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Úvod

 1.1 předmluva

Mgr. daniel rychlik

Dostáváte do rukou manuál dobré praxe, kterou se pokoušíme identifikovat v procesu 
transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Rozhodně se jed-
ná o autentický materiál, který zachycuje z hlediska institucí a jejich pracovníků vysoce 
individuální a jedinečný pohled na zásadní procesy změn, kterými procházejí.

Píše se rok 2011 a téma transformace velkých ústavních institucí do moderních forem 
poskytování pomoci a podpory osobám se zdravotním znevýhodněním je přímo ve stře-
du dění (kéž by tam ještě dlouho zůstalo, protože práce je mnoho a z hlediska celospo-
lečenského stojíme zcela jistě stále jen na začátku tohoto procesu). Moravskoslezský kraj 
je uprostřed tohoto dění velmi dynamický a transformace pobytových sociálních služeb 
se stala jedním z klíčových cílů rozvoje sociálních služeb na území kraje. Tato obecná teze 
v realitě skutečného života představuje, že do tohoto procesu jsou zapojeny všechny or-
ganizace poskytující sociální služby, které kraj zřizuje, a téma patří mezi významné oblasti, 
které jsou podporovány v krajském dotačním řízení. Zároveň je všem poskytovatelům 
i zřizovatelům sociálních služeb činěna aktivní nabídka na zapojení se do tohoto procesu 
tak, aby postupně docházelo k reformě celé sítě, bez ohlednu na to, kým je služba zřizo-
vána. Za tímto aktuálním stavem je ovšem osm let systematické práce.

Moravskoslezský kraj se v rámci reformy veřejné správy stal zřizovatelem pobytových so-
ciálních služeb v roce 2003, kdy na tuto územní veřejnoprávní korporaci přešla ze zákona 
zřizovatelská funkce ze státu k celé řadě institucí poskytujících sociální služby seniorům 
i lidem se zdravotním postižením (do roku 2002 byl zřizovatelem stát a správu vykonával 
prostřednictvím územních derogátů pro výkon státní správy – okresních úřadů). Jako nový 
zřizovatel disponoval velkou příležitostí získat nad celým odvětvím nezávislý, minulostí 
nezatížený pohled a zároveň možnost srovnání zařízení v celém kraji. Prvním, v zásadě 
transformačním krokem, byl nezávislý, otevřený popis skutečně identifikovaného stavu. 
Konstatování reality věru neradostné. Obecně bylo možné konstatovat, že větší prioritou 
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předchozích zřizovatelů byly služby sociální péče poskytované seniorům před službami 
určenými lidem se zdravotním postižením. Obecně bylo možné shledat poměrně vysoký 
stav stavebně technické zanedbanosti objektů sloužících k sociální péči, které byly umístě-
né často zcela mimo běžný život majoritní společnosti (společnými charakteristikami tak 
byl: život probíhající v uzavřené komunitě instituce, nedostupnost návazných služeb, vyso-
ká míra odosobnění uživatelů, izolace od běžného života – tzv. „život za zdí“), podmínky 
velmi často naprosto nevhodné k dlouhodobému bydlení většího počtu osob, nedůstojné 
a nehumánní podmínky pro bydlení (mnohalůžkové pokoje – nebyly výjimkou ani pokoje 
pro více než 10 osob, zcela nedostatečné podmínky pro hygienu – např. i dvě toalety 
a jedna sprcha pro 45 trvale bydlících žen s postižením), převládalo zdravotnické pojetí 
poskytování služeb. Instituce tak fungovaly jako velká sociální ghetta. Prostým souhrnem 
bylo možné dojít k závěru, že změna je nevyhnutelná. Přesto se jednalo o krok velmi 
obtížný. Systém velkých institucí poskytujících sociální péči lidem se specifickými potře-
bami je v českém prostředí hluboce zakořeněný a širokou společností nejen akceptovaný, 
ale i vysoce ceněný. Představa fungování společnosti bez těchto velkých sociálních ghett, 
do kterých je možné „uklízet“ nejrůznější lidi se „zvláštním chováním“ zněla (a naneštěstí 
i dnes mnohdy zní) jako představa z jiného světa. Ačkoliv se již od počátku 90. let velmi 
mnoho hovoří o sociálním začleňování, provedla se celá řada kroků umožňujících lidem 
s postižením žít více méně běžné životy (včetně přístupu ke vzdělání, nové formy bydlení, 
zpřístupnění sociální terapie, chráněné práce, osobní asistence v běžném životě), tak se 
zdá, jakoby se všechny tyto „novinky“ týkaly pouze lidí s postižením, kteří přišli na svět až 
po celospolečenských změnách. Lidé, do té doby žijící v institucích, jakoby na tyto nové 
společenské přístupy právo neměli.

Nezávislý popis těchto skutečností (jakkoliv byl popsaný stav neradostný a nelichotivý) 
umožnil postupně přijmout celou řadu systémových opatření spočívajících zejména ve:

• změně zažité představy o sociálních službách jako zdravotnických zařízeních, 
s cílem dát jim plně ráz „sociální pomoci“;

• rozhodnutí provést systémovou změnu ve struktuře a formě poskytovaných slu-
žeb s cílem služby pro seniory humanizovat (s končeným cílem jedno a dvoulůž-
kových pokojů s dostupným sociálním zařízením) a jejich začleněním do života 
místních komunit;

• rozhodnutí s definitivní platností opustit nevyhovující objekty (převážně zámky 
v odlehlých oblastech) pro bydlení a do těchto do opuštění neinvestovat zásadní 
finanční prostředky, naopak vytvořit síť moderních pobytových služeb s komu-
nitním charakterem;

• zastavení přijmu nových uživatelů služeb do těch zařízení, o nichž bylo rozhod-
nuto, že dojde k jejich transformaci (tento krok zahájil přirozený proces snižo-
vání kapacit v zařízeních a zajistil, že noví uživatelé již nemohli být „zústavněni“);
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• rozhodnutí provést systémovou změnu podle individuálně určených potřeb jed-
notlivých osob žijících v krajské ústavní péči (toto rozhodnutí umožnilo celé 
řadě osob se vrátit do jejich původních prostředí a zorganizovat systém pomoci 
a podpory prostřednictvím terénních a ambulantních služeb);

• hledání nejlepší možné praxe a její přenášení do procesu transformace (rozvinu-
té služby např. typu chráněného bydlení);

• intenzivní podporou vzdělávání managementů i pracovníků v přímé péči;
• systematickém, dlouhodobém a intenzivním usilování o prezentaci nutnosti změ-

ny a nových přístupech v sociálních službách ve vztahu k občanům kraje i jednot-
livým samosprávným orgánům;

• podpoře rozvoje alternativních a návazných služeb (chráněné bydlení, podpora 
samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, osobní 
asistence apod.);

• otevřením spolupráce s ostatními zřizovateli a poskytovateli sociálních služeb 
i služeb navazujících (např. dobrovolnická centra);

• zřízení řídicí struktury pro realizaci procesu transformace na úrovni kraje, včet-
ně vytvoření komunikačních mechanismů;

• ustanovení transformačních týmů ve všech zařízeních, a to za účasti zřizovatele 
a externích odborníků;

• důsledném vyžadování postupu vedoucího k uplatnění tzv. principů normality 
(zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry práce od sféry bydlení 
a volného času, prožívání běžného ročního rytmu, respektování vývojové fáze 
člověka s postižením, respektování vlastních přání, akceptování života ve světě 
obou pohlaví, život v běžných podmínkách).

K prosazování takto systémového přístupu však docházelo velmi pozvolna a nejvíce 
na jednotlivých dílčích úspěších a příkladech dobré praxe. Na cestě hledání a pilotních 
procesů je i řada kroků dnes již vyhodnocených jako opuštěná cesta (např. hvězdicovitý 
ústav: vesnička pro více než 100 osob s postižením vybudovaná za vesnicí nebo ústav 
pro 60 osob s komunitním bydlením: skupinové bydlení v komunitách od 6 do 10 osob; 
oba pilotní projekty přinesly významnou humanizaci původních služeb, nelze však ho-
vořit o transformaci).

Předkládané výstupy dobré praxe z projektu jsou již z etapy, která usiluje o vysoce indi-
vidualizovaný přístup ke klientům, systémovou a řízenou změnu v poskytovaných služ-
bách. V českém prostředí se stále jedná o proces pilotní a novátorský. Je téměř jistotou, 
že zpětným hodnocením předkládaných procesů znovu dojdeme k chybám a místům, 
která by bylo možné učinit lépe. Přesto jsem přesvědčen, že předkládané příklady dobré 
praxe přinášejí jedinečné a z hlediska dalších následovníků velmi užitečné zkušenosti 
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přímo z procesu změn. Kéž by do budoucna obecně platilo, že se celé pobytové sociální 
služby, ale i například služby pro lidi s duševním onemocněním (kteří jsou dnes ještě 
stále ve velkém počtu dlouhodobě hospitalizováni v psychiatrické péči), vydají tímto 
zásadním procesem změn. Co se podařilo, je možné dále přenést a uplatnit, a co se 
vyhodnotí jako nevhodné, může zůstávat pro poučení ostatním. Je nesmírně potřebné 
setrvávat v kritickém myšlení tak, abychom neustrnuli a umožňovali další vývoj, ke kte-
rému ostatně plně náleží i chybovat. Je jen otázkou, co s případnými chybami učiníme 
v budoucnu.

Tak bezesporu společně v procesu transformace zůstáváme na cestě hledání. Na této 
cestě se již dnes stáváme svědky zázraků, při nichž je lidem z ústavů zpět navracová-
na jejich důstojnost, identita a jejich lidská podstata. Už jen proto stojí za to vytrvat 
a jít dále …

1.2 kontext projektu, teoretická východiska řízení změn 
  a jejich aplikace v transformačním procesu

 phdr. Jaroslava sýkorová

Předkládaná publikace obsahuje výstupy projektu OP LZZ  „Vzdělání pracovníků jako 
základ rozvoje sociálních služeb“, který realizovalo o. s. Instand v období květen 2009 
– duben 2011.  Aktivita 3. 1. „Vzdělávací kurz pro pracovníky, kteří provázejí uživatele 
z ústavu do alternativních služeb a do obce“ byla zaměřena na podporu transformace 
pobytových služeb v Moravskoslezském kraji. Podstatou této projektové aktivity bylo 
vzdělávání pracovníků domovů pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP), 
které jsou zařazeny do transformačního procesu v rámci „Koncepce kvality sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)“ 
(dále jen Koncepce). V přípravné fázi vyjednal realizátor o. s. Instand s Moravskoslez-
ským krajem aktivní zapojení pěti DOZP do projektových aktivit. Do projektu byly 
zapojeny tyto domovy: Zámek Nová Horka p.o., Marianum p.o., Zámek Dolní Životice, 
p.o., Harmonie, p.o., a Domov Jistoty, p.o. Pro pracovníky těchto zařízení bylo připra-
veno vzdělávání na tato témata: Zásady poskytování sociálních služeb, principy a hod-
noty, pojetí kvality života, respekt ke svobodné volbě uživatelů a legitimizace kontroly 
pracovníka, formy alternativních služeb pro osoby se zdravotním postižením a způsoby 
jejich podpory, zjišťování přání a potřeb osob, které obtížně komunikují, kasuistické 
semináře, supervizní podpora. Kromě vzdělávacích aktivit bylo cílem projektu zmapovat 
dobrou praxi při plánování a realizaci uživatelů z tradičních velkokapacitních zařízení 
do inovovaných sociálních služeb tak, jak to předpokládá Koncepce. Realizátor projektu 
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se po dohodě s Moravskoslezským krajem rozhodl dobrou praxi mapovat ve dvou 
zapojených domovech – DOZP Zámek Nová Horka a DOZP Domov Jistoty Bohumín.

Uvedené projektové aktivity navazovaly na činnost expertek o. s. Instand, které působily 
v Moravskoslezském kraji ještě před zahájením projektu (od srpna 2008) a podporo-
valy transformační proces v DOZP Zámek Nová Horka. V této publikaci jsou využity 
poznatky a výstupy i z této jejich činnosti. V úvodu je potřeba také uvést, že pokud ho-
voříme o vzdělávání, máme na mysli vzdělávání v širokém smyslu tohoto pojmu. Kromě 
tradičních vzdělávacích seminářů pro skupiny pracovníků byly realizovány také kazu-
istické semináře a supervizní podpora pro transformační týmy a pracovníky v přímé 
práci s uživateli. Tyto formy vzdělávání považuje realizátor na základě svých zkušeností 
za velmi efektivní, podporující procesy změn, které s sebou transformační proces přiná-
ší. V této publikaci se také realizátor projektu pokusí o zmapování nástrojů, které byly 
a jsou při řízení změn v transformačním procesu využívány a korespondují s obecnými 
principy managementu.

potřeba změn a proces změn

Potřebu změny vyvolává působení vnějších i vnitřních sil v organizaci.1 Vnějšími silami 
byla v případě transformačního procesu především nová legislativa2 a schválení „Kon-
cepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace poby-
tových sociálních služeb)“, ale také vývoj společenského povědomí o respektování lid-
ských práv a svobod, k jejichž omezování v tradičních pobytových institucích dochází. 
Tyto vnější okolnosti mohou významně ovlivnit postoje pracovníků tradičních zařízení, 
nelze se však spoléhat v procesu transformace pouze na tyto faktory. I když pracovníci 
znají rozhodnutí svého zřizovatele (v tomto případě Moravskoslezského kraje), mnoha 
z nich připadá obtížné měnit své po dlouhé době už ustálené postoje a chování a změny 
v první fázi odmítají. Tento odpor může být podle některých autorů3 překonán roz-
mrazením jejich postojů nebo chování, a to především poskytnutím dostatečného 
množství srozumitelných informací. Tady se ukázalo, že obecné informace o změnách, 
které přináší transformační proces, nestačí. To si také uvědomoval Moravskoslezský kraj, 
když doporučil v roce 2008 svým příspěvkovým organizacím, zařazeným do transfor-
mace přizvat externí odborníky, kteří by pracovníky DOZP procesem změn provázeli.  
V případě DOZP Zámek Nová Horka využily externí expertky cílené informování nej-
prve užšího týmu a později nabídly informace i ostatním pracovníkům v přímé práci.

1 Bělohlávek F., Košťan P., Šuleř O.,: Management, Rubico, 2001.
2 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
3 Např. Lewin, K.: Human Relations.
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Ke změně postojů pracovníků přispěly zejména konkrétní názorné informace – příklady 
z praxe, zhlédnutí filmu o lidech v chráněném bydlení, zodpovězení konkrétních otázek, 
které se týkaly nejistot pracovníků. V průběhu dalších měsíců docházelo k posunu v tom 
smyslu, že jednotliví pracovníci začali akceptovat a přejímat změny v postojích a cho-
vání – především začali přemýšlet o uživatelkách individuálně, to vedlo k postupným 
organizačním změnám v organizaci práce i uspořádání služby, začali přemýšlet o své roli 
ve službách chráněného bydlení, které pro uživatele připravovali. V této fázi bylo nutné 
posuny v postojích a chování pracovníků neustále posilovat, a to vzhledem k některým 
vnějším silám, které v procesu transformace na organizaci působily – nejasnosti při zajiš-
ťování nových objektů k přestěhování uživatelů, nejasnosti způsobu financování nových 
služeb v souvislosti s jejich personálním zajištěním, prodlužování termínů původně sta-
novených pro přestěhování uživatelů apod. Jak sami pracovníci uvádějí ve svých reflexích 
v následujících kapitolách publikace, v tomto období jejich posun v postojích a chování 
podporovaly zejména opakované návštěvy externích konzultantek, stáže v zařízeních již 
fungujících služeb chráněného bydlení a první individuální přechody uživatelů zejména 
do služeb chráněného bydlení v kraji i mimo kraj. Důležitým momentem je také rámco-
vá, respektive ideová podpora změněných postojů a chování Moravskoslezským krajem, 
a to formou účasti zástupců KÚ MSK při jednáních transformačních týmů a pořádáním 
pravidelných setkání pracovníků transformovaných organizací, kde si mohou vyměňovat 
zkušenosti. Všechny tyto uvedené kroky jsou důležité pro tzv. zamrazení, to znamená 
stav, kdy nové postoje a chování se stávají v organizaci běžnými, aplikují se nové koncep-
ce a respektují nově vytvořené normy.

Obr. č. 1: 
Lewin-Sheinův model procesu změny4

ROZMRAZENÍ ZAMRAZENÍPOSUN

Motivace pro změnu
Sledování 

a vyhodnocování 
procesu posunu

Znovunastolení
rovnováhy

Poskytování informací
Změna postojů

Podpora procesu
posunu

Vytvoření 
nových koncepcí

Ustanovení 
nových norem

4 Bělohlávek F., Košťan P., Šuleř O,: Management, Rubico, 2001.
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příklady využitých technik v procesu změn

V rámci transformace pobytových zařízení v Moravskoslezském kraji jsme zaznamenali 
využívání technik, které jsou v učebnicích managementu (např. J. Kotter a L. Schlesinger, 
1979) popsány jako:

• Osvěta a komunikace zahrnuje vysvětlení potřeby a logiky změny. Této oblasti vě-
noval pozornost jednak iniciátor změn, Moravskoslezský kraj, jednak, jak již bylo 
uvedeno výše, to byl velmi efektivní nástroj pomoci externích konzultantů přímo 
v zařízení. Zejména se osvědčila přímá zkušenost externích konzultantů s již reali-
zovaným transformačním procesem v jiných krajích nebo organizacích. V organiza-
cích, kde pracovníci nemají dostatek informací, dochází k tomu, že změny správně 
nechápou a vnímají nepříjemně a nepřiměřeně vliv změn na sebe sama;

• Participace a zapojení znamená zapojení pracovníků na všech úrovních do pří-
pravy a implementace změn. Hlavním smyslem zapojení pracovníků je snížit míru 
nejistot a předcházet nedorozuměním. Příkladem dobré praxe v této technice 
je příspěvková organizace Zámek Nová Horka, kde byla od počátku věnována 
pozornost přenosu informací z transformačního týmu k ostatním pracovníkům 
a postupně byl vytvořen fungující systém předávání informací. K zapojení a parti-
cipaci pracovníků v přímé práci přispěly, jak je patrné z reflexí pracovníků v ná-
sledujících kapitolách, zejména supervize individuální práce klíčových pracovníků 
a skupinové supervize pracovníků v přímé práci;

• Usnadnění a podpora spočívá především v realizaci výcvikových programů 
a vzdělávacích aktivit, které poskytnou pracovníkům potřebné znalosti a doved-
nosti pro jejich nové role. V rámci realizovaného projektu byl realizován cyklus 
tematických seminářů pro pracovníky zapojených pěti organizací, dále celkem tři 
„velké“ semináře, kterých se účastnili zástupci dalších organizací sociálních slu-
žeb, které se nějakým způsobem transformačního procesu účastní (např. návazné 
sociální služby, alternativní pobytové služby k DOZP).

Všechny tyto techniky, jak můžeme z realizace projektu potvrdit, významně snižují od-
por ke změnám, který je při řízení změn největší bariérou jejich přijetí. 

techniky organizačních změn

Řízení změn v situacích, kdy cílem je změna metod a způsobů pracovních postupů, 
přináší potřebu vyrovnat se s problémem, jak dosáhnout rovnováhy mezi kreativitou 
a rutinou. V případě transformačního procesu se jedná především o udržení rovnováhy 
mezi plánováním nových služeb a plánováním přechodu uživatelů a mezi udržením stá-
vajícího provozu a zajištění dostatečné kvality stávajících služeb. Organizační změnou, 

Úvod
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která může usnadnit řízení změn při transformačním procesu, je ustavení transfor-
mačního týmu, který pracuje mimo centralizovanou organizační strukturu zařízení. 
Tato technika vychází z teoretických východisek popsaných v učebnicích managementu 
jako „prohození struktur“, „inovační útvary“ nebo „odvážné týmy“. Výhodou využití 
této techniky je právě umožnění kreativního přístupu motivovaných pracovníků orga-
nizace, ale také předpokládá, že zapojení pracovníci jsou ochotni realizaci svých nápadů 
věnovat čas a energii a zpravidla i svou pracovní budoucnost. Ustavení transformačních 
týmů v DOZP zapojených do transformačního procesu inicioval jejich zřizovatel, Mo-
ravskoslezský kraj.

Současně Moravskoslezský kraj doporučil těmto organizacím, aby pro řízení změn 
v rámci transformace využili externích konzultantů. Jedná se o techniku řízení změn, 
kterou najdeme v učebnicích managementu např. pod heslem „agent změny“. Zpravidla 
jde o člověka mimo organizaci, který nastartovává proces změny. Na základě vlastních 
zkušeností s realizací projektu můžeme shrnout následující výhody externí podpory:

• Pracovníci organizací získávají potřebnou jistotu, že změny jsou možné, protože 
externisté přinášejí příklady z vlastní praxe z jiných organizací a krajů;

• Pracovníci motivovaní pro změnu vnímají externisty jako významnou oporu, to se 
např. projevilo v DOZP Zámek Nová Horka, kdy motivovaní pracovníci dokázali 
do vedení transformačního týmu nezvolit stávající ředitelku, která nebyla transfor-
mačnímu procesu nakloněna a užívala direktivní způsob řízení organizace;

• Externisté přinášejí pro pracovníky nové podněty, jak získat zkušenosti vhodné 
pro řízení změn – např. zdůrazňují vybudování systému výměny informací, nabí-
zejí stáže ve službách, které poskytují inovované sociální služby apod.;

• Externisté se věnují budování týmu. „Team building“ se může skládat z řady ak-
tivit, které pomáhají jednotlivcům k vytvoření atmosféry týmové práce. Nemusí 
se vždy jednat o sofistikované techniky, které známe z komerční sféry (týmové 
hry, rafting apod.), ale v rámci projektu byla s úspěchem využívána především 
supervize transformačního týmu a supervize pracovníků v přímé práci;

• Pracovníci potřebují kromě vzdělávacích seminářů na určitá témata, která jsou 
poskytována pro širší okruh účastníků také cílené vzdělávání „ušité na míru“ 
konkrétní situaci v jejich organizaci, související zejména se změnou postojů 
a s budováním nových typů služeb, např. principy chráněného bydlení, způsob 
personálního zajištění nových služeb, struktura pracovních činností v nových 
službách apod.

Při realizaci projektu se v rámci činnosti externích konzultantů osvědčila rozmanitost, 
kdy se podpora nesoustřeďovala jen na poskytování vzdělávání. Jako efektivní způsoby 
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podpory se osvědčila individuální supervizní podpora klíčovým pracovníkům při mapo-
vání a přehodnocování individuální situace uživatelů, supervize transformačního týmu 
a skupin pracovníků v přímé práci, diskuze ke konkrétním problémům, které se objevují 
v průběhu transformace, ale i návštěva objektů, které jsou plánovány pro nové služby 
a pomoc při plánování jejich prostorového uspořádání apod.

Z našich zkušeností lze doporučit, aby konzultanti pracovali ve dvojicích. V tandemu 
lze vyjednat různé pohledy na situaci v týmu, v organizaci, bránit se byť i nezamýšleným 
manipulacím ze strany pracovníků, lépe snášet emoční zátěž a stresové situace, které 
nutně z podpory organizace vyplývají. 

obsah a způsob tvorby publikace

Předkládaná publikace byla vytvořena ve spolupráci s pracovníky a uživateli dvou vybra-
ných DOZP Domov Jistoty a Zámek Nová Horka. Cílem publikace je:

• zmapovat proces přechodu uživatelů z ústavních zařízení do obcí a alternativ-
ních služeb,

• zmapovat fungující nástroje používané při realizaci a řízení transformačního procesu,
• zmapovat některé problematické situace procesu přechodu uživatelů,
• ukázat možné způsoby dobré reakce na tyto situace.

Hlavní metodou sběru podkladů pro uvedené texty byly skupinové rozhovory s pra-
covními týmy a individuální rozhovory s uživateli. Tyto rozhovory prováděla v Zámku 
Nová Horka pracovnice sociální péče pro výchovnou nepedagogickou činnost Domova 
Jistoty Lenka Kukulová a v Domově Jistoty sociální pracovnice Zámku Nová Horka 
Anita Orlová. Do procesu sběru dat byly zapojeny celkem čtyři týmy pracovníků, s kaž-
dým týmem proběhlo v průběhu realizace projektu pět rozhovorů. Dále se uskutečnily 
minimálně dva rozhovory s těmi uživateli, jejichž tým pracovníků je zapojen do projektu. 
Podklady získané z rozhovorů byly podle vyjednané struktury publikace (viz obsah) 
upraveny tazatelkami z obou zařízení. Konečnou kompletaci a úpravy publikace pro-
vedla manažerka projektu Marcela Drotárová a odborná garantka Jaroslava Sýkorová. 

Úvod
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2.1 zámek nová horka

název a adresa zařízení

Zámek Nová Horka, p. o.
Nová Horka 22, 742 13 Studénka
www.zameknovahorka.cz

registrované sociální služby a rok zahájení jejich poskytování

Domov pro osoby se zdravotním postižením (1993)
Chráněné bydlení (2010)

domov pro osoby se zdravotním postižením

cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby starší 26 let, se středně těžkým a těž-
kým mentálním postižením. V důsledku toho potřebují podporu druhé osoby při péči 
o svou hygienu, domácnost, při kontaktu se sociálním prostředím apod. Někteří uživa-
telé potřebují kompenzační pomůcky pro podporu chůze a pohybu.   

počet uživatelů: počet uživatelů byl v roce 2008 postupně snižován z 80 na 68, 
v roce 2009 na 61, v roce 2010 na 60, po otevření chráněného bydlení v Novém Jičíně 
(1. 10. 2010), se devět uživatelek přestěhovalo do této služby a kapacita v domově 
se snížila na 51. Původně byly služby v DOZP poskytovány pouze ženám, ale v rám-
ci procesu transformace organizací v Moravskoslezském kraji se do zámku v dubnu 
2010 přistěhovali čtyři muži. 

další informace o uživatelích: Průměrný věk uživatelů je 61,1 roku (věkové rozpětí 26–85 
let). Navzdory stanovené cílové skupině užívají sociální službu také osoby, jejichž potřeby a cíle 
jsou ve velké míře v rozporu s možnostmi této sociální služby. Proto také během roku 2009 
a počátkem roku 2010 několik uživatelek dle svého zájmu odešlo do vhodnějších služeb.

představení poskytovatelů
rezidenčních sociálních 
služeb

2
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představení poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb

popis zařízení: Zařízení sídlí v areálu zámku, který je tvořen komplexem pěti objektů, 
přičemž pobytová služba je poskytována přímo v budově zámku, který je úzce propojen 
s přilehlou kaplí. Budova zámku je obklopena rozlehlým zámeckým parkem. Park je 
volně přístupný uživatelům i veřejnosti, uživatelé ho využívali k odpočinku a relaxaci, 
pro řadu z nich byl dříve jediným vnějším prostředím, které mohli využívat. V ostatních 
objektech se nacházejí aktivizační místnosti pro uživatele, nácvikové středisko „Dome-
ček“, tělocvična, prádelna, kotelna, sklady, garáž atd.

Služba je rozdělena na výchovný a ošetřovatelský úsek, přičemž na ošetřovatelském 
úseku jsou převážně ubytováni uživatelé s těžkou a úplnou závislostí, naopak ve výchov-
né části převažují ti, jejichž závislost je lehká nebo středně těžká.

Zámek je umístěn v malé obci, kde žije něco málo přes tři sta dvacet obyvatel, z toho 60 
obyvatel je uživateli zařízení. V obci je pouze jeden obchod se smíšeným zbožím a jedna 
restaurace, je zde minimální možnost  využití návazných služeb.

Ubytování pro uživatele je zajištěno ve vícelůžkových pokojích, které jsou vzhledem ke své 
velikosti (až jedenáct lůžek, původně až dvacet lůžek) a absenci vlastního hygienického zá-
zemí naprosto nevyhovující. Celkem zařízení disponovalo v roce 2008 jedenácti pokoji pro 
uživatelky, v roce 2009 a 2010 byl  počet pokojů zvýšen na 15. Žádný z pokojů nemá vlastní 
sociální zařízení. Koupelny jsou společné vždy pro jedno patro, v celém objektu jsou jen tři 
různě velké koupelny. Na jedenácti z patnácti pokojů je po jednom umyvadle. Toalety jsou 
společné a nachází se na každém patře (na jednu toaletu připadá 5,7 uživatele).

Objekt zámku je tvořen třemi podlažími a suterénem. Budova je zcela bariérová. První 
a druhé patro je spojeno dvojím širokým schodištěm a malou schodišťovou plošinou, kte-
rá umožňuje přístupnost do druhého patra i uživatelům na vozíčku. Druhé a třetí patro 
spojuje historické dřevěné točité schodiště. Budova zámku je zapsána do státního seznamu 
kulturních památek, proto nelze interiér přestavět nebo zásadně upravit. Kvalita služeb je 
ovlivňována nevyhovujícími podmínkami zámecké budovy, které jsou nezměnitelné.

plánovaný stav po transformaci: Objekt zámku nebude dále využíván pro poskytování 
sociálních služeb, opuštění zámku je plánováno na rok 2012–2013. Uživatelky již začaly vyu-
žívat služby chráněného bydlení pro devět osob v Novém Jičíně (v provozu od října 2010).

Plánováno je vybudování:
• chráněného bydlení pro 10 osob v Kopřivnici, 
• chráněného bydlení pro 10 osob s vyšší mírou podpory v Sedlnici,
• chráněného bydlení pro dvě osoby v Novém Jičíně.
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představení poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb

Celková plánovaná kapacita chráněného bydlení je 31 uživatelů. Také se plánuje vybudo-
vat domov pro osoby se zdravotním postižením pro 22 osob. Lokalita je zatím nejistá. 
Probíhá jednání s městem Studénka o odkoupení pozemku pro výstavbu moderního 
domova pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Předpokládá se, že budoucí kapa-
cita celé organizace bude 53 uživatelů.

2.2 domov Jistoty

název a adresa zařízení

Domov Jistoty, p. o.
Koperníkova 870, 735 81 Bohumín
www.djbohumin.cz

registrované sociální služby a rok jejich registrace

Domov se zvláštním režimem (1999)
Chráněné bydlení (2010)

Součástí Domova Jistoty, p. o., je více pracovišť pro různé cílové skupiny, v tomto textu 
se však budeme zabývat pouze pracovištěm v Koperníkově ulici.

domov pro osoby se zdravotním postižením

cílová skupina: Cílovou skupinou uživatelů jsou lidé s psychickým postižením, kteří se 
ocitnou ve ztížené sociální situaci, mají sníženou schopnost uplatňovat vlastními silami 
svá práva a nároky a dostávat svým povinnostem, lidé opuštění, o které nejeví jejich 
bezprostřední okolí a rodina zájem v důsledku jejich postižení.

počet uživatelů: Počet uživatelů v roce 2008 byl 52, na podzim roku 2010 38, plán 
na rok 2011 je 31 uživatelů.

další informace o uživatelích: Nejčastější diagnózou uživatelů Domova Jistoty 
v Koperníkově ulici je schizofrenie. Průměrný věk uživatelů je 53 let, věkové rozpětí 
27–75 let.

popis zařízení: Jedná se o třípodlažní dům obklopený zahradou.  V přízemí jsou kan-
celářské prostory, relaxační místnost, šatna a jídelna zaměstnanců. První patro obývají 
muži. Nalézají se zde pokoje uživatelů, kulturní místnost, ošetřovna, malá kuchyňka, 
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kuřárna, koupelny a toalety. Ve druhém patře bydlí ženy. Jsou zde pokoje uživatelek, 
místnost vychovatelů, koupelna, toalety, velká jídelna, kulturní místnost uživatelek a malá 
kuchyňka. Ve třetím patře bydlí také ženy a nachází se zde relaxační místnost uživatelek, 
skladové prostory, kancelář a toalety.

Pokoje v zařízení jsou dvou až šestilůžkové. Součástí zařízení jsou pracovní místnosti 
v bočním traktu budovy, místnost pro hudební činnosti, tkalcovské stavy, keramickou 
a dřevařskou dílnu. Kolem zařízení jsou dvě přilehlé zahrady, pergola, petangové hřiště, 
posezení u grilu a kolárna pro zaměstnance. 

plánovaný stav po transformaci: Objekt Domova Jistoty projde rekonstrukcí, což 
umožní poskytování kvalitních sociálních služeb pro 22 uživatelů s vyšší mírou podpory. 
Po dobu rekonstrukce budou uživatelé přebývat v náhradních prostorech. Další služba 
chráněného bydlení je poskytována v rekonstruovaných bytech v Karviné. Služba byla 
zahájena v říjnu 2010 pro 10 uživatelů. V novostavbě domu u původního objektu Domo-
va Jistoty v Koperníkově ulici je poskytována služba chráněného bydlení pro 6 uživatelů 
(služba zahájena v prosinci 2010). Domov Jistoty bude nadále používat k nácviku uživa-
telů nácvikový byt v Šunychelské ulici v Bohumíně.

představení poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb
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3.1 nástroje řízení transformace

 3.1.1 transformační tým

zámek nová horka

reflexe pracovnic:
„Přesně si vybavuji okamžik, kdy do našeho zařízení externí pracovnice PhDr. Jaroslava Sýko-
rová a PaedDr. Eva Brožová přišly poprvé. Bylo to na podzim roku 2008 a nepřišly samy, také 
se této první schůzky zúčastnili zástupci krajského úřadu. Nevím, jak ostatní pracovníci, ale já 
jsem si myslela, že nám řeknou přesné postupy a metody, jak tento proces uskutečnit a pak 
nás jen budou pozorovat z povzdálí. Naštěstí jsem se mýlila. Bylo to úplně jinak, řekly nám, že 
budou pro nás pouze oporou a můžou nás seznámit se svými zkušenostmi. Ale celý proces si 
musíme řídit sami, protože v naší organizaci jsme těmi odborníky my. Přece my známe naše 
klienty nejlépe, a proto my sami musíme přemýšlet, jak by to pro ně bylo nejlepší. Tenkrát jsem 
se z toho zhrozila, pořád jsem přemýšlela nad tím, jak se nám to může podařit, vždyť my o tom 
procesu nevíme skoro nic“.

Transformační tým (dále jen TT) byl ustaven v DOZP Zámek Nová Horka v roce 2008 
při první návštěvě externích konzultantek. Jejich prvním krokem bylo nastavení systému, 
jakým bude TT fungovat. Do nejmenších podrobností jsme museli stanovit počet pra-
covníků, pravidelné termíny, místo a dobu konání našich schůzek. Také došlo k rozdělení 
funkcí v týmu. Externistky požadovaly, aby byl TT složen z vedoucích pracovníků (ředi-
telka, vedoucí úseků, vedoucí sociální pracovnice) a z motivovaných pracovníků v přímé 
práci s uživateli. V tomto složení potom proběhlo rozdělení rolí v týmu na základě 
návrhů a hlasování všech členů TT.

Na místo vedoucí transformačního týmu byla pracovním týmem jednomyslně navržena 
sociální pracovnice. Důvod pro navržení této pracovnice do funkce vedoucí TT byl jasný: 

nástroJe 
transforMačního procesu

3
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má přístup k údajům o uživatelkách, je kompetentní jednat s opatrovníky a má velký 
přehled o tom, jaký vztah opatrovníci s uživatelkami udržují a kontakt se samotnými 
uživatelkami naší služby jí také nechyběl.

Důležitost zápisů z porad vyzvedly externistky tím, že chtěly jméno člověka, který tyto 
zápisy pořídí. Zapisovatelkou se stala pracovnice výchovného úseku.

Víra ve smysl transformace a zápal, se kterým lidé do tohoto procesu vstoupili, byl oči-
vidný a spojoval kolegy do úzké konspirace. Ředitelka zařízení se nestala ani zástupcem 
vedoucí transformačního týmu, ale stal se jím ten, koho nově zvolená vedoucí TT viděla 
jako spolehlivého spolupracovníka. Jméno padlo navzdory tomu, že ředitelka ústavu 
nebyla do žádné funkce týmu jmenována. V době ustavení TT se zástupcem stala pra-
covnice výchovného úseku. 

Jak na ustanovení tt vzpomínají pracovnice zařízení:
„Nám všem toto jednání připadalo přirozené, jednali jsme podle našeho svědomí a nepodři-
zovali jsme se autoritě vedoucí, která s procesem transformace nebyla ztotožněna. Nám to 
ovšem v dané situaci připadalo naprosto přirozené, nikdo nechystal žádnou vzpouru. Na mysli 
nám leželo jen to, aby se našim klientkám nabídla možnost žít svůj život jinak, navzdory před-
sudkům, že na ústavní život jsou zvyklé a nestojí o možnost žít ve společnosti lidí, která na to 
není připravena“.

Nevěřící se museli s myšlenkou transformace vyrovnat nebo odejít. Pro ředitelku naše-
ho zařízení, dnes již bývalou, nebyl odchod z funkce vedoucí zařízení jistě lehký, pro pra-
covníky to však znamenalo raketový vstup do procesu transformace, a to tak raketový, 
že někdy nebylo lehké udržet krok se změnami, které tento proces přinášel.

Samozřejmě se nedá říct, že od samého počátku byli všichni s tímto procesem ztotož-
nění, tak to opravdu nebylo. Pracovníci, kteří tomu věřili, se snažili motivovat i ostatní, 
kteří hledali pořád něco negativního. S postupem času jsme zjistili, že vše chce svůj čas 
a vhodné metody.

TT pracuje v současné době ve složení sedmi členů, jeden člen (ekonomka) se účastní 
nepravidelně, podle potřeby. Členové TT se mohou podle potřeby obměnit nebo se 
může zvýšit jejich počet. Průběžně byly stanoveny kompetence transformačního týmu 
a jeho členů.

TT pracuje bez závislosti na organizační struktuře zařízení. Ředitel zařízení je řádným 
členem TT, plní však dané úkoly v rámci svých kompetencí. 



20

nástroJe transforMačního procesu

složení transformačního týmu:

• vedoucí sociálního úseku – vedoucí TT,
• ředitel zařízení – zástupce vedoucí TT,
• vedoucí přímé péče – členka TT,
• instruktorka výchovy – členka TT,
• instruktorka výchovy – členka TT, zapisovatelka,
• pracovník přímé péče – členka TT,
• ekonom – členka TT,
• hosté (z řad uživatelů a pracovníků).

organizace činnosti transformačního týmu:

Schůzky se konají jednou týdně pokud možno v úterý (od 12.30 do 14.30 hodin), podle 
potřeby je možno setkání přesunout na jiný den. Setkání se uskuteční pouze v případě 
potvrzené účasti nadpoloviční většiny členů. Místem setkání je velký sál zámku. Zápis ze 
schůzky zpracovává zapisovatelka do dvou dnů od konání schůzky a vyvěsí jej na vnitřní 
PC síť k nahlédnutí všem pracovníkům. Všechny zápisy se také tisknou a zakládají. Podle 
potřeby do nich mohou pracovníci zpětně nahlížet.

Zápisy jsou vždy odeslány vedoucím TT externím pracovnicím a zástupci krajského 
úřadu.

Členové TT, kteří jsou zároveň vedoucími pracovníky, předávají ostatním pracovníkům 
aktuality na provozních poradách, členové TT také o aktualitách debatují se svými kolegy.

Schůzky s účastí externích odborníků a zástupců zřizovatele jsou plánovány nejdéle 
čtvrtletně periodicky. Členové TT mohou přizvat na schůzku uživatelky nebo jiné pra-
covníky, popř. opatrovníky.

Jak na to vzpomínají pracovnice:
„Přesně se stanovilo místo setkání, určila se četnost schůzek, která byla nastavena jedenkrát 
týdně na dvě hodiny. Vůbec jsme netušili, co budeme pořád probírat a domnívali jsme se, že je to 
trochu přehnané. Ale opět jsme se mýlili. Zjistili jsme, že čas určený na setkávání transformační-
ho týmu nám nestačí a pořád bylo co řešit. Ne vždy to souviselo s procesem transformace, ale 
vždy to souviselo se zkvalitněním života našich klientů.“ 
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kompetence transformačního týmu:

• nastínit vizi transformace zařízení; cíle a kroky, které povedou k jejímu naplnění,
• vyjednávat strategii přechodu uživatelů zařízení do jiných služeb,
• vypracovat orientační časový harmonogram, stanovovat role a odpovědnosti 

jednotlivých subjektů, zapojených do transformace,
• pověřovat pracovníky a plnit dohodnuté úkoly (např. revize individuálních plánů, 

ekonomické analýzy, zjišťování informací o finančních a materiálních zdrojích, 
jednání s obcemi a městy s cílem zajistit spolupráci v oblasti bydlení atd.),

• provádět analýzy vedoucí k zjišťování původních vazeb uživatelů,
• provádět revize analýzy potřeb uživatelů,
• navrhovat mzdové zařazení asistentů chráněného bydlení, pracovní podmínky,
• popsat pozici asistenta chráněného bydlení, popis práce, profil,
• navrhovat konkrétní popis služeb pro jednotlivé uživatelky (skupiny),
• navrhovat personální zajištění nově vytvořených služeb,
• navrhovat a realizovat individuální plány přechodu uživatelek do jiných služeb,
• iniciovat podávání žádostí uživatelek do jiných pobytových služeb dle jejich přání,
• iniciovat zlepšování kvality aktuálního prostředí (zámku),
• úzce spolupracovat s klíčovými pracovníky,
• iniciovat proškolování zaměstnanců v rámci procesu transformace, 
• spolupracovat s externími pracovníky a se zástupci zřizovatele,
• předávat informace ostatním pracovníkům,
• postupovat v souladu s Koncepcí kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji,
• informovat o transformačním procesu,
• zpracovat plán transformace zařízení,
• vytýčit cílovou skupinu v nových službách,
• plánovat nácviky samostatnosti uživatelů ve cvičném domečku,
• iniciovat spolupráci s opatrovníky a rodinnými příslušníky,
• řešit aktuální problémy transformačního procesu a konzultovat je s externími 

odborníky a zástupci zřizovatele.

kompetence jednotlivých členů tt:

• vedoucí tt: 
> svolává a vede schůzky TT,
> rozhoduje o přizvání hostů a uživatelek na schůzky TT,
> předává zápisy externím odborníkům a zástupcům zřizovatele,
> určuje úkoly členům TT,
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> navrhuje program schůzek TT,
> organizuje setkání s externími odborníky a zástupci zřizovatele,

• zástupce vedoucího tt: 
> zastupuje vedoucí TT v době její nepřítomnosti ve stejném rozsahu kompe-

tencí,
> má stejné kompetence jako každý z členů TT,

• zapisovatelka:
>  zpracovává zápis z transformační schůzky
>  ukládá zápisy na společný server PC sítě
>  má stejné kompetence jako každý z členů

• člen tt:
>  připravuje návrhy na zlepšení kvality stávajících služeb,
>  aktivně se účastní diskuzí na daná témata,
>  přináší podněty k novým tématům průběhu transformačního procesu,
>  navrhuje řešení rizik a aktuálních problémů vzhledem k transformaci,
>  plní úkoly stanovené na schůzce TT v rámci svého pracovního zařazení.

reflexe pracovnic:
„Transformační tým Zámku Nová Horka pracuje od svého vzniku pravidelně každý týden 
a vždy je co projednávat. Také se během poslední doby událo mnoho změn. Odchody klientek 
do jiných zařízení či k rodině, snížení počtů klientek na pokojích, zvýšení počtů malých pokojů 
z místností, které byly dříve určeny k jiným účelům. Snížil se počet klientů ve velké společné 
jídelně vznikem další, menší. Také „režim“ dne se rozvolnil, aspoň do té míry, jaká je v takové 
velké instituci možná. Klientky si více rozhodují samy o sobě. O vstávání, trávení volného času, 
o svých nákupech, zálibách. Mají o všem mnohem více informací než dříve prostřednictvím 
klíčových a jiných pracovníků, nástěnek, besed. Více se samy rozhodují a dokážou prosadit svůj 
názor. Kvalita pobytu se zlepšila i možností výběru obědu ze dvou jídel.

U plánování všech těchto změn jsme měli podporu právě v našich externistkách. Silným im-
pulsem bylo například shlédnutí filmů o přechodu lidí s mentálním postižením do chráněných 
bydlení i příklady života lidí mimo ústavní zařízení. Tyto filmy viděli nejen členové transformač-
ního týmu, ale i další pracovníci přímé péče a zaměstnanci provozu a byly výbornou motivací 
i pro ty, kteří stále váhali a nevěřili.

nástroJe transforMačního procesu
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Externí pracovnice docházejí na jednání našeho transformačního týmu asi čtyřikrát ročně. 
Hodnotíme s nimi vykonanou práci, plánujeme budoucnost. Jsou nám podporou při jednání 
se zřizovatelem. Dodávají nám elán a brzdí aktivity, do kterých se bez zkušeností chystáme 
bezhlavě vrhnout. Nastolují otázky, o kterých jsme pak nuceni přemýšlet a diskutovat v týmu“. 

domov Jistoty

Na počátku transformačního procesu byl sestaven desetičlenný transformační tým. Ten-
to tým se schází jednou za dva měsíce. TT pracuje ve složení: ředitelka organizace, 
vedoucí domova se zvláštním režimem, lékař psychiatr, sociální pracovnice domova se 
zvláštním režimem, pracovník pro výchovnou nepedagogickou činnost a 5 externích 
pracovníků.

kompetence jednotlivých členů tt:

• ředitelka:
> vedoucí transformačního týmu,
> rozhodování za organizaci,
> komunikace se zřizovatelem zařízení,
> tvorba a schvalování metodik nových služeb,
> finance, investice, příprava projektů,
> komunikace s institucemi a organizacemi,

• vedoucí domova se zvláštním režimem: 
> personální záležitosti,
> organizačně-provozní záležitosti zařízení,
> materiální záležitosti,
> přenášení informací z transformační skupiny celému týmu pracovníků,

• vedoucí pracovník pro výchovnou nepedagogickou činnost:
> medializace celého transformačního procesu,
> mapování, dokumentace, archivace,
> konzultace IP,

• sociální pracovnice:
> vedení pracovníků v přímé péči,
> přenášení informací vizí a úkolů z transformační skupiny pracovníkům 

a zpět,
> odpovědnost za IP,

nástroJe transforMačního procesu
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> prezentace potřeb klientů a pracovníků,
> sociální záležitosti,
> komunikace s opatrovníky, rodinnými příslušníky,
> smlouvy o poskytování sociální služby,

• lékař psychiatr:
> zhodnocení zdravotního stavu,
> přehodnocování žádostí o přijetí,

• externí pracovníci: 
> přenášení informací z Krajského úřadu,
> úzká spolupráce s organizací, 
> spolupráce na řízení tvorby strategického plánu transformace pobytové služby,
> návrhy strategického postupu, modelování různých variant,
> návrhy variant pro přípravu a přechod současných uživatelů do obce nebo ji-

ných alternativních služeb,
> podpora pracovníků zařízení při revizi individuálních plánů,
> podpora managementu zařízení při řízení změn, které souvisí s transformací 

služby,
> spolupráce při výběru uživatelů pro jednotlivé fáze přechodu,
> návrhy zajištění jiných, alternativních služeb,
> přenášení nápadů a zkušeností ze sociálních služeb v regionu.

    

 3.1.2 zapojení ostatních pracovníků zařízení 
  do transformačního procesu

nová horka

reflexe pracovnic:
„Tady je velmi důležitý postoj pracovníků, pro které nebylo vůbec lehké přijmout myšlenku 
transformace sociálních služeb. Lidé, kteří v tomto resortu pracují dlouhá léta, mají na posky-
tování služeb pro osoby s handicapem svůj názor, který jim byl dlouhá léta předkládán a pocit, 
že lidem, kteří nemohou samostatně žít v majoritní společnosti, dávají to nejlepší, co mohou, je 
velmi silný, i když trochu sobecký. Dlouhá léta žili poskytovatelé služeb v tom, že svým svěřen-
cům dávají to nejlepší, co mohou dostat. Po letech systému jim najednou někdo představí jinou 
vizi, jiný model a není lehké se srovnat s tím, že co jsem dělal s nejlepším vědomím a svědomím, 
je najednou špatně …“

nástroJe transforMačního procesu
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Důležité bylo, aby se pracovníci ztotožnili s myšlenkou procesu transformace našeho 
zařízení. Velkou roli zde sehrály externistky, které pro všechny pracovníky pustily film 
o chráněném bydlení s názvem „Nový život“. Po zhlédnutí tohoto filmu nastal zřetelný 
obrat v myšlení. Je pravda, že o službě chráněného bydlení jsme toho moc nevěděli, 
neuměli jsme si představit, jak to ti naši uživatelé zvládnou. Mnoho pracovníků se do-
mnívalo, že se uživatelé přestěhují do nadstandardních objektů nebo bytů a pak už se 
o sebe musí postarat sami.

Dalším důležitým krokem v zapojení pracovníků do procesu transformace byla před-
náška externích pracovnic na téma „Principy chráněného bydlení“. Této přednášky se 
také zúčastnilo mnoho pracovníků a externistky nás donutily přemýšlet nad tím, jak 
žijeme my a jak žijí naše uživatelé, co chceme my a co chtějí oni atd. Přednáška byla ve-
lice zajímavá a hlavně velmi přínosná. Dlouho se po chodbách naší organizace odrážely 
pozitivní ohlasy a tím pomalu docházelo k motivaci pracovníků.

I přesto, že jsme již měli celkem dost informací, jak z filmu, tak z přednášky, zjistili jsme, 
že nám pořád něco chybí. Proto jsme zajistili exkurze do kvalitních sociálních služeb. 
Těchto exkurzí se zúčastnili jak pracovníci, tak i uživatelé našeho zařízení. Podívat se 
do již fungujícího chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením 
bylo v myšlení pracovníků opravdu převratné. Zjistili jsme, že to funguje, lidé v těchto 
službách jsou velmi spokojeni a žijí životem srovnatelným s běžnou populací. Tyto ex-
kurze se ale nekonaly jen jednou, ale opakují se, protože jsou v našem zařízení pracov-
níci a uživatelé, kteří se v těchto službách podívat nebyli a mají o to zájem.

Bylo velmi důležité zapojit opravdu všechny, protože i jeden pracovník, který nebude za-
pojen a nebude přesvědčen o správnosti tohoto procesu, může šířit negativní myšlenky 
a názory a tím velmi negativně ovlivnit průběh procesu transformace. Z těchto důvodů 
jsme věnovali pozornost nastavení systému předávání informací. 

byla nastavena jasná pravidla:
• zápisy z každého setkání transformačního týmu jsou na všechna pracoviště v or-

ganizaci předávány v tištěné podobě,
• v elektronické podobě jsou tyto zápisy na společném serveru,
• informace jsou také předávány na setkání klíčových pracovníků, která se konají 

jednou měsíčně,
• důležité informace jsou projednávány na každodenních ranních poradách,
• každý člen TT předává informace ostatním pracovníkům,
• důležité informace jsou vyvěšovány na nástěnku v místnosti pracovníků,
• k informovanosti také slouží program IS Cygnus, který se v organizaci použí-

nástroJe transforMačního procesu
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vá a jehož prostřednictvím jsou sdělovány důležité kroky uživatelů při přípravě 
na změnu služby.

v současné době funguje v našem zařízení tento systém porad:
• pravidelně 1x měsíčně porada pracovníků  přímé péče a sociálního úseku,
• čtvrtletně porady všech pracovníků,
• 1x měsíčně porady klíčových pracovníků,
• 1x týdně setkání transformačního týmu,
• každé ráno (cca 15 min.) schůzka pracovníků přímé péče, sociálního úseku a ve-

doucích pracovníků.

Zápisy jsou ukládány na společný server a všechny se také tisknou a zakládají. Podle 
potřeby do nich mohou pracovníci zpětně nahlížet.

Tento způsob předávání informaci se nám velice osvědčil. Zpětnou vazbou jsou do-
tazy a diskuze pracovníků o jednotlivých uživatelích  a o informacích, které vyplynuly 
z jednání TT.

Ze zpětného pohledu nebylo vhodné, že do individuálních nácviků s uživateli nebyli 
zapojeni všichni pracovníci, kteří měli zájem o práci v chráněném bydlení. Někteří pra-
covníci byli doposud v přímé péči u uživatelů, se kterými se z velké části počítá do Do-
mova pro osoby se zdravotním postižením. Přístup k lidem, kteří jsou závislí na pomoci 
a přístup k těm, kteří se mají co nejvíce osamostatnit, je velmi odlišný a i asistenti si musí 
zvyknout na svou novou roli v poskytování služby.

Pracovníci měli možnost se formou dotazníku vyjádřit, zda chtějí pracovat v zařízení 
po transformaci, v jaké službě, lokalitě, pracovní pozici, zda jsou ztotožněni s procesem 
transformace, popřípadě své vzdělávací potřeby. Na základě informací, které z dotazníků 
vyplynuly, byly vytvořeny fiktivní domečky nových služeb, kde byla zapsána jména pra-
covníků. Takto se postupně začaly vytvářet nové pracovní týmy.

Obr. č. 2: Fiktivní domečky s iniciálami pracovníků – budoucí pracovní týmy.
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domov Jistoty

Do procesu transformace jsou zapojeni všichni pracovníci Domova Jistoty v Koperníko-
vě ulici, kteří buď provádějí nácvik různých činností přímo s uživatelem, nebo spontánně 
zapojují uživatele – např. údržbář pracuje na zahradě s uživateli. Uživatelé pomáhají při 
úklidu zařízení, zahrady. Čtyři uživatelé zařízení docházejí do zaměstnání na základě do-
hody o pracovní činnosti, za kterou pobírají příslušnou mzdu. Jedná se o dvě uživatelky, 
které docházejí pomáhat do prádelny Domova Jistoty, tedy i pradlenky jsou zapojeny 
do průběhu nácviku. Jeden uživatel pravidelně dochází do stravovacího provozu, kde 
vykonává pomocné práce (zapojeni všichni zaměstnanci kuchyně) a jeden uživatel vyko-
nává údržbářské práce pod přímým dohledem údržbáře domova se zvláštním režimem.

ostatní pracovníci jsou informováni o průběhu transformačního procesu 
v zařízení těmito způsoby:

• 1 x měsíčně se konají společné provozní schůzky pod vedením vedoucí domova 
se zvláštním režimem, ze kterých je proveden zápis, účastní se všichni zaměst-
nanci.

• Každý den tým pracovníků projednává aktuální záležitosti týkající se provozu 
a procesu transformace.

• 2x měsíčně probíhají pracovně – ošetřovatelské porady, kde se pracovníci vyjad-
řují k adaptaci klientů v nácvikovém bytě, probíhají konzultace o změnách v cho-
vání, zdravotním stavu či požadavcích jednotlivých uživatelů. Účastní se klíčoví 
pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí zařízení, vedoucí úseku pro 
výchovnou nepedagogickou činnost (VNČ) a zdravotní úseková sestra. Vždy je 
pořízen zápis z porady pro nepřítomné pracovníky.

• 1–2x měsíčně se konají transformační schůzky s týmem pracovníků v sociálních 
službách. Dochází k předávání informací ze schůzek transformačního týmu. Dle 
potřeby se konají schůzky častěji.

• Veškeré důležité informace jsou sdělovány prostřednictvím intranetových strá-
nek zařízení. Přístup zajišťuje heslo, které má každý pracovník individuální. Pod-
statné jsou rovněž internetové stránky, které zajišťují informovanost veřejnosti. 

• 1x za dva měsíce probíhají schůzky transformačního týmu s nezávislým porad-
cem z oboru. Pracovní schůzky týkající se transformace probíhají týdně, případně 
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dle potřeby. Zápis je k nahlédnutí na intranetu, pro veřejnost na internetu a pro 
uživatele  na nástěnkách.

• 2x ročně se koná setkání všech pracovníků organizace, kde ředitelka organizace 
podává informace o průběhu transformace i pro zaměstnance ostatních zařízení 
Domova Jistoty, kteří do procesu nejsou zapojeni.

• Mimo osobní a telefonický kontakt probíhají minimálně 4x ročně schůzky s ro-
dinnými příslušníky.

 3.1.3 supervize

zámek nová horka

V Zámku Nová Horka se supervize transformačního týmu a supervize pracovníků v pří-
mé péči konají zhruba jednou za 2–3 měsíce. Supervizi provádějí externí konzultantky. 
V roce 2009 se uskutečnilo pět takových návštěv, z toho tři třídenní a dvě dvoudenní. 
V roce 2010 se uskutečnily čtyři návštěvy.

První den je věnován supervizi transformačního týmu, kdy dochází k hodnocení naší 
práce za uplynulé období (od poslední návštěvy). Tento den jsou v našem zařízení také 
přítomni zástupci kraje. V odpoledních hodinách se probírají témata, která jsou pro nás 
důležitá, která nás trápí, nebo jen chceme slyšet, zda postupujeme správně. Vždy nás 
zajímá názor konzultantek a i po jejich odjezdu o tom dlouho diskutujeme.

Důležitým výsledkem supervize je, že nás externí konzultantky „donutily“ přemýšlet 
o každé uživatelce zvlášť, nevidět je pouze jako celek, skupinu, ale individuálně plánovat 
nové služby, přistupovat ke každé uživatelce zvlášť a takhle také přemýšlet.

Druhý den dopoledne je věnován supervizi pracovníků v přímé péči. Zpočátku pro-
bíhaly supervize jako individuální rozhovory s uživateli a jejich klíčovými pracovníky. 
Každý rozhovor trval cca půl hodiny s jedním pracovníkem a jedním uživatelem. Těchto 
rozhovorů se účastnili pracovníci, kteří byli ve službě. V rámci těchto rozhovorů se např. 
projednávalo, do jaké služby nebo lokality by chtěl uživatel jít, jak to vidí pracovník a co 
se proto dělá.  Později se přešlo na skupinové supervize, kdy se pracovníci, kteří byli 
ve službě, rozdělili do dvou skupin (cca po 6). Každá supervize probíhala dvě hodiny. 
Každý pracovník si řekl, co by chtěl probírat a pak se všichni společně dohodli na dvou 
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tématech. Jelikož se zjistilo, že tento čas nestačí, protože pracovníci toho mají tolik, co 
by chtěli probírat, dohodli jsme se, že supervize bude probíhat celé dopoledne a zúčast-
ní se jí jedna skupina zhruba s 10 členy. 

reflexe supervize pracovníků a její přínos:
„V dřívějších dobách mi nebyla zcela jasná transformace našeho zařízení. Po příchodu exter-
nistek, které mají bohaté zkušenosti, nastala velká změna v našem zařízení a v přístupu ke kli-
entům. Vznikla mezi námi velmi dobrá spolupráce. Domnívám se, že nejvíce všem zaměstnan-
cům dalo shlédnutí filmu o odchodu klientek do chráněného bydlení a přednáška o chráněném 
bydlení.  Musela jsem se sama nad sebou zamyslet a začít měnit pohled na klienty. Pomalu 
jsem začala měnit svůj přístup a vnímat každého jako rovnocenného partnera a jedinečnou 
bytost. Využívala jsem zkušeností, rad a doporučení externistek. Např. jsem se začala věnovat 
klientům, kteří tolik nekomunikují, byli to spíše klienti, kteří si sami nikdy o nic neřekli a tak 
byli trochu jako neviditelní. Na doporučení externistek jsem každému klientovi začala věnovat 
aspoň 5 minut času. Zpočátku na mě moc nereagovali, ale dnes již vím, že to stálo za to. Tito 
klienti nyní chodí za mnou sami od sebe, zastavují mě na chodbě a říkají, co budou dělat, jak 
se jim daří nebo mě jen pozdraví. Je to neuvěřitelný pokrok, tito klienti sice neříkají dlouhá 
souvětí, ale dokáží vyjádřit, co chtějí, kde chtějí trávit svůj volný čas a svobodně se rozhodnout. 
Na tomto měl zásluhu tým pracovníků, který k těmto klientům přistupoval podle výše uvede-
ného pravidla. Jednotlivá pravidla se psala na nástěnku do místnosti pracovníků, aby všichni 
mohli být informováni“.

 „Cenným přínosem jsou pro nás supervize zaměstnanců s externistkami. Uvědomujeme si, jak 
důležitý je nadhled nezúčastněného člověka. Díky supervizi jsme uviděli problémy klientů zcela 
jinýma očima, začali jsme chápat jejich chování, v týmu jsme se pokoušeli najít řešení situace. 
Důležitá byla už skutečnost, že se kolektiv sešel, společně se problémem zabýval, diskutoval, 
nacházel řešení a přitom byl veden odborníkem. Práce v sociálních službách je vždy náročná 
a zvláště teď, kdy se vytváří nová budoucnost našich klientů. Každý chce svou práci vykonávat 
dobře a mít pocit, že svým rozhodnutím pomůže a neublíží. Je velkou pomocí, když tuto tíhu 
zodpovědnosti má s kým sdílet.“

„Supervize s externistkami mi velice pomohla, když se dvě klientky nastěhovaly do chrá-
něného bydlení v Široké Nivě. Pro jednu z nich to měla být šance, jak si najít podporované 
zaměstnání, partnera a dostat možnost prožít svůj život tak, jak je to v záměru trans-
formačního procesu a druhá chtěla navázat užší kontakt se synem, svými příbuznými 
a známými, kteří bydlí v nedalekém městě. Po několika týdnech jsme naše bývalé klientky 
navštívili. Prohlédnout si chráněné bydlení jeli pracovníci a také bývalé spolubydlící, aby 
mohli srovnat život na Zámku a život v domečcích v malé vesničce pod Pradědem. Většina 
návštěvnic byla okouzlena podkrovním pokojíčkem, krásnou krajinou okolo a možnostmi, 
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které bývalé spolubydlící nyní měly. Pracovníci však byli trochu na rozpacích. Klientky si 
stěžovaly, že utratí hodně peněz, že si musely koupit mýdlo a šampon, že během dne nic 
nedělají a ani neví, co by mohly dělat. V hlavě zaměstnance, který těmto ženám organizoval 
život, staral se o to, aby měly všeho dost, těžko se v této situaci smiřoval s jejich nespoko-
jeností a najednou se ozvaly pochybnosti … Udělali jsme dobře, že jsme dovolili, ba přímo 
vyvolali, takovou změnu? Jaký je teď život těchto žen, když jim nikdo nepomůže, neporadí 
a potýkají se s nedostatkem financí, protože úhrada služeb v chráněném bydlení se přece 
jen trochu liší od úhrad v ústavu … Musejí si denně vařit a není to jídlo, na které byly ze 
zámecké kuchyně zvyklé. Jedna spolubydlící si našla přítele, ale ta druhá nemá možnost. 
Žárlí.  V pochybnostech se zcela ztratil poznatek, jak se změnilo jejich chování. Ironie a nad-
sázka při rozhovoru, smích a nadhled, příhody, které stihly prožít za pár týdnů v novém 
domově, a taky třeba klíčový pracovník, který má na ně čas, obstarává potřebné a pomáhá 
radou, když nevycházejí penízky … Mně osobně velmi pomohl pohled externistek, které mi 
připomněly, jak se tyto dámy chovaly, když bydlely na Zámku. Chválily si pobyt v něm? Byly 
absolutně spokojené a všem příchozím, které znaly nebo neznaly, to povídaly? Kdepak, vždy 
hledaly negativa, vzpomínaly na to, co se jim nelíbí, takže ony vlastně zůstaly stejné, jen 
jsou volnější v myšlenkách i v činech, ale naturelem se nezměnily. To jen já jsem snad čekala 
na zázrak … Ostatně, hledat na změnách to negativní nepřísluší jen lidem s handicapem 
… Tím chci říct, jak hodně pro mě, která hledám schůdnou cestu procesem transformace, 
znamená supervize. Mohu získat reálný pohled na přechod klientek do nového typu služby, 
kde nevaří kuchařky v kuchyni, kde se nefasuje šampon a mýdlo, kde nejsou cigarety na pří-
děl, ale jen v takovém množství, na jaké stačí finance, naopak jak je fajn zajít si na večerní 
procházku do večerky a pokud je v kapse pár drobných, udělat si radost nějakou sladkostí 
nebo malým pivem, jak je fajn, že syn přijede už za dva týdny od poslední návštěvy a není 
třeba čekat půl roku … jak je to skvělé, že když se zasteskne, vytočí se číslo na Zámek 
a kdykoli je možnost popovídat si s bývalou spolubydlící a kamarádkou … Tohle byl jen zlo-
mek supervizního setkání, má osobní zkušenost, ta sezení se zaměstnanci, kteří se potýkají 
s každodenními problémy, které zdánlivě s transformací nijak nesouvisí, vždy přinesou nový 
pohled na věc, prolomí zkostnatělé myšlení a přinesou nový vítr do plachet.“

„Zúčastnila jsem se mnoha supervizí, ale v povědomí mi živě zůstala ta, při které jsme se věno-
vali případové supervizi pod názvem „Jak se má chovat personál ke klientce, která odmítá ná-
vštěvy a pozornost svých rodičů?“ Tématem byl problém kontaktu a komunikace mezi jednou 
klientkou a jejími rodiči. V minulosti si tuto klientku rodiče brali vždy jedenkrát měsíčně na ví-
kend domů. Po vyplnění dotazníku samostatnosti a z pozorování chování klientky vyšlo najevo, 
že pobyt u rodičů odmítá. Na supervizi jsme tuto situaci rozebírali dopodrobna. Externistky nás 
pobídly k hlubšímu zamyšlení. Došli jsme k závěru, že jednou z příčin může být klientčin pocit, 
že se u rodičů necítí dospělá. Je možné, že se k ní rodiče stále chovají jako k malému dítěti, 
které je potřeba stále chránit a opatrovat. Klíčový pracovník klientce nabídl telefonický kontakt 
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s rodiči a samotným rodičům poskytl kontakt v našem zařízení formou návštěv. Klientka s tím-
to souhlasila. Na závěr jsme se dohodli, že všichni zaměstnanci na klientku přestanou naléhat. 
Momentálně je situace velmi příznivá. Klientka sama přichází a žádá personál o telefonické 
spojení s rodiči. Sama si s nimi sjednává návštěvy a vymýšlí program.“

domov Jistoty

V zařízení probíhají supervize zpravidla 3–4 ročně, pracovníci jsou rozděleni na dvě 
skupiny (tj. 8x ročně). Supervize se účastní všichni zaměstnanci zařízení (pracovníci 
přímé péče, zdravotnický personál, pracovníci výchovné nepedagogické činnosti, pra-
covníci úklidu), kromě sociální pracovnice a vedoucí zařízení, což přispívá k otevřenosti 
pracovníků. Supervize pracovníků probíhá ve dvou oddělených skupinách – v počtu asi 
12 pracovníků na sezení. Vše, co bylo projednáno s konkrétní skupinou na supervizi, 
není pak předáváno skupině druhé ani jiným nezúčastněným osobám. Zaměstnanci mají 
prostor vyrovnat se s daným problémem bez zásahu vedení.

3.2 způsob informování pracovníků, uživatelů a opatrov- 
  níků o smyslu transformace pobytových služeb

zámek nová horka

informování pracovníků o zahájení transformačního procesu:
V červnu 2008 informovala ředitelka zařízení na poradě vedoucích pracovníků pří-
tomné o zahájení procesu transformace. Od té doby se po chodbách zámku začaly 
šířit různé informace, například že se zruší naše zařízení, většina pracovníků bude pro-
puštěna atd. Všichni si začali pokládat otázku: „K čemu tento proces vlastně povede?“ 
O měsíc později se někteří pracovníci zúčastnili semináře o chráněném bydlení, který 
byl pro zúčastněné velkým přínosem a na jehož základě byla snaha předat informace ze 
semináře ostatním pracovníkům zařízení a objasnit jim pozitiva procesu transformace. 
Jelikož ředitelka zámku procesu transformace nevěřila, předala pracovníkům informace 
ze semináře podle svého mínění a podala jim tento proces velice negativně.  Asi právě 
proto většina pracovníků tento proces považovala za něco strašného.

Jelikož většina pracovníků vůbec netušila, co je čeká a co to všechno bude znamenat jak 
pro uživatele, tak pro ně, navázali jsme spolupráci s externími konzultantkami. Na naši 
první společnou schůzku přijeli také zástupci kraje.
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Před touto schůzkou byl vytvořen transformační tým, který se skládal z ředitelky, soci-
ální pracovnice, pracovníků přímé péče, vedoucí přímé péče a ekonomky.

Na společném setkání nám zástupci kraje objasnili cíl transformace pro naši organizaci 
a diskutovalo se o budoucnosti. Tzn. jaké služby budeme poskytovat, jejich kapacita, 
lokalita atd.

Bylo zřejmé, že velice málo pracovníků organizace je procesu transformace nakloněno, 
proto bylo důležité všechny pracovníky do procesu vtáhnout a začít je ovšem infor-
movat. Začal se vymýšlet způsob předávání informací pracovníkům a způsob, jak je 
do procesu vtáhnout. 

Jak se ztotožnění pracovníků vyvíjelo, čím bylo ovlivněno:
Postoj pracovníků velice ovlivnilo zhlédnutí filmu o chráněném bydlení „Nový život“. 
Tento film pustily v organizaci externí konzultantky a vidělo ho mnoho pracovníků ne-
jen přímé péče, ale také  provozu. Velice pozitivní bylo také to, že po skončení se všichni 
přítomni nezvedli a neodešli, ale naopak měli spoustu otázek, které je trápily a které jim 
byly externistkami objasněny. vidět a slyšet, že to funguje jinde, je pro pracovní-
ky velice důležité.

Na dalším setkání s externistkami se pracovníci organizace zúčastnili semináře na téma 
„Principy chráněného bydlení“. To vše postupně vedlo k přeměně myšlení. Pracovníci již 
měli docela dost informací, které slyšeli, ale pořád nic neviděli a na vlastní oči se neměli 
možnost o tom přesvědčit. Proto pracovníci začali jezdit na exkurze do jiných služeb, 
kde již kvalitní sociální služby fungují.

informování uživatelů o zahájení transformačního procesu:
Uživatelům byl tento proces objasněn prostřednictvím klíčových pracovníků. Kaž-
dý pracovník se svým uživatelem vyplnil dotazník samostatnosti, podle kterého bylo 
zmapováno, které činnosti klient zvládá sám, s asistencí nebo které nezvládá. Současně 
s tímto dotazníkem vyplnili dotazník „Zmapování současné situace“, kde měli uživatelé 
možnost vyjádřit, kde by chtěli bydlet. Tímto byly zjišťovány údaje o původních vazbách 
klientek a kam by se případně chtěly vrátit.

reakce uživatelů na informace o transformačním procesu:
Pracovníci se uživatelů ptali (při vyplňování dotazníku „Zmapování současné situace“), 
kde by chtěli bydlet nebo kam by se popřípadě chtěli vrátit. Někteří uvedli, že se stě-
hovat nechtějí, že jsou zde spokojení, že zde žijí dvacet a více let a proč by se na stará 
kolena stěhovali. Tyto odpovědi uvedli převážně ti uživatelé, kteří nic jiného než ústavní 
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život nezažili. Někteří začali okamžitě přemýšlet a snít nad tím, kde by bydlet chtěli, 
kam se chtějí vrátit atd. U ostatních, kteří z nějakých důvodů nejsou schopni vyjádřit 
svá přání a potřeby, rozhodoval tým pracovníků, který bral v úvahu vazby uživatele, jeho 
potřeby a přání.

informování opatrovníků:
Opatrovníky a rodinné příslušníky jsme o procesu transformace informovali nejdříve pí-
semnou formou, kdy jim byl objasněn cíl procesu transformace organizace Zámek Nová 
Horka a také bylo do dopisu napsáno přání uživatele a která služba se uživateli navrhuje.

Někteří opatrovníci na tento dopis okamžitě reagovali, někteří si přijeli pro informace 
přímo do organizace, jiní telefonovali. Pro informovanost co největšího množství opa-
trovníků a rodinných příslušníků jsme uskutečnili den otevřených dveří, kde byl všem 
proces transformace objasněn.

Také se v předvánočním období roku 2009 uskutečnilo setkání opatrovníků a rodinných 
příslušníků, kde se mohli dozvědět to, co je o procesu transformace zajímalo. Tohoto 
setkání se zúčastnili také klíčoví pracovníci, kteří se opatrovníkům individuálně věnovali 
a objasňovali jim druhy služeb a nácviky, kterých se uživatelé účastní.
Komunikace s opatrovníky se od počátku procesu transformace velice zlepšila. Průběž-
ně jsou informováni o změnách a plánech. Mnoho z nich se pozitivně zapojilo do proce-
su transformace. Pro změnu postojů opatrovníků bylo velmi důležité jasné rozhodnutí 
zřizovatele o tom, že poskytování služeb v objektu zámku bude ukončeno.

informování veřejnosti:
Veřejnost byla informována o procesu transformace prostřednictvím článků v měst-
ských zpravodajích, krátkých reportáží v kabelové televizi a formou účasti organizace 
na dnech sociálních služeb v okolních městech, kde byl proces transformace prezento-
ván. Také bylo uskutečněno několik dní otevřených dveří, kde se mohla veřejnost dozvě-
dět od pracovníků i od uživatelů bližší informace o procesu transformace.

domov Jistoty

informování pracovníků a uživatelů, vývoj jejich postojů k transformačnímu 
procesu:
První zmínky o zapojení do transformačního procesu byly pracovníkům předány kon-
cem roku 2007 rozhodnutím Moravskoslezského kraje o přidělení bytových jednotek 
v domě v Karviné, a tím zapojení uživatelů do procesu přechodu na chráněné bydlení. 
Prvotní reakce pracovníků byly odmítavé. Na základě toho, jak se uživatelé chovali v za-
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řízení a byli bez zájmu o jakoukoliv činnost, nevěřili, že jsou uživatelé schopni samostat-
ného bydlení.

S vidinou větší samostatnosti a soukromí se začali uživatelé i zaměstnanci na probíhající 
změny a přechod do jiného způsobu života těšit. Bylo velmi důležité, aby pracovníci 
přijali vizi změn za svou!

reflexe pracovnic: 
„Úplně před tou transformací jsme pořád byli ústav. To je slovo, které už se nepoužívá, zaplať 
pánbůh. Byli jsme ústav a byli jsme tady proto, abychom se o ně starali. Uživatelé jsou téměř 
všichni zbaveni způsobilosti k právním úkonům, takže všichni byli nesvéprávní a nic nemohli 
a my jsme tady byli od toho, abychom byli chytřejší, rozhodovali za ně a umyli jim hrnek a řekli 
jim, co mají dělat, co dělat můžou a co dělat nemůžou. Na dveřích byly kuličky. Pouštěli jsme 
je ven a pouštěli jsme je na vycházky a doprovázeli jsme je na vycházkách, aby se nedej bože 
neztratili v parku. Dneska je ten náhled úplně jiný, jsou to samostatní, zodpovědní lidé, v rámci 
svých možností, samozřejmě. Ne že bychom ty, kteří jsou dezorientovaní, vypustili „běž si, mů-
žeš“. Samozřejmě, že v rámci svých možností, je ten náhled úplně jiný.“

„… měli jsme kuličky na dveřích, klienti se chodili pouštět ven, chodili se pouštět brankou, protože 
branka byla zamčená. Dala se klika a ta je odemčená. V době, kdy to bylo zamčeno, tak tady bylo 
kraválu, pusťte mě, já jdu tam, chci odejít, pusťte mě. Teď tam jsou otevřené dveře, běžte. Pár jich 
sem tam šlo, pak se vrátili. Pan E. nám utíkal, lezl přes branku, půl dne ho nebylo, celý den nebyl, 
tři dny nebyl. Teď je branka otevřená, pan E. si přijde na jídlo. Už neutíká, už nemá důvod …“

Byla vybrána cílová skupina uživatelů, kteří byli na základě našeho sledování, dotazníků, 
individuálních plánů a potřeb uživatelů nejvhodnějšími kandidáty na umístění do chrá-
něného bydlení. S jednotlivými uživateli a jejich opatrovníky byly svolány schůzky a všem 
byl individuálně nastíněn proces transformace, co obnáší a co přinese. Byly zaznamenán 
jejich názor a dotazy a všichni byli předběžně informování o přípravách transformace. 
Své dotazy mohou uživatelé průběžně směřovat nejen na vedoucí zařízení a sociální 
pracovnici, ale na celý tým pracovníků.

reflexe pracovnic: 
„Klienti byli informování formou skupinového a individuálního sezení s paní vedoucí. Rozebíralo 
se tam vše potřebné, paní vedoucí, což říkali i klienti, jim vše velice hezky vysvětlila, přiblížila jim, 
jak to bude fungovat, co to bude obnášet. Myslím si, že klienti měli ze začátku strach, protože 
nevěděli, do čeho jdou. Ale ta vidina, že budou mít vlastní pokoj a můžou si tam koupit, co chtějí, 
můžou si pokoj vyzdobit podle svých představ a také vidina soukromí udělá hodně, protože to 
jsou lidé, kteří jsou soběstační, samostatní a tady v domově ta péče prostě je.“
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„… minimálně jednou ročně, možná jednou za půl roku,  si s klienty vykládáme o domá-
cím řádu, o standardech, jak podávat stížnosti atd. Myslím si, že to byl velký krok celkově 
k transformaci i k celé humanizaci  služby. To, že jim vysvětlujeme, že můžou být zodpo-
vědní sami za sebe, že se můžou rozhodovat i přesto, že nebyli zvyklí ovlivňovat svůj život, 
protože jsou v ústavu spoustu let a dostali se sem způsobem, který nebyl zrovna ideální.  
Prostě je do ústavu někdo dovezl a nikdo se jich neptal, zda tady chtějí být. A teď jim na-
jednou  vysvětlujeme, že se můžou rozhodnout sami za sebe. Velká změna je v tom, že to 
musel pochopit personál.“

reflexe pracovnic k informování opatrovníků:
„… nejdříve jsem všechny pozvala na schůzku, individuálně každému jsem telefonovala, s tím 
že  jsem v  telefonu krátce vysvětlila, o co jde a pozvala  je na schůzku. Byli pozváni opatrov-
níci a rodinní příslušníci všech našich klientů. Řekla bych, že 80 % oslovených projevilo zájem 
o informace, 40 % projevilo zájem se dostavit na individuální schůzku. Nedělali jsme žádné 
hromadné schůzky, individuálně jsem si domluvila setkání s jednotlivými opatrovníky a rodinný-
mi příslušníky. Informovala jsem o tom, co, kdy, kde, jak, tedy hlavně proč se bude dít, v čem je 
to dobré právě pro toho jeho blízkého. Z těchto schůzek byly pořízeny zápisy. Těm, kteří zájem 
neprojevili a těm, kteří uvedli, že je to nezajímá, byl zaslán dopis, který obsahoval základní 
informace o procesu transformace a jak se to bude týkat právě jejich blízkého. “

informování veřejnosti:
Informace týkající se transformačního procesu jsou průběžně zveřejňovány na webo-
vých stránkách organizace. Byly vydány letáky, které byly distribuovány na veřejná místa 
v Bohumíně, jako například městský úřad, veřejná knihovna, volnočasové kluby apod. 
Probíhající změny byly prezentovány prostřednictvím místního tisku a televize.

3.3 způsoby mapování potřeb uživatelů

zámek nová horka

Každý klíčový pracovník se svým uživatelem vyplnil dotazník samostatnosti, kde bylo 
uvedeno, které činnosti klient zvládá sám, které s asistencí, a které nezvládá. Na základě 
tohoto zjištění nám vzešlo, kolik uživatelů je v současné době připraveno nebo se bude 
připravovat na chráněné nebo podporované bydlení a kolik uživatelů bude využívat služ-
bu domov pro osoby se zdravotním postižením. Na základě těchto informací se začalo 
pracovat s uživateli a jejich přípravou na přechod.
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Při prvotním vyplňování dotazníků se mnoho pracovníků i uživatelů domnívalo, že vět-
šinu činnosti nezvládnou. Postupně na základě nácviku bylo zjištěno, že uživatelé se 
mnoho činností jsou schopni naučit. Tyto pokroky uživatelů se velmi pozitivně odrážely 
nejen na nich, ale také na pracovnících. I uživatelé, u kterých se vůbec nepředpokládalo, 
že by v budoucnu mohli využívat služby chráněného bydlení, začali svým chováním úplně 
měnit postoje pracovníků. Uživatelé, kteří původně vůbec nemluvili a vždy posedávali 
jen někde v koutku a o kterých si všichni mysleli, že nic nepotřebují, začali pomalu ho-
vořit a vynikali v takových činnostech, které se u nich nikdy nepředpokládaly.

Dotazník samostatnosti byl průběžně několikrát aktualizován. Pro lehčí orientaci všech 
pracovníků byly vytvořeny fiktivní domečky s uživateli, které se na základě dalších zjiš-
tění aktualizují. Tyto domečky byly vytvořeny na základě individuálních potřeb a přání 
uživatelů.

Obr. č. 3: Fiktivní domečky s iniciálami uživatelů – budoucí obyvatelé jednotlivých služeb

domov Jistoty

Prvotním mapováním potřeb byl dotazník pro žadatele o sociální službu, který zjišťoval 
požadavky uživatelů na bydlení, na soukromí. Vedoucí zařízení určila prvotního klíčového 
pracovníka jednotlivým uživatelům. Na každého klíčového pracovníka připadalo 12 uži-
vatelů. Postupným vývojem mohlo dojít ke změně klíčového pracovníka, a to na zákla-
dě přání klienta, nebo znatelného nesouladu mezi klíčovým pracovníkem a uživatelem. 
Společně byl sestaven individuální plán uživatele zaměřený na jeho přání vyplývající ze 
spousty otázek, mapováním jeho potřeb. Časem byly individuální plány přepracovány 
a podrobněji rozpracovány cíle uživatele dle jeho konkrétních potřeb. Ukázalo se jako 
nutné uživatele pozorovat, hovořit s ním. Denním kontaktem nejlépe pracovník zmapu-
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Domov
pro osoby 

se zdravotním
postižením

A. C., Z. P., V. B., J. R.,
S. C., V. S., M. Ď., J. S.,

D. D., M. T., L. D., J. V., L. F.,
E. Z., S. F., J. H., M. H.,

E. K., M. L., J. M., M. M.,
K. N., Y. P., A. P., P. P.

• celková kapacita 22 klientů,
• čtyři komunity:
 > 2 pro 6 klientů,
 > 2 pro 5 klientů.

• celková kapacita 10 klientů,
• tři komunity:
 > přízemí – 1 pro 5 klientů,
 > 1. patro – 1 pro 3 klienty,
   – 1 pro 2 klienty.

• celková kapacita 10 klientů,
• dvě komunity:
 > přízemí – 5,
 > 1. patro – 5.

• celková kapacita 9 klientů,
• dvě komunity:
 > přízemí – 5,
 > 1. patro – 4.

S. J., I. M., J. P., H. K.,
M. S., B. E., T. K. …

Chráněné bydlení
Kopřivnice

O. Č., A. D., Z. H.,
M. H., B. K., W. M., J. P.,

L. S., M. Ž.

Chráněné bydlení
Nový Jičín

M. M., K. K., M. C.,
D. J., M.B.

Žádosti
do jiných služeb

Chráněné bydlení
Sedlnice

M. CH., M. G.,
E. M., E. G., B. B., J. S.,

J. L., J. L. …

(komunita = bytová jednotka – pokoje, obývací pokoj, kuchyň, WC a koupelna)
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je jeho potřeby, jednání, schopnosti a projevy chování při různých situacích. Příliš časté 
vyplňování dotazníků uživatele obtěžuje, nebaví je to.

Elektronická příloha č. 1: Dotazník pro žadatele o sociální službu (umístěna na www.instand.cz)

3.4 zjišťování míry samostatnosti uživatelů

zámek nová horka

Zjišťování míry samostatnosti probíhalo z počátku pomocí dotazníku samostatnosti 
a na základě tohoto dotazníku se vytvořil plán nácviku, kde bylo uvedeno, na jaké čin-
nosti je třeba se s uživatelem zaměřit. Do tohoto plánu se zaznamenávaly veškeré zá-
znamy z nácviku. Uživatelé navštěvovali pravidelně nácvikové středisko Domeček, kde 
se připravovali na běžný způsob života.

Příloha č. 1: Plán nácviku uživatelky M..

Elektronická příloha č. 2: Dotazník samostatnosti uživatele (umístěna na www.instand.cz).

domov Jistoty

Klíčový pracovník s uživatelem vyplňoval dotazníky samostatnosti, spokojenosti se služ-
bami atd. Z tohoto zjištění vycházel plán pro samostatný nácvik uživatelů. Ten se ukázal 
být jako nejlepší ukazatel potřeb v běžném životě uživatelů. Uživatelé jsou přesvědčeni, 
že všechno zvládnou sami, že není problém se o sebe postarat, že umí vařit, hospodařit 
s penězi. Před nástupem do sociální služby měli uživatelé vyšší míru schopností a do-
vedností, ale s přibývajícím věkem, zhoršujícím se zdravotním stavem a modernizací 
domácností stejné činnosti již nedokážou. Důležitým faktorem je také délka umístění 
v sociální službě. Čím déle uživatel využívá sociální službu v současném zařízení, kde 
neměl možnost prát, vařit, žehlit, nakupovat potraviny, tím horší je pak adaptace do no-
vého prostředí, kde hraje roli jeho soběstačnost.

reflexe pracovnic:
„Tabulku potřebnosti jsme si vytvořili sami, vlastně na začátku procesu …To bylo úplně to 
prvotní, tak pojďme, sedneme si a zamysleme se nad těmi lidmi - našimi klienty. Stanovili jsme 
si kritéria, podle kterých by se klienti měli rozčlenit do jednotlivých služeb a co je důležité, aby-
chom o klientech věděli. Vytvořili jsme si tabulku, do které se zjištěné informace zaznamenávají 
a se kterou průběžně celou dobu pracujeme. “
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„Do tabulky se zaznamenávají veškeré informace – klient potřebuje pomoc s hygienou, potře-
buje pomoc s výběrem oblečení, potřebuje pomoct s nákupem, to vše se zpracovávalo i v indi-
viduálním plánu. Vytvořili jsme jakoby dotazník.“

3.5 individuální plánování

zámek nová horka

Od počátku procesu transformace se u nás rozvinula a posílila funkce klíčového pracov-
níka. Byly vytvořeny kompetence klíčového pracovníka.

V rámci individuálního plánování se s uživateli vyplnil dotazník samostatnosti a zmapo-
vání současné situace uživatele. Na základě dotazníků samostatnosti se začalo s uživateli 
pracovat na nácviku samostatnosti. V prvních dotaznících se objevovalo, že uživatel ne-
zvládá nic nebo naopak skoro vše. Proto bylo důležité se na jednotlivé činnosti zaměřit 
a začít zjišťovat skutečný stav v rámci nácviků.

Na základě zmapování současné situace uživatele, kde uživatel uvedl, kam by chtěl přejít, 
se začaly vyhledávat nové služby a zasílaly se do nich žádosti. To byl důležitý úkol, které-
mu se věnovala sociální pracovnice.

V rámci individuálního plánování se začalo pracovat s programem IS Cygnus, kde byl 
vytvořen plán péče, osobní cíle a zaznamenávají se zde všechny důležité informace.

Uživatelé, kteří se začali v nácvikovém středisku připravovat na přechod do chráněného 
bydlení, byl vytvořen plán nácviku.

Také se postupně u uživatelů vyplňují plány přechodů, kam se zaznamenávají důležité 
informace – přání uživatele, jak si uživatel představuje bydlení v chráněném bydlení, 
rizika, která hrozí, jaká rizika vidí pracovník, co by chtěl uživatel při přechodu zachovat, 
důležité zdravotní údaje, lékaři atd. 

Příloha č. 2: Plán přechodu uživatelky Z..
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domov Jistoty

Individuální plány byly neustále přepracovávány dle vzniklých potřeb, rozšiřovány tak, 
aby informace o uživateli poskytly pracovníkovi co nejdetailnější poznatky o jeho osobě. 
Plán sestavil tým pracovníků ve složení vedoucí zařízení, vedoucí pro výchovnou nepe-
dagogickou činnost, vedoucí zdravotního úseku, sociální pracovnice a dal jej k připomín-
kování pracovníkům v sociálních službách. Konečná verze byla předána ke zpracování 
s uživateli jednotlivým klíčovým pracovníkům. Údaje o osobní a rodinné anamnéze byly 
doplněny sociální pracovnicí zařízení v případě, že klient nebyl schopen informace vy-
plnit sám.

Ostatní části o schopnostech klienta, o jeho rizicích, požadavcích, cílech, byly zpracovány 
klíčovým pracovníkem ve spolupráci s uživatelem prostřednictvím individuálních rozho-
vorů, vyplněním dotazníků a průběžným pozorováním.

V současnosti má klíčový pracovník na starosti od dvou do sedmi uživatelů, na které má 
denně vyhraněný čas v pracovní době. Na daném Individuálním plánu pracuje i předem 
určený tým pracovníků, jež usiluje o naplňování cílů a potřeb daného klienta. Individuální 
plán je dle cílů jednou za půl roku hodnocen. Uživatel má právo se svým plánem neustá-
le pracovat, a má možnost průběžně si do něj vpisovat vlastní nápady a aktivity, protože 
má plán u sebe. Pracovník jednou měsíčně plán zkontroluje, ale s uživatelem pracuje 
podle jeho potřeb, kdykoliv to uživatel požaduje.

Klíčový pracovník byl určen na základě vztahu pracovníka k uživateli, jeho zájmů a za-
měření. Klíčový pracovník byl následně vybírán na základě vzájemné vazby mezi samot-
ným uživatelem a pracovníkem. Poznatkem z pozorování bylo, že důležitá je důvěra mezi 
oběma jedinci. Bez důvěry nelze jít dál. Tato skutečnost hrála významnou roli v přípravě 
a fungování klienta v chráněném bydlení.

„Co se týče individuálního plánu, všichni děláme jednou měsíčně rozhovory s klienty, kde zjišťu-
jeme, zda se změnilo něco na osobním cíli, kam jsme pokročili, co jsme udělali … Jelikož  jsme 
patnáct dnů v měsíci na směně, mezi tím jsme třeba na bytě, nebo klient je na bytě,  stane se, 
že se třeba za ten měsíc setkáme jenom pětkrát, šestkrát. Něco se snažíme plnit, pohovořit 
si s  klientem, co by se dalo splnit, co by se dalo udělat, co dělal. Máme nyní nový způsob na-
hlížení a uložení individuálního plánu – do individuálního plánu již nenahlíží všichni, ale klient 
má individuální plán u sebe ve skříni, takže si v něm listuje a může si do něho i zapisovat 
samozřejmě sám.“

Elektronická příloha č. 3: Individuální plán (umístěna na www.instand.cz).
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3.6 nácvikové a aktivizační nástroje

 3.6.1 nácvik domácích prací

zámek nová horka

Vytvořili jsme nácvikové středisko, tzv. Domeček (do té doby aktivizační místnost), kde 
se uživatelky (jednalo se pouze o ženy), s nimiž se počítá do chráněného bydlení, učí 
dovednostem běžného života. Třídit, prát, žehlit a skládat prádlo, nakupovat, plánovat 
a vařit, uklízet a poznávat rizika domácnosti. Hospodařit s penězi, nakupovat a cestovat. 
Nutno říct, že se uživatelky i přes svůj často seniorský věk učí velice rády. Nedaří se 
všem stejně a některé budou stále potřebovat vyšší míru podpory, ale na změny se 
připravují v převážné většině beze strachu a s chutí.

Pravidelným nácvikům předcházel týdenní pobyt v pronajatém rodinném domku v Lich-
nově, kde šest uživatelek a jedna instruktorka hospodařily tak, jak se předpokládá, že se 
bude hospodařit v chráněném bydlení. Asistentka (pro nácviky jsme zvolili tento termín, 
který lépe charakterizuje úlohu pracovnice při nácviku) a uživatelky společně plánovaly 
jídelníček, zj. obědy, snídaně a večeře se řešily individuálně na místě. Zajímavá zkušenost 
z tohoto pobytu byla i z hlediska sociálního chování – jak se uživatelky dokáží podělit 
o práci, jak spolu vycházejí v menším počtu, jaký vliv má na jejich chování individuální 
přístup, který dosud  ve velkém zařízení nebyl zcela možný. Bylo přínosné, že uživatelky, 
které se v Zámku spolu nijak nekontaktovaly, při týdenním pobytu spolu vycházely vcelku 
dobře. Pobyt v Lichnově zmapoval schopnosti a dovednosti 12 uživatelek. Byl dobrou 
zkušeností při vytváření metodiky, jak bude nácvikové středisko Domeček fungovat.

Dalším zjištěním bylo, jak se která uživatelka staví k domácím pracím, zejména k vaření, 
jak jsou ovlivněny ústavním režimem a jak probíhá jejich den, pokud se režimem jako 
takovým nemusí řídit. Ústavní prvky se promítají nejen do myšlení personálu, ale také 
lidí, kteří v ústavu žijí. První dny tedy probíhaly tak, že samy uživatelky dodržovaly budí-
ček, nevyhledávaly soukromí (pokoje byly pro dvě osoby), čekaly na pokyny a svou vůli 
neprojevovaly, i když mohly využít daleko větších možností, jak, kde a s kým budou trávit 
svůj volný čas. Hodně podnětné bylo zjištění, že činnosti v rámci sebeobsluhy uživatel-
ky někdy opravdu nezvládají a potřebují asistenci, a také jaké problémy může způsobit 
jinak zařízená koupelna (pákové baterie, vypouštění vody z vany a umyvadla, jiná sprcha 
a splachování WC …).  S tím souviselo i zjištění, kolik uživatelek umí požádat o pomoc.
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Aby byly nácviky na Domečku zajímavé a aby si uživatelky mohly vyzkoušet co nejvíce 
dovedností, byla zakoupena pračka, sušák na prádlo, žehlička a žehlicí prkno a vedle ku-
chyňky mohla fungovat i jídelna a společenská místnost, která se ovšem změnila na su-
šárnu a žehlovnu. I tady čas ukázal, že pro uživatelky při nácviku musí být i místo, kde si 
mohou odpočinout a v důvěrné atmosféře hovořit se svou asistentkou, plánovat další 
činnosti a nebo si jen tak přátelsky povídat.

Byla vytvořena Metodika provozu nácvikového střediska, která byla vodítkem při prvním 
nácviku hlavně pro asistentky. Obsahovala informace o tom, co se musí udělat, než se za-
čne s nácvikem, a to v prvé řadě Plán nácviku. Obsah tohoto plánu vycházel zj. z Dotazníku 
samostatnosti a mapoval, jaké činnosti uživatelky zvládají, kdy potřebují asistenci a v jaké 
míře. U každé oblasti asistentka stanovila cíl, kterého by měly uživatelky dosáhnout, ať už 
v rámci nácviků nebo přímo v chráněném bydlení. Plán nácviku pak mohl být vodítkem 
pro pracovníky, kteří s našimi uživatelkami v rámci nové služby začínali pracovat.

Plán nácviku také mapoval případná rizika, která mohou v průběhu nácviků uživatelku 
ohrožovat. Proto obsahoval i opatření, jak tato rizika zmírnit.

Dalším bodem bylo i hospodaření s penězi, protože při nácviku je třeba zajistit potra-
viny na vaření, prací prášek atd. S tím souvisela odpovědnost uživatelek za to, že budou 
k odchodu na nákup náležitě připraveny – vhodné oblečení, včasný příchod, doklady 
a pokud je to možné, dohoda s referentkou o vydání odpovídající finanční částky a poté 
vyúčtování zbývajících peněz a doložení nákupu paragony.

Kromě organizačních informací Metodika motivovala pracovníky i k tomu, nač je třeba 
se zaměřit, když uživatelky právě nemají nácvik, jaké dovednosti si mohou procvičovat 
nebo se novým dovednostem učit přímo v zařízení v rámci aktivizace nebo péče o své 
věci, svůj pokoj.

Domeček měl fungovat od úterý do čtvrtka a měly tam pracovat dvě skupiny – dvě 
asistentky a čtyři až šest uživatelek. Velmi důležitá byla spolupráce asistentek, aby si 
domluvily činnosti, které si s uživatelkami naplánovaly, aby se např. nesešly všechny v ku-
chyni nebo u pračky. Oběd se měl vařit pro všechny, kdo se právě nácviku účastnil, ale 
hned po první zkušenosti jsme od tohoto pravidla upustili. Pro kuchaře začátečníky není 
jednoduché vařit oběd pro 6–8 lidí. 

Zpočátku měla každá asistentka na starost dvě až tři uživatelky, které byly do těchto 
skupin rozděleny podle toho, jak spolu vycházejí a do jaké míry jsou schopné samostat-
ně pracovat a spolupracovat. 
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Nejprve chodily na Domeček dvě skupiny – jedna skupina prala a žehlila prádlo, vět-
šinou to bylo osobní prádlo uživatelek, které se nácviku účastnily. Druhá skupina se 
připravovala na vaření oběda – plánování jídla, nákupu, nákup a samotné vaření oběda 
včetně prostírání a úklidu kuchyně. O náklady na oběd se podílely uživatelky a asistent-
ka, protože bylo výchovné, aby oběd jedly společně u jednoho stolu všichni a taky při 
přípravě oběda asistentka pozorněji dbala na to, aby se dodržovala čistota při vaření. 
Tím si uživatelky upevňovaly hygienické návyky. Důležité bylo i to, aby jídlo, které se vaří, 
bylo dobré a chutnalo všem. Obědy měly uživatelky odhlášené, takže vaření na Domeč-
ku se nijak výrazně nepromítalo do jejich finanční situace. Při plánování oběda se pak 
dbalo i na to, aby oběd nebyl příliš nákladný.

Na úklidu Domečku se podílely obě skupiny. Mimo domácích prací se uživatelky mohly 
učit i jednoduchá zdravotní ošetření, zkoušely telefonovat, podle reklamních letáků se 
učily orientovat se v potravinách a zboží, které se běžně nakupuje, získávaly povědo-
most o cenách a také se učily manipulaci s penězi – rozeznávání mincí a bankovek, 
jednoduché počítání, plánování jídelníčku na celý den – co k snídani, obědu a večeři. 
V průběhu nácviku se také prováděl nácvik cestování. V místním obchodě není velký vý-
běr, pultový prodej sice uživatelkám umožnil přímou komunikaci s prodavačkou, přesto 
zkušenost s nakupováním v samoobsluze přinášela větší zkušenost a více možností při 
výběru zboží a diskuzi nad tím, co je potřeba nakoupit. Také motivace k cestování auto-
busem, kterým se do města jezdí, byla větší. Dnes už uživatelky ví, jaké doklady budou 
pro výjezd potřebovat a pokud je to v jejich možnostech, dbají na to.

Po určitém čase jsme zjistili, že je lepší, když nácvik probíhá jen s jednou skupinou.

Podnětné bylo, aby ihned po dni stráveném na Domečku asistentka zapsala průběh 
nácviku, zkušenosti a postřehy z nácviku. Nejednalo se o formální zápisy, ale o to, jak 
pracovník nácvik vnímá, na co je třeba se zaměřit a jak se uživatelkám při práci daří. Zá-
pisy jsou sdíleny v programu IS Cygnus, takže klíčoví pracovníci mohli zjistit o svých uži-
vatelkách víc, než když sestavovali Dotazník samostatnosti. Ten zpočátku vycházel pouze 
z předpokladů, co kdo zvládá, zejména u uživatelek, které nekomunikují, nebo na základě 
informací od uživatelek, které někdy své schopnosti přecenily nebo nedocenily.

ukázka ze zápisu průběhu nácviku jedné uživatelky:
21. 8. 2009 Klientka přišla na Domek včas. M. šla s asistentkou do obchodu nakoupit suro-
viny na vaření. S asistentkou uvařila kompot, který konzumovaly druhý den. Byla seznámena 
s receptem, podle něhož vařila na druhý den. Umí si uvařit podle receptu s pomocí asistenta. 
Obsluha spotřebičů s asistentem. V kuchyni je velice zručná. Vaření jí nedělá problémy. Umí 
zeleninu oloupat, nakrájet. Musí se dát pozor, jak manipuluje s masem, hlavně oplachování 
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pod vodou. Musí se dát pozor na mytí rukou a větší hygienu v kuchyni. Když je jídlo uvařené, 
umí prostírat. Po obědě uklidí stůl a umyje a sklidí nádobí.

V pátek připravila prádlo do pračky a s pomocí asistenta spustila pračku a vyprala prádlo. 
Vyprané prádlo pověsila na šňůry venku a když bylo prádlo vysušené, posbírala ho. Některé 
prádlo jenom poskládala, ostatní nechala na žehlení. Psala dopis opatrovníkovi. Také instruktor-
ka napsala do dopisu hodnocení, jak si klientka počíná při práci.

27. 11. 2009 S pomocí asistenta obsluhovala pračku. Potom věšela venku na šňůry prádlo 
a když bylo suché, tak ho posbírala. M. se umí postavit dobře ke každé práci, ale je roztěkaná, 
je to její povaha. Zvládá také dobře úklid.

18. 12. 2009 Pomáhala krájet suroviny, které jsme potřebovaly. Prostírala a po obědě pomá-
hala umýt nádobí a vytírat. Pračku obsluhuje s asistentem. Telefonovat umí.

19. 4. 2010 M. se připravila na odchod na Domek, byla vhodně oblečená a měla přezůvky. 
Třídila prádlo na praní, radila L., jak to má dělat, ovšem špatně. Zpracovávala těsto na linecké 
koláčky a šlo jí to dobře. Při válení a vykrajování je ale moc zbrklá, takže jsem tuto práci necha-
la dělat rozvážnější L. Je stále unavená a posedává nebo se o něco opírá. Cestou do obchodu 
vyjmenovala suroviny, které musíme nakoupit, v obchodě sama nakupovala. Na cestě byla 
opatrná. Celý den nebyla nijak aktivní, dělala to, co se jí řeklo, ani moc nemluvila.

20. 4. 2010 M. dnes bez problémů pomáhala při přípravě oběda. Oloupala brambory a věděla, 
co s nimi dál – umýt, překrájet, osolit a přidat kmín. Potom vařila polévku ze sáčku podle ná-
vodu a neměla problém. Při vaření stačí radit a M. se dobře orientuje a rozumí, takže zvládá. 
Při žehlení taky neměla problémy, byla samostatná, opatrná a pečlivá. Pokud M. může, vyhýbá 
se práci, která ji nebaví (věšení prádla, mytí nádobí). K vaření a samotnému žehlení se hlásí, 
a pokud právě tohle nedělá, tak stále kontroluje a radí L. – nenechá ji v klidu pracovat. Hod-
nocení celého nácviku je ovšem výborné. Nácvik by měl směřovat k úplné samostatnosti při 
některých činnostech.

Významné je i natáčení nácviků na kameru. Součástí smlouvy o poskytování sociální 
služby je souhlas/nesouhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů. I přesto se vždy 
před natáčením uživatelek ptáme, zda je můžeme natáčet. Na záznamu lze sledovat 
pokrok, který uživatelky po určitém čase udělaly a pro pracovníky je to určitá for-
ma supervize. Mohou sami sebe sledovat při práci, kontrolovat svůj přístup a pracovat 
i na tom, jak zvládnout nový způsob práce. Nálada a pohoda pracovníka se významně 
promítá do spolupráce s uživatelkami a právě videozáznam je dokladem toho, jak tato 
spolupráce funguje a co je třeba zlepšit, aby se případné nedostatky odstranily.
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Míra podpory, kterou uživatelky potřebují, závisí z velké části na tom, jak asistentka 
naplánuje práci. Práci je třeba rozdělit s ohledem na to, co kdo zvládne, aby se do prá-
ce mohli zapojit všichni. Tím, že asistentky vedou nácviky, dovedou si lépe představit, 
jak by mělo chráněné bydlení fungovat. Mohou intenzivně pracovat na svém přístupu, 
zmapovat své obavy a ujasnit si to, co se dosud v obsahu sociální práce nevyskytovalo. 
Proto jsou do nácviků zapojeny i pracovnice, které přechod do chráněného bydlení 
plánují, ale v současné době jejich náplň práce odpovídá spíš Domovu pro osoby se 
zdravotním postižením.

V průběhu nácviků byli opatrovníci nebo rodinní příslušníci informováni prostřednic-
tvím osobních dopisů o tom, jak si uživatelky při nácviku vedou, co umí a jak se jim nová 
činnost zamlouvá. Dopisy psaly uživatelky společně s asistentkou. Při osobním setkání 
s opatrovníky, které se poprvé uskutečnilo na podzim roku 2009, si pak opatrovníci 
mohli prohlédnout videozáznamy z nácviků.

reflexe pracovnice:
„Já ten nácvik nevnímám, jako že se tam musí za každou cenu naučit a že se tam za každou 
cenu připravují. Pro ně je to zpestření, pro ně je to ta činnost, která je baví, a vůbec bych nelpěla 
na tom, že to prostě musí takhle být, protože ta automatická pračka bude v tom domečku 
třeba jiná, sporák bude úplně jiný, nádobí bude jinak uložené, proč lpět na maličkostech, já to 
vnímám tak jako „pojďte, budeme se bavit, dneska si něco uvaříme“ a jenom ta radost z toho, 
že se nám povedl oběd, že jsme si potom po sobě uklidili.“

Elektronická příloha č. 4: Metodika provozu nácvikového střediska (umístěna na www.instand.cz).

domov Jistoty

Od května 2009 jsme začali s uživateli využívat místnosti přímo v zařízení. Měli jsme 
k dispozici místnost k nácviku na běžný způsob života s pračkou, žehlicím koutem a plně 
vybavenou kuchyňkou.  Již dříve byli uživatelé seznamováni s obsluhou myčky, varné 
konvice a jiných elektrospotřebičů důležitých v životě každého člověka.

Od srpna 2009 organizace zařídila pronájem městského bytu 3+1 v bytové zástavbě 
ve 4. patře panelového domu. Zde probíhal a neustále probíhá nácvik běžného způsobu 
života, čímž dochází ke snížení závislosti uživatelů na sociální službě.

První nácviky byly pouze jednodenní, a to u uživatelů, kteří plánovali odchod do chrá-
něného bydlení v Karviné. Nácvik se postupně zvyšoval na tři dny a nakonec probíhal 
v sedmidenních intervalech. V bytě byla zajištěna 24 hodinová služba pracovníka (12 ho-
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din denní směna a 12 hodin noční směna). K nácviku byli postupně přizvání i uživatelé, 
kteří se připravovali na přechod do chráněného bydlení v Bohumíně. V roce 2010 do-
cházely do bytu čtyři skupiny (každá skupina má čtyři uživatele). Každá skupina absolvu-
je nácvikový týden vždy jednou za měsíc.

průběh nácviku

Týden před nástupem do bytu si uživatelé za pomoci pracovníka odhlásí stravu na celý 
týden a připraví předběžný jídelníček pokrmů, které by chtěli vařit při nácvikových 
činnostech.

Odchod do bytu je vždy v pondělí v ranních hodinách s pracovníkem, který pomáhá kli-
entům hospodařit s finančními prostředky a s celkovou náplní dne. Pracovník s klientem 
vyzvedne peníze na stravné. Jedná se o denní částku 68 Kč na uživatele, což činí denní 
částku stravného, která je vyplacena uživateli formou vrátky za neodebranou stravu.

Se svými osobními věcmi, hygienickými potřebami a přezůvkami se uživatelé přesunou 
na nácvikový byt. Poté jdou všichni společně nakupovat potraviny. Zpravidla se tak děje 
kolem 8 hodiny ranní, uživatelé si koupí snídani v supermarketu, který sídlí přímo na-
proti nácvikovému bytu. Odeberou se do bytu, posnídají a pak probíhá normální den. 
Nejdříve si povlečou své postele, uloží své osobní věci do skříní a začínají vařit. Někteří 
uživatelé chodí do zaměstnání, ostatní  je po domluvě zastoupí v kuchyni a při úklidu.

Pracovník pouze dohlíží, poradí a vše, co domácnost obnáší, nechává na uživatelích. Uži-
vatelé se rozhodují sami, kdy chtějí jíst, kdy odpočívat, co si nakoupit. Většinou po obědě 
jdou uživatelé dle svého zájmu na procházku a domů se vracejí na základě svého roz-
hodnutí. Odemykají si vlastním klíčem.

Pracovník přebývá v obývací místnosti, kde je k dispozici uživatelům, pokud si to žádají. 
Pracovník pozoruje schopnosti uživatelů, dělá denní zápis, vyhodnocení uživatelů v so-
běstačnosti a adaptaci na jiné prostředí. Pokud je třeba, podává uživatelům léky.

Součástí bytu je i mobilní telefon organizace pro případný kontakt s potřebnými organi-
zacemi, ostatním personálem Domova Jistoty a zdravotní sestrou.

V nácvikovém bytě je zpracována Metodika kvality sociálních služeb, která je návodem 
podstatných kroků, povinností a práv pracovníka i uživatele. Pracovník v sociálních služ-
bách je zodpovědný za  bezpečí uživatelů jak na balkoně, tak přímo v bytě při práci 
s různými spotřebiči. Neustále sleduje a podporuje jednotlivé kroky uživatelů, kteří se 
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mnohdy základní úkony učí od počátku. Jde o nákupy, spotřebu a úschovu potravin, péči 
o vlastní osobu a porozumění se spolubydlícími a sousedy. Někteří se učili, jak pracovat 
se škrabkou na brambory, co mohou dát do mrazáku, jak si hlídat trvanlivost potravin, 
ale také poctivosti nebrat suroviny ostatních skupin. Celá skupina nakupuje najednou, 
vaří spolu a na celodenní stravě se uživatel finančně podílí vždy 1/4. Každá skupina si své 
suroviny označí číslem dané skupiny, aby nedocházelo k nedorozuměním.

V pondělí před odchodem do nácvikového bytu je uživateli vyplaceno týdenní kapesné 
k jeho potřebě, se kterým si nakládá jen on sám. Všichni účastníci nácviku jsou schopni 
hospodařit si se svým kapesným. Co se týče financí na stravu, je někdy potřeba uživatele 
korigovat a upozorňovat na ceny, aby nepřekročili denní limit stravného. Podstatné je, 
aby jim zůstaly peníze do konce týdne na stravu. Většina uživatelů toto zvládá, ale někteří 
uživatelé se nechtějí zapojit do nakupování, nevědí, co vybrat. Celý nákup pak zaplatí 
pracovník po konzultaci s uživatelem, uchová účty a hlásí uživatelům, kolik utratili a kolik 
peněz jim do konce týdne zbývá.

Pobyt v nácvikovém bytě končí v podvečerních hodinách v neděli, uživatelé svléknou 
lůžkoviny, které používali, uklidí, vytřou, vysají koberec, sbalí si své věci a s pracovníkem 
přecházejí do svého bydliště v Koperníkově ulici. S sebou si nesou studenou večeři. Po-
užité prádlo je vždy v pondělí odvezeno řidičem organizace do prádelny. Veškeré opravy 
v bytě zajišťuje údržbář Domova Jistoty.

Během pobytu v nácvikovém bytě si uživatelé vyřizují své osobní věci, mají návštěvy 
rodiny (pokud to ostatním uživatelům nevadí, jinak opouští byt s rodinným příslušníkem 
a jdou např. na procházku), jezdí na výlety, chodí do zaměstnání. Celá skupina se může 
domluvit na celodenním výletě, návštěvě kina apod. Uživatel si připraví buď individuální 
program, nebo se celá skupina na denním programu dohodne.

Teprve při samotném nácviku se ukázalo, co uživatelé skutečně zvládají sami a kde 
potřebují podporu a individuální nácvik. Uživatelé si během nácviků začali také uvědo-
movat realitu samostatného bydlení.

Někteří uživatelé se na novou situaci obtížněji adaptovali. Jeden uživatel například zpo-
čátku odcházel zpět do zařízení, měl potřebu si kontrolovat svou postel, jestli mu ji 
nikdo neobsadil. Z nácvikového bytu byl nervózní, docházel tam jen na jídlo. Byla mu 
nabídnuta i možnost chodit zpět do zařízení spát. Toho nevyužil, už si zvyká na nácvikový 
byt, pochvaluje si jídlo, pomalu se zapojuje do domácích prací a vaření.
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reflexe pracovnice:
„… vlastně co jsme znaly klienta, který je tady několik let, neudělal vůbec nic a najednou 
člověk vidí, jak je soběstačný, jak je šikovný, že opravdu nikdo mu nic nemusí říkat a on prostě 
ví, co má dělat. Takhle funguje na tom bytě. I my k nim máme blíž jako personál. Oni si po-
povídají o různých věcech, zeptají se, co potřebují. I mezi námi je to takové úplně jinačí, je to 
lepší. Kdysi bych si třeba řekla, ten jenom leží, nic nedělá a najednou se z toho člověka vyklubal 
někdo úplně jiný. To bylo tím, že se ti lidé opečovávali a nic nemuseli. Já neříkám, že teď musí, 
on nemusí, ale chce.“

V průběhu nácviku se řešilo téma zázemí pro pracovníky. Původně nebylo počítáno 
s odděleným  prostorem pro pracovníky, což by znamenalo být neustále v zorném poli 
a pracovník by musel přebývat ve společném obývacím pokoji. Po vzájemné konfrontaci 
pracovníků a uživatelů dojde ke změně, protože uživatelé na základě zkušenosti z nácvi-
kového bytu shledávají jako nevhodné být celý den v přítomnosti pracovníka, který v jejich 
prostorách pracuje, zpracovává administrativu, má přestávku k jídlu, převléká se apod.

reflexe pracovnice:
„Byla za mnou paní M., že doufají, že v chráněném bydlení budeme mít svoji místnost, že pořád 
nebudeme sedět vedle nich. Opravdu i na tom bytě, tam to teď nebylo možné zabezpečit, protože 
sedíme v jejich obývací místnosti 24 hodin a oni mají pocit, že si nemůžou natáhnout nohy, lehnout 
na sedačku, uvolnit se, protože my tam pořád sedíme. Byla za mnou paní M. a říká:  ‚Ale doufám, 
že na tom domečku v Karviné budete mít svojí místnost, kde vy se v klidu najíte …‘.“

Příloha č. 3: Oblasti nácvikových činností.

 3.6.2 aktivizační kapesné

zámek nová horka

V rámci zvyšování kvality služby v současných podmínkách bylo zavedeno aktivizační 
kapesné. Jedním z důvodů bylo nabídnout uživatelům individuální nákupy, i když míra 
jejich postižení neumožňuje fyzický nákup nebo výběr zboží. Důležitým faktorem v této 
novince je individuální přístup klíčových pracovníků, užší kontakt a větší porozumě-
ní potřebám uživatelů. Uživatelé, kteří výběr i nákup zvládají, pak mají větší možnost 
osobního výběru a také zkušenost s nakupováním – kontakt s prodavačkou, výběr zbo-
ží, orientace v cenách a větší možnost poznání prostředí, které pro ně dosud nebylo 
přirozeným.
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I uživatelé, kteří sami ze své vůle neprojeví zájem o nakupování, nyní mohou vyjíždět se 
svými klíčovými pracovnicemi do města a poznat jiné prostředí a využívat nové možnosti.

Částka pro osobní nákupy je 150 Kč. Uživatelé, kteří nejsou omezeni ve způsobilosti 
k právním úkonům, mohou se svými financemi nakládat podle svého uvážení. Někteří 
využívají možnost spravovat si své kapesné sami a tím se učí zajistit všechny náležitosti, 
které s touto zodpovědností souvisí – to je podložení nákupů paragony a vyúčtování, 
hospodaření s částkou na měsíc, případně spoření.

Uživatelé, kteří způsobilí k právním úkonům nejsou a procesu manipulace s finančními 
prostředky rozumí, spravují své peníze ve spolupráci s klíčovým pracovníkem. Plánují 
spolu potřebné nákupy a sledují výši útraty a možnosti dalších nákupů.

Uživatelé, kteří v důsledku svého mentálního handicapu procesu nakládání s financemi 
nerozumí, mají prostřednictvím svých klíčových pracovníků větší možnost při výběru 
jídla, jejich jídelníček je obohacen o pamlsky nebo více jogurtů, džusů a podobných po-
travin, které na jídelníčku nebývají často.

Významné je i to, že někteří uživatelé si chtějí za peníze, které mají tzv. na přilepšenou, 
nakupovat věci osobní potřeby – šampony, mýdla a nebo drobnosti, které jim udělají 
radost. Je to jistě důkazem, že ústavní život pro jejich obyvatele byl pohodlný, ale nedával 
jim tolik kompetencí, kolik by chtěli.

Hospodaření s aktivizačním kapesným je srozumitelně popsáno v metodice, která je 
pro všechny klíčové pracovníky závazná a dostatečně průkazná, aby nemohlo docházet 
ke zneužívání této částky.

reflexe pracovnic:
„Když klienti přišli, že chtějí jít do obchodu si něco nakoupit, tak pokud už prošli nácvikem, 
jejich peníze jsme jim dávali a oni si chodili do obchodu. Týkalo se to zhruba deseti klientů. 
Oni nám vždy jen nahlásili, že jdou do obchodu a vyzvedli si peníze. Pro ostatní se nakupovalo 
hromadně. Jeden pracovník nakupoval dle potřeby šedesáti klientů a přišli jsme na to, že klienti, 
kteří si neřeknou, kteří sedí v koutě a nevyjádří se, nebo klienti s vysokou mírou závislosti toho 
mají nejméně nebo ne podle toho, co mají rádi. Proto jsme do toho chtěli více zapojit klíčové 
pracovníky. Dohodli jsme se, že každý klient dostane 150 korun kromě klientů, kteří jsou 
omezeni ve způsobilosti k právním úkonům, u nich jsou individuální dohody. 150 Kč je vydáno 
klíčovému pracovníkovi a ten se s klientem dohodne, jak budou hospodařit.  U klientů s vysokou 
mírou podpory je na klíčovém pracovníkovi, který by měl toho klienta znát nejlépe, co chce 
za to koupit. Ale je to hlavně proto, ať se naučí hospodařit s penězi a ať si přilepší. Ono to není, 
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že mají 150 korun na měsíc a s tím budete žít. To je jenom na pochutiny a sladkosti. Jinak 
samozřejmě mají peníze, které jsou dle potřeby vydávány.“

„Já vidím plus v tom, že se sblížil klíčový pracovník s klientem. Oni našli, hledali společné. 
Klienti, kteří jsou převážně imobilní a moc často se nedostanou ven, začínají ochutnávat nové 
věci, protože nikdy se jim nekupovalo to, co jim nyní kupuje klíčový pracovník. On hledá, co 
jim nakupovat, protože jim to chutná. Vidím v tom velké plus, někam se to posunuje. Slyším 
od druhých a sama na sobě vnímám, že to byla dobrá volba. Vše, co se děje, někam jde a jde 
to dopředu.“

 3.6.3 exkurze pracovníků a uživatelů ve fungujících 
  službách chráněné bydlení

zámek nová horka

V rámci exkurze jsme navštívili chráněné bydlení Archa v Široké Nivě. Pro provoz této 
služby využila Slezská diakonie domků, které byly na přechodnou dobu útočištěm lidí, 
které v roce 1997 postihla povodeň. Domky nyní využívají uživatelé s mentálním handi-
capem a služba je nastavená podle jejich potřeb.

Zaměstnanci nám popsali způsob, jakým tato služba funguje, jak možnosti chráněného 
bydlení vnímají uživatelky, co to přináší pracovníkům, jaká je organizační struktura or-
ganizace a jeho poslání. V této organizaci dobře funguje individuální plánování a některé 
uživatelky z chráněného bydlení přešly do bydlení podporovaného, někteří udržují part-
nerské vztahy. Jiní se možná do jiné služby než chráněné bydlení nedostanou. Pracovníci 
tedy získali pozitivní povědomí o významu služby chráněného bydlení a termín „trans-
formace pobytových služeb“ už v jejich mysli nabíral reálnější podobu.

Podobný typ chráněného bydlení navštívili naši zaměstnanci ve Městě Albrechticích. 
Tam, mimo jiné, mohli naši pracovníci získat povědomí i o tom, jak funguje Domov pro 
osoby se zdravotním postižením. Harmonie Krnov, která je poskytovatelem těchto 
služeb, byla první organizací, která nový typ služeb začala zařizovat. Po letech zkuše-
ností zná úskalí budování a provozování nového typu bydlení pro uživatele se zdra-
votním handicapem. Proto jejich zkušenosti poukazovaly i na chyby, kterých by se 
organizace mohly vyvarovat.
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Do chráněného bydlení v Široké Nivě i do Města Albrechtic přešly tři naše uživatelky, 
které měly vazby na tento region nebo jen chtěly využít možnosti co nejdříve z ústavu 
odejít. Když jsme se po čase jeli za nimi podívat, nezaznamenali jsme nespokojenost 
nebo lítost nad rozhodnutím. Ani bývalé vazby nebyly pro uživatelky tak významné, že 
by si stýskaly. Naše obavy a nejistoty, jestli je nová služba pro uživatelky vhodná, byly 
opět o něco menší.

Podnětná byla i exkurze v zařízení, jehož cílem je také opuštění objektu. Inspirovala nás 
k drobným změnám, které by mohly vést ke zkvalitnění služby do doby, než náš objekt 
opustíme.

Na exkurze s námi jezdily i uživatelky, protože v procesu transformace jde především 
o jejich život, o jejich obavy a nejistoty. Ony budou měnit styl svého života. Zkušenost 
z exkurzí je pro ně stejně cenná, jako pro pracovníky, kteří budou v nové službě za-
městnáni.

Exkurze se v osvědčených zařízeních opakovaly, aby co nejvíce pracovníků mohlo 
na vlastní oči vidět provoz nových služeb.

domov Jistoty

Pracovníci zařízení navštěvovali již fungující služby chráněného bydlení v okolních zaří-
zeních. Exkurzí se často zúčastňovali i uživatelé. Obě skupiny tak získaly konkrétní před-
stavu o službách alternativních k životu v ústavu a do určité míry i motivaci ke změnám. 
Pracovníci pro výchovnou nepedagogickou činnost se společně s uživateli zúčastnili 
několika návštěv v chráněném bydlení v Albrechticích a Krnově, kde žijí uživatelé s men-
tálním postižením, kteří dříve bydleli v Domově Jistoty. Při tom se seznámili s provozem 
a životem v chráněném bydlení. Dva pracovníci absolvovali dvoudenní stáž v občanském 
sdružení Práh v Brně.

Rovněž jsme ve dvou dnech navštívili chráněná bydlení v Praze pod hlavičkou Fokusu. 
Návštěva proběhla i v  terapeutických dílnách, které nám byly inspirací. Velmi se nám 
líbilo zapojení uživatelů Fokusu do pohostinského provozu, především jejich schopnost 
samostatnosti.  Dobrý nápad pomáhá klientům vhodně se zapojit do společnosti.
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3.7 spolupráce s návaznými službami

zámek nová horka

spolupráce s návaznými službami v rámci chráněného bydlení

Uživatelky chráněného bydlení společně s asistenty vyhledávají lékaře v Novém Jičíně. 
Běžné služby jako obchody, restaurace, kadeřník, atd. využívají v Novém Jičíně.

V chráněném bydlení bydlí uživatelka, která je nevidomá, byla proto navázána spoluprá-
ce s  Tyfloservisem, o. p. s., který jí zajistí nácvik prostorové orientace. Byla také navázána 
spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, nevidomá uživatelka 
se stala členkou této organizace a využívá jejich nabídek na výlety a akce.

Od března 2010 začalo 15 našich uživatelů využívat služby sociálně terapeutické díl-
ny v Novém Jičíně (Slezská diakonie). K říjnu 2010 tato spolupráce pořád přetrvává 
a uživatelky, které se přestěhovaly do chráněného bydlení, nadále docházejí do sociálně 
terapeutické dílny. 

spolupráce s návaznými službami v rámci dozp

V souvislosti se zmenšováním kapacity zařízení se mohou pracovníci věnovat více uživa-
telům, kteří potřebují vyšší míru podpory a využívají službu DOZP. Tyto návazné služby 
jim obohacují obvyklý program. Jedná se například o relaxační masáže (zařízení navště-
vuje masér a uživatelé si jeho služby hradí z vlastních prostředků), společnou rekreaci se 
zařízením ISÚ Komorní Lhotka, výlety společné i individuální, návštěvy obchodů v obci 
a blízkém okolí s doprovodem i bez doprovodu, sport a kulturu. Do zařízení podle 
potřeb uživatelů dochází kadeřnice a pedikérka. V doprovodu pracovníků přímé péče, 
dobrovolníků, klíčových pracovníků nebo samostatně uživatelé cestují hromadnými do-
pravními prostředky na lékařská vyšetření, na nákupy, výlety a zkoušejí si samostatně 
kupovat jízdenky, hospodařit s penězi, orientovat se v novém prostředí a navazovat 
sociální kontakty.

Již koncem roku 2005 jsme zahájili spolupráci s dobrovolnickou organizací ADRA. 
V současné době dochází k pravidelným kontaktům mezi našimi uživateli a pěti dobro-
volníky. Navštěvují uživatele v zařízení, povídají si s nimi, doprovází je na vycházky, výlety 
a k lékařům.
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domov Jistoty

Již před přestěhováním uživatelů do chráněného bydlení sociální pracovníci dojednali 
lékařskou péči (gynekolog, zubař, psychiatr, obvodní lékař apod.).

Bylo zahájeno jednání se sociálně-terapeutickou dílnou v Karviné o rozšíření její cí-
lové skupiny. Terapeutická dílna přislíbila spolupráci s lidmi naší cílové skupiny, ale až 
od podzimu roku 2011. Momentálně pracuje jen s lidmi s mentálním postižením. Další 
aktivity pro uživatele jsou dále vyhledávány. Neustále hledáme pracovní příležitosti 
pro klienty chráněného bydlení. Již bylo zajištěno zaměstnání jednomu uživateli v ku-
chyni sociálního zařízení.

Sociální služby v Bohumíně přemýšlejí o zřízení terapeutických dílen na území Bo-
humína. Tyto dílny by měly být přístupné nejen uživatelům sociálních služeb Města 
Bohumín, ale rovněž uživatelům našeho zařízení a občanům Bohumína s duševním 
onemocněním, kteří žijí v domácím prostředí. Do těchto dílen má zájem docházet 
10 uživatelů našeho zařízení. 
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4. 1 chráněné bydlení v novém Jičíně

Od přestěhování v říjnu 2010 žijí uživatelky ve dvou bytech ve vilce v Novém Jičíně. Ne-
mají potřebu se navzájem navštěvovat, vcelku je nezajímá, co dělají ti dole nebo nahoře. 
Některé klientky mají pokoj samy pro sebe, jiné mají spolubydlící, ale po třech měsících 
se nemusel řešit žádný konflikt nebo nepříjemnost vyplývající ze společného soužití. 
Možná je to i proto, že se na společném bydlení vzájemně dohodly.

První měsíce po přechodu přinášely mnoho změn, stále ještě se projevovaly „ústavní“ 
návyky. Například, stále se uklízelo. Při praní prádla měly klientky obavy, že se jim oble-
čení ztratí, že se ráno musí brzy vstávat atp. Všichni potřebovali být hned po večeři vy-
koupaní a v posteli, ráno chtěli být všichni oblečeni a po snídani, než přijde asistentka.

Asistentky přechod zvládaly hůře, přes všechna opatření se nakonec necítily zcela při-
pravené. Proto je stále nutné, aby se tým asistentů v chráněném bydlení častěji setkával 
alespoň jednou za dva týdny na poradách. Tam se řeší nejen kazuistiky, ale také se hledá 
optimální způsob, jak zajistit kvalitní službu bez „ústavních prvků“, kterých se těžko 
zbavují nejen klientky, ale také asistentky, které v ústavním režimu sloužily dlouhá léta.

reflexe pracovnice:
„Nemyslím si, že bychom byli dostatečně připraveni na to, že to bude tady fungovat jinak. Pra-
covnice, které přešly z  přímé péče, byly zvyklé na to, že měly svůj denní harmonogram a tím 
se řídily – tenhle den se koupe, tenhle den se dělá desinfekce stolečků, tenhle den se dělá toto 
a oni to měly tak nalajnované. Tady musí člověk hodně přemýšlet a musí být hodně kreativní. 
Vymyslet, co udělám, jak to zařídit.“

Běžný den v chráněném bydlení začíná mít svůj vlastní rytmus. Tři klientky, které pravidelně 
chodí do sociálně terapeutických dílen, se pomalu učí, jak si naplánovat ranní program, aby 
stihly autobus a včas přišly do svého „zaměstnání“. Učí se jezdit samostatně autobusem 
a pracovnice jednou budou muset říct – teď je ten pravý čas, abyste to zkusily samy.

reflexe chráněného 
bydlení z hlediska 
pracovníků a uživatelů

4
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reflexe chráněného bydlení z hlediska pracovníků a uživatelů

reflexe pracovnice:
„Na každém bytě se zapisuje denní zápis. Tam se píše denní činnost klientů i to, kdo byl jak 
zapojený, aby si klíčový pracovník mohl pohlídat, zda a jak je klientka zapojena do činností. 
Může se také řešit, proč se s klientkou nic nedělá. Protože velký nešvar pracovníků je, že si 
berou k ruce ty nejšikovnější klientky, kterým nemusí nic ukazovat. A je to i jednodušší než si 
tam vzít někoho, koho musí pořád hlídat a říkat, co má dělat.“

Přestěhování prvních uživatelek do chráněných bytů přineslo změny i pro uživatele 
a pracovníky, kteří zůstali v Zámku. Jelikož se do chráněného bydlení odstěhovaly uži-
vatelky, které využívaly velice nízkou míru podpory, je náročnější se sníženým počtem 
zaměstnanců zajistit chod Zámku. Velkou motivací pro všechny jsou průběžné zprávy 
z chráněného bydlení, jak moc jsou uživatelky spokojené.

4. 2 supervize v chráněném bydlení v novém Jičíně

V listopadu 2010 absolvovaly asistentky supervizi. Uvědomily si znovu, že praxe v chrá-
něném bydlení se zcela odlišuje od praxe v přímé péči v Zámku. Supervize pomohla 
asistentkám pojmenovat problémy, které v nové službě nastávají, a ukázala směr, kterým 
je třeba jít, abychom mohli říci, že naše služba je kvalitní a naplňuje standardy. Tvrdým 
oříškem stále zůstává personální zajištění služby. Noční služby doposud slouží kvalifiko-
vaní pracovníci, kteří mají i funkci klíčového pracovníka. Tím se poměrně výrazně snižuje 
jejich přítomnost během dne, kdy jsou pro své klíčové klienty důležití.

Nejdůležitější výstupy ze supervize pracovníků chráněného bydlení v Novém Jičí-
ně (část zápisu externistek z návštěvy v listopadu 2010):

Ve službě chráněného bydlení je v současné době řada institucionálních prvků, není zaveden 
systém fungujícího individuálního plánování zaměřeného na samostatný život klientek v do-
mácnosti i mimo ní (práce, zájmy, společenské kontakty). K tomu přispívá zejména zachování 
systému služeb ze Zámku – kdy klíčová pracovnice není 3–4 dny, někdy dokonce týden v práci 
a ztrácí tak pravidelný kontakt s klientkou.

Systém nočních služeb značně prodražuje provoz chráněného bydlení – noční služby 
slouží kvalifikovaní pracovníci za plnou mzdu (dokonce za příplatek) a tuto dobu 
k práci s klientkami nemohou využít. Vážnou překážkou k omezování nočních služeb 
je skutečnost, že žádná z pracovnic není z Nového Jičína a nemůže být v přechodném 
období v pohotovosti na telefonu. Je potřeba uvažovat o zajištění místních pracovníků 
na DPP, DPČ.
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reflexe chráněného bydlení z hlediska pracovníků a uživatelů

opatření, která byla přijata na základě supervize:

téma: Efektivní a přesné předávání informací. Dosud se záznam denních činností za-
pisoval do sešitu v každém bytě, ale záznamy jsou nepřehledné, důležité informace ze 
záznamu „unikají“. Proto byl navržen nový způsob zaznamenávání průběhu dne. K dis-
pozici je také plán, podle kterého se dlouhodobě mohou řídit asistentky, když s uživa-
telkami plánují individuální činnost mimo dům, např. návštěvy lékařů, využívání návazných 
služeb, nakupování, kulturní akce atp. 

Stále platí pravidlo, že jedna asistentka musí být v domě. Není možné v současné době 
zrušit nebo omezit noční službu s ohledem nejen na uživatelky služby, ale také jejich 
opatrovníky a osoby blízké, kterým bylo avizováno, že služba bude 24hodinová.

K aktuálnímu zprostředkování informací slouží také emailová adresa chráněného byd-
lení, která je přístupná všem pracovníkům nejen v chráněném bydlení, ale také řediteli 
a sociální pracovnici v Zámku. K tomuto účelu slouží i IS Cygnus, kde se zapisují zj. 
informace o návštěvách a dovolenkách.

Předávání informací se týká hlavně uživatelů, jejich specifických potřeb, které je potřebné řešit 
v týmu pracovníků chráněného bydlení. Proto má každá uživatelka zřízenou osobní složku, 
ve které jsou v písemné podobě uloženy nejen dokumenty týkající se osobních záležitostí uži-
vatelky, ale také dohody, které uživatelka a klíčový pracovník uzavřeli – dohoda o hospodaření 
s penězi, úschově dokladů, samostatných nácviků. Speciální dokumenty se týkají zdravotního 
stavu. V elektronické podobě je tato osobní složka doplněna o informace o lékařské péči – 
jména lékařů, adresy, informace o kontrolách a aktuálních výsledcích kontrol.

téma: Asistentky požadují více času na individuální práci s uživatelkou. Vedoucí chrá-
něného bydlení má málo času na organizační a metodickou práci, protože slouží směny 
stejně jako ostatní pracovníci včetně nočních služeb. Pak se stává, že ztrácí kontakt s pra-
covníky a informace se předávají prostřednictvím vzkazů na nástěnce v šatně. 
Noční služby budou od 22.00 do 6.00, od 6.00 do 14.30 bude převážně na denní směně 
vedoucí, denní službu od 7.00 do 19.00 bude sloužit minimálně jedna pracovnice, od-
polední směna nastoupí do služby ve 14.30 a skončí ve 22.00 hodin. Pracovník na noční 
službě nebude klíčovým pracovníkem žádné uživatelky.
Až se vyřeší otázka nočních služeb poskytovaná pracovníky, kteří budou sloužit pouze 
noční směny, a ti nebudou vykonávat funkci klíčového pracovníka, mohou se následně 
řešit hodiny vymezené pro individuální práci.
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Uživatelky projdou intenzivním nácvikem, aby mohly být samy doma (bez přítomnosti 
asistentky) a bude zpracována metodika řešení této situace (zamykání domu, telefono-
vání uživatelek, které komunikují, využití sousedské výpomoci).

Oslovíme lidi z blízkého okolí a nabídneme jim možnost dobrovolnické pomoci nebo 
smluvní vztah a pracovní místo.

Na základě výstupu ze supervize ředitel zadal úkol ustanovit tým pracovníků chráně-
ného bydlení, ředitele a sociální pracovnice, který se bude podílet na tvorbě standardů 
a metodických postupů. Tento tým začne fungovat od února 2011. 

4. 3 chráněné bydlení v karviné a bohumíně

V říjnu 2010 proběhlo první stěhování 10 uživatelů Domova Jistoty do chráněného 
bydlení v rodinném domě v Karviné. Uživatelé si za asistence pracovníků sociální péče 
předem sbalili své věci, nábytek, který označili, a jejich věci byly převezeny stěhovacím 
vozem do Karviné. Uživatelé přijeli na místo vlakem, jak si vyzkoušeli již dříve. Po pří-
jezdu do svého nového bydlení si sami své věci ukládali, ustavovali s pomocí pracovníků 
nábytek, byli u prvotního zařizování pokoje.

V prosinci 2010 bylo zahájeno poskytování služby chráněného bydlení pro šest uživate-
lů v Koperníkově ulici 1212 v Bohumíně, uživatelé se adaptovali výborně.

Uživatelům napomáhá pouze denní služba. Noční službu vykonávají pracovníci na dohodu 
o pracovní činnosti, a to z toho důvodu, že uživatelé ještě pociťují strach z nového prostředí.

reflexe uživatelů, kteří se přestěhovali do chráněného bydlení:
„My jsme se připravovali na to bydlení. A tam jsme si osvěžovali paměť, že jsme se vlastně 
dlouho nesetkávali s vařením, úklidem a s takovými činnostmi. A tam jsme se poznávali, jak se 
chováme. Tam jsme se nejlépe poznali.“

„Tady máme takový klid, pohodu, sami si nakoupíme, navaříme, potom ty činnosti, kolikrát se nasmě-
jeme, to je takové procvičování paměti … A je tu klid, víte, tam bylo moc rušno. Někteří lidé to tam 
kazili to bydlení. Pár lidí. A tady je klid. A jsme tady vlastně domluveni, ten bude dělat to, ten to …“

Někteří uživatelé cítili úlevu, kterou přináší bydlení ve větším soukromí, jiní prožívají 
také smutek z odloučení od přátel, které si vytvořili v Domově Jistoty.

reflexe chráněného bydlení z hlediska pracovníků a uživatelů
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reflexe pracovnice:
„Někteří jsou určitě šťastní, že tady mají to soukromí větší, a někteří jsou rádi, že je tady pou-
štějí třeba k vaření, vaří si sami, baví je to. A i jsem si všimla, že klienti na baráku tak jenom 
zalezli na pokoj, nebavili se, ale tady jsou dost komunikativní, přijdou, baví se, v baráku jsem si 
toho moc nevšimla.“

reflexe chráněného bydlení z hlediska pracovníků a uživatelů
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zámek nová horka

Paní W.:
„V Zámku jsem žila 38 let. Před tím jsem byla v Brně.  Do Brna mě dali proto, že maminka ne-
mohla chodit. Když jsem se narodila, tak mamince dávali injekci a ona už pak nemohla chodit. 
Vychovávala mě babička. Maminka umřela, to jsem chodila do školy. Ale neumím číst ani psát, 
holky v Zámku se mi posmívaly. Teď už v Zámku nejsem. Jsme v domku v Novém Jičíně a mám 
klid. Nikdo neřve, neposmívají se mi.

Jen má sestra se pořád bojí, že mi někdo vezme peníze, že to za mě bude muset platit. Když 
jsem byla naposledy doma, bylo mi špatně, bolel mě žaludek, zhubla jsem. Sestra mi stále 
říkala, že jsem neměla do domu v Novém Jičíně jít bydlet, že jsem měla zůstat v Zámku. Ale 
mně se tady líbí, nikdo tady neřve, sami si vaříme, co máme rádi. Taky peru prádlo a chodíme 
do obchodu. Sestra si myslela, že mě okradou, ale já vím, že musím donést paragon.

V Komorní Lhotce mám svého miláčka. Píšeme si, telefonovala jsem mu, on mi taky píše a volá. 
Možná za mnou přijede. „

Paní W. je v ústavní péči od roku 1958. Při první zmínce, že by se mohla přestěhovat do chrá-
něného bydlení, byla nadšená. Sice chvíli trvalo, než pochopila smysl této služby, ale přesto se 
nadchla pro plán, že odejde ze Zámku. Víc než rok se připravovala na přechod do chráněného 
bydlení. První zkouška, jak by mohl život mimo Zámek, tedy bez režimu ústavní péče vypadat, 
byla dovolená v Lichnově. Pronajatý domek pro šest klientek a asistentku byl ideálním místem 
na to, aby si všichni vyzkoušeli život v běžném rytmu – ráno vstát, postarat se o snídani, uvařit 
si oběd a také po sobě umýt nádobí, uklidit kuchyň, koupelnu. Paní W. byla z tohoto pobytu, 
který jí měl nastínit, jak to bude v chráněném bydlení asi vypadat, nadšená.

Dnes bydlí paní W. v chráněném bydlení v Novém Jičíně. Těžko se zbavuje každodenních 
návyků z ústavu – mít perfektně ustlanou postel, vytřenou podlahu v koupelně i v ku-
chyni, umývat nádobí, vyprat prádlo. Paní W. přijímala kontakt s lidmi, které má ráda, jako 
odměnu, výlet jako bonus za to, že byla aktivnější než ostatní. Dnes se pro ni návštěvy 
nebo nabídka výletu stává možností, jak si zvolit, co chce a co nechce.

příběhy
5
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První fáze přípravy na službu chráněného bydlení byla o samostatném vaření. Paní W. 
se nikdy ničeho nebála. Spotřebiče používá se samozřejmostí, protože si pamatuje, jak 
to bylo u nich doma nebo jak to zná z návštěv u sestry. Například využívá mikrovlnnou 
troubu, která v Zámku nebyla, umí ji spustit a ohřát si v ní mléko nebo čaj.

Svůj pokoj sdílí s klientkou, která je velmi tichá a W. taková společnost vyhovuje. Když 
měla možnost jet do Zámku a podívat se na své bývalé spolubydlící, odmítla. Řekla, že 
už se Zámkem nechce nic mít.

Velmi ji potěšilo, když za ní přijel její přítel z Komorní Lhotky. Měla svou návštěvu, a to 
je výsada, kterou v Zámku nezažila. Také je to příslib, vždyť musí svému příteli návštěvu 
oplatit a těší se, až za ním pojede na výlet.

Velkým přáním W. je, aby měla svůj telefon. Učí se poznávat čísla, stisknout to správné 
tlačítko a přestože je to nácvik zdlouhavý a nyní se zdá, že nekonečný, pro W. je to vý-
zva. V průběhu nácviku půjde do obchodu a koupí si svůj telefon. Splní si své přání, svůj 
osobní cíl.

Při prvním nakupování v obchodě sice neuměla spočítat částku, kterou vydá za nákup, 
ale prodavačka byla shovívavá a ráda jí poradila. Neumí číst, psát ani počítat. Motivací, 
jak se učit novým dovednostem, je samostatné nakupování. W. věří, že jednou prostě 
oznámí, že si jde nakoupit, vezme si tašku, peněženku a půjde. Vždyť ona si umí poradit 
a její sebevědomí je při nácviku velkou výhodou.

Nikdo nemůže říct, že pro člověka ve věku 67 let nemá smysl začínat znovu nový život, 
v novém prostředí. Paní W. je toho zářným příkladem. 

domov Jistoty

Paní M. reflektuje dobu před stěhováním do chráněného bydlení:
Čas stěhování do chráněného bydlení v Karviné se kvapem blíží. Před posledními drobnými 
úpravami jsme měli možnost toto bydlení navštívit a sami si vybrat pokoj, ve kterém budeme 
bydlet. Do Karviné se nás vydalo 10 klientů v doprovodu personálu Domova Jistoty. Všichni jsme 
byli zvědaví, co a jak bude upraveno, předěláno, a hlavně jak vypadají naše pokoje a ostatní 
společné prostory. Ráno jsme se vydali na vlakové nádraží a odjeli směr Karviná. Zdárně jsme 
dorazili na místo činu! Naše oči byly všude. Pozorně jsme sledovali vše, co se sledovat dalo. Hez-
ké, moc hezké. Tak toto je naše nové bydlení. Plní nadšení jsme vstoupili do domu bezbariéro-
vým vchodem. Při vstupu do společné místnosti na nás dýchlo kouzlo něčeho nového, krásného. 
V přízemí domu je šest pokojů, společná místnost určená k odpočinku, kuchyň, bezbariérové 
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sociální zařízení a prostor určený pro personál, který nám zde bude po celý den nápomocen. 
Tak nějak podobně to vypadá i v patře, kde budou bydlet další čtyři z nás. Tyto prostory jsou 
podkrovní a vysoce bariérové, a proto jsou i jinak řešené. Společný prostor k oddechu, čtyři po-
koje, kuchyň a sociální zařízení. Šikmé stropy těmto pokojům dodávají zvláštní kouzlo. Součástí 
domu je i zahrada, což je velice příjemné, neboť nám umožňuje relaxaci v přírodě. Ať už třeba 
bude sloužit jen pro posezení u kávy nebo si tam třeba můžeme vypěstovat vlastní zeleninu. 
Kolem dokola panuje klid, krásné prostředí v nás vzbuzuje pocit spokojenosti. Tato cesta spoje-
ná s prohlídkou přestavby chráněného bydlení v Karviné byla naše poslední. Již za pár dní se 
stěhujeme do nového. Takže máme na příštích pár dní o zábavu postaráno. Budeme si balit své 
věci a těšit se na připravovanou změnu, která nás čeká. Změna to sice bude, ale my víme, že 
pracovníci, kteří s námi byli doposud v Bohumíně, budou s námi i v Karviné a kdykoliv budeme 
potřebovat pomoc, budou tam pro nás, tak jak to bylo doposud. Teď už nám jen vzpomínky 
zůstanou … Na dům, který nám byl dlouho domovem a poskytoval nám bezpečí. Na pomoc 
všech pracovníků Domova Jistoty, kteří nám zpříjemňovali bydlení, naplňovali naše životy rados-
tí, pomáhali nám při přípravě k přechodu do chráněného bydlení, plánovali pro nás různé akce 
a jiné, pro nás důležité aktivity. Těšíme se na budoucnost, nezapomeneme na minulost a žijeme 
přítomností. Jsme rádi, že jsme to zrovna my, kteří jsme dostali šanci něco změnit. Věříme, že 
bydlení v Karviné bude pro nás velkým přínosem.

paní J. 
Paní J. se narodila před 55 lety, uživatelkou Domova Jistoty je od roku 1999. Paní J. se 
ve svém životě musela vyrovnat se smrtí syna, který zemřel v dětském věku a později 
s následky nehody, která poznamenala její vzhled. Po dlouhé době strávené v nemocnici 
našla ve svém domě jinou ženu, která žila s jejím manželem a starala se o jejich děti. 
Manžel omezoval její pohyb, nedovolil jí stýkat se s dětmi. Paní J. začala trpět úzkostně 
depresivní poruchou. Po této trpké zkušenosti žila 10 let v Azylovém domě a od roku 
1999 v Domově Jistoty.

V současné době se paní J. připravuje na chráněné bydlení, pracuje v prádelně, po vytr-
valém úsilí svém i sociálních pracovnic má kontakt se svými dcerami. Alespoň trochu se 
přibližuje životu, který by si přála. Znovu prožívá svou roli matky a babičky a to ji po-
vznáší a motivuje k dalším pokrokům, má pro co žít. Přechodem do chráněného bydlení 
jí služba navrací zpět do života. Právo na důstojný život má každý, hodnotu jeho života 
zvyšuje naplnění jeho tužeb a přání.
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poděkování

Děkujeme vedení, pracovníkům a uživatelům příspěvkových organizací Zámek Nová 
Horka a Domov Jistoty za zapojení do tvorby tohoto manuálu a za ochotu podělit se 
o své zkušenosti, poznatky a názory.

Texty zkompletovala Marcela Drotárová, DiS., manažerka projektu.

Manuál byl vytvořen v rámci projektu „Vzdělání jako základ rozvoje sociálních služeb“. 
Tento projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
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Jméno klienta: M. Ž.

1. praní prádla
zaměřit se na:

• obsluhu pračky,
• dávkování prášku.

rizika: neopatrná manipulace s pračkou.
opatření: dohled.

2. vaření
zaměřit se na:

• přípravu studeného jídla,
• vaření podle napsaného receptu.

rizika: manipulace s elektrospotřebiči.
opatření: dohled.

3. nákup
zaměřit se na: 

• plánování nákupu,
• sestavení jídelníčku,
• přípravu jednoduchého jídla.

4. hospodaření s penězi
zaměřit se na:

• hospodaření s penězi (jak má ušetřit, jak správně s penězi nakládat).

5. Úklid bytu
zaměřit se na:

• udržování pořádku,
• mytí WC a koupelny,
• vysávání a obsluhu vysavače (nácvik v zařízení mimo Domeček).

příloha č. 1
plán nácviku
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příloha č. 1 – plán nácviku

Nácvik dovednosti spojené s úklidem proběhnou v zařízení i na Domečku dle potřeb 
a možností.

6. vstávání
zaměřit se na:

• přípravu snídaně,
• výběr vhodného oblečení,
• odchod na Domeček ve správný čas,
• zabezpečení svého pokoje před odchodem na Domeček,
• zamykání.

Nácvik (mimo ranní hygienu) bude probíhat na Domečku.
opatření: kontrola zadaných úkolů

7. hygiena
zaměřit se na:

• ranní i večerní toaletu,
• výměnu spodního prádla, převlékání se,
• důslednost v intimní hygieně,
• používání dámského deodorantu, holení.

8. volný čas
• převážnou část dne se zapojuje do denních aktivit, potřebuje podporu při zorga-

nizování volného času (ráda plete).

9. léky
• v kompetenci zařízení.

10. lékaři
• v kompetenci zařízení,
• doprovody k lékařům budou řešeny pracovníky PSS, asistenční službou nebo 

dobrovolníky.

11. cestování
• naplánování cesty,
• vyzvednutí příslušných dokladů,
• zakoupení jízdenky, vědět, do kterého autobusu má nastoupit a kde vystoupit,
• zareagovat na případné problémy v cestování, vědět, kde se má v případě problé-

mu informovat.
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příloha č. 1 – plán nácviku

rizika: nastoupení do špatného autobusu.
opatření: zatím nácvik s doprovodem.

12. bezpečné používání doMácích spotřebičů

zaměřit se na:
• vysavač,
• žehličku,
• pračku,
• sporák,
• rychlovarnou konvici.

Nácvik bude probíhat na Domečku.

rizika:
• úraz elektrickým proudem,
• úraz při neopatrné manipulaci (popálení, opaření),
• poškození spotřebiče.
opatření: dozor.

Dále jsou v plánu zaznamenány zápisy z nácviku. Ukázka je uvedena v kapitole 3.6.1 Nácvik 
domácích prací, strana 42.



65

Jméno: Z. H., věk: 53 let

1. co Je důležité při přechodu zachovat

návrh klíčového pracovníka:
• zachovat možnost uchování víry a návštěvu kostela,
• zachovat kontakt se rodinou,
• zachovat kontakt s knihovnou pro nevidomé se sídlem v Praze,
• zachovat možnost aktivizace – ruční hraní na Casio.

návrh klientky:
• chce bydlet sama, raději by bydlela v bezbariérovém bytě bez spolubydlící,
• chce mít zachovanou možnost nákupu s doprovodem,
• přání navštěvovat SONS.

2. rizika

• rizika pramení z neznámého prostředí, jelikož klientka je nevidomá,
• občas trpí nečekanými epileptickými záchvaty,
• nákupy – možnost zneužití finančních prostředků (nutnost doprovodu).

3. plán klíčového pracovníka – co by se Měl 
 klient naučit

Naučit se používat při chůzi slepeckou hůl, naučit se odhadnout potřebu odpočinku,  
naučit se plánovat nákupy, naučit se základním postupům při ovládání domácích spo-
třebičů.

dotazník samostatnosti klienta: (co je cílem nácviku) zvládnout základní 
manipulaci s pračkou a věšení prádla, skládání věcí.

příloha č. 2
plán přechodu
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příloha č. 2 – plán přechodu

a) praní prádla
• prádlo si dokáže měnit zcela samostatně i sama se obléká,
• vzhledem k tomu, že je nevidomá je nutné používání různých pomůcek a znaků 

– zvládá v rámci svých možností.
cíl: bezpečně zvládnout alespoň základy.

b) vaření
• vaření bylo vzhledem k náročnosti a bezpečnosti práce zohledněno a zaměřilo 

se spíše na nácvik namazání pečiva, na rozkrojení potravin a na pomocné  práce 
při přípravě jídla,

• pozná některé základní potraviny dle vůně či tvaru.
cíl: zvládnout orientaci v kuchyňce – nesmí se měnit místa uložení potravin a dělat větší 
přesuny věcí v prostoru kuchyně.

c) nákup
• nákupy pouze s doprovodem, který ji podporuje při výběru zboží, dokáže sa-

mostatně spočítat cenu nákupu, k rozeznávání peněz je nutno používat speciální 
pomůcky (peněženku),

• donese a dokáže si vyžádat doklad o nákupu (kontrola zpětná je prováděna in-
struktorem).

cíl: naučit Z. pracovat se speciální peněženkou, aby nedocházelo k zneužívání jejích 
financí.

d) hospodaření s penězi
• podán návrh na úpravu kapesného – nyní může hospodařit s částkou 50 Kč.

e) Úklid bytu
• zvládá jen některé úkony – vysypání koše, vytírání, tady je nutná výborná znalost 

prostoru a podpora asistenta, která je nutná i při dalších činnostech zaměřených 
na úklid.

f) vstávání
• vstává zcela samostatně,
• občas si lehne i přes den, ale je to spíše ojediněle.

g) hygiena
• hygienu zvládá zcela samostatně včetně mytí vlasů, pomoc potřebuje pouze 

s úpravou nehtů a úpravou obočí.
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příloha č. 2 – plán přechodu

h) volný čas
• nepotřebuje organizovat,
• z aktivizačních činností ji baví ruční práce – pletení.

i) léky
• léky užívá pouze pod kontrolou.

j) lékaři
• zprostředkovat komunikaci a zajistit doprovod.

k) cestování
• zvládá zatím pouze s asistencí,
• v cizím prostředí se špatně orientuje, důvodem je nevidomost,
• nutnost použití slepecké hole.

l) bezpečné používání domácích spotřebičů
• zatím má málo zkušeností, proto je nutný dohled.

m) krizová situace
• řešení krizových situací je závislé na tom, jestli postižená osoba dokáže komu-

nikovat, pak je Z. schopna přivolat pomoc, nebo zdali Z. dokáže správně odhad-
nout danou situaci,

• umí požádat o pomoc i neznámé osoby.

4. plán klienta (přání)

• jak si představuje život v novém domově,
• jak bude trávit běžný den.

představa trávení dne v nové službě:
• vyjadřuje se k tomu slovy, že konkrétní představu nemá a je to pro ni těžké popsat.

co nového by si přála v nové službě:
• chce chodit do kostela, aby to nebylo daleko, 
• najít si přátele a lidi, kteří mají stejné postižení (nevidomí lidé).
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co by se chtěla klientka naučit, než přejde do nové služby:
• chtěla by se lépe orientovat ve vaření s podporou asistenta, se zaměřením na pří-

pravu nevařených jednoduchých jídel,
• má přání naučit se spolehlivě prát prádlo.

5. lékaři a zdravotní ÚdaJe

• PP: VZP
• Dieta č.3
• Nevidomá, používá slepeckou hůl.
• Chronická bolest pohybového aparátu (masáže, léky na bolest).
• Sledována pro epilepsii, vedena roční karta – záznam záchvatů.
• Používá ortopedickou obuv.

• Oční ambulance,
• zubní ordinace,
• gynekologická ambulance,
• obvodní lékařka,
• psychiatrické konzultace,
• neurologická ambulance.

příloha č. 2 – plán přechodu
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hygienické návyky

• samostatnost při čištění zubů,
• umývání rukou po toaletě,
• pravidelnost koupání a sprchování,
• holení, depilace, výměna spodního 

prádla.

sebeobslužnost

• výběr vhodného oblečení přiměře-
ně dle počasí,

• příprava nádobí, stolování – pří-
prava,

• umývání nádobí po jídle,
• úklid koupelny a WC.

samostatnost

• utírání prachu,
• vysávání koberce,
• péče o pokojové rostliny,
• péče o domácí zvířata,
• práce na zahradě,
• převlékání lůžkovin,
• úklid skříní,
• manipulace s telefonem nebo 

mobilem.

péče o osobní prádlo

• roztřídění prádla,
• uložení prádla do pračky,

• praní prádla,
• věšení prádla,
• žehlení prádla,
• skládání prádla,
• uložení prádla do skříně.

návaznost na další zdroje

• znalost lékařů a zdravotnických 
zařízení,

• pravidelná péče o vlasy – kadeřník,
• nastavení denního režimu dne dle 

vlastních potřeb,
• práce na počítači (práce s internetem),
• samostatnost při vyhledávání 

nových služeb.

vyřizování osobních záležitostí

• orientace na městském úřadě, 
poště atd.,

• samostatnost při sestavování dopisu,
• modelové řešení různých situací.

příprava a užívání léků

• samostatná příprava léků na den,
• pravidelné užívání léků,
• znalost svých užívaných léků,
• uvědomovat si důležitost užívání léků,
• dbaní o svůj zdravotní stav,
• modelové řešení různých situací.

příloha č. 3
oblasti nácvikových
činností
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příloha č. 3 – oblasti nácvikových činností

Manipulace s pračkou

• nastavení vhodného programu dle 
druhu prádla,

• nasypání přiměřeného množství 
pracího prášku,

• nalití přiměřeného množství aviváže,
• kontrola puštění vody,
• puštění a vypnutí pračky.

  
Manipulace s myčkou

• nastavení vhodného programu,
• nasypání přiměřeného množství 

pracího prášku,
• kontrola filtru a ostatních funkcí 

myčky,
• správné uložení nádobí,
• kontrola puštění vody,
• puštění a vypnutí myčky.

Manipulace se sporákem

• zapálení a vypnutí hořáků 
(i v troubě),

• opatrnost při manipulaci s horkým 
nádobím,

• čištění sporáku a trouby.

Manipulace se spotřebiči

• seznámení se návodem k použití,
• procvičování samostatnosti při 

používání el. spotřebičů,
• údržba elektrických spotřebičů.

Manipulace s penězi

• přehled o aktuálních cenách v ob-
chodní síti,

• hospodaření s momentálním 

finančním obnosem,
• samostatnost při drobných náku-

pech,
• výběr nákupu dle důležitosti a mo-

mentální finanční částky.

samostatný pobyt venku

• znalost dopravního značení a pra-
videl silničního provozu,

• znalost důležitých telefonních 
čísel,

• orientace v aktuálním místě byd-
liště,

• komunikace s cizími lidmi,
• navazování kontaktu s okolím.

cestování

• samostatnost při nákupu jízdenky,
• orientace v jízdních řádech,
• orientace v dopravě.

vaření

• sestavení jídelníčku dle finančních 
možností,

• výběr surovin dle důležitosti 
a dané finanční částky,

• rozeznání surovin a masa (vepřo-
vé, hovězí, kuřecí atd.),

• opracování a zpracování surovin,
• samostatné uvaření, udušení, upe-

čení pokrmu,
• úklid po vaření.
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