklady o tom, jak mohou být rozhodnutí založená
na celkovém hodnocení osobnosti vratká a jak malá je předpovídací schopnost
diagnostických kategorií, pokud jde o konkrétní jedince a jejich specifické schopnosti.
Pan Chovanec a jeho dílčí schopnosti
V listopadu 2009 se poprvé sešel tým pracovnic domova a expertky transformačního
projektu. Společně vytvořily seznam uživatelů, kteří by chtěli, a podle personálu i
mohli z domova pro osoby se zdravotním postižením odejít. Pan Chovanec byl na
seznamu. Chtěl se odstěhovat. Jen dlouho nezapadal do představy o člověku, který
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může odejít do chráněného bydlení s pár hodinami podpory denně. Lidé kolem něj si
nebyli jistí, jeho opatrovnice dokonce navrhla měsíční zkušební lhůtu. Pro jistotu.
Členové transformačního týmu v domově začali připravovat „Plán přechodu“, který
na základě zhodnocení dovedností a potřeb stanovil specifické aktivity k nácviku:
vaření, cesta do práce, nakupování v obchodě apod. A postupně se začalo s panem
Chovancem na jednotlivých tématech pracovat. Začaly se zkoušet věci, které do té
doby pan Chovanec nikdy nedělal. O kterých se předpokládalo, že jich není schopen.
Předpoklad neschopnosti se ovšem uplatňoval ještě dokonce během první fáze
nácviku – vaření se až do léta 2010 v domově nenacvičovalo s tím, že to nemá smysl.
V létě 2010 do procesu přípravy na odchod vstoupila asistentka budoucího
chráněného bydlení. A do dokumentu „Plnění plánu přechodu“ zaznamenává: „Ač se
vaření u Karla doposud neřešilo s tvrzením, že to není nutné, protože klient nebude
nikdy schopen si jídlo připravit samostatně, nemyslím si, že je vhodné Karla z nácviků
vaření, které nacvičujeme s ostatními klienty přechodu, vynechat. Myslím, že se i u
Karla najdou takové úkony nebo taková jídla, při kterých sice bude potřebovat
přítomnost asistenta, ale bude třeba stačit slovní dopomoc nebo minimální fyzická
pomoc.”
Nelze jednoduše dopředu, odvozeně vědět, že pan Chovanec něco nezvládne. Vidíme
tu posun: namísto předpokladu jisté neschopnosti se teď pracuje předpokladem
možné schopnosti. A výsledek tohoto posunu byl okamžitý. „Karel dnes vymazal plech
a posypal ho moukou. Vyzkoušel si míchání těsta, sledoval celý postup, jak se těsto
připravuje. Po nalití těsta na plech na něj kladl třešně a s pomocí vložil plech do
trouby. Pak celou dobu seděl na židli a pozoroval, jak bublanina v troubě nabývá a
mění barvu” (7.7.2010). Za pár dní nato vařili na přání pana Chovance krupicovou
kaši. „Sám si toto jídlo vybral, že mu chutná a chtěl by se kaši naučit vařit. Ze všech
klientů se nejvíce podílel na přípravě, ostatní ho sledovali. Dokáže nalít do hrnce
mléko, a dokáže kaši za stálého míchání umíchat. Neodhadne pouze potřebné
množství krupičky, což nevadí. Do budoucna, pokud bude vařit množství pouze pro
sebe, se dá odhadnout počet lžic krupičky na dané množství mléka. Počítat umí.
Potřebuje fyzickou pomoc při manipulaci s horkým hrncem. Kaši si kakaem a cukrem
a máslem dokáže dochutit sám tak, jak to má rád. S kakaem jí má nejraději a kaše je
jeho velice oblíbeným jídlem” (24.7.2010).
Pozornost k dílčím schopnostem opravdu dělá s panem Chovancem divy. Žádné
celkové hodnocení osobnosti, koncept celkové neschopnosti, tady není vůbec
potřeba. Ne že by se ohled k „celku“ vytrácel úplně. Pan Chovanec je pořád panem
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Chovancem a do chráněného bydlení půjde rozhodně celý – ne jen ta jeho část, která
umí uvařit krupicovou kaši. Ale „celek“, pan Chovanec, je trochu jiným celkem, než
v diagnóze a různých posudcích. Je víc různorodý. Má mnoho rozměrů. Může
překvapit. Nikdy ho tak docela neznáme. Můžeme s ním pracovat na nových věcech.
Individuální plánování vůbec nemusí stavět na nějaké definici toho, jaký je pan
Chovanec ve své podstatě. Mnohem víc jde o to, kam bude jezdit, chodit, jak bude
mít zařízený byt a co se ještě může naučit, jakou konkrétní kvalitu jeho života lze
zlepšit. Jde mnohem víc o to, jak a co bude dělat (a spolu s ním pracovníci), než jaká je
nebo bude jeho „osobnost“. Individuální plánování a praxe s ním spojená se raději
spoléhá na praktické testy aktivit každodenního života. Musí se to zkusit, teprve
potom můžeme něco tvrdit. A vidíme, že jakmile pan Chovanec začal s podporou
nové věci zkoušet, začal se ukazovat jako schopný v celých řetězcích úkonů a aktivit.
Někdy částečně (v nastavování budíku, v následování složitého návodu na praní
prádla, nebo v následování přípravy složitějších receptů), a jindy zcela (při skládání
prádla, v přípravě krupicové kaše, při cestě od autobusu domů). Schopný tu
s podporou, tu bez ní. Jeho život získává nové kvality. V listopadu 2010 už asistenti
v chráněném bydlení mluví o panu Chovanci jako o velkém překvapení a o
nečekaných změnách v jeho dovednostech.
Pan Chovanec ne/připravený
Téměř okamžitý efekt logiky dílčích schopností si vynucuje (podobně jako u slečny
Nedomové) jednu důležitou otázku: kdy už je člověk připravený? Podívejme se opět
na specifický příklad. Telefonování. V dubnu 2010, ještě v DOZP, dostal pan Chovanec
v rámci přípravy mobilní telefon. V květnu uměl telefon zapnout a zadat na
požadované číslo. Nepamatoval si sice PIN, ale uvažovalo se, jestli tuhle ochrannou
funkci nezrušit. Na začátku prosince si pan Chovanec stěžoval asistentce v chráněném
bydlení na „nějakou ženskou“. Mluvil o ní v souvislosti s telefonem, ale asistentce to
nebylo jasné. Nešlo o nikoho v dílnách, ani v autobuse cestou do práce, ani o sousedy
v domě. Potom asistentku napadlo zkusit z telefonu zavolat. Ozval se ženský hlas,
který oznamoval, že pro nedostatek kreditu není možné hovor spojit. Pan Chovanec
se v ten den naučil, že k telefonování potřebuje kredit a je potřeba ho dobíjet. Otázka
je, jestli to měl umět už před svým odchodem z DOZP. Před svým odchodem se naučil
telefon obsluhovat v některých funkcích. Nabyl dílčí schopnosti. Dozvěděl se, jak řešit
některé problémy. Jak se spojit s jiným člověkem. Jak telefon zapnout. Simulovat
všechny situace, v nichž se praktické problémy objevují, by však zabralo mnohem víc
času. A nejspíš by to ani nebylo možné.
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Které aktivity je tedy potřeba nacvičovat dopředu, a které lze už nechat na komunitní
službu? Zdá se, že neexistuje nějaká jasná hranice a že odpověď je spíš věcí
rozhodnutí. Není těžké si představit, že všechny aktivity, které pan Chovanec
nacvičoval v domově, by se daly nacvičovat i mimo něj. Přesto tu ale existuje zásadní
požadavek na to, aby byl uživatel komunitních služeb do velké míry samostatný ještě
před odchodem z velké instituce. Argumentem je často bezpečnost. Pokud uživatel
nemá mít 24hodinovou podporu, musí umět spoustu věcí udělat sám. V tomto
případě se ze začátku 24hodinová podpora plánovala. Profesionálové si nebyli jisti,
jestli bude pan Chovanec schopen zůstávat v bytě o samotě. Už tady ale vidíme, že
bydlení mimo velkou instituci není otázkou plného převratu mezi schopností a
neschopností, který je nutné vyřešit před přechodem. Je to daleko nejvíc otázka míry
podpory, kterou jednotlivec může získat. Pokud by nakonec pan Chovanec čerpal
24hodinovou podporu, měl by stejnou míru péče jako v DOZP (respektive daleko víc,
protože tady by se jednalo o individualizovaný čas a nikoliv, jako v domově, o čas
dělený mezi 11 obyvatel a chod celého oddělení). Jenže služba pana Chovance je
chráněné bydlení, které počítá s průměrnou mírou podpory 3-4 hodiny denně.
Celodenní podpora nemůže být dlouhodobé řešení. Z toho ale také plyne, že žít
v komunitě se nerovná být nějak absolutně samostatný. (Koneckonců, z vlastní
každodenní zkušenosti víme, jak je náš život závislý na tom, že se na věci a lidi kolem
sebe můžeme v nejrůznějších situacích spolehnout. Zkuste například psát závěrečnou
zprávu, když si zapomenete kabel od notebooku a baterie se vybije. Nejde to. Nejste
toho schopni. Všechny vaše poznámky, z nichž chcete vycházet, jsou na harddisku.
Nebo se zkuste dostat do práce, když nic nejezdí.) Tím skutečným aktérem, který
klade nároky na samostatnost uživatelů, není tedy princip (samostatného) života
v komunitě, ale organizace a financování podpory. V principu člověk vůbec nemusí
být samostatný, aby mohl přejít do komunitního bydlení. Naopak v principu by právě
mohl být v komunitní službě kdokoli - i člověk, který potřebuje čerpat třeba podporu
24 hodin denně. To až v praxi hraje klíčovou roli nastavení financování a organizace
služeb v tom, kdo a kdy může nebo nemůže odejít.
Pan Chovanec a kvality života
Jakkoli by byla příprava pana Chovanec propracovaná a dlouhodobá, určitě by se
nemohl v DOZP – a ani nikde jinde - připravit na jednu věc. Nemohl by se připravit na
zklamání. Na zklamání se nedá připravit dopředu, dá se jedině zažít. A jedno zklamání
přišlo až nějakou dobu poté, co se pan Chovanec přestěhoval do chráněného bydlení.
A dokonce by se dalo říci, že přišlo právě díky této změně, resp. díky všem těm
změnám, které se v životě pana Chovance v poslední době odehrály. V lednu 2011 se
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mluví na poradě expertního týmu o tom, jak je pro některé uživatele jejich nový život
náročný. Objevují se nejen nové možnosti, ale také tápání, zmatky, starosti, problémy
ve vztazích. Pan Chovanec, například, se teď trápí, protože jeho život není takový, jak
by si ho představoval. Po dlouhé době se viděl se svými sourozenci a vidí, co všechno
v jeho životě ještě chybí. I on by někdy chtěl mít partnerku a vlastní rodinu. Ale zdá se
mu to tak daleko. Nevíme, jestli pana Chovance něco takového trápilo i dříve. A je
dost možné, že ano. Ale teď se to objevilo možná ještě naléhavěji. Teprve teď, když
žije samostatně v novém bytě, může navštěvovat původní rodinu, rozhoduje víc o
svém čase, otevřely se nové obzory a spolu s tím i to, jak nesnadno jsou dosažitelné.
Kdyby teď někdo měřil kvalitu života pana Chovance, byla by nejspíš nízká. A je
zřejmé, že její příčinou není špatná sociální služba. Naopak, je to právě služba
chráněného bydlení, která přispívá k tomu, že život pana Chovance nabývá nových
kvalit a že se v tomto procesu také začínají objevovat kvality dosud nenaplněné. A
asistenti asi nemohou dělat nic jiného, než začít zkoušet, jestli by náhodou přece jen
nešlo těchto kvalit dosáhnout. Budou o tom s panem Chovancem mluvit (bude-li
chtít). Budou zkoušet, co se dá udělat. Protože dokud se to nezkusí, nelze s jistotou
vědět nic… A tato situace je zároveň další zkouškou, v níž se bude opět ustavovat i
kvalita samotné služby - její schopnost nezanedbat důležité aspekty života pana
Chovance.
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Příběh čtvrtý: paní Zavřelová
„Nesmyslné požadavky“
Sedíme s paní Zavřelovou v domově pro osoby se zdravotním postižením v kanceláři
sociální pracovnice. Paní Zavřelová se má za pár týdnů stěhovat do bytu, který se
v rámci krajského transformačního projektu podařilo získat od města. Paní Zavřelová,
respektive její opatrovnice, už podepsala s městem smlouvu. V bytě ji bude
podporovat nově vzniklá služba osobní asistence. Paní Zavřelové je téměř 79 let. V
několika ústavech, včetně psychiatrické léčebny, strávila posledních 34 let svého
života. Ptáme se, jaké to bylo. „No, jaký to tu bylo, blbý to tu bylo. Zavřený člověk být
nemůže,“ říká. „A neměnilo se to nějak?“ chceme vědět. Zažila tu za ty roky nějakou
změnu? „No, já jsem měla léky a nebylo mi dobře, navíc jsem celou dobu říkala, že
bych se potřebovala dostat pryč,“ odpovídá paní Zavřelová. „A v tom domově
důchodců to bylo ještě horší. Tam byli chlapi. Tam nešlo být vůbec. O tom se ani nedá
mluvit. A psychiatrická léčebna, tam jsem jednou byla i 3 roky a 8 měsíců,“ vzpomíná
si paní Zavřelová přesně.
„Vážená paní,“ píše paní Zavřelové v roce 1996 ředitel psychiatrické léčebny, kde byla
paní Zavřelová právě hospitalizovaná, „obdržel jsem Vaši stížnost ze dne 18. 10. 1996
proti primáři P. a MUDr. K. Prostudoval jsem Vaši zdrav. dokumentaci a zjistil, že jste
v naší léčebně léčena již pošesté a to od 15. dubna 1996. Přijata jste byla z ÚSP, kde
máte trvalé bydliště pro poruchy chování při duševní chorobě v chronickém stadiu
s defektem osobnosti. Již při minulých pobytech byl hlavní důvod přijetí prosazování
nesmyslných požadavků a jejich požadování na různých institucích a úřadech. Již dne
6. 7. 1972 jste byla zbavena způsobilosti k právním úkonům Okresním soudem. I
v současné době naléháte na propuštění do „svého bytu“. Tento požadavek jste
tlumočila i mně dne 1. 10. 1996. Jak je patrno z výše uvedeného, však trvalé bydliště
máte v ÚSP a ve Vašem bývalém bytu již nemůžete bydlet. Právě Vaše zcela nekritické
naléhání svědčí pro neschopnost vyřizovat si své náležitosti sama. Jediný možný
způsob je požádat svého opatrovníka, aby vše spojené s eventuelním přeřazením do
jiného trvalého bydliště vyřídil za Vás. Je to jednak jeho povinnost i Vaše jediná
možnost. Pan prim. MUDr. P. i MUDr. K. se písemně vyjádřili v tom smyslu, že je i
nadále nutný Váš pobyt v psychiatrickém zařízení, protože nedošlo zatím k úpravě
Vašeho duševního stavu. Domnívám se, že toto jejich hodnocení je správné a Vaše
stížnost nedůvodná. S ohledem na zbavení způsobilosti k právním úkonům můžete
své právní úkony vyřizovat jen prostřednictvím svého opatrovníka. Pokud s ním nejste
spokojena, můžete Okresní soud požádat o přidělení opatrovníka jiného. Soud
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

75

můžete rovněž požádat o vrácení způsobilosti k právním úkonům. Posouzení Vašeho
duševního stavu pak provede jmenovaný znalec. Je to jedna z možných cest, jak
můžete ovlivnit další svůj osud. Nejvhodnější by však byla řádná léčba a kritické
posouzení svého jednání. Věřím, že pochopíte naše závěry.
S pozdravem
Psychiatrická léčebna prim. MUDr. X.“
„Nevím, proč jsem tam vlastně byla,“ říká nám paní Zavřelová o svojí nejdelší
hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Paní Zavřelová si nejspíš na dopis s odpovědí
ředitele léčebny nepamatuje. Ale i kdyby si na něj snad pamatovala, pravděpodobně
by v něm neviděla smysluplné vysvětlení svého tehdejšího pobytu na psychiatrii.
Z pohledu paní Zavřelové šlo prostě po celá léta jen o to, aby mohla bydlet doma.
A vysvětlení ředitele nedává smysl ani dnešnímu pozorovateli. Přání paní Zavřelové se
totiž podařilo realizovat. V 79 letech se přestěhovala do bytu v obci a dokáže v něm
pouze se 4hodinovou podporou denně bydlet sama. Ve světle tohoto faktu
psychiatrické vysvětlování nemožnosti bydlet ve vlastním bytě postrádá smysl. Stejně
jako více než 30 let nedobrovolného pobývání v ústavech.
Přitom na straně paní Zavřelové se toho příliš nezměnilo: až téměř do poslední chvíle
před svým odchodem z DOZP opakovaně vyjadřovala přání vrátit se do svého bytu
v B. Změnilo se však něco jiného: její snaha o propuštění přestala být chápána jako
„prosazování nesmyslných požadavků“ a začala být brána vážně. Jak k tomu došlo?
Stejně jako v případě pana Musila, muselo se mnohé změnit.
Když ředitel píše: „Právě Vaše zcela nekritické naléhání svědčí pro neschopnost
vyřizovat si své náležitosti sama,“ je to naprosto výstižné, byť v trochu jiném smyslu.
Naléhání paní Zavřelové bylo zcela nekritické v tom, že od okolí očekávala pomoc.
Kdyby s kritickým odstupem zhodnotila léta odmítání svého jednoznačného a
jednoduchého a oprávněného nároku, musela by to prostě vzdát. A ano, její naléhání
skutečně svědčilo pro neschopnost vyřídit si svoje záležitosti ohledně odchodu
z ústavu sama… protože sama toho nikdy nemohla dosáhnout. Ostatně, pan ředitel
by také s takovou lehkostí sám nedospěl k negativnímu vyřízení stížnosti paní
Zavřelové, kdyby se nemohl spolehnout na to, že má ze své pozice přístup k veškeré
zdravotnické dokumentaci, kdyby se nemohl odvolávat na autoritativní a
psychiatrickými nálezy podložené výroky o „prosazování nesmyslných požadavků“, na
písemné vyjádření Mudr. K. a Mudr. P. a na mnoho dalších souvislostí, které dodaly
jeho stanovisku patřičnou váhu a učinily ho rozhodujícím pro další pobyt paní
Zavřelové v léčebně. Aby paní Zavřelová byla schopna vyřídit svoje záležitosti
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ohledně odchodu z ústavní péče a získání svého bytu, muselo by se jí dostat
vstřícného postoje a nemalé pomoci ze strany profesionálů, opatrovníka, obce.
Jenomže celá péče - sociální, lékařská i opatrovnická - byla nastavena tak, že paní
Zavřelová prostě tuto podporu dostat nemohla. Nikdy se nestalo nic jiného, než že
všichni opakovaně odmítali její opakovaně vyjadřované přání. Situace byla jasně
rozvržená: na jedné straně kverulantská, nesvéprávná schizofrenička s bludným
přesvědčením, že má nárok na nějaký byt, na druhé straně jasný fakt, že město pro ni
žádný byt nemá a že všichni odborníci potvrzují její neschopnost vůbec v nějakém
bytě žít. V této situaci by se jen těžko mohl najít někdo, kdo by jí poskytl nějaké
zastání. Platilo to stejně pro „pomáhající“ profesionály, jako pro zákonné opatrovníky
či pro úředníky. Ještě v listopadu 2008 se ve zprávě z psychiatrického vyšetření píše o
„bludném přesvědčení o vlastní schopnosti sebeobsluhy“. Začít tento základní rozvrh
měnit nebylo nic jednoduchého, jak ještě uvidíme.
Procházet dokumentaci paní Zavřelové je jako točit se v kruhu. Toto zacyklení ale
nevytváří jen paní Zavřelová, přestože právě jí ho všichni (dokola a opakovaně)
přisuzují. Na zacyklení se podílejí všichni ti, na něž se paní Zavřelová obrací o pomoc.
Léta se opakuje totéž. Paní Zavřelová chce pryč z ústavu, domů do svého bytu, a
odpověď je vždy stejná: žádný byt už nemáte, nedokázala byste v něm bydlet, musíte
zůstat tam, kde jste.
Až do roku 1986 žije paní Zavřelová v bytě ve městě B. Zprvu s otcem, který byl od
roku 1972 jejím opatrovníkem. (Paní Zavřelová byla v roce 1972 „zbavena
svéprávnosti“ pro „těžkou residuální schizofrenii“). S otcem doma žije až do roku
1985. Dvakrát je krátkodobě hospitalizována v psychiatrické léčebně. Žádá opakovaně
o navrácení způsobilosti. Od roku 1985 žije sama a opatrovníkem se stává město B.
V dokumentaci nacházíme žádost o umístění v domově důchodců z října 1986.
Odůvodnění: „z důvodů samoty“. Paní Zavřelová se stěhuje do domova důchodců.
V listopadu až prosinci 1986 si vymění se svou opatrovnicí sérii dopisů. Píše, že
nechce v domově důchodců být, chce domů. Opatrovnice odpovídá, že tam musí
zůstat, že si zvykne. V roce 1987 je paní Zavřelové odebrán byt v B., v odůvodnění
stojí, že si zvykla v domově důchodců. V letech 1987 a 1988 paní Zavřelová nadále
píše opatrovníkovi, že chce domů, do svého bytu, že si nezvykla. V roce 1989 žádá
Státní bytové družstvo o byt v B. Odpověď: nemají vlastní byty, radí požádat si
městský národní výbor o garsonku v domě s pečovatelskou službou. Paní Zavřelová
podává žádost o byt v domě s pečovatelskou službou. Odpověď z okresního ústavu
sociálních věcí, který řídil alokace na okrese: nedoporučuje domov s pečovatelskou
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službou kvůli zdravotnímu stavu. 1990: paní Zavřelová žádá o „propuštění z domova
důchodců do soukromí“. Odpověď: nejde to kvůli zdravotnímu stavu. 1992: paní
Zavřelová žádá o propuštění do soukromí. Odpověď: nelze vzhledem ke komplexní
zdravotní situaci. 1993: žádá město v jiném kraji, odkud pochází, aby ji odvezli
z domova důchodců. Odpověď: musí se obrátit na úřad v místě, kde bydlí.
Psychiatrické vyšetření 2. 3. 1994: „Při vyšetření naštvaná, když jí nechci dovolit
vycházky na celý den do B., aby si vyřizovala věci ohledně bytu na MNV a na soudu a
s opatrovnicí.“ Psychiatrické vyšetření 5. 10. 1994: „Obj. zprávy - hubatá, vznětlivá,
nesnášenlivá (….) Pacientka sama nekriticky soudí, že ‚chce dom‘, do svého bytu, že se
jí zde nelíbí atd. atd. stále dokola. Tváří se nazlobeně, když je jí vysvětlováno, že její
byt je již zrušen a že musí zůstat v domově důchodců.“ Psychiatrické vyšetření 8. 11.
1995: „Chce ‚vycházky‘ o úředních dnech, chce opět ‚někam na úřady‘. Stále se
dožaduje propuštění do ‚jejího bytu‘.“ V roce 1995 píše paní Zavřelová starostovi
v obci: žádá o zrušení zákazu vycházek, který má v domově důchodců. 1995: žádost o
přeřazení do ústavu sociální péče; důvod: „vzhledem k její diagnóze je indikována na
uzavřené oddělení“. Psychiatrické vyšetření 14. 3. 1996, již v ústavu sociální péče: „Ač
to vůbec není zde možné, požaduje, aby si mohla vařit sama pro sebe, se společným
stravováním nespokojena. Je pro pobyt dosti těžko únosná. (…) Okruh zájmů zúžen
jen na neustálé přemítání, jak se dostat z ústavu ‚domů do bytu do B‘.“ Od 15. 4. 1996
je „pro poruchu chování, vyhrožování sebevraždou“ v psychiatrické léčebně, kde
zůstává až do konce roku 1999. 1996: stížnost na městský úřad ve městě, kde je
psychiatrická léčebna. Odpověď: „Opětovně vám sděluji, že nemůžu s Vaší žádostí
vůbec nic vykonat. S městem máte společné pouze to, že jste tu umístěna
v Psychiatrické léčebně.“ 1997: dopis na městský úřad ve městě, kde je psychiatrická
léčebna - paní Zavřelová žádá o „povolenku“. 1998: žádá Kancelář prezidenta
republiky o propuštění z léčebny. Psychiatrické vyšetření 2. 3. 2000 (již po návratu do
ústavu sociální péče): „Pacientka se v ÚSP chová stejně nevhodně jako před léty, když
byla poslána do psychiatrické léčebny, v propouštěcí zprávě citované ‚zlepšení‘ je
dubiosní. Pracovat nechce, chová se provokativně, neustále se domáhá zrušení
nesvéprávnosti, (…) kontaktů s úřady, soudy atd.“ A již od 6. 3. 2000 je paní Zavřelová
opět hospitalizována v léčebně poté, co z ústavu utekla. Policie ji našla ve městě B.
V léčebně zůstala do 15. 2. 2002, tedy téměř dva roky. Krátce po propuštění z léčebny
hodnotí zpráva z psychiatrického vyšetření v ústavu sociální péče (7. 3. 2002) paní
Zavřelovou takto: „Obj. zprávy: Pacientka se z léčebny vrátila prakticky ve stejném
psychickém stavu (…). Hned po návratu odmítnula léky, že je psychicky zdráva, že do
ÚSP nepatří, že má byt v B., že se tam chce vrátit. (…) Opakovaně denně obtěžuje
personál, SZP, sociální pracovnici, ředitelku s tím, že nesmyslně žádá propuštění do
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bytu v B. (…) Nemůže pochopit, že její nájemní právo na byt v B. bylo zrušeno.“
Psychiatrické vyšetření 25. 4. 2002: „neustále dále všechny kolem obtěžuje žádostmi
o návrat do svého bytu do B., nepochopí, že tam již dávno žádný byt nemá“. 13. 6.
2002: „Opět se opakovaně zdlouha rozhovoří o tom, že chce vrátit byt“. 23. 8. 2002:
„nešťastná z pobytu v ÚSP, chce stále domů do B.“ 7. 11. 2002: „pacientka neustále
nespokojena v ÚSP, chce odcházet, chce zpět ‚do bytu do B.‘ (ten byl ale dávno již
obsazen někým jiným, v B. už žádný byt nemá, to pacientka nepochopí)“. 3. 4. 2003:
„V ústavu nešťastná, spousta somatických potíží, hypochondrická, nespokojená zde,
raději by v ústavu nebyla, raději už by ukončila život.“ 11.12.2003: „nejraději by šla do
soukromí. Chtěla by, aby jí Národní výbor dal někde nějaký byt.“ 26. 2. 2004:
„pacientka nespokojena s léčením, nechce léky, nechce injekce, opakovaně
prohlašovala, že chce ukončit život. (…) v ústavu si dodnes nezvykla, chtěla by ‚někam
do soukromí‘.“ 3. 6. 2004: „Je nešťastná, chtěla by prý ukončit život (…) znovu žádala
návrat do svého dřívějšího bydliště v B. (byt tam už dávno nemá).“ 26. 5. 2005: „opět
po delším čase výrazněji presentuje snahu dostat se z ÚSP do jejího bývalého bytu,
nechápe, že její bývalý byt v B. jí již dávno nepatří a je obsazen někým jiným.“ 14. 9.
2006: „po delší době opět zde nespokojena, chce zpět ‚do svého bytu v B.‘ (byt má
dávno zrušený, bydlí tam dávno už někdo jiný).“ 11. 1. 2007: „Obj. zprávy: znovu
zlobí, znovu utíká z ústavu, opětně chce zpátky ‚domů do B.‘, nechápe, že tamní její
byt už dávno zrušen.“ 16. 1. 2008: „hovoří o tom, že musí pryč, do svého bytu“. 6. 3.
2008: „už ji nemuseli chytat u autobusu, žádá změnu léků, proto je předepisuji tak,
aby dávka zůstala stejná, ale opticky se zmenšil počet tablet.“ 28. 4. 2009: „prosí mě,
abych ji mohla propustit, chce se vrátit do svého bytu do B.“
Kdo se tu víc opakuje? Paní Zavřelová nebo zprávy z psychiatrických vyšetření?
Úpornost, kterou psychiatrické posudky vytýkají paní Zavřelové, je stejně tak vlastní i
těmto posudkům. I ony jsou repetitivní. Neustále paní Zavřelové vyčítají, že nechápe
svoji situaci, ale samy žádné pochopení pro její situaci neprojevují. Pořád jen dokola
opakují, že byt přece paní Zavřelová žádný už nemá. A tudíž do něj nemůže odejít. Ani
náznakem se neobjeví možnost slyšet ve slovech paní Zavřelové normální přání žít
jinak, změnit svou situaci. V pohledu zpráv se prostě „chová nevhodně“, „zlobí“, „je
hubatá“, „nechce pracovat“ (ačkoli je v důchodovém věku), „nesmyslně žádá
propuštění do bytu“, „všechny kolem obtěžuje žádostmi o návrat do svého bytu“.
Dokonce i požadavek, „aby si mohla vařit sama pro sebe“ je ve zprávě připsán na
seznam nepřiměřených přání. Neústupnost paní Zavřelové ohledně „vlastního bytu“
je v pohledu psychiatrických zpráv jen a jen přitěžující okolností a opakovaně slouží
jako potvrzení jejich diagnostického závěru: „residuální schizofrenie, narušený
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intelekt, narušená soudnost“. Přitom právě tato neústupnost má dobrý smysl, pokud
si uvědomíme, čemu čelí: umanutému přehlížení a zamítání žádostí o změnu. Paní
Zavřelová „nechce chemismus, ale záchranu života,“ stojí v jednom ze záznamů v
sociální dokumentaci DOZP. U poznámky není žádný komentář. Nevíme, jestli má být
tento zápis dokladem nesrozumitelnosti schizofrenických výroků paní Zavřelové nebo
zda jej některá z pracovnic ústavu zapsala s jistým porozuměním pro její situaci.
Smysluplná změna
Teprve s pochopením pro to, co paní Zavřelová vlastně říká, přichází změna. Nejdříve
nenápadně. Jedna z pracovnic se začíná více zajímat o paní Zavřelovou a nabývá
dojmu, že paní Zavřelová do ústavu nepatří. Ví, že kdysi studovala medicínu a je to
inteligentní paní, která chce pryč. Ale neví, co s tím má dělat. Paní Zavřelová stále
mluví o bytě v B. Opatrovnici jí tehdy dělá jedna ze zdravotních sester v ústavu. „Paní
Zavřelová mě za ní pořád posílala, že ona to může rozhodnout. Tak jsem za ní šla, ale
ona se mi vysmála, že nic udělat nemůže a že se toho opatrovnictví chce zbavit,“
popisuje pracovnice. Kromě svého pochopení tak nemůže nabídnout o moc víc. V
dosahu není žádná podpůrná služba, která by případně paní Zavřelové v novém bytě
poskytovala podporu. Ani to nevypadá, že by bylo možné získat v B. nějaký byt.
V ústavu o odchodu paní Zavřelové ani nepanuje shoda. Jiné pracovnice mají za to, že
vůbec není schopna v bytě bydlet, neumí to. Podle nich hrozí, že způsobí požár nebo
nechá puštěný plyn. Nebo že uteče. Na konci roku 2009 se však zmíněná pracovnice
stává členkou transformačního týmu DOZP, protože zařízení se stalo součástí
krajského transformačního projektu. V prosinci 2009 se na schůzce týmu diskutují
možné adeptky na odchod. Paní Zavřelová mezi nimi ještě není. Jednak se vybírají
mladší dámy a jednak se prozatím uvažuje pouze o jediné možnosti odchodu, kterou
bude vznikající chráněné bydlení v S. Postupně se však ukazuje, že většina
vytipovaných uživatelek do S. odejít nechce, a začínají se zvažovat jiné alternativy
podpory bydlení. Místní obec by byla ochotna pronajmout odcházejícím uživatelkám
byty. Hovoří se tedy o vzniku nové služby – podpory samostatného bydlení, která by
mohla v obci působit. Vedle toho začíná jednat i paní Zavřelová. Dozvídá se, že
některé uživatelky budou z domova odcházet, a žádá o rozhovor externí konzultantku
transformačního týmu. „Ona na personál pořád dorážela, že chce pryč, a vyžádala si,
že se mnou chce mluvit. Ptala se mě, co s ní bude,“ vypráví konzultantka. „Nikdo o ní
v té první vlně odchodu neuvažoval. Jednak kvůli věku a jednak měla nějakou
psychiatrickou diagnózu. Ale nějak jsme si padly do oka,“ dodává. V pohledu
konzultantky je tedy psychiatrická diagnóza celkem bezvýznamná okolnost. To, co ji
přesvědčuje, je motivace paní Zavřelové a schopnost se o odchodu vážně bavit. Je to
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docela opačný přístup, než jak ho můžeme sledovat v psychiatrických zprávách, kde
snaha paní Zavřelové mluvit o odchodu a usilovat o něj byla tím největším
problémem. V takto nově rozvržené situaci se paní Zavřelová doslova proměňuje –
v kompetentního člověka, se kterým se vážně dá mluvit o tom, že odejde z DOZP, a o
tom, co tato změna bude znamenat.
Paní Zavřelová ale stále mluví o svém bytě v B. Zprávy z psychiatrických vyšetření
mnohokrát zmiňovaly neschopnost paní Zavřelové pochopit, že žádný byt v B. už
nemá. Ale co když byla tato „neschopnost pochopit situaci“ spíš nesouhlasem,
odmítáním toho, co jí všichni vnucovali jako fakt: že nemůže bydlet jinde než
v ústavu? Vezměme si následující událost z roku 2000. Při hospitalizaci v psychiatrické
léčebně paní Zavřelová „naléhala na návrat do bytu v B. Dokonce napsala dopis na
MěU v B. Následně na to přijel do PL k osobní návštěvě pan L. ze zastupitelství města
B., který pacientce vysvětlil, že její minulý byt byl zrušen a k dnešnímu dni již
neexistuje. Vzhledem k tomu, že pacientka má trvalé bydliště v USP, nemá právo na
náhradní bydlení“ (překladová zpráva z léčebny, 14.2.2002). Právě toto bývalo často
(a možná vždy) součástí vysvětlení: nejenže nemá byt, ale nemá ani právo v nějakém
bytě bydlet. Taková věc je skutečně těžko pochopitelná… protože je těžko přijatelná.
V roce 2010 došlo k podstatnému zvratu. Pracovnice ústavu se v transformačním
týmu dohodly, že vezmou paní Zavřelovou do města B., aby se podívala, jestli tam její
byt ještě je. „To jsem se ale dlouho rozhoupávala, každého jsem se ptala, jestli to
mám udělat. Protože když osmdesátiletému člověku vezmete jeho vizi, tak může
umřít. Ale pak už to nešlo vydržet, tak jsme jí tam prostě vzali. To bylo v květnu nebo
v červnu. A ona z toho byla jeden den nervózní a pak přišla, že by chtěla bydlet tady v
obci.“ Paní Zavřelová se přesvědčila, že v bytě v B., v němž kdysi bydlela, teď bydlí
někdo jiný. Přesvědčila se, že už nikdy v něm nebude bydlet ona sama. Teď se však
tento fakt stal pro paní Zavřelovou pochopitelným a přijatelným. Přestal totiž
znamenat, že musí zůstat v ústavu. Když se o půl roku později zeptala asistentka paní
Zavřelové v jejím novém bytě, jestli by nechtěla bydlet v B., dostalo se jí odpovědi:
„Ne, teď jsem doma tady.“
Aktivní paní Zavřelová
„Co se tedy u paní Zavřelové změnilo od té doby, co odešla ústavu?“ ptáme se
metodičky služby podporovaného bydlení v lednu 2011. „Všechno,“ odpovídá. „Vždyť
ona jenom seděla v křesle a čekala, kdy bude oběd. Teď se úplně se zapojuje do
běžného vedení domácnosti. Řešila indukční desku na vaření, aby jí fungovala. Starala
se o to, že potřebuje podložku do koupelny. Takové úplně normální věci. Hrozně ráda
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hraje ty žolíky, to jsme předtím vůbec nevěděli. A vtipkuje.“ Paní Zavřelová ale není
aktivní v tom smyslu, že by se pořád pohybovala a pořád něco dělala. Stejně jako
v ústavu i doma často sedí. Ale říká, že má ráda svůj klid a ticho. Nechce mít ani
televizi. Nakonec, je jí 79 let a sedět doma a užívat si klid může být v této souvislosti
adekvátní životní styl.
Asistentky chodily zpočátku za paní Zavřelovou na 8 hodin denně. Naplánovaly to tak
ještě v DOZP. Ale po třech týdnech bylo jasné, že je to zbytečné a že to paní
Zavřelovou i obtěžuje. Třeba ráno, když vstává. Teď chodí asistentka čtyřikrát denně,
vždy na hodinu. I tak to ale znamená podstatně větší intenzitu péče, než tomu bylo
v domově pro osoby se zdravotním postižením. Tam se paní Zavřelové 4 hodiny
denně rozhodně nikdo individuálně nevěnoval. A tak přestože je paní Zavřelová skoro
pořád doma a hodně času prosedí, neznamená to, že je pasivní. Paradoxně není tolik
sama, jako byla v ústavu mezi dalšími obyvatelkami, kde se téměř s nikým nebavila.
Chodí za ní asistentky a ty jsou samy důležitou součástí její aktivity: mluví s ní, hrají
s ní karty, baví se s ní o „problémech“, které dříve nemusela vůbec řešit, jako je
zařízení koupelny, nefungující pračka nebo vaření. Najednou jí vidí usmívat se,
vtipkovat, zajímat se o řadu věcí. Paní Zavřelová je schopna se umýt, uvařit si polévku.
Z bludného přesvědčení o schopnostech vlastní sebeobsluhy, které identifikovala
psychiatrická zpráva, se stala realita. A naopak, z původních „reálných“ obav
pracovnic ústavu, že paní Zavřelová uteče nebo způsobí požár, se staly obavy
poněkud bludné.
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Příběh pátý: paní Schovalová
Záchrana v ústavní péči
Paní Schovalová strávila v ústavech posledních téměř 15 let. Byla umístěna do ústavní
péče až jako dospělá žena, matka dvou dětí.Obě děti jí ale byly odebrány. Současná
opatrovnice paní Schovalové popisuje, že to bylo pro její dobro, pomohlo jí to. „Ona
měla tehdy pletky s takovou partou lidí, kterým se nechce pracovat, sociálně
nepřizpůsobiví. A byla zneužívaná, na její jméno byla udělaná půjčka. A soud jí nato
omezil způsobilost k právním úkonům.“ A skutečně, když paní Schovalová vypráví o
svém životě před odchodem do ústavu, zní to jako roky potácení se v alkoholu, násilí
a chaosu. Jak říká, měla “toulavé nohy”. Odešla z domova od matky a byla pořád v
nějaké partě. Po různých domech, měla tam druhy, s nimi děti. Mluví o jiných ženách,
které byly alkoholičky a byly násilnické, stejně jako muži, s nimiž žila. Nepracovali,
vykrádali kasičky v kostelích. Bydleli po squatech. „Bili mě,“ říká paní Schovalová a
ukazuje, kde všude ji který z jejích partnerů škrtil, tloukl, pustil na ni psy, a kde ji
tloukly jiné ženy, které se praly o ty muže. Mluví také o pokusu o znásilnění, o
zneužívání. Zmiňuje, že ji chtěli prodat do Itálie za 50 tisíc korun. Vypravuje o tom, jak
první dítě rodila kdesi v nějakém domě. Odebrali jí ho záhy. Poté měla ještě druhé
dítě. I to bylo umístěno do náhradní rodinné výchovy. Také ovšem pracovala
v keramičce u pece, dělala hrnečky. Měla příjem. To však v jejím vyprávění zní jako
výjimka, jako něco, co do jejího způsobu života tenkrát vlastně pořádně nepatřilo. I
paní Schovalová dnes říká, že ji „tehdy sociálka a ústav zachránily“.
Odchod a plánování péče
Odchod paní Schovalové z domova pro osoby se zdravotním postižením se začal
plánovat od prvního jednání transformačního týmu v listopadu 2009. Souhlasili s ním
všichni zúčastnění aktéři. Paní Schovalová sama prý přišla s tím, že chce odejít, pro
byli pracovníci DOZP i opatrovník. Pro také hovořilo hodnocení schopností paní
Schovalové (je považována za velmi samostatnou), stejně jako parametry dalšího
bydlení (v té době bylo v rámci projektu nabízeno bydlení pouze ve městě S. a paní
Schovalová byla s touto nabídkou spokojená).
Profil paní Schovalové z prvního jednání transformačního týmu domova identifikuje
některá rizika: „Je velmi lehce zneužitelná, snadno každému uvěří a řídí se podle jeho
rad. Neumí manipulovat s penězi.” Zároveň je však zřejmé, že paní Schovalová je
v mnoha každodenních záležitostech velmi schopná: „Je šikovná na manuální práci,
ráda pracuje, umí plést košíky, myje nádobí v zařízení. Je schopná v praktických
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věcech. Touží po větší svobodě.“ (zápis ze setkání transformačního týmu, listopad
2009). Paní Schovalová má tedy řadu praktických dovedností. Mohla by vlastně odejít
do chráněného bydlení hned, ale ještě není kam. Služby asistence i byty k bydlení
budou připraveny až v létě. Paní Schovalová má tak čas na „nácvik“. Její „Plán
přechodu“ z ledna 2010 připomíná plány přechodu z ostatních popisovaných příběhů:
také se zabývá každodenními praktickými situacemi. Obsahuje tyto položky:
Hospodaření s penězi, Nakupování, Cestování, Vaření, Praní, žehlení, úklidy, Na čem
lpí, co je pro ni důležité, Lékaři, Seznámení s prostředím ve městě S., Dokumentace,
Stávající sociální vazby, Odhad potřebné asistence, Technické pomůcky, Zaměstnání,
zájmy, Režim dne. Ačkoli je paní Schovalová považována za „šikovnou“, v plánu se
všechna témata probírají, jedno po druhém. A identifikují se oblasti, v nichž je
potřeba něco změnit – je to vaření, hospodaření s financemi, praní a žehlení a
poznávání nového místa bydliště. To, co se tu plánuje, není tedy „typ služby“,
odpovídající „druhu postižení“; plánují se podpůrné aktivity, odpovídající konkrétním
potřebám. Znovu se tu ukazuje rozdíl mezi „celkovým hodnocením osobnosti“, které
se používá v posudkové praxi, a hodnocením v rámci individuálního plánování,
zaměřeném na praktické aktivity každodenního života. Zatímco smyslem
posudkového hodnocení je dospět k nějakému obecně platnému rozhodnutí (o
zbavení způsobilosti, o stupni závislosti, o umístění do ústavu atd.), smyslem
individuálního plánování je stanovit konkrétní kroky v potřebných oblastech.
Individuální plánování se z povahy věci dívá jiným směrem, než na lékařských
anamnézách založené posuzování. V individuálním plánování jde pragmaticky o to,
určit, na jaké oblasti se zaměřit, co dál dělat, aby se plánovaná kvalita realizovala,
aktivita udála, člověk posunul a mohl dělat to či ono. Pro individuální plánování
dokonce ani není důležitá příčina daného stavu: není důležité, jestli za to, že paní
Schovalová nevaří nebo nehospodaří s penězi, může intelektuální postižení nebo
dlouhodobý pobyt v ústavní péči, kde je o vše postaráno. Důležité je, jak to bude
fungovat v budoucnu, v každodenním životě. Pro takové plánování péče se „celkové
hodnocení osobnosti“ z expertních posudků vůbec nehodí.
Život s riziky
Od začátku přechodu se také pracuje s riziky spojenými s odchodem. V případě paní
Schovalové byla identifikována dvě – riziko zneužívání (včetně sexuálního) a riziko
nehospodárného zacházení s penězi. „Paní Schovalová je příliš důvěřivá,“ vysvětluje
ředitelka DOZP při setkání transformačního týmu v srpnu 2010, „a hned se na někoho
nalípne. Lidi z ní pak jenom tahají peníze.“ Další riziko se týká její schopnosti zacházet
šetrně s penězi: když dostane větší obnos najednou, okamžitě ho utratí.
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Rizika mají v organizaci komunitní péče svoje specifické místo. Jsou to kvality života,
které pracovníci v komunitních službách sice chápou z pohledu bezpečnosti nebo
práva jako negativní, ale které zároveň považují za nutnou součást běžného života.
V rámci organizace komunitní podpory musí být tudíž zvládána jinak, než tomu bylo
dosud v domově pro osoby se zdravotním postižením. V domově se riziko
nehospodárného zacházení s penězi řešilo tak, že paní Schovalová nikdy větší částku
raději nedostávala. Jestliže má ale paní Schovalová žít jako kterýkoli jiný občan, nelze
to podle proponentů komunitních služeb řešit tímto způsobem. Je potřeba s riziky
nějak pracovat, ne před nimi člověka schovat. Z rizik se tak stávají cíle individuálního
plánování. (Formuláře, které se k vyhodnocování rizik používají, nutí dokonce
profesionály uvažovat, jakou pozitivní roli mohou v životě člověka rizikové situace
hrát.) Podle „Plánu přechodu“ z ledna 2010 se má paní Schovalová „učit samostatně
hospodařit s 600,- Kč kapesného měsíčně. Nakoupí si za ně potřebné věci a zbytek s
podporou asistenta rozdělí do čtyř obálek - na každý týden jednu. Z těchto obálek
bude financovat zbytek (např. týdenní příděl sladkostí). Nákupy bude provádět
samostatně. Na vyúčtování bude mít zaveden zvláštní sešit, kam bude zapisovat
útratu a vylepovat účtenky. Byla upozorněna na to, že od každého nákupu bude
potřebovat účtenku. Má v pokoji uzamykatelnou skříňku, do které si bude dávat
peněženku s penězi. Byla seznámena s tím, že pokud by peníze ztratila nebo jí byly
ukradeny, nemůže dostat náhradou nové.” Prvotním cílem tedy není ochránit paní
Schovalovou před rizikem, jedná se především o to, aby měla co nejvíce možností a
kompetencí. S rizikem je přitom potřeba pracovat, ale spíše než o poskytnutí (vnější)
ochrany jde o vypěstování (vnitřní) sebekontroly. Zároveň se ochrana s podporou
sebekontroly mohou podle potřeby kombinovat. Jak je vidět, paní Schovalová
například zatím dostává pouze určitou částku na týden, nedostává peníze rovnou na
celý měsíc.
V březnu 2010 se při hodnocení plánu ukazuje, že paní Schovalová „s finanční
hotovostí 600 Kč vyšla. Na všechno zakoupené zboží měla paragon, s počítáním
potřebuje pomoc, sama to zatím nezvládne.“ Pár měsíců po přestěhování, v prosinci
2010, se paní Schovalová při naší návštěvě pyšní tím, že „je nejlepší v nalepování
účtenek“. Paní Schovalová má soudem omezenou způsobilost k právním úkonům a
může samostatně disponovat jen 1200 korunami na měsíc. Ty dostává po týdenních
částkách, jako „kapesné“. Ve skutečnosti ale hospodaří (se souhlasem svojí
opatrovnice) s větší částkou. Její „klíčový pracovník“ obdrží každý měsíc na stravu pro
paní Schovalovou 3000 korun do pokladny a nese za tento obnos hmotnou
odpovědnost. Protože ale jde o nácvik samostatného hospodaření s penězi, je paní
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Schovalová vedena k tomu, aby si udržovala přehled, kolik za jídlo utratí. Větší nákup
nakoupí s asistentem a zbytek peněz na týden může utratit za další potraviny sama.
Každou účtenku za nákup si paní Schovalová nalepuje na papír. List s účtenkami na
konci měsíce odevzdá asistentovi (a dnes dokonce už i s konečným součtem, který si
spočítá na kalkulačce). Asistent pak udělá měsíční vyúčtování pro hospodářské
oddělení organizace. K praktikování sebekontroly paní Schovalové se tak využívá
organizační logika chráněného bydlení: protože je paní Schovalová soudním
rozhodnutím omezena v samostatném hospodaření s penězi, služba její peníze ve
spolupráci s opatrovnicí spravuje a musí evidovat, jak a za co se utratily. A nevadí to
paní Schovalové? Není to trochu moc? Přeci jen, takhle pedanticky by si svoje účty za
běžné nákupy vedl jen málokdo. Paní Schovalová je ale ráda. Dobře vidí, jak pěkně
hospodaří. A je to lákavé i pro další uživatele. Asistentka při naší návštěvě mluví o
jiném uživateli, který není omezený ve způsobilosti, ale také chce, aby ho služba
podobně podporovala s viditelností hospodaření a budováním sebekontroly. Není si
v tomhle ohledu jistý a bojí se, aby o peníze nepřišel. I jemu vyhovuje přepjatá
viditelnost, kterou tenhle vykazovací systém přináší.
Vykazování je také normální kvalitou života. V nějaké formě je součástí běžné
každodennosti – lidé si vedou podobné přehledy, mentálně nebo v psané formě.
Porovnávají výpisy z účtů. Plánují. Viditelnost útrat je součástí „auditu“, který patří k
zodpovědnému hospodaření. V případě paní Schovalové byl tenhle vykazovací aparát
do nedávné doby v režii DOZP. Teď je součástí podporované sebekontroly paní
Schovalové i součástí kontroly službou. Vykazování se dostává do života paní
Schovalové skrze individuální plán a je podporované povinnostmi a institucionálními
rámci chráněného bydlení.
„Běžných“ životních kvalit se tedy v komunitní péči leckdy dosahuje „neběžnými“
prostředky. Péče musí doslova vynalézat nejrůznější pomůcky, opory, „obchvaty“,
„přemostění“… Bez nich by mnohé kvality – např. vlastní hospodaření paní
Schovalové s jejími penězi – nebyly uskutečnitelné.
Život „podle plánu“ a nové kvality života
Půl roku po přestěhování z domova pro osoby se zdravotním postižením paní
Schovalová naplňuje veškerá očekávání i plány přechodu. Při naší návštěvě je její byt
uklizený, se sousedy je zadobře, zná se s nimi jménem, seznamuje se s novými lidmi,
chodí se bavit do města, nakupuje si, vede pečlivě výkazy, spolupracuje s asistenty, a
chodí do práce. Paní Schovalová patří mezi tu skupinu lidí v ústavech, o nichž sami
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profesionálové říkají, že tam nepatří. Možnost odchodu z domova pro osoby se
zdravotním postižením je tak chápaná jako jakési „narovnání“ stavu věcí. Z toho také
plyne trochu paradoxní situace. Paní Schovalová je z toho, jaké jí teď život přináší
nové kvality, přání a očekávání, nadšená stejně jako ostatní uživatelé. Profesionálové
ale mohou být v jejím případě méně překvapení a méně nadšení než třeba v případě
pana Chovance. Ne snad proto, že by se nechtěli radovat spolu s ní. Jako u všech
„premiantů“ je to spíš otázka naplněných předpokladů a očekávání, která se berou
s větší samozřejmostí.
Citlivým tématem byly pro paní Schovalovou její dvě děti, o které se z mnoha důvodů
nemohla starat. Má jejich fotografie na stěnách a na stolku v ložnici. Při našem
předvánočním setkání se jen jedinkrát vytratil z její tváře jinak trvalý úsměv. „Ještě tu
za mnou nebyli,“ vzdychla s tím, že se s nimi snad bude moci brzy setkat. Odloučení
od dětí (a jen občasné setkávání s nimi) bylo dlouhodobým rysem života paní
Schovalové již v ústavním zařízení. S nově nabitými možnostmi, které se odvozují od
života ve vlastním bytě, ale možná začal mít tento rys také naléhavější podobu… Už
v březnu 2011 nás však paní Schovalová radostně informuje, že ji navštívil její 15letý
syn i se svojí pěstounkou. A protože má paní Schovalová nyní i mobilní telefon, občas
si dokonce volají.
Ústavní péče byla pro paní Schovalovou záchranou. Zpětně to tak hodnotí všichni
zúčastnění. Jaký tedy dává smysl, že nakonec z domova pro osoby se zdravotním
postižením odešla a že to všichni vidí jako krok dobrým směrem? Copak už jí nic
nehrozí? Za prvé je dnes situace paní Schovalové jiná než byla v době, kdy jí soud
částečně zbavil způsobilosti a kdy byla „ukryta“ do ústavu; bezprostředně jí nehrozí
žádná exekuce nebo trest za nesplácenou půjčku, ani jí neohrožují žádní pochybní
přátelé, připravení zneužít její důvěřivou povahu. A za druhé se mění přístup
profesionálů a proměňuje se i jejich pohled na rizika. V novém pohledu jsou rizika
součástí života, nelze je nikdy úplně vyloučit. A není to ani žádoucí, protože úplná
ochrana před nimi je proveditelná jen za tu cenu, že se z běžného života vyloučí i
člověk, kterého rizika ohrožují. Přesně jako se to stalo před lety paní Schovalové.
Tehdy jí ústavní „azyl“ ochránil nejen před životem, který do té doby vedla, „ochránil“
ji na dlouhou dobu i před životem, který by vést mohla a o který se – s podporou –
pokouší dnes.
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3. Kvality člověka, kvality života
Každý z výše uvedených příběhů je příběhem životních změn, někdy i značně
radikálních, na nichž se podstatně podepisovaly různé způsoby poskytování péče.
Viděli jsme, co všechno bylo v této souvislosti důležité. Rozhodnutí soudů. Emoce.
Psychiatrické posudky. Byty a jejich umístění. Postupy sociálních pracovnic z úřadů.
Dopisy. Praxe konkrétní sociální služby. Stížnosti. Vytrvalost. Legislativa. Obce.
Transformační projekt. Lidé. Záznamy v dokumentaci. Peníze. Systém sociálních
služeb v dané době. Návštěvní řády. Léky. Představy o vzdělavatelnosti. Vzdálenosti.
Dohody. Entuziasmus. Mohli bychom pokračovat donekonečna.
Ve všech našich případových studiích je vidět, že v péči může jít o různé věci.
Předpokládejme, že péče se dělá v zájmu člověka. V zájmu konkrétního člověka. To
platí i pro péči poskytovanou hrdinům popisovaných příběhů, přestože v jejich
životech měla mnohdy neblahé následky. I v jejich případě se péče dělala „v jejich
zájmu“. Slečna Nedomová byla jako malá odebrána rodině, aby jí byla poskytnuta
nejlepší možná výchova. Stejně tak pan Chovanec. Paní Zavřelová se dostala do
domova důchodců zřejmě proto, aby nebyla sama (spolehneme-li se na formulaci
v žádosti). Pan Musil byl umístěn do ústavu, protože nikde jinde by (podle posudku
lékaře) nebyl schopen žít. Důležitou otázkou však je, o co se vlastně pečuje, když se
poskytuje péče.
Podíváme-li se na praxi, vidíme, že různí profesionálové mohou klást i v případě
konkrétního uživatele důraz na velmi odlišné věci. Naše případové studie ukazují, že
pro kvalitní péči je zásadní, zda se soustředí spíš na to, jaký člověk je, nebo více na to,
jaký život žije. Zda se stará spíše o to, jaké jsou kvality člověka nebo spíš o to, jaké
jsou jeho kvality života.
V popisovaných trajektoriích životních změn se mnohokrát opakovala situace, kdy se
posuzovalo, jaký člověk je: „závislý na ústavní péči“, „nevzdělavatelný“,
„schizofrenik“, „oligofrenik“, „nepřipravený na odchod z ústavu“, „bludně
přesvědčený o schopnostech vlastní sebeobsluhy“ a podobně. Tato hodnocení byla
často určující pro to, co následovalo: rozsudek o nezpůsobilosti k právním úkonům,
umístění do ústavu sociální péče pro mladistvé, vystěhování z vlastního bytu,
hospitalizace v léčebně a tak dále. Definice toho, jaký člověk je, často na léta do velké
míry předurčovala, jak bude vypadat jeho život. Nastavila hranice možného. Sociálně
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maladaptivní muž bude mít vždy problémy s okolím. Simplexní rodiče se nikdy
nedokážou řádně starat o svého syna. Nevzdělavatelná dívka nemůže nikdy chodit ani
do pomocné školy. Problém takových definic je, že se neváží k žádné specifické situaci
(a tudíž si nárokují všeobecnou platnost). Ne že by nebyly tyto kategorie a
kategorizace vůbec důležité. S jejich pomocí se dosahuje „zásadních“ řešení.
Například přidělení opatrovníka. Stupeň závislosti. Příspěvek na péči. Umístění do
ústavu. Ale v logice kvalitní péče, která nezanedbává nejrůznější ohledy (kvality)
života člověka, je právě jejich univerzálnost zároveň jejich slabinou.
Ve chvíli, kdy se péče začíná zajímat o to, jak člověk žije, všeobecné charakteristiky se
rozdrobují. Je člověk „sociálně bezohledný“ pořád nebo jen v určitých situacích?
V jakých? Je člověk „nepřipraven na odchod do chráněného bydlení“ nějak celkově
nebo jen v některých ohledech? Ve kterých? Má uživatelka služby „narušenou
soudnost“? V čem? Co to znamená?
Například péče o pana Musila – „oligofrenika“, charakterizovaná předem nastaveným
režimem, se postupně mění v mnohem flexibilnější péči o to, jak pan Musil bude žít.
Chce chodit na samostatné vycházky? Má přehled o vlastních financích? Může si
zaplatit byt? Kolik hodin podpory denně bude potřebovat, bude-li bydlet sám? Co
bude dělat asistent? Bude s panem Musilem chodit po městě nebo budou něco dělat
doma? Chce pan Musil chodit do práce? Když ne, co bude celé dny dělat? Ne že by si
profesionálové nedělali nějakou představu o tom, jaký pan Musil je, nebo že by ji
nebyli schopni formulovat. Ale když se zajímají o to, jak žije, často ji ani nepotřebují
brát v úvahu. To se týká i konkrétních vlastností a schopností pana Musila – jeho
kvalit. Profesionálové se například nesnaží zodpovědět dopředu celkovou otázku, zda
je či není pan Musil schopný pracovat. Zvažují sice jeho dílčí schopnosti týkající se
práce, ale jde o to, co všechno by se mohlo udělat a zkusit, aby pan Musil pracovat
mohl. Profesionálové v těchto případech provádějí jakési situační testy, v nichž se
teprve ukazuje, co funguje a co ne. Například pan Chovanec prostě začal s asistentkou
zkoušet vaření a až během těchto zkoušek se začala ukazovat jeho schopnost nějak se
na přípravě jídla podílet. Objevují se nové možnosti, které by jinak nemohly být vidět.
Dokud se to nezkusí, nelze zkrátka s jistotou vědět nic… V této praktické logice
dokonce nemůžeme vědět ani to, co před lety údajně věděly nejrůznější posudky,
díky nimž se malý Karel Chovanec dostal do ústavní péče: že totiž Karlovi rodiče
nejsou schopni se o něj postarat. Jenomže tehdy nikdo nezkusil, jestli by to přece jen
nějak nešlo…
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Posun od „kvalit člověka“ ke „kvalitám života“ tedy znamená posun od pozornosti
upřené na vlastnosti uživatele služby k zájmu o aktivity, které by mohl (třeba i
s podporou) dělat. Například schopnosti uživatele jsou sice důležité, ale ne proto, aby
se z nich automaticky vyvozovalo, co uživatel může či nemůže dělat, nýbrž proto, aby
se stanovilo, jak může něco dělat nebo něčeho dosáhnout. Například slečna
Nedomová sice ještě neumí samostatně nakupovat, ale řeší se, jak to udělat, aby
nakupovat mohla. Což nutně neznamená, že bude jednou schopná jít do obchodu
sama. Možná bude vždy k nakupování potřebovat doprovod. To však není samo o
sobě důvodem, aby jí tahle „kvalita života“ byla odepřena. Přestože jí samotné
některé „kvality“ zatím chybí (například schopnost rozpoznat hodnotu mincí).
Péče zaměřená na praktické testy dílčích kvalit života (a tedy i dílčích schopností) se v
důsledku mnohem lépe potkává s „celkem člověka“ než péče vycházející z celkových
hodnocení. Protože je citlivá a pozorná k životu člověka v jeho rozmanitosti. A je
citlivá i k tomu, jak sama může k různým kvalitám života konkrétního člověka přispět.
V sociálních službách je jedním z možných vyjádření takové praxe individuální
plánování. Tam, kde výrazně vstupuje na scénu, přestává logika posudků „člověka
jako celku” platit a přestává často dokonce být legitimní. Medicínské vysvětlování
neschopnosti biologickými příčinami je do velké míry zpochybňován empirickou
zkušeností. Lidé jako pan Chovanec, kteří ještě na začátku projektu nejsou chápáni
jako „schopní“, jsou v mnoha ohledech uschopňováni změnou způsobu života a
novým způsobem podpory, a to aniž by se nutně změnila jejich diagnóza. Ta má tudíž
pro úspěšnost nácviku praktických dovedností minimální vypovídací hodnotu.
„Příčina“ neschopnosti je vlastně nepodstatná: není příliš důležité, zda má konkrétní
uživatel kognitivní nebo intelektovou poruchu nebo zda „jenom“ dlouho žil v instituci,
kde řadu věcí ani nemohl dělat, takže to díky tomu ani neumí. Každému se „měří
stejně“ - s každým se hodnotí, jak si stojí v různých oblastech života, a s každým se
plánuje, co v těchto oblastech dál dělat. A je koneckonců do značné míry i jedno, jestli
je někdo na začátku plánování považovaný za hodně schopného (jako paní
Schovalová) nebo za málo schopného (jako pan Chovanec). Otázky jako „Proč neumí
to či ono?“ nebo „Bude toho či onoho vůbec někdy schopen?“ tady nejsou příliš
znělé. V praxi takové péče se začíná otázkou „Co je možné dělat?” A teprve z praxe,
ze zkoušení různých možností, vyplyne, jaký člověk je, co všechno zvládá a co už ne.
To, jaký člověk je, totiž praxi nepředchází. Být znamená být situovaný v konkrétních
souvislostech - a tedy i v souvislostech péče.
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Zájem o různé kvality života konkrétního člověka tedy do každodenní praxe péče
nepřichází s měřením kvality života. Koncept kvality života sice znamenal posun
k zájmu o životy lidí, o jejich spokojenost, ale netýkal se konkrétních lidských životů,
protože šlo spíše vždy o souhrnné hodnocení kvality života určité skupiny uživatelů.
Zájem o různé kvality života vnášejí do péče pomáhající profesionálové, kteří jsou
ochotni (a kterým to uspořádání péče umožňuje) provádět praktické každodenní
testy, v nichž se kvality života potvrzují, rozvíjejí nebo vůbec nově ustavují. Péče je
tedy něco, co kvalitu života sice plně nikdy nevysvětluje, ale co nelze v praxi nikdy
dost dobře oddělit od (kvalit) života člověka, jemuž je péče poskytována.
Tady se dostáváme i k odpovědi na otázku, jak sledovat kvalitu péče skrze sledování
kvalit života uživatelů. Koncept měření kvality života, jak jsme řekli v úvodu oddílu III.,
je pro tento účel značně problematický. Náš návrh je kvality (života i péče) neměřit,
ale sledovat v akci, jak se ustavují skrze činy jednotlivých aktérů. Jaké kroky jsme
udělali pro to, aby paní Zavřelová mohla bydlet ve svém bytě? Jak je ošetřeno riziko
úrazu? Umí telefonovat mobilním telefonem? Má ve svém bytě klid, jak chtěla? Je
výsledkem to, co jsme zamýšleli? Jaké to přineslo možnosti? Jaká omezení? S čím je
spokojená? S čím ne? Můžeme jí nějak pomoct s jejím přáním snížit psychiatrickou
medikaci? Pointa je, že tyhle otázky vlastně bereme z úst pracovníkům, kteří pracují
s uživateli individuálně na dílčích kvalitách jejich života. Nástroj na vyhodnocování
kvality života a současně i na vyhodnocování kvality péče už totiž dávno mají
například v individuálním plánování. Nepotřebují měření, ale pozornost k vlastní praxi
a jejím důsledkům. O něco podobného jsme se pokusili i my v této studii: o pozornost
k dopadům různých postupů péče na životy lidí využívajících sociálních služeb.
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oddíl IV.
Závěr: co si z toho všeho lze vzít…
1. Silná a slabá definice komunitní péče
Na závěr se vraťme zpět k otázce, co je cílem transformace. Individuální
transformační projekt Karlovarského kraje se k této otázce vztahuje z různých stran a
v různých dílčích tématech od samého začátku. Vize komunitní péče a vize
transformace pobytových služeb jdou ruku v ruce. To, co rozumíme transformací
pobytových služeb, a to, co rozumíme komunitní péčí, se navzájem ovlivňuje. Celý
průběh karlovarského individuálního projektu je toho příkladem. Pokusíme se teď
zformulovat zkušenost, kterou v tomto ohledu projekt svým aktérům nabízí.
V oddíle II. této zprávy jsme sledovali situace, v nichž se mobilizují argumenty na
podporu ústavní péče. Věnovali jsme se nesouhlasu opatrovníků – rodinných
příslušníků s odchodem jejich opatrovanců z DOZP. Analyzovali jsme také průběh
plánování odchodu klienta s komplexními potřebami z ústavního zařízení. Sledovali
jsme, jak běžná medicínská logika se svým zobecňujícím pohledem na kvality člověka
trvá na tom, že péči o uživatele s vysokou mírou potřebné podpory nejlépe zajistí
ústav. Viděli jsme, jak mohou i jiné součásti systému podpory, jako například krajské
Zásady 2007-2017 nebo financování služeb, přispívat prakticky k tomu, že život mimo
ústavní služby zůstává pro lidi s vyšší mírou potřebné podpory těžko dosažitelný.
Komunitní péče se v těchto situacích profiluje jako (více či méně vhodný) doplněk
péče ústavní, ne jako její alternativa.
V oddíle III. jsme se otázky, pro koho jsou komunitní služby, dotkli opět v tématu
připravenosti uživatelů na změnu, na přechod do komunitních služeb. Běžně rozšířený
názor praví, že nejdříve má být uživatel alespoň do nějaké míry samostatný a teprve
potom může odejít z ústavu. Při uvažování o tom, kdo odejde z ústavu, se to objevuje
často – odcházet mají ti „schopní a šikovní“. Například v příběhu pana Musila takto
argumentoval psychiatrický posudek v roce 2010. Protože pan Musil v té době už do
velké míry naplnil představu o samostatnosti, doporučení znělo: komunitní služba. Ze
sebraných příběhů ale také víme, že se v tomto projektu dostali do výběru i uživatelé,
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kteří by v běžném smyslu byli chápaní za neschopné. A z dalších osudů pana
Chovance, slečny Nedomové nebo paní Zavřelové po jejich odchodu z DOZP víme, že
komunitní služba může poskytovat daleko intenzivnější individuální podporu, než
jakou poskytoval ústav. A nakonec taková služba ani nemusí být 24hodinová, jak se u
těchto uživatelů původně plánovalo. Nejenom počátečních osm, ale i pozdější čtyři
hodiny denně přinášejí třeba paní Zavřelové víc individualizované podpory, než měla
do té doby v domově. Z těchto příběhů je patrné, že měřítko připravenosti uživatele
na odchod je arbitrární. Proměňuje se podle toho, koho a v jaké situaci poměřujeme.
Vidíme však, že v jednotlivých přechodech není míra připravenosti příliš důležitá.
Komunitní péče zvládne jak „připraveného“, tak i „nepřipraveného“ uživatele. Tady se
komunitní péče ukazuje být smysluplnou alternativou péče ústavní.
V projektu se tedy vyjednávala dvě pojetí komunitní péče. Jedno „slabé“, druhé
„silné“. Ve slabé verzi jsou komunitní služby doplňkem ústavní péče. Ústavní i
komunitní péče pak mají své nezastupitelné místo v systému sociálních služeb, dělí se
o uživatele podle míry potřebné podpory. Komunitní služby mají poskytovat méně
podpory více schopným uživatelům. Ústavní služby jsou naopak určeny uživatelům
s vysokou mírou potřebné podpory. Projekt však při realizaci odchodů lidí z DOZP
realizoval i silnou verzi komunitní péče – komunitní služby dokázaly poskytnout
dostatek individuální podpory i lidem, kteří byli v ústavu „málo schopní“. Silná
koncepce komunitní péče také byla součástí zejména počátečního uvažování o
deinstitucionalizaci, kde konzultantky a transformační projekt počítaly se směřováním
k rušení ústavů. Silná komunitní péče v tomto pojetí nezřídka umožní intenzivnější
růst individuálních schopností uživatelů a rozšiřuje a zlepšuje tak kvality jejich života.
Z příběhu pana Chovance víme, jak akcelerovaný růst jeho dílčích schopností přinesl
větší samostatnost a tím také umožnil snížit počáteční podporu. Komunitní péče ve
své silné verzi je taková péče, která při vhodném nastavení a financování umí
poskytovat individualizovanou péči i lidem s těmi nejkomplexnějšími potřebami
podpory. Když tomu tak není, je to nikoliv z povahy komunitní péče, ale jako výsledek
politického rozhodnutí o financování, propojeného se slabou definicí komunitní péče.
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2. Od transformace jako rušení ústavů k transformaci jako rozvoji
sítě komunitních služeb
Zdálo by se, že jsme viděli dostatek argumentů pro jednoznačnou podporu silné
komunitní péče, té, která je vhodná pro všechny lidi s potřebou podpory od pár hodin
týdně až po 24hodinovou komplexní podporu. My bychom ale chtěli namísto
jednoznačného programu silné komunitní péče, která vzniká spolu s rušením ústavů,
navrhnout koncept poučený praktickými zkušenostmi karlovarského transformačního
projektu. Zdá se totiž, že model transformace jako odcházení a s ním spojená silná
komunitní péče v praxi napětí a protichůdnosti mezi komunitní a ústavní péčí neřeší.
Naopak je prohlubuje. Na rovině praktických kroků totiž může přispívat k pomalému a
v horším případě i zastavenému transformačnímu procesu. Realitou transformace je,
že se transformaci modelovanou podle silné verze komunitní péče úplně nedaří
realizovat podle představ reformátorů. V praxi se komunitní služby budují jen
pomalu, tempo odcházení z ústavů je také pomalé. Instituce, financování, i koncepce
rozvoje mají ve svém fungování vepsané mechanizmy setrvačnosti. Ty také
znamenají, že radikální změna nebývá častá, protože je velmi nákladná. Pozvolnost
změny je dobře vidět v rozvojových plánech jednotlivých DOZP. Na budoucí léta jsou
naplánované hlavně „vnitřní“ rozvojové kroky, jako například mapování potřeb
uživatelů či snižování kapacity (které je ale současně problematizované ekonomickou
neudržitelností zařízení, pro něž jsou uživatelé zdrojem příjmů).
Silná komunitní péče si nárokuje schopnost poskytovat kvalitní služby všem skupinám
lidí, a lépe než služby ústavní. Chce DOZP zrušit, a když ne hned, tak alespoň
„utlumovat“ skrze odchody lidí, ideálně až do úplného vylidnění. Na konceptuální
rovině je v modelu transformace jako odchodu lidí pryč z ústavních služeb těžké vidět,
jak by se ústavní zařízení mohla nějak výrazněji transformovat. Domovy pro osoby se
zdravotním postižením jsou v tomto pojetí silně spjaty s institucí, se specifickým
uspořádáním prostoru, stejně jako se specifickou organizací péče. Mají-li mít DOZP
v programu silné komunitní péče vůbec nějakou aktivní roli, jde o roli negativní,
spočívající v řízení vlastního útlumu a předávání uživatelů do komunitních služeb.
Jak jsme viděli, v debatách aktérů projektu a v rozvojových plánech se nakonec
alespoň do jisté míry prosadil koncept, v němž se domovy pro osoby se zdravotním
postižením nemusí rušit, ale mohou se rozvíjet. Tento koncept jsme pojmenovali
„komunitní DOZP“. Na tomto místě bychom se chtěli podívat na to, co by rozvoj
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komunitních DOZP mohl znamenat pro budoucnost transformace služeb (nejen)
v Karlovarském kraji.
„Komunitní DOZP“ je pro zastánce silné verze komunitní péče nutně podezřelý
koncept. Jak jsme říkali, v modelu transformace coby odchodu uživatelů vystupují
DOZP jako místa, odkud mají lidé přecházet, a která se mají „utlumovat“, případně
v té nejradikálnější verzi rovnou rušit. Zastánci silné verze komunitní péče vidí rozvoj
DOZP především jako zdroj rizik – oprávněně se obávají, že bude docházet
k reprodukci stejných vzorců péče, jen v menším měřítku (srov. Kořínková 2008).
Naopak odcházení obyvatel ústavů do komunitních služeb má zřetelně silné stránky.
Vidí je a reflektují i pracovníci DOZP. Díky odchodům se třeba mění postoje
profesionálů v DOZP k tomu, co je možné, kam je možné péči posunout, a s jakými
aktivizačními výsledky. Odchody lidí také vedly k oslabení role velkých pobytových
zařízení jako hlavních poskytovatelů péče. Jakoby ani nebylo potřeba uvažovat o
komunitních DOZP seriózně.
Model proměny a rozvoje DOZP ale nabízí možnost překonat napětí obsažené
v modelu silné komunitní péče bez toho, aby se kompromitovaly deinstitucionalizační
snahy. Už během přípravy na vytváření rozvojových plánů na konci roku 2009 se
koncept komunitního DOZP ukázal jako přijatelný způsob, jak zvládnout zásadní
rozpor mezi komunitní a ústavní péčí. Především tento model umožnil změnit roli
DOZP a definovat jejich aktivní podíl na transformaci pozitivně. Namísto transformace
jako přechodu některých lidí (jako v slabé definici komunitní péče) nebo všech lidí
(jako v silné definici komunitní péče) do komunitních služeb se tu objevilo pojetí
transformace, kde do jiného formátu podpory přecházejí nejen uživatelé, ale i
samotné služby – s uživateli i s pracovníky. Výhoda je také v tom, že idea komunitního
DOZP je místním „vynálezem“, který vznikl organicky v průběhu projektu (i když idea
transformace jako přeměny a nikoli zavírání ústavů není nová, viz Mansell et al 2007).
Vzít komunitní DOZP vážně společně se silnou definicí komunitních služeb ale
znamená, že si musíme znovu položit otázku, co z toho plyne pro vztahy v rámci
krajské sítě služeb a pro její další rozvoj. Náš model naznačuje, jak by mohla krajina
„jednotné“ krajské sítě sociálních služeb vypadat. V současné době má krajská síť
služeb prakticky dvě kategorie členů, jednak služby zřizované Krajem (speciálně pro
osoby se stupněm závislosti 3 a 4) a jednak služby Krajem podporované. K jakým
posunům v našem modelu dochází? Předně, jde o krok jiným směrem, než jakým se
ubírá transformace založená na odchodech a směřující k „rušení“ ústavů. Namísto
snahy o vyprázdnění DOZP se cílem transformace stává rozvoj sítě služeb včetně
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DOZP (které ale v transformačním procesu ústavními být přestávají). Komunitní DOZP
se pak v tomto modelu stávají jedněmi z mnoha komunitních služeb v regionu. Tím se
ztrácí opodstatnění dvou kategorií služeb. Existence „krajských zařízení“ byla
odvozená od specifické role, kterou v rámci Kraje DOZP hrály – byla jí péče o lidi
s nejvyšší mírou potřebné podpory (srov. Zásady rozvoje sociálních služeb v
Karlovarském kraji pro období let 2007-2017). Rozvinutá, jednotná síť komunitní péče
je ale schopná postarat se o celé spektrum uživatelů, a komunitní DOZP jsou součástí
této sítě. Zároveň nemají komunitní DOZP v této síti monopol na péči o osoby
s nejvyšší potřebou podpory. Tu mohou stejně dobře poskytnout i jiné, terénní
služby.
Tento model nechává řadu témat neotevřených – financování, koordinaci služeb,
jejich „síťování“. Spíš než o nabídnutí propracovaného modelu ale usilujeme v tuto
chvíli o nasměrování pozornosti k možnostem, které nabízí koncept komunitních
DOZP v propojení s vizí silné komunitní péče. V tomto propojení se totiž z původního
cíle transformace pobytových zařízení stává cíl širší: rozvoj sítě komunitních služeb,
který počítá se všemi existujícími aktéry… a tím je transformuje.
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Použité pojmy
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením – druh služby dle zákona o
sociálních službách § 48 (dostupné na
www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf).
Expertky – členky „expertního týmu“, které mají za úkol působit jako externí
konzultantky transformačních týmů v jednotlivých DOZP zařazených do projektu.
Externí konzultantky – členky „expertního týmu“, které mají za úkol působit jako
externí konzultantky transformačních týmů v jednotlivých DOZP zařazených do
projektu.
Klient – Uživatel sociálních služeb.
Komunitní péče – Systém komunitních sociálních služeb, resp. způsob poskytování
sociální služby směřující k tomu, aby uživatel mohl využívat co nejvíce možností a
zdrojů běžně dostupných kterémukoli jinému občanovi.
Komunitní služba – Služba, která podporuje uživatele v tom, aby mohl využívat co
nejvíce možností a zdrojů běžně dostupných kterémukoli jinému občanovi.
Konzultantky – členky „expertního týmu“, které mají za úkol působit jako externí
konzultantky transformačních týmů v jednotlivých DOZP zařazených do projektu.
Ústav (ústavní zařízení) – Užití pojmu v textu odkazuje k objektům, ve kterých je
určitým, zejména procesně a personálně specificky „hromadným“ způsobem
poskytována sociální služba DOZP, většinou ve velkých objektech pro větší počet
uživatelů žijících zde společně. Použití přídavného jména „ústavní“ (např. ústavní typ
péče) odkazuje ke specifické formě poskytování sociálních služeb v takovýchto
zařízeních.
Uživatel – Uživatel sociálních služeb.
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Příloha 1
Přehled dat z terénu
Rok, měsíc

Předmět

Výstup

2009 červenec

Realizační tým, Praha
Rozhovor H
Rozhovor C

poznámky
poznámky z rozhovoru + přepis
poznámky z rozhovoru + přepis

Rozhovor M, V
Rozhovor J
BSC workshop
Rozhovor S, K
Realizační tým + rozhovor J, Č
Realizační tým, Karlovy Vary
Expertní tým
Rozhovor V
Kulatý stůl - BSC, Karlovy Vary
Transformační tým, Expertní tým, Karlovy Vary
Realizační tým, Karlovy Vary
Transformační tým DOZP Aś
Rozhovor V
Transformační tým DOZP Luby
Expertní tým
Realizační tým, Karlovy Vary
Seminář k rozvojovým plánům 1, Karlovy Vary
Seminář k rozvojovým plánům 2, Karlovy Vary
Transformační tým DOZP Aś
Rozhovor E
BSC v DOZP Radošov
BSC v DS Chodov
Expertní tým
Rozhovor I
Rozhovor A, P
Expertní tým
Realizační tým, Karlovy Vary
Expertní tým
DOZP Mnichov - pozorovani + rozhovory
DOZP Sokolík - pozorovani + rozhovory s klienty a pracovníky
Finanční analýza, Liberec
Kulatý stůl - zaměstnanost, Cheb
DOZP Sokolik - pozorovani + rozhovory
Expertní tým
Rozhovor H
Kulatý stůl - hodnoceni zavislosti, Karlovy Vary
DOZP Luby - pozorování a rozhovory s pracovníky a klienty
Transformační tým DOZP Aš
Rozvojový plán DOZP Sokolov
Rozvojový plán DOZP Radošov
Rozvojový plán DOZP Mariánská

poznámky z rozhovoru + přepis
poznámky z rozhovoru + přepis
poznámky
přepis
poznámky
poznámky
poznámky
přepis
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
přepis
poznámky
poznámky
poznámky
přepis
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
přepis
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky

2009 srpen

2009 září

2009 říjen
2009 listopad

2009 prosinec

2010 leden
2010 únor

2010 březen

2010 duben
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2010 květen

2010 červen
2010 červenec

2010 srpen

2010 září

2010 říjen

2010 listopad

2010 prosinec

2011 leden

2011 únor

Rozvojový plán DZR Nejdek
Rozvojový plán DOZP Luby
Realizační tým, Karlovy Vary
Rozvojový plán DOZP Mnichov
Rozvojový plán DOZP Spáleniště
Expertní tým
Transformační tým DOZP Aś
Transformační tým DOZP Luby
Schůzka Rytmus PZ, Sokolov
DOZP Sokolov - pozorování a rozhovory s pracovníy a klienty
Realizační tým, Karlovy Vary
DOZP Radošov - rozhovory s pracovniky a klienty
Expertní tým
Rozhovor J
Expertní tým
Realizační tým
Rozhovor Štrunc
Transformační tým DOZP Radošov
Transformační tým DOZP Habartov
DOZP Sokolik - pozorováni a rozhovory s klienty a pracovníky
DOZP Luby - pozorováni a rozhovory s klienty a pracovníky
Transformační rým DOZP Mnichov - pozorováni a rozhovory
s klienty a pracovníky
Realizační tým, Karlovy Vary
DOZP Sokolik - pozorováni a rozhovory s klienty a pracovníky

poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
přepis
poznámky
poznámky + poznámky z prezentace
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky

Expertní tým
Rozhovor P
Realizační tým, Karlovy Vary
DOZP Habartov - pozorování a rozhovory s klienty a
pracovníky
Expertní tým
Rozhovor V
Rozhovor J
DOZP Luby - rozhovor s klientem + studium dokumentace
klienta

poznámky
poznámky
poznámky
poznámky

Byty a obce - vyhledavani
Expertní tým
DOZP Radošov - studium dokumentace uživatele, rozhovor s
pracovníky
Rozhovor s klientem, Karlovy Vary
DOZP Sokolík - studium dokumentace uživatele
CHB Sokolov - pozorování a rozhovor s klientem
CHB Habartov - pozorování a rozhovor s pracovníkem a
klienty

poznámky + dokumenty
poznámky
poznámky + vypisky

Expertní tým
DOZP Sokolík - studium dokumentace
CHB Sokolov - rozhovor s klientem
Individuální plánování s rodinou, Cheb
PSB Luby - rozhovor s klientem a pracovníkem
Expertní tým
Pracovní skupina financování služeb, Karlovy Vary
Rozhovor s opatrovnicí, Plzeň
Transformační tým DOZP Mnichov

poznámky
poznámky + vypisky
poznámky
poznámky
poznámky

poznámky
poznámky

poznámky
poznámky
poznámky
poznámky + vypisky

poznámky
výpisky
poznámky
poznámky

poznámky
poznámky
poznámky
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2011 březen

Transformační tým DOZP Habartov
Transformační tým DOZP Radošov
Rozhovor J
Expertní tým
CHB Sokolov - rozhovor s klientem
DOZP Luby - rozhovor s pracovnicí
Transformační tým DOZP Luby

poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky
poznámky

Celkový počet normostran: 937
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