
můj
život 
Osobní výsledky 
transformace pobytových 
sociálních služeb – zisky a zkušenosti 
lidí s postižením



Zpracoval: O. s. INSTAND
Autor: Mgr. Martina Chlápková
odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová 
Autorka fotografií: Pavla Herzánová



Tato brožura vznikla v rámci projektu „Podpora procesu transformace 
pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“, 
reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00046. Projekt je financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřednictvín OP LZZ a státního 
rozpočtu ČR.

*Fotografie, které provázejí příběhy v brožuře, vznikly v rámci 
stejného projektu a napříč stejnými zařízeními. jejich autorkou 
je fotografka paní Pavla Herzánová. jsou to fotografie ilustrativ-
ní a jejich aktéři se neshodují s hrdiny našich příběhů. 



  

Obsah

Úvod aneb životní příběh..................................................................................9

Transformační proces v Moravskoslezském kraji......................................11

Příběh chlapce Davida.......................................................................................12

Příběh pana Mirka.............................................................................................19 

Příběh pana Romana.........................................................................................24

Příběh pana Martina.........................................................................................29

Příběh paní Jany a pana Petra........................................................................35

Příběh pana Tomáše.........................................................................................40

Příběh paní Veroniky........................................................................................45

Příběh pana Erika..............................................................................................50 

Příběh paní Ludmily..........................................................................................55

Příběh pana Petra..............................................................................................60 

Příběh paní Dany...............................................................................................66

Příběh paní Lenky.............................................................................................71

Příběh pana Josefa............................................................................................77

Příběh paní Beáty..............................................................................................82

Příběh paní Marie a pana Františka............................................................86

Shrnutí.................................................................................................................91

Slovo závěrem....................................................................................................93

Seznam příspěvkových organizací MSK zapojených do projektu........96

Odkazy..................................................................................................................98



Můj život

| 8 |

 

Úvod aneb životní příběh

Na začátku úvah o vzniku této brožury byla myšlenka zachytit životní 
příběhy osob se zdravotním postižením, které měly možnost v rámci 
transformačního procesu odejít z ústavních služeb do přirozeného 
prostředí. Vzápětí jsme si ale uvědomili, jak složitá záležitost to je 
a začali si klást otázku, zda je vůbec možné na život konkrétního člo-
věka nahlížet z úhlu systematických změn v poskytování pobytových 
sociálních služeb. Inspirací nám byla i výstava fotografií zachycující 
individuální pohled na jedince žijícího „svůj život“ před a po transfor-
maci sociální služby.

Není možné nahlížet na žijícího člověka jako na nějaký předmět, ale 
jako na aktivního tvůrce svého osobitého životního příběhu. V případě 
osob s postižením, které potřebují určitou míru podpory, aby mohly 
žít plnohodnotným životem, jsme spolutvůrci jejich životního příběhu 
i my jako společnost.

Minulost několika desítek let zpět je nám důkazem, že jsme svou roli 
„podporovatelů“ příliš nezvládali. Lidé, kteří se vymykali našim před-
stavám o normalitě, byli většinou izolování na okraj, a to nejen v my-
šlenkách většinové společnosti, ale i fakticky na okraj vesnic či měst, 
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Transformační proces v Moravskoslezském kraji

za zdi bývalých zámků a klášterů. 

Kdo z nás by si přál a dobrovolně se rozhodl žít izolovaně od svých 
blízkých, své rodiny, od míst, které vnímáme jako svůj domov, ať už 
se jedná o konkrétní dům či obec nebo jen oblíbené místo k životu? 

Slovo transformace, ve smyslu sociálním, přináší poselství návratu 
k tomu, co je přirozené, a to je život nás všech ve společné komunitě – 
osob s postižením i bez něj. Společně si můžeme být obohacením jako 
lidé, přestože jsou naše životní příběhy jiné.

Zveme vás k nahlédnutí do konkrétních životních příběhů. Nechť jsou 
i pro vás příležitostí k zamyšlení, uvědomění si životních hodnot či jen 
zastavením ve spěchu všedních dnů. Porozumění osudům lidí s posti-
žením nám může nápomoci v jejich přijetí jako našich spoluobčanů, 
sousedů či přátel. 

Ing. RSDr. Svatomír Recman
náměstek hejtmana kraje

Transformační proces přináší změny v pobytových sociálních službách, 
které umožňují, aby všichni lidé měli stejné příležitosti bez ohledu na 
to, zda jsou zdraví a silní nebo zda mají zdravotní znevýhodnění.

Moravskoslezský kraj se stal prvním krajem v České republice, který 
od roku 2004 proces transformace realizuje jako systémovou změnu 
poskytování sociálních služeb. Tato významná přeměna se doposud 
dotkla více než 320 lidí, v další fázi přinese změnu pro dalších více než 
700 osob. Proto v kategorii „Cena ministra práce a sociálních věcí za 
kreativní přístup k transformaci sociálních služeb“ bylo první místo 
uděleno odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje.

Celkové náklady transformace v Moravskoslezském kraji přesahují 1,5 
miliardy korun a realizováno bude několik desítek projektů.

Ústavy, byť je nazýváme domovem, se tak postupně stávají v Morav-
skoslezském kraji minulostí, vzniknou nová bydlení a sociální služby 
pro lidi s postižením, která v budoucnu budou využívat i lidé, kteří již 
slovo ústav budou znát pouze z historie. S náležitou podporou budou 
lidé s postižením žít v běžných domácnostech, převezmou odpověd-
nost za svůj život, sebe a domácnost tak, jak to dělají ti, kdo v ústa-
vech nežijí.

Mgr. Daniel Rychlik
Vedoucí odboru sociálních věcí
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Příběh chlapce Davida

sledoval okolí, pozoroval cestující. Všechno pro něj bylo nové a moc 
zajímavé. 

Pracovníci kontaktovali Davidovy rodiče hned po jeho příchodu do 
domova. 

„Vždy, když nám přijde dítě s nařízenou ústavní výchovou, se snažíme 
co nejdříve kontaktovat jeho rodiče a nabízíme jim pomoc při řešení 
této situace,“ uvedla sociální pracovnice domova. Dále doplnila: „Je pro 
nás opravdu důležité, aby věděli, že mají možnost získat dítě do své 
péče a my jsme připraveni jim pomoci.“

Rodiče měli velký zájem o to, aby byla u Davida i jejich druhého syna 
zrušena ústavní výchova a děti byly svěřeny zpět do jejich péče. První 
návrh k soudu si podali již v době, kdy byly obě děti v dětském centru. 
Soud v té době vyhodnotil, že stále nejsou připraveni se o své děti 
starat a podmínky pro převzetí dětí zpět do jejich péče nebyly dosud 
naplněny. Velkým argumentem byly především špatné bytové podmín-
ky. Návrh byl soudem zamítnut.

David je malý chlapec, který neměl svůj start do života vůbec lehký, 
ale pak se díky lidem, kterým nebyl jeho osud lhostejný, dostal zpět 
ke svým rodičům, kam patří všechny děti. Věříme, že se tento příběh 
stane inspirací i pro další pracovníky v sociálních službách a nejen 
pro ně, ale pro všechny, kteří mohou svým přístupem a snahou takto 
pozitivně ovlivnit život dalších dětí, které nyní žijí mimo svou rodinu. 

David byl i se svým bratrem na základě předběžného opatření soudu 
odebrán rodičům a umístěn v dětském centru. Soud pak nařídil obě-
ma sourozencům ústavní výchovu. Po nějaké době ale došlo k tomu, 
že byli sourozenci rozděleni. David byl z důvodu svého zdravotního 
postižení umístěn v roce 2006 v domově pro osoby se zdravotním po-
stižením a jeho bratr zůstal v dětském centru. 

V té době byly Davidovi tři roky. Pracovníci vzpomínají, že se po pří-
chodu do domova velice rychle adaptoval. Reagoval kladně nejen na 
nové prostředí, ale také na děti i dospělé, se kterými přišel do styku. 
Přistěhoval se do méně početné skupinky dětí, které byly blízké jeho 
věku a potřebovaly jako on cílenou individuální péči a podporu. 

Pracovníci se hned od počátku u Davida zaměřili na budování základ-
ních sebeobslužných návyků. Pro podporu rozvoje jeho dalších schop-
ností navázali spolupráci s odborníky mimo domov, kam ho pravidelně 
doprovázeli. Mimo jiné navštěvoval také logopedii, kde společně pra-
covali na zlepšení jeho komunikačních dovedností. 

V pěti letech začal David chodit do školy. Po dohodě s rodiči a speciál-
ně pedagogickým centrem byl zařazen do přípravného stupně základ-
ní školy speciální, především proto, aby měl příležitost potkávat další 
děti svého věku i mimo domov, kde bydlel. 

V roce 2008 přešel David do jiné školy, která více odpovídala jeho po-
třebám. To bylo pro něj velké dobrodružství, protože do ní začal jezdit 
autobusem s doprovodem pracovníka služby. Během jízdy s nadšením 
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Pracovníci vzpomínají: „Při návštěvách jsme se také dozvídali, jak se 
rodiče snaží vytvořit pro své děti takové podmínky, aby nebyly ná-
mitky ze strany úřadů a ani soudu k tomu, že by se nemohli o své 
děti starat. Měli jsme radost společně s nimi, když nám třeba říkali: 
‚Už máme opravené zdi, aby tam neopadávala omítka, a budeme celý 
byt znovu malovat!‘ Nebo při další návštěvě nám s nadšením řekli, že 
se jim podařilo sehnat kuchyňskou linku a další vybavení bytu. ‘Už 
máme připravené postele do pokojíčku, aby u nás mohli kluci i spát,‘ 
dozvěděli jsme se při jedné z návštěv.“

Stále však před nimi byla dlouhá cesta. Rodiče se společně s Davidem 
pravidelně účastnili lékařských vyšetření v odborných ambulancích, 
kam je provázel i pracovník domova, aby se seznámili se zdravotním 
stavem Davida a dovedli si představit, co budou muset v budoucnosti 
sami zařizovat a zvládat. Začali kontaktovat také školu, kam David 
chodil, aby se připravili i na školní rodičovské povinnosti.

Rodiče z toho byli nešťastní. Při jedné z návštěv řekli sociální pracov-
nici: „Víte, my strašně chceme, abychom měli naše děti u sebe,  máme 
je rádi a chceme se o ně starat. Ale soud nám to zase zatrhne.“ Právě 
proto, že rodiče opravdu toužili po tom mít děti u sebe, jim byla nabíd-
nuta pracovníky domova další podpora, která měla zajistit především 
to, aby se dokázali zapojit do péče o své děti a vnímat jejich potřeby. 
To však vyžadovalo určité úsilí a odhodlání nejen na straně pracovníků, 
ale hlavně na straně rodičů. 

Z počátku byla snaha rodičů málo intenzivní a nepravidelná. Pracov-
níci neustále zdůrazňovali, že nestačí pouze občas přijít na návštěvu. 
Je nezbytné, aby Davida vídali pravidelně. 

V té době začala Davida navštěvovat také jeho babička, která velmi 
vítala snahy vrátit Davida zpět rodičům. 

Pracovníci domova věděli, že je nezbytné zapojit do podpory rodičů co 
nejvíce různých subjektů. Rodiče se obrátili na občanské sdružení, kte-
ré působilo v místě jejich bydliště a nabízelo pomoc i jiným rodičům, 
kteří se snažili získat zpět své děti. 

V této době byla rovněž navázána intenzivní spolupráce s oddělením 
sociálně právní ochrany dětí v místě bydliště rodičů. Všichni zúčastně-
ní se setkávali na schůzkách, kde si vzájemně sdělovali své zkušenosti, 
postřehy a návrhy, které měly přispět k tomu, aby se rodiče naučili 
správně o své děti pečovat a vytvořili pro to také dobré podmínky 
bytové, finanční i sociální. Rodiče museli přijmout fakt, že je to dlouhý 
a složitý proces a je nutné obrnit se trpělivostí.

Plánované návštěvy rodičů pokračovaly, pracovníci na ně pečlivě Davi-
da připravovali. Učil se, kdo je jeho maminka, tatínek, bratr a babička. 
Společně s rodiči vytvořili pracovníci album fotografií, se kterým David 
pracoval. 
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očí slzy, když se David rozběhl ke své mamince a vítal ji s radostným 
voláním „Maminka!“, a naopak špatné pocity, když se David od mamin-
ky vracel zpět do domova a nechtěl od ní odejít. Byly to pro všechny 
moc těžké chvíle. 

O to víc nás to všechny motivovalo do další práce, aby se vše poda-
řilo a David neměl svou maminku jen na omezenou dobu. Postupně 
se pobyt Davida mimo zařízení prodlužoval, vždy po čtrnácti dnech, 
jak dovolovaly zákony, aby dítě mohlo jednou zůstat u svých rodičů 
nepřetržitě. Rodiče tak měli možnost plně se o dítě starat a poznávat 
a řešit všechny problémy, které to s sebou neslo. 

Rodiče Davida dále využívali podporu občanského sdružení, které jim 
pomáhalo zařizovat vše potřebné na úřadech, najít nové bydlení, za-
jistit lepší práci.  

Dozrál čas znovu podat návrh k soudu k zahájení řízení o zrušení 
ústavní výchovy u Davida a jeho bratra. Soud začal činit kroky k mož-
nému návratu obou bratrů domů. O vyjádření požádal také pracovníky 
domova, kde David bydlel. Pracovníci vyprávějí: „Byli jsme velmi rádi, 
že v té době jsme mohli žádost rodičů plně podpořit.“

V roce 2008 nastal konečně čas, aby rodiče dostali možnost být s Da-
videm sami, bez přítomnosti pracovníka a mimo domov. 

Rodiče tento návrh přivítali. Společně se podařilo přesvědčit i sociální 

pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí, která měla Davida 
a jeho bratra na starosti. Měla obavy, ale přistoupila na to, že návštěvy 
Davida v domácnosti rodičů budou z počátku jen krátké a pokud bude 
vše v pořádku, budou se postupně prodlužovat. 

Rodiče začali brát Davida na procházky, potom domů na jeden den, 
na víkend, na delší dobu v době prázdnin. David se vždycky na rodiče 
moc těšil. Ještě dnes pracovníci vzpomínají na to, jak se jim tlačily do 
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Příběh pana Mirka

„Soud na koci roku 2009 rozhodl o zrušení ústavní výchovy Davida 
i jeho bratra a stanovil nad výchovou obou dětí dohled. Na základě 
pravomocného rozsudku soudu byl také ukončen pobyt Davida v do-
mově.“

jak se má David dnes?

Obě děti bydlí u svých rodičů. Pokud rodiče potřebují poradit, vědí, že 
mají možnost se kdykoliv obrátit na pracovníky domova. S Davidem 
i jeho rodiči se pracovníci domova potkávají také ve škole, kterou na-
vštěvuje nejen David, ale také některé další děti z domova. David je 
doma moc spokojený, je vidět, že dělá velké pokroky. 

Co bylo pro úspěšný návrat Davida domů klíčové?

Pracovníci domova zpětně hodnotí, že opravdu důležité bylo to, že 
se do podpory rodičů usilujících o návrat svých dětí zapojily a spo-
lupracovaly všechny zainteresované strany. S rodiči je důležité začít 
pracovat co nejdříve a poskytovat jim po celou dobu potřebnou pomoc 
a podporu.

David byl v domově 3 roky a 8 měsíců. Z toho doba od podání návr-
hu rodičů na zrušení ústavní výchovy k rozhodnutí soudu byla jeden 
rok a sedm měsíců. 

Mirek je přátelský člověk. Lidé, kteří ho znají, si váží jeho ochoty „na-
slouchat“. 
Jeho životní krédo zní: „Nic není nemožné!“

Mirek žil od raného dětství v dětském domově, jeho rodiče se s ním 
nestýkali. Jedna z pracovnic dětského domova vzpomíná: „I dnes když 
Mirka potkám, si vzpomenu, jak ho přivezli k nám do dětského do-
mova. Byl to malý roztomilý chlapec, ke kterému nám společně s jeho 
věcmi přidal pracovník, který ho doprovázel, taky krátkou hadici. 
Když jsem se zeptala, proč mi ji dává, naprosto klidně odpověděl, že 
je na Mirka.“

Z dětského domova byl záhy přestěhován do ústavu sociální péče. Zde 
byl zbaven povinnosti docházet do školy a později také zbaven způso-
bilosti k právním úkonům. Ve společnosti mužů s podobným osudem 
pobýval v ústavu celých dvanáct let.

Mirek o pobytu v ústavu sám říká: „Na začátky vzpomínám jen matně, 
bylo to těžké, ale zvykl jsem si. Až když jsem z ústavu odešel, mohl 
jsem pochopit, co všechno bylo špatně. Určitě jsem se tu ale naučil 
pracovat. Protože jsem byl v hodně věcech samostatný, musel jsem po-
máhat ostatním klukům a pravidelně jsem chodil do dílen. Tam jsem 
se naučil tkát koberce a plést košíky. V ústavu jsme měli taky zvířata, 
o která jsme se starali. Já tu měl svoji kozu, koupil jsem si ji ve vesnici, 
jmenovala se Líza. Ta se pak společně se mnou stěhovala do chráně-
ného bydlení. Musím říct, že jsem tu měl taky hodně kamarádů. S ně-
kterými se potkávám na pivku i dnes. O co jsem v ústavu ale přišel, 
to je škola. Nechodil jsem do školy a nenaučil jsem se číst ani psát.“

V roce 1999 vzniklo v obci nedaleko domova, kde Mirek bydlel, nové 
chráněné bydlení. Nabídka volných míst přišla i do Mirkova ústavu. 
Byli vybráni první vhodní klienti, Mirek mezi nimi ale nebyl. Pracovníci 
chráněného bydlení se o něm a o dalších, kteří by velmi rádi z ústavu 
odešli, dozvěděli právě od jejich přátel z ústavu. 
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Mezi prvními, kteří odešli do chráněného bydlení, byl Mirkův nejlepší 
přítel Milan, který den co den chodil za vedoucí bydlení a vyprávěl jí 
o Mirkovi, který by rozhodně moc rád šel bydlet za ním. Tak to trvalo 
asi dva měsíce. Vedoucí chráněného bydlení nakonec podlehla a do-
mluvila si setkání s ředitelem ústavu, kde Mirek bydlel. Proběhlo také 
jednání s opatrovníkem Mirka, v té době to byla jedna z pracovnic 
ústavu. Stěhování byla nakloněna. Psal se rok 1999 a Mirek se po něko-
lika návštěvách v chráněném bydlení stěhoval za svými kamarády. Stě-
hování to nebylo jednoduché. Mirek si kromě svých osobních pokladů, 

které za dobu pobytu v ústavu 
nashromáždil, stěhoval i svou 
kozu Lízu. Bydlení se tedy při-
pravovalo nejen pro něho, ale 
bylo třeba zajistit také chlívek 
pro Lízu. V té době bylo Mirko-
vi osmnáct let.

V chráněném bydlení se veli-
ce rychle osamostatnil, naučil 
se výborně vařit. Mirek vzpo-
míná: „V chráněném bydlení 
jsem se hodně naučil. Hlav-
ně hospodařit s penězi, vyjít 
z toho, co člověk má. Taky do-
držovat pravidla. Až tady jsem 
si uvědomil, že je dobře dělat 
to, na čem se člověk domluví. 
To bylo asi pro mě to nejtěžší! 
Fakt dost se se mnou asistenti 
natrápili.“

Velmi brzy poté, co nastoupil 
Mirek do chráněného bydle-
ní, začali pracovníci řešit jeho 

školní docházku. Mirek byl zbaven povinnosti docházet do školy, ve 
zprávě z pedagogicko-psychologické poradny, která prováděla šetření, 
je uvedeno: „Rozhodnutí zbavit M. K. povinnosti školní docházky pro-
spěje jeho dalšímu optimálnímu vývoji.“ Neprospělo. Přestože Mirek 
dokázal opravit jednoduché domácí spotřebiče, velice rychle zvládal 
obsluhy složitých přístrojů, neuměl číst. Po jednání se základní školou 
speciální v nedalekém městě, vstřícnému postoji ředitele školy a úřadů 
byl v září roku 2000 zařazen do 1. ročníku pomocné školy. Úspěšně 
absolvoval povinnou základní školní docházku a nastoupil na odborné 
učiliště, kde se po třech letech vyučil kuchařem.

V roce 2005 odešel Mirek s první skupinou klientů do bytů v nedale-
kém městě v rámci programu podpory samostatného bydlení. 
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jak tedy žije mirek dnes?

Poté, co neúspěšně hledal práci v oboru – jeho sen je pracovat jako 
kuchař v nějaké pěkné restauraci – získal v roce 2008 pracovní smlou-
vu v zahradnictví na chráněném pracovním místě, kde pracuje dosud.

Službu podpora samostatného bydlení ukončil v roce 2010 a od té 
doby nevyužívá žádnou sociální službu. V roce 2009 mu byla částečně 
navrácena způsobilost k právním úkonům.

Dnes bydlí Mirek společně se svojí přítelkyní v pronajatém bytě ve 
městě a v říjnu 2012 se mu narodila dcera Barborka.

V létě 2012 se poprvé potkal se svojí sestrou a bratrem, které vyhledal 
sám, pomocí internetu. Teď má to, co říká, že mu asi chybělo nejvíce 
– svoji rodinu. 

V čem je jeho život za branami ústavu jiný? Sám říká: „Život venku 
není lehčí, chvíli je hůř a chvíli je zase lépe – v tom je jiný! V ústavu 
byl každý den stejný! Teď konečně vím, jaký je život ve skutečnosti!“

Mirek je způsobilý k životu.
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Příběh pana Romana

Romana kontaktovala, aby zjistila, zda má ještě zájem do ústavu odejít. 

Společně se strýcem se jeli do zařízení podívat. Prohlédli si celý domov, 
vyslechli si potřebné informace o životě v zařízení a podmínkách při-
jetí. Roman věděl, že má před sebou opět volbu bez možnosti výběru 
(stejně jako při volbě, čím se vyučí), a rozhodl se do domova nastoupit. 
Termín byl určen na červenec.

Přechod z domácího prostředí do domova byl pro Romana velká změ-
na, těžce si zvykal na nové prostředí. Působil samotářsky, málo komu-
nikoval jak s klienty, tak s pracovníky. Postupem času si začal vybírat 
klienty i pracovníky, se kterými byl ochotný vůbec mluvit. 

Mezi ním a ostatními klienty však stále častěji docházelo k rozepřím, 
neshodám a hádkám. Pro Romana bylo nepřijatelné smířit se s tím, 
že je stejným klientem služby jako ostatní obyvatelé doma, kteří měli 
převážně mentální postižení. Stále více si uvědomoval, že do takového 
domova nepatří. 

Roman je mladý, třicetiletý muž od dětství upoutaný na invalidní vo-
zík. 

Dětství prožíval se svým otcem, matka o něho nikdy nejevila zájem. 
Poté, co mu v roce 1992 zemřel otec, starala se o něho jeho babička. 
Roman má ještě bratra Jiřího, který je v pěstounské péči.

Ve svých osmi letech nastoupil Roman do základní školy pro děti s tě-
lesným postižením. Start do školy zvládl velmi dobře, ve druhé čás-
ti roku se mu už tolik nedařilo. Po prázdninách byl proto přeřazen 
do základní školy speciální pro děti s tělesným postižením. Po jejím 
ukončení pak jeden rok navštěvoval odborné učiliště pro mládež s tě-
lesným postižením. Na výběr byly pouze brašnářské a sedlářské práce. 
Následně nastoupil do tříleté praktické školy se zaměřením na péči 
o rodinu a vedení domácnosti. Školu ukončil závěrečnou zkouškou 
s vyznamenáním.

V té době se o Romana starala jeho babička. Roman měl potřebné zá-
zemí a blízkého člověka, jediného, který mu zůstal a měl ho rád. V roce 
2006 babička zemřela a Roman zůstal úplně sám. 

V té době mu vstoupil do života jeho strýc, který vzal Romana k sobě. 
Žil v rodinném domku na malém městě. Strýcův dům však nebyl uzpů-
soben pohybu na invalidním vozíku, chyběly nejen bezbariérové vstu-
py, ale taky ochota a možnosti dům potřebám Romana upravit. 

Strýc začal hledat vhodné zařízení, kde by mohl Roman bydlet. Spo-
lečně podali v roce 2006 žádost do ústavu sociální péče, který jim 
doporučili na úřadě.

Vzhledem k tomu, že kapacita zařízení byla v té době naplněna, byla 
Romanova žádost zařazena do dlouhého pořadníku čekatelů. 

V roce 2008 se místo konečně uvolnilo a sociální pracovnice zařízení 
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V rámci nácviku pracovních 
činností začal Roman pravidel-
ně docházet na recepci správní 
budovy celého zařízení, kde měl 
na starosti přepojování telefo-
nů, otevírání brány a navigová-
ní příchozích návštěv k přísluš-
ným pracovníkům. 

Pro Romana to byla velká změ-
na k lepšímu, přesto stále čas-
těji pracovníkům sděloval: „Chci 
mít svůj pokoj nebo malý byt, 
kde bych byl sám. Chtěl bych 
taky svou pračku, ledničku, 
vlastní nábytek a moc bych si 
přál mít ve svém bytě balkon.“ 
Velice také toužil po přítelkyni, 
se kterou by se navštěvovali. 

Roman začal uvažovat o změně, 
věděl, že uskutečnit svá životní 
přání v domově je nemožné. 

Svoji situaci, představy a přání 
probíral s pracovníkem domova, stále častěji v jejich rozhovorech pa-
dala možnost vrátit se zpátky ke strýci. Tato možnost se však jevila 
značně nereálná, strýcův dům byl stále pro Romana bariérový. 

Roman proto podal žádost do jiného zařízení, opět do domova, opět 
byla jeho žádost zařazena do pořadníku čekatelů. Historie se opakova-
la. To byl pro Romana impuls odhodlat se řešit svoji situaci jinak. Po 
poradě s pracovníkem domova sestavili společně plán, který popisoval, 
co je vše třeba udělat proto, aby mohl Roman bydlet v domku se svým 

Pracovníci domova začali tuto situaci řešit. Zjišťovali, jaké má Roman 
zájmy, co mu vadí, co by ještě potřeboval. Přestože byl Roman imo-
bilní, zvládal spoustu věcí udělat sám, ať už v rámci hygieny, nebo 
sebeobsluhy. Pracovníci domova mu proto nabídli, zda by nechtěl pře-
jít do chráněného bydlení s mnohem větší mírou zodpovědnosti za 
péči o sebe a o domácnost. Roman nabídku rád přijal a ve spolupráci 
s pracovníkem, který mu byl určen, se začal připravovat na přechod 
do chráněného bydlení. Začal s nácvikem některých sebeobslužných 
činností, přípravy jídla, nákupu potravin dle své potřeby. 

Poté, co nácvik úspěšně absolvoval, přešel do chráněného bydlení, kte-
ré bylo rovněž v areálu zařízení. 
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Příběh pana Martina

strýcem. Pak pozvali strýce na návštěvu a Roman mu řekl, jak moc by 
si přál být s ním doma. Popsal mu všechna svoje přání, představy, zá-
jmy a potřeby. Strýc si vše vyslechl, stěhování Romana k němu domů 
byl nakloněn. 

Problémem však stále zůstávala bariérovost jeho domu. Dohodli se na 
tom, že strýc provede stavební úpravy na domku a až bude vše hotové, 
může se Roman přestěhovat. 

Během půl roku nechal Romanův strýc vybudovat bezbariérový pří-
stup do domu a připravil vše tak, aby se mohl Roman nastěhovat. 

Pan Roman se odstěhoval ke svému strýci v červnu 2010, po téměř 
dvou letech života v pobytovém zařízení.

Pan Martin se narodil v roce 1981 a doma s rodiči bydlel až do svých 
čtyř let. Rodina, která vychovávala ještě jedno dítě, nedokázala péči 
o dítě s těžkým mentálním postižením a dalšími „komplikacemi“ za-
bezpečit, a proto se rozhodla na doporučení pediatra umístit syna do 
ústavního zařízení. 

Martin se tedy stěhuje do zámku, jehož majitelem se v roce 1945 stal 
stát a od roku 1957 se zde začaly poskytovat sociální služby v různých 
podobách. V devadesátých letech minulého století zde byl ústav soci-
ální péče až s kapacitou sto šedesát osob. 

Pracovníci příběh pana Martina popisují od roku 2006, kdy mu bylo 
dvacet pět let. V té době byla kapacita zámku snížena na devadesát 
klientů. Bydleli zde jen samí muži ve věku od devíti do padesáti šesti 
let. Klienti byli rozděleni podle míry své samostatnosti do pěti domo-
vů. V pátém domově bydlel i pan Martin společně s ostatními dvaceti 
třemi převážně imobilními klienty. Obýval třílůžkový pokoj, který byl 
průchozí mezi denní místností a dalším pokojem pro pět klientů. 

Pracovníci vzpomínají, že většinu dne trávil Martin v dřevěné ohrádce 
o rozměrech 2x2 m, která byla vyložena matrací a vysoká asi 1,5 m. 
Dodávají: „Opatření bylo realizováno z toho důvodu, že Martin při 
volném pohybu v prostorách domova shazoval všechny věci a přede-
vším pojídal řadu nepřijatelných předmětů. V ohrádce se pak choval 
velmi klidně, nekřičel, hrál si s tím, co měl zrovna k dispozici, ocucával, 
okousával většinou gumové hračky a balónky.“

Martin uměl velmi dobře a hlasitě dávat najevo své pocity a potřeby. 
Pokud byl spokojený, dával to najevo smíchem a nelibost vyjadřoval 
hlasitým křikem a tím, že si velmi bolestivě ubližoval. Pracovníci vzpo-
mínají, jak se Martinovi na zakázku šilo oblečení (kombinéza), kterou 
si nemohl sám svléci. „Jednalo se o kombinézu na míru, která byla 
z jednoho kusu a měla zip na zádech. Ušití takové kombinézy nebylo 
nejlevnější a také bylo potřeba vynaložit značné úsilí v sehnání švad-
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leny, která musela klienty poměřit, aby vše dobře padlo. Kombinéza 
se šila z pevné látky nebo manšestru,“ vzpomínaly pracovnice služby. 
Proč Martin takovou kombinézu potřeboval? Nedokázal si ji sám sun-
dat, protože vše, co si dokázal vysvléci, to také dokázal sníst. 

Podmínky v ústavu v té době neumožňovaly zajistit klientům osobní 
asistenci, na dvacet dva uživatelů byli přes den jen dva pracovníci 
v přímé práci. Pokud byla možnost, pracovníci Martinovi poskytovali 
oporu při procházkách v prostorách zařízení nebo venku po zahradě. 
Procházky měl Martin moc rád. Návrat do ohrádky pak nesl velice těž-
ce. Pracovníci vzpomínají, že Martin a ostatní klienti z jeho domova se 
na „čerstvý vzduch“, na zahradu, dostali tak jednou týdně. 

Všechny Martinovy aktivity, kromě procházky, probíhaly v té době 
v ohrádce – krmení, převlékání, hraní. Martin byl zcela izolován od 
lidí i od podnětů, které by pro něho byly motivující a mohly rozvíjet 
jeho schopnosti a dovednosti.  

Pracovníci dodávají: „Z nedostat-
ku podnětů Martin hned vše drapl. 
Pokud měl pracovník řetízek, byl 
stržen. Někteří pracovníci měli 
z Martina strach, aby je nepíchl 
do očí. Při čištění zubů kousal do 
prstů. Jeho chůze byla velmi ne-
stabilní, měl ochablé svaly na no-
hách.“ 

Martin na noc nedostával do 
ohrádky přikrývku, ani polštář. 
Vše vždy rozkousal a pomalu po-
jídal. 

Kdy se martinova situace za-
čala měnit?

Sociální pracovnice domova vzpo-
míná, že prvním impulsem byla 
návštěva z Kanceláře veřejného 
ochránce práv. Říká: „Po této ná-
vštěvě jsme získali řadu podnětů 
a návrhů opatření k nápravě za-
vedených pravidel, které omezo-
valy naše klienty v jejich právech.“

Martinova situace se postupně měnila také přestěhováním domova 
do provizorních prostor. „Byla to pro nás výzva, ale vše potřebovalo 
mít svůj čas. První půlrok v nových prostorách byl nastaven na adap-
taci všech klientů, potřebovali se seznámit s novým místem, novými 
podmínkami a taky novými příležitostmi,“ dodává sociální pracovnice. 

V novém, dočasném domově byl Martin ubytován na pokoji ještě s jed-
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ním klientem. „Ohrádka“ se sem přestěhovala společně s ním. Martin 
v ní však pobýval jen nezbytně nutnou část dne a také během noci. 
Pracovnice domova dodává: „Společně s Martinovou klíčovou pracov-
nicí jsme mu začali budovat vlastní pokoj.“ Přibližně po půl roce se 
Martin stěhuje do vlastního pokoje, ohrádka v jeho pokoji získává jiný 
smysl, je umístěna u okna, slouží jako bezpečnostní zábrana.

jak vypadá martinův první samostatný pokoj? 

Martin zde má svou první postel, na zemi pak ještě matraci. Stěny 
jsou obloženy měkkým kobercem, Martin tak nemá možnost „dloubat“ 
zeď. Pokoj je prostorný, barevný, Martin zde má vše potřebné, aby se 
cítil bezpečně a spokojeně. Paní Eva, jeho klíčová pracovnice, dodává: 
„Nastavování změn nebylo vůbec jednoduché. Naráželi jsme hlavně 
na obavy pracovníků. Překážek, proč tato změna nejde, popisovali 
spoustu. Důležité bylo o všem a stále se všemi mluvit. My jsme věděli, 
že změna je nutná, bylo na nás, aby tomu začali věřit i ostatní pra-
covníci.“

Pracovníci postupně vypracovali pro Martina pravidelný denní pro-
gram, kdy převážná část aktivit i stravování probíhá spolu s ostatními 
klienty. 

jaké pokroky martin udělal? 

„Opravdu velké,“ usmívá se pracovnice domova. „S pomocí pracovníka 
pije sám z hrnku, dokáže pokousat malé kousky jídla, dříve měl pouze 
mletou stravu, s malou podporou používá při jídle lžíci. Značné pokro-
ky jsou znát v chůzi, posílily se svaly na nohou a Martin dnes zdolává 
s oporou i chůzi po schodech v obou směrech.“ Paní Eva, Martinova 
klíčová pracovnice, popisuje tyto změny s velkou radostí a jistou pý-
chou v hlase. Dále vypráví, že Martin stále rád chodí na procházky 
a někdy ujde i velký kus cesty. V loňském roce se konečně podařilo 
pracovníkům získat pro Martina invalidní vozík, který je na delší výle-
ty nezbytnou nutností.

V tomto roce jel Martin poprvé vlakem a rovněž poprvé navštívil kino. 
Všechny okolní vjemy přijímá velice pozitivně a je spokojen, pokud 
má kolem sebe spoustu lidí. V tomto roce začal Martin docházet na 
rehabilitace mimo domov. Využívá zde perličkovou lázeň, moc rád má 
také pobyt ve stimulační místnosti, kde se rehabilitační pracovnice 
zaměřuje na masáže nohou. I na těchto aktivitách ho doprovází jeho 
klíčová pracovnice, její přítomnost pro Martina stále znamená jistotu 
a bezpečí. Paní Eva říká: „Ze začátku nebyl tak uvolněný, byl odtažitý, 
teď je vidět, že si tu hodinku požitkářsky užívá.“

Pokroky udělal nejen Martin, ale také jeho rodina. Dříve mu zasílali jen 
balíček o Vánocích a na narozeniny, v posledních letech ho několikrát 
navštívili a jsou mile překvapeni ze změn, které se v Martinově životě 
s podporou pracovníků domova udály.
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Příběh paní Jany a pana Petra

Dovětek...

Ze statistiky domova vyplynulo, že během let, kdy se služba přestěho-
vala ze zámku, se snížil počet pracovníků v přímé péči o čtyři a počet 
obyvatel domova o třicet. Klienti našli nové bydlení buď v chráněných 
bytech, v jiné pobytové službě, někteří se vrátili ke své rodině. 

Pana Martina stěhování do nového bydlení ještě čeká. Bude bydlet 
v nově postaveném domově pro osoby se zdravotním postižením v jed-
né ze tří domácností spolu s osmnácti dalšími klienty. 

Martin se už ale bude stěhovat sám, bez své ohrádky.

Jana je z ústavu nedaleko Ostravy, Petr z chráněného bydlení na opač-
ném konci Moravskoslezského kraje. Chtěli žít jako pár, nikdy předtím 
spolu nebydleli. Do sociální služby podpora samostatného bydlení při-
šli v roce 2011, tedy před rokem. Oba dva mají svého „opatrovníka“, 
Petr je rozhodnutím soudu částečně omezen ve způsobilosti k právním 
úkonům, Jana je zbavena způsobilosti k právním úkonům zcela. Oba 
mají ze strany svých opatrovníků velkou podporu.

Petr s Janou se znají deset let. Petr vzpomíná: „Seznámili jsme se na 
bowlingu v Ostravě, byla to akce, na které se potkali klienti z různých 
ústavů. Já jsem už v ústavu nebydlel, v té době jsem už byl v chráně-
ném bydlení. Večer jsme se všichni sešli na diskotéce a tam jsem Janu 
potkal, tam za mnou prostě přišla.“ Petr pak celých devět let jezdil 
každou sobotu za Janou na návštěvu do ústavu, telefonoval jí. Říká: 
„Někdy se mi podařilo protelefonovat i 2000 Kč měsíčně, moc jsem s ní 
chtěl být, chyběla mi!“ Jana za Petrem na návštěvu jezdit nemohla. 
V domově, kde bydlela, to nebylo možné. 

Díky podpoře svých opatrovníků dostali společně možnost splnit si 
svůj sen a přestěhovat se do bytu v malém městě, který je určen pro 
klienty připravené žít samostatně, pouze s podporou asistenta. Asis-
tent do jejich bytu dochází tak často, jak oba potřebují a jak se s ním 
dohodnou. Sociální služba podpora samostatného bydlení poskytuje 
svým klientům byty se základním vybavením. To Petrovi a Janě velmi 
usnadnilo vstup do jejich společného života.

Dnes, po dvou letech, mají už svou první společnou televizi, satelit, 
pračku, ledničku a mikrovlnku. Do budoucna by si moc rádi pořídili 
také vlastní nábytek. Plánují si uspořit na počítač, v nejbližší době se 
chystají byt podle svých představ vymalovat. Petr ještě dodává, že teď 
se pořizovaly samé potřebné věci do domácnosti, on však sní o velké 
prosklené skříni, kde by mohl vystavit své medaile a poháry, kterých 
má velké množství z doby, kdy aktivně sportoval. Dříve hrával hodně 
fotbal, ale kvůli zdravotním obtížím byl nucen s aktivním sportem 



Můj život Můj život

| 36 | | 37 |

skončit. Vypráví, že díky sportu dostal příležitost navštívit spoustu 
zemí, snad nejdál byl na olympiádě v Pekingu. Medaili si dovezl i z to-
hoto, pro něj největšího sportovního klání. 

Co na změny v jejich životech říká rodina? 

Petr má hodně sourozenců, zná však jen některé z nich. Pravidelně se 
vídá se svým bratrem, dvojčetem, se kterým jsou si neuvěřitelně po-
dobní. Než se Petr odstěhoval do bytu společně s Janou, bydlel s bra-
trem v chráněném bydlení v nedalekém městě. Bratr zůstal: „Má tam 
přítelkyni.“ Na otázku, zda mu kontakt s bratrem nechybí, s úsměvem 
odpovídá, že se snaží pravidelně a často vídat. Dodává, že by se velmi 
rád potkal také se svojí sestrou, která žije v zahraničí. Je znát, že Pet-
rovi na rodině a vztazích s blízkými lidmi opravdu hodně záleží. Jana 
se s nikým ze své vlastní rodiny nepotkává, do rodiny ale už patří, do 
té Petrovy. Pravidelně se navštěvují s bratrem Petra a jeho přítelkyní. 

jak tráví jana a Petr svůj obyčejný den? 

Petr je patřičně hrdý na to, že má placenou práci: „Potřebujeme si 
toho přece tolik pořídit!“ Pracuje v chráněné „Zelené dílně“ ve městě, 
kde spolu s Janou bydlí. Dílna se zaměřuje na recyklaci elektroodpadu, 
Petr zde pracuje jako dělník a pro svoji ochotu kdykoliv a s čímkoliv 
pomoci je mezi svými kolegy v práci velmi oblíbený. Sám říká, že ho 
práce opravdu baví, a jeho velkou starostí je, hlavně aby byla. Říká: 
„Bez práce by to nešlo, já jsem vždycky pracoval.“ Pracovníci, kteří 
Petra znají, dodávají, že už když bydlel v chráněném bydlení, chodil 
hodně po různých brigádách, pracoval třeba i na stavbě. Oceňují, že 
vždycky pracovat moc chtěl. 

Jana sice nemá v současné době placenou práci, rozhodně však neza-
hálí. Několikrát v týdnu dochází do sociálně terapeutických dílen, kde 
nejraději plete košíky a další drobnosti ze světlého proutí. Kromě toho 

také pravidelně využívá služby sociální rehabilitace, kde má možnost 
učit se vše potřebné pro práci v prádelně – pere, žehlí, mandluje. 
S podporou pracovníků také hledá placenou práci. Ráda by pracovala 
třeba v zahradnictví, kam chodí v sezoně už druhý rok na praxi. Ne-
chce nechat tíhu výdělku pouze na Petrovi.

Nejen Petrovi se na Janě líbí, že jednou denně dochází jako dobrovol-
nice pečovatelské služby k jedné starší paní, které venčí jejího psa 
a pomáhá, s čím je třeba. 
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jak se oběma daří zvládat běžné domácí práce a každodenní 
starosti?

Díky svým zkušenostem z chráněného bydlení je Petr pro svou pří-
telkyni Janu velkou oporou. Protože přišla do podpory samostatného 
bydlení přímo z ústavu, musela se co nejdříve naučit všechno, co pro 
jejich společný samostatný život potřebovala, hlavně jak Petr říká – 
uklízení, praní, vaření a pečení. 

Začátky nebyly vůbec jednoduché. „Pořád se máme co se učit,“ říkají 
Petr i Jana. Oba proto rádi využívají podporu asistentů. Vnímají ji jako 
potřebnou jistotu a oporu. 

V čem potřebují nejvíce pomoci? Oba se shodují, že je to především 
v hospodaření s penězi. Mají se svým asistentem dohodu, že dvakrát 
v týdnu dostávají peníze na jídlo a společně si plánují nákupy potravin 
a všech dalších potřebných věcí. Nákupy probíhají také za podpory 
asistentů. Stejně tak si oba chválí podporu při vyřizování dalších zá-
ležitostí, jako je návštěva lékařů nebo v případě Jany třeba návštěva 
kadeřníka. Shodně říkají: „Když si nevíme rady, máme se na koho 
obrátit!“

Petr s Janou si sami plánují volný čas, rádi chodí na všelijaké kulturní 
akce, které se ve městě, kde bydlí, konají. Oba rádi tancují, hrají bow-
ling. Petr se směje: „Při tanci a na bowlingu jsme se přece seznámili.“ 
Hodně také cestují. Ve vlakových i autobusových jízdních řádech se 
Petr orientuje jako málokdo. Petr je sběratel, sám to taky o sobě říká. 
Sbírá staré mince a hrníčky. Ještě v chráněném bydlení psával taky 
básničky. Vyšla mu knížka básní, kterou ilustroval jeho bratr. Společně 
s Janou se starají o morče, které si nedávno pořídili.

Přátelé i známí o nich říkají, že jsou velmi společenští. Doma je zastih-
nete opravdu málokdy. Pokud jen trochu mohou, vyrážejí na společné 
procházky, kam často berou i své přátele na vozíku. V létě společně 
i s asistenty grilují a pořádají různé společné akce. 

Asi před měsícem měli Petr s Janou zásnuby. Byla to pro ně velká život-
ní událost. Snoubenka byla celá v bílém, měla krásnou kytici, kterou jí 
darovali spolupracovníci Petra, nechyběly prstýnky, hosté, slavnostní 
výzdoba ani dobré jídlo. Petr s Janou vše pomáhali organizovat. 

Potkali se díky transformaci.
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Příběh pana Tomáše

Užívá znaky doplněné mluvenou řečí a symboly. 

v domově, odkud přišel, se tomášovi nelíbilo, v novém do-
mově se mu líbí. Proč si to pracovníci myslí? 

Pracovníci, kteří se v současné době o Tomáše starají, vzpomínají: 
„V domově, odkud k nám přišel, bydlelo na pokoji mnohem více klientů, 
u nás má Tomáš pokoj sám pro sebe. Má v něm všechno, co potřebuje 
- postel, stolek s židlí, křesílko, televizi. Ještě nedávno měl i skříň, ale 
protože rád stěhuje nábytek, skříň už neustálé posunování nevydr-
žela.“ Nejdůležitější věcí v pohledu pracovníků však je skutečnost, že 
kromě vhodnějšího bydlení má dnes Tomáš možnost větší samostat-
nosti, rozhodování o sobě a možnostech zapojení do společnosti ve 
svém okolí. 

Tomáš bydlí společně s deseti dalšími klienty v části domova, kde jsou 
umístěny pouze jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pracovníci mají 
dostatek prostoru pracovat s každým  klientem samostatně, věnují se 
jim individuálně. Zdůrazňují, že toto je jistě jedna z věcí, která zásad-
ně přispívá k Tomášově duševní pohodě a spokojenému rozpoložení. 

V  novém domově se Tomášovo chování začalo v krátkém čase mě-
nit. Učí se komunikovat tak, aby ho okolí dobře přijímalo a dokázalo 
mu lépe porozumět. Tomáš se stále více domlouvá pomocí makatonu 
a omezuje doprovodné „hučení“. Učí se také udržovat společensky při-
jatelný odstup od lidí, které tak dobře nezná a omezovat další projevy 
chování, které by mu mohly při kontaktu s lidmi v jeho okolí „uškodit“. 
Tomáš se rád neznámých lidí opakovaně dotýkal, objímal je. Pokud 
v současné době „problém“ tohoto rázu nastane, je Tomáš schopen si 
uvědomit, že něco není správně.

Tomáš se už v bývalém domově naučil číst, psát podle předlohy a čás-
tečně také používat i makaton. V novém domově dbají na to, aby se 
dále vzdělával. Dvakrát týdně navštěvuje školu, kde si doplňuje zá-

Tomáš je velmi aktivní a je rád, když se kolem něj stále něco děje. Moc 
rád píše, jezdí na koni a cestuje. 

Tomášovi je třicet šest let. Do domova přešel před třemi lety z jiného 
domova s „nálepkou“ problémového klienta. V ústavních zařízeních 
strávil celý svůj život. Po té, co fyzicky napadl pracovníka, byl téměř 
deset let v klecovém lůžku. Je zbavený způsobilosti k právním úkonům, 

opatrovníkem je město. Tomáš nemluví, s ostatními lidmi se dohovoří 
pouze pomocí speciálního jazyka makaton a obrázků.

Co je to makaton, který umožňuje Tomášovi domluvit se s ostatními? 
Makaton dává lidem s problémy v komunikaci možnost dohovořit se. 
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Dnes už Tomáš dokáže jít s ostatními do bazénu a „namočit“ se, ales-
poň v mělkém bazénu. Tomáš ví, který z pracovníků je ten, který s ním 
řeší i jeho osobní záležitosti, ví, že má uzavřenou smlouvu, na základě 
které jsou mu služby v domově poskytovány. 

Co je jeho cílem? 

Chtěl by být co možná nejvíce samostatný a dělat si co nejvíce věcí 
sám, bez pomoci asistenta. 

Už dnes si Tomáš pečlivě hlídá svůj klíč od pokoje a učí se pořád nové 
věci – vařit jednoduchá jídla, péct bábovku, podílet se na úklidu svého 
pokoje, skládat si oblečení. Teď se společně s asistentem učí chystat si 
léky. Tomáš ví, kolik léků užívá a pod dohledem pracovníka si je chystá 
do dávkovače na celý týden. 

Tomáš chodí také často nakupovat. Na nákupy ho doprovází asistent, 
který mu pomáhá při výběru a pak také při placení u pokladny. Raději 

kladní vzdělání a dvakrát týdně také chodí do sociálně terapeutických 
dílen.

Dny, kdy má Tomáš „volno“ má velmi rád, může déle spát, ale i v tyto 
dny se společně s pracovníkem věnují procvičování psaní. Psaní je 
činnost, která rozhodně patří mezi ty oblíbené, uklidňuje ho. Tomáš je 
totiž jinak velmi aktivní a je rád, když se kolem něj pořád něco děje. 
Potřebuje se stále ujišťovat o činnostech, které budou následovat.

Když Tomáš přišel do domova, bylo pro něj velmi obtížné dělat věci 
zcela samostatně, měl velké problémy v  řešení základních věcí, ve 
všem vyžadoval ujištění o správnosti, vhodnosti, potřeboval velkou 
dopomoc. Postupně si však v novém domově osvojil takové praktické 
schopnosti, že se jeho soběstačnost velmi zvýšila.

Co mu v tom nejvíce pomohlo?

Pracovníci vzpomínají, že k této změně přispěl jeho individuální plán, 
ve kterém se dobře orientuje a kterému rozumí. Ten Tomášův je plný 
fotografií a obrázků, které doplňují popis všech činností, které si To-
máš společně se svým asistentem vybral a uspořádal do týdenního 
plánu. Tak Tomáš hned ví, kdy ho která činnost čeká a na co se může 
těšit třeba po obědě. Společně s Tomášem v plánu hledáme, co se 
bude dít dnes odpoledne. Hned po obědě má Tomáš službu na úklid 
v jídelně, potom odchází s asistentem na drobné nákupy do města. 
Kromě „plánu“ Tomášovi pomáhá také jeho stolní kalendář, kde jsou 
vyznačeny služby asistentů. Ví tedy, kdy je v domově přítomen pracov-
ník, který s ním společně všechny plány sestavuje a pomáhá mu řešit 
jeho osobní starosti, a kdy jej čekají třeba návštěvy lékařů. Tomáš si 
svůj kalendář hlídá a sám připomíná, že potřebuje doplnit další týden.

v čem se tomáš ještě zlepšil? 

Určitě v počítání a v tom, že postupně překonává svůj strach z vody. 
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Příběh paní Veroniky

chodí na nákupy sám s asistentem, někdy ale je nutné jít v menší sku-
pince s ostatními klienty. Asistent ho doprovází i na návštěvy k lékaři. 
Všechny lékaře navštěvuje mimo bydlení, přímo v jejich ambulancích.

Co dělá tomáš nejraději?

Rád se dívá na televizi, velice si oblíbil canisterapii (léčebný kontakt 
člověka a psa), jezdí na koni na nedaleké farmě. Každý rok cestuje 
s ostatními klienty na krátkou dovolenou, s doprovodem běžně cestuje 
vlakem i autobusem. V létě hraje minigolf, moc rád taky griluje. 

jak bojuje tomáš společně s pracovníky s nálepkou „problé-
mový klient“?

Stává se, že občas Tomáše něco rozruší, objeví se někdo nebo něco, co 
ho „hodně naštve“. Reaguje pak agresivitou, fyzickým výpadem (tahání 
za vlasy, kopání, bouchání dveřmi). Sám ví a uvědomuje si, že takové 
chování není „dobré“ a pomáhá mu jeho systém „šklebíků“ (usmívající 
se a mračící se smajlíci). Díky nim má Tomáš možnost rozpoznat své 
dobré a špatné chvilky. 

Tomáš i pracovníci se shodují, že těch špatných chvil je v jeho životě 
méně a méně.

Josef říká, že kromě toho, že je Veronika veselá, je i velmi krásná a také 
šťastná… 

Veronika vyrůstala doma se svými sedmi mladšími sourozenci. Postu-
pem času se však všichni dostali do různých ústavů, Veronika odešla 
ze své rodiny, když jí bylo deset let, absolvovala pět tříd základního 
vzdělání.

Do sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením přišla 
z dětského domova v roce 1983, bylo jí tehdy sedmnáct let. Seznámila 
se tu se skupinou dalších sto dvaceti žen. S deseti z nich bydlela v jed-
nom pokoji, sdílela s nimi jednu koupelnu, snídala, obědvala a večeřela 
stejné jídlo ve společné jídelně. Chodila s nimi společně vyšívat do šicí 
dílny, háčkovala u společné televize. Večer s nimi uléhala ve společné 
ložnici. 

Všichni jsou spokojeni. Veronika má vše, co potřebuje. Celých dvacet 
let.

A Veroničin sen? Má touhu pomáhat, má touhu žít „venku“. Předsta-
vuje si svůj domov, kde bydlí se svým mužem, kde vaří to, na co mají 
zrovna chuť, háčkuje ponožky svému dítěti, chodí do práce… 

V zařízení je však jen minimum příležitostí uplatnit schopnosti, které 
Veronika má. Kontakt s okolním světem je minimální, se svojí rodinou 
se potkává tak jednou ročně, kdy ji přijede navštívit bratr se svými 
příbuznými. 

Píše se rok 2003 a do života Veroniky přichází Josef. Do domova, ve 
kterém paní Veronika bydlí, přijel na návštěvu. Spřátelili se a jejich 
vztah se pomalu začal rozvíjet.

Zpočátku si jen volají, po čase začíná pan Josef za Veronikou dojíždět 
na návštěvu téměř každou sobotu. Veronika si ve svých představách 
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buduje nový domov. Pečující okolí se mění v okolí podporující, kde jí 
pracovníci pomáhají na cestě k naplnění jejího snu. Vzhledem k tomu, 
že pan Josef žije po smrti své matky sám v menším rodinném domku 
v malé vesnici u Brna bez větší podpory jiných osob, vedli s ním pra-
covníci rozhovory v oblasti partnerství, sexuality, hospodaření s pe-
nězi.

Před Vánoci roku 2004 požádal pan Josef vedení zařízení, zda by ne-
mohl strávit Vánoce společně s Veronikou u něj doma. Paní Veronika 
se však vrací plná rozčarování, příčina zhoršení jejího psychického 
stavu není zcela jasná. Pracovníci se pouze domnívají, že změna je po 
dvou desítkách let společných štědrovečerních večeří v domově příliš 
velká.

Smutek však střídá naděje, překážky je přece potřeba překonávat! Ve-
ronika chce, Josef také a pracovníci si nepřejí nic jiného než podpořit 
Veroniku, která jde za svým snem. 

Během roku 2005 nadále pokračují návštěvy pana Josefa v zařízení. 
Vzhledem k tomu, že paní Veronika sdílela třílůžkový pokoj, a tudíž 
nebyla možnost, aby pan Josef přespával v zařízení, si čas od času 
pronajímají pokoj v místním penzionu. Oba působí jako harmonický 
pár, mají spolu hezký vztah. V této době si již paní Veronika začíná 

pomalu uvědomovat, že by dokázala a chtěla žít s panem Josefem ve 
společné domácnosti. Tento fakt má také uveden jako dlouhodobý cíl 
ve svém osobním plánu. Pravidelně odjíždí na delší návštěvy k panu 
Josefovi, které se postupně prodlužují, společně uklízí, nakupují, sta-
rají se o domácnost, plánují společnou budoucnost. 
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Přípravy na odchod paní Veroniky z domova jsou i zde v plném prou-
du. Pracovníci pomáhají Veronice zažádat o navrácení způsobilosti 
k právním úkonům, podpoří ji v nalezení zaměstnání. 

Od roku 2006 pracuje paní Veronika na dohodu o provedení práce 
v blízkém domově pro seniory, kde vykonává pozici pomocné síly 
v prádelně. Znovu, podruhé, je podán návrh na změnu ve způsobilosti 
k právním úkonům, opět neúspěšně. 

Veronika začíná mít pocit, že se nic nedaří. Ve skupině žen v zařízení 
se začíná stahovat do ústraní, čas tráví spíše o samotě na pokoji – 
v této době bydlí ve dvoulůžkovém pokoji.

V průběhu roku 2008 je projednána možnost přechodu Veroniky do 
sociální služby chráněného bydlení, kde by mohla žít v blízkosti pana 
Josefa. Po dvoudenním cvičném pobytu ve službě chráněného bydlení 
se Veronika rozhodla, že tato služba pro ni bude vhodnější, vzhledem 
k velkému počtu zájemců nebyla ovšem vybrána.

Sen paní Veroniky se začíná naplňovat až v roce 2009, takřka natrvalo 
se stěhuje k panu Josefovi. Žijí ve společné domácnosti jako většina 

ostatních, veškeré domácí práce zvládají společnými silami, podporu 
potřebují pouze při vyřizování úředních záležitostí, vyplňování formu-
lářů a dokladů a při hospodaření s větším finančním obnosem. 

V červenci 2012 uzavřela paní Veronika s panem Josefem sňatek. Ži-
vot Josefa a Veroniky není bez problémů. Pan Josef byl nucen vyhlásit 
osobní bankrot, jejich jediným příjmem je invalidní důchod, který oba 
pobírají, Veronika také dostává příspěvek na péči. Příležitost pracovat 
v blízkosti jejich bydliště není, i když by oba pracovat velmi chtěli. 
Přesto všechno sama Veronika říká: „Máme se dobře, s Josefem jsme 
se vzali a jsme šťastní, už bych se nikdy nevrátila. Co pořád dělám? 
Zavařuju ovoce, dělám kompoty a marmelády a teď si opravujeme 
naši koupelnu.“

Paní Veronice je čtyřicet šest let. O tom, že si podala v prosinci 2010 
nový návrh na navrácení způsobilosti k právním úkonům, se pracovní-
ci dověděli až z informací okresního soudu. Mají za to, že tuto žádost 
podala paní Veronika z důvodu a obavy, že její opatrovník nebude sou-
hlasit s jejím rozhodnutím žít se svým partnerem v místě jeho bydliště. 

V současnosti je však situace s opatrovníkem vyřešena, paní Veronika 
má trvalé bydliště v místě, kde žije se svým manželem a ze strany 
opatrovníka má veškerou podporu, kterou potřebuje, a to především 
v oblasti hospodaření s finančními prostředky, kde potřebuje ona i její 
partner značnou podporu, aby s nimi účelně nakládali.
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logopeda, denně se hodinu učil s pracovníkem správně pojmenovávat 
věci, počítat, psát, poznávat hodnotu peněz. V chování k ostatním byl 
ochotný, vždy pracovitý a přátelský. Všechny sice oslovoval Honzíku, 
ale vždy jsme se nějak domluvili. Cítila jsem, že měl neustále moti-
vaci být o krok dál než ostatní klienti. Nechtěl si připustit, že patří 
do ústavní péče. Stejně tak těžce se smiřoval s tím, že nežije se svou 
rodinou. Svou pílí a podporou pracovníků se zase vše naučil, začal 
chodit do práce, přestěhoval se do chráněného bydlení. Dnes už vlast-

ně není klientem sociálních služeb a žije sám ve svém bytě. Vazba 
na pracovníky a klienty našeho zařízení mu zůstala, zúčastňuje se 
společenských akcí pořádaných domovem, pravidelně navštěvuje své 
bývalé spolubydlící v chráněném bydlení.“  

Pan Erik vyrostl v neúplné rodině, s otcem se od dětství nestýká, sou-
rozence nemá. Matka zemřela, když mu bylo 25 let. Pan Erik byl ženatý, 
z manželství se jim narodila jedna dcera, vztah však skončil rozvodem 
v roce 2005.

Pan Erik dosáhl odborného vzdělání zakončeného výučním listem 
v oboru truhlář. Pracoval jako horník v dolech, poté jako technik v jed-
né z firem ve městě, kde žil. 

Na jaře roku 2006 se panu Erikovi stal vážný úraz hlavy, při kterém 
došlo k těžkému poškození mozku. Jeho stav byl tak vážný, že nebyl 
schopen nadále žít samostatně a starat se o své záležitosti. Od května 
2006 byl uznán plně invalidním a byl mu vyměřen invalidní důchod. 
V té době byl již v péči psychiatrické léčebny. Na její žádost byl v roce 
2007 zbaven způsobilosti k právním úkonům a opatrovníkem byla ur-
čena jeho bývalá manželka, která se s ním po úraze stýkala a starala 
se o všechny jeho záležitosti.

V březnu 2008 byl pan Erik na žádost opatrovníka přijat do domova 
se zvláštním režimem vzdáleného asi patnáct kilometrů od jeho pů-
vodního bydliště. 

Do zařízení nastoupil ve stavu, kdy byl částečně dezorientovaný ča-
sem i místem, neměl náhled na své onemocnění. Časem se jeho stav 
podařilo vhodnou medikací a soustavnou péčí věnovanou pracovníky 
zařízení stabilizovat a zlepšovat. Pan Erik dostal velmi brzy nabídku 
přejít do nově otevřeného chráněného bydlení. To byla nová sociální 
služba, která vznikla díky transformačním změnám v domově.

Co o panu Erikovi říká pracovnice domova

„Když jsem pana Erika při nástupu do našeho zařízení poznala, neu-
měl se vyjadřovat, neuměl pojmenovat věci ani dříve známé situace. 
To vše bylo důsledkem jeho úrazu hlavy. Začal pravidelně navštěvovat 
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ků. Sám hospodařil se svými 
finančními prostředky, vařil, 
staral se o domácnost. 

Opatrovnice pana Erika, jeho 
bývalá žena, stále nebyla ochot-
ná akceptovat jeho přání, ne-
viděla pokroky, které pan Erik 
vlastní cílevědomostí a s pod-
porou pracovníků udělal. Pan 
Erik ale věděl, že je připraven 
opustit sociální službu a žít 
sám ve svém bytě.

Z toho důvodu požádal na jaře 
roku 2011 za podpory sociální 
pracovnice zařízení o změnu 
opatrovníka. Jako nového opa-
trovníka navrhoval svou sestře-
nici Zdenu, která se s ním pra-
videlně stýkala a v jeho přání 
opustit sociální službu ho plně 
podporovala.

V říjnu 2010 proběhlo u okres-
ního soudu jednání o změně, 
při němž vyšly najevo některé 
skutečnosti o nehospodárném 
a nevhodném hospodaření stávajícího opatrovníka s majetkem a prá-
vy pana Erika. Na základě těchto skutečností, s přihlédnutím k přání 
pana Erika, soud zprostil stávajícího opatrovníka funkce a novým opa-
trovníkem ustanovil paní Zdenu.

Po urovnání majetkových práv k bytu s bývalým opatrovníkem začala 

Pan Erik sám říká, že od začátku, aniž si to zcela uvědomoval, bylo 
jeho cílem postavit se na vlastní nohy. Nikdy se vnitřně nesmířil s tím, 
že je ve všech činnostech odkázán na něčí pomoc. Věděl, že se chce 
vrátit do svého bytu ve městě, kde žil. 

Od roku 2010 o této možnosti intenzivně jednala sociální pracovnice 
domova s jeho opatrovnicí (bývalou manželkou), ta však zatím tuto 
možnost rozhodně nepřipouštěla. 

Již v průběhu roku 2008 byla s panem Erikem uzavřena dohoda o pra-
covní činnosti. Vykonával pomocné práce v kuchyni domova. V za-

městnání byl velmi spokojen, 
svou práci vykonával svědomi-
tě, jeho dohoda o pracovní čin-
nosti byl platná do konce roku 
2010.

V říjnu 2010 bylo otevřeno 
nové chráněné bydlení, kam 
se pan Erik přestěhoval. Hned 
v lednu 2011 začal pracovat 
v kuchyni jiného domova jako 
pomocná síla, taktéž na doho-
du o pracovní činnosti. Na nové 
zaměstnání si velmi rychle 
a velmi dobře zvykl. Od srpna 
2011 se ještě rozhodl navštěvo-
vat také sociálně terapeutické 
dílny v tomtéž městě. 

V chráněném bydlení byl pan 
Erik téměř samostatný, potře-
boval pouze částečnou podpo-
ru a občasnou radu pracovní-
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nová opatrovnice s panem Erikem ihned pracovat na vybavení bytu. 
Lednici si pořídil už v době, kdy bydlel v chráněném bydlení a pracoval 
v kuchyni, sedací soupravu dostal darem od své sestřenice. 

Od února 2012 pan Erik ve svém bytě pobýval na zkoušku s tím, že byl 
stále klientem služby chráněného bydlení. 

V březnu 2012 byla jeho smlouva o poskytování sociální služby v chrá-
něném bydlení ukončena na žádost opatrovníka pana Erika a ten se 
definitivně odstěhoval do svého bytu.

Pan Erik stále navštěvuje pracovníky a bývalé spolubydlící v chráně-
ném bydlení, stále určitým způsobem patří do jeho, teď už samostat-
ného života. Podporu sociální pracovnice zařízení má možnost využít 
opatrovnice pana Erika, která stále ještě pracuje na urovnání všech 
právních záležitostí pana Erika.

A jaká je aktuální situace pana Erika?

Pracovník domova uvádí: „Podle posledních informací žije sám bez dal-
ší podpory. Naposledy jsem pana Erika viděl letos v září, kdy za námi 
přijel na zahradní párty do nového domova se zvláštním režimem. 
Vypadal spokojeně, upraven … Říkal, že se mu daří dobře.“

V současné době však pan Erik již nepracuje v kuchyni domova, kde 
byl přijat na dohodu o pracovní činnosti. Údajně s ním byl rozvázán 
pracovní poměr z toho důvodu, že již není klientem sociální služby. 
Zodpovědný vedoucí provozního úseku, který řídil pana Erika jako 
zaměstnance, tento fakt popřel.

Pan Erik je opět vystaven starostem běžného života. 

Paní Ludmila žije v ústavu od svého dětství. Nejraději píše e-maily, čte 
a maluje s přítelkyní Vlastou. 

Základní vzdělání absolvovala Ludmila v praktické škole, kde si osvojila 
čtení i psaní. 

Vývojová vada dolních končetin omezuje její pohyb, ale i přesto je ve-
lice aktivní. Pokud to jen trochu jde, tráví veškerý svůj čas v sociálně 
terapeutických dílnách, kde se mimo jiné věnuje práci s keramikou. Je 
nadaná na pletení košíků a dalších výrobků z proutí. 

Ve volném čase nejraději vyšívá a plete, v těchto činnostech je opravdu 
výjimečná. 

Paní Ludmila vypráví: „Kromě úterka jezdím každý den do dílen do 
nedalekého města. Jezdím autem, autobusem si sama netroufám, špat-
ně se mi chodí (paní Ludmila používá při chůzi hole nebo chodítko). 
Vlasta mi vždycky říká, abych nejezdila, je jí asi beze mě smutno, ale 
já vždycky řeknu, že chci jet. Vozím si s sebou vyšívání. Jak říkám, 
jezdím moc ráda. Poručnice mi na Vánoce koupila baťůžek, abych si 
mohla nosit věci, moc se mi líbí.“

Paní Ludmila objevila v posledních letech kouzlo počítače a internetu 
a i přes svůj vyšší věk obojí ovládá velmi zdatně. Udržuje elektronickou 
i písemnou korespondenci se svými přáteli a známými, nezapomíná 
ani na bývalé klienty a zaměstnance domova. Je také věrnou poslu-
chačkou rádia Proglas a přáním k narozeninám v přímém vysílání 
potěšila hodně svých blízkých a známých lidí. 

V domově, kde od svého dětství žije, poznala paní Vlastu a staly se 
z nich nerozlučné přítelkyně. Už několik let sdílí společný pokoj, ale 
až v roce 2011 využily příležitosti mít pokoj jen samy dvě pro sebe. 
Pokoj není zdaleka dokonalý. Je tmavý a pochmurný, což je způsobeno 
především nedostatkem denního světla, je průchozí a v létě i v zimě 
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se v něm drží vlhkost. Ludmila s Vlastou si ho přesto velmi oblíbily 
a užívají si zde své „soukromí“.

Paní Ludmila říká: „Jsem v domově 35 let, přijely jsme sem společně 
s Vlastou v roce 1977. V ústavu, kde jsem byla od tří let, jsem se nau-
čila vyšívat a háčkovat, taky číst a psát,“ usmívá se Ludmila. Dodává: 
„Ve dvanácti letech mě přestěhovali do jiného ústavu a ve dvaceti šesti 
letech jsem se dostala sem do domova. Ze začátku jsme bydlely s Vlas-
tou v pokoji s dalšími pěti spolubydlícími. Moje kamarádka Vlasta je 
od půl roku na vozíku. Od října 2011 bydlíme v pokoji samy dvě. Teď 
je to mnohem lepší. Přes nás se jde ještě do druhého pokoje, kde bydlí 
hluchoněmí.“

Dál paní Ludmila vypráví: „Co bydlím v novém pokoji, mám už u sebe 
svoje léky. Naučili mě to tam nahoře (v pokoji, kde bydlela předtím). 
Mám u sebe taky svoji průkazku. Teď jsme dostaly na narozeniny 
Vlasty novou varnou konvici, ta stará už sama nevypínala, proto se 
nedala používat. Ta nová je taková malinká. Máme ji teď na pokoji 
a můžeme si vařit kávu a čaj. Kávu jsem se naučila pít až tady v tom-
to domově. Ještě jsem se naučila topit, dříve jsme tu měly kamna, tak 

jsem topila, aby holkám nebyla zima. Teď už kamna nemáme, už to 
topí samo.“

Co ještě paní Ludmila neumí a ráda by se to naučila? 

Sama říká: „Ještě bych se chtěla naučit lépe háčkovat. Moc taky neu-
mím počítat. Počítání mi nešlo ani ve škole. Spočítat si peníze už ale 
trochu umím. Když jdu na nákup, pomáhá mi sestřička. Na naroze-
niny jsem si koupila kulmofén na vlasy. Barví a stříhají mě sestřičky, 
holička bere moc peněz a já na to nemám. Oni nám chtějí dát prá-
va polovic (upravit způsobilost k právním úkonům), abychom u sebe 
mohly mít peníze. To bude asi lepší.“

A co vaření? „Vařit tedy moc neumím. Chodila jsem na nácvik. Už 
zvládám zalévat kávu a čaj, pomaličku chystám nádobí, hlavně abych 
nic nerozbila. Teď nacvičovat nechodím, chodí ty klientky, které pů-
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jdou do chráněného bydlení. My si ještě musíme s Vlastou dva roky 
počkat, pak se taky budeme stěhovat.“

Paní Ludmila je výjimečná, říkají všichni, kdo ji znají. 

Vlasta, její přítelkyně, je známá malířka a Ludmila je nedílnou součástí 
její umělecké kariéry. Umění paní Vlasty spočívá v tvorbě fascinujících 
obrazů, které vytváří pomoci malířského štětce a temperových barev. 
To by nebylo nic tak neobvyklého, až na to, že maluje svými ústy. Lud-
mila svou důležitou roli hraje právě v okamžiku, kdy Vlastu políbí kre-
ativní múza a má potřebu své pocity přenést na papír. V tuto chvíli je 
její přítomnost nejdůležitější, protože právě její ruce a nohy nahrazují 
končetiny malířky Vlasty. 

Doprovází ji také na všech jejích výstavách a jiných společenských 
akcích, kde umění Vlasty návštěvníci obdivují a oceňují. Ludmila tak 
zcela nezištně napomáhá jejímu úspěchu. 

Ludmila vypráví: „Jezdím na výstavy s Vlastou moc ráda. Nedávno 
měla výstavu až v B. a všechno prodala, vydělala si i peníze. Bylo tam 

moc pěkně, i pohoštění nachystali.“

Co Ludmila vypráví o své přítelkyni vlastě?

„Vlasta je jedináček, maminka za ní jezdívala každý měsíc, vždycky ve 
středu. Když jsem byla malá, tak jsem k Vlastě jezdívala domů, mám 
i fotky. Maminka Vlasty už umřela a moje taky. Já mám ale ještě sestru, 
která je taky v ústavu, je na tom mnohem hůř než já. Jednou mě při-
jela navštívit. Vlasta má jenom mě. Pomáhám jí, když chce psát, dám 
jí klávesnici na vozík, pak jí dám polštář a podepřu knížku, aby na to 
viděla. Vlasta se naučila číslice a pozná chybu, mě pak zavolá, abych 
to opravila (v počítači). Vlasta je chytrá, že pozná chybu. Vlasta má 
taky hodně cen, má je v našem pokoji. Jednou si nás pan starosta po-
zval do kulturáku, byla jsem tam s ní. Dostaly jsme kytice a pohoštění 
a děcka nám zatancovala, bylo to moc pěkné. S Vlastou bychom chtěly 
na pokoji Skype, to můžete s tím člověkem přes počítač i mluvit.“

Co si Ludmila ještě přeje?

Chtěla by být zodpovědnější a samostatnější i ve svých právech, která 
jí jsou z části odepřena tím, že je zcela zbavena způsobilosti k právním 
úkonům, což rozhodně neodpovídá skutečnosti. Ráda by se rozho-
dovala tak, aby nebylo nutné čekat na písemný souhlas opatrovníka, 
přestože, jak Ludmila uvádí, mají k sobě hodně blízko.

Chtěla by se naučit hospodařit s penězi, vyřizovat si sama jednoduché 
záležitosti na úřadech. 

Ludmila dodává: „Já bych si přála panenku, co vypadá jako živé mi-
minko. Ale nemám na ni peníze, tak se na ni můžu dívat jen z počíta-
če. Jedna sestřička mi ji ukázala, napsala mi „realistická panenka“, to 
si vyťukám do počítače a ona se mi ukáže.“

Ludmila je výjimečná, říkají všichni, kdo ji znají.
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zdvihli, protože město dokázalo postupovat tak, že poskytlo pomoc 
jak matce Petra, tak i jemu a hlavně – byla to jejich vlastní iniciativa.“

Matka pana Petra se rozhodla, že nabídku přijme a o svého syna se 
začne starat. 

Situace paní M., matky Petra, nebyla vůbec jednoduchá. Její rozhodnutí 
byl jen začátek nesnadné cesty. Pomoc potřebovala prakticky ve všech 
oblastech, které souvisely se zahájením péče o syna. Nebyla schopná 
zřídit bankovní účet, na který by panu Petrovi byl doručován invalidní 
důchod či příspěvek na péči, pracovníci jí pomáhali i při výběru nábyt-
ku do nového bytu, s vypisováním žádostí o sociální dávky, s oznáme-
ním na opatrovnický soud, zařizováním lékařské péče pro pana Petra 
a mnoho dalšími.

Pan Petr má čtyřicet sedm let. 

Do svých deseti let žil v rodině, poté byl umístěn do ústavu sociální 
péče. Má velmi těžké postižení, které získal po porodu. Je upoután na 
lůžko, dnes už se neobrátí ani ze zad na břicho, i když se mu to dříve 
dařilo. 

Pan Petr nekomunikuje slovně ani běžnou mimikou. Je pro něj velmi 
obtížné upřít svůj pohled na předmět, který potřebuje, což neumož-
ňuje používat pro komunikaci s ním obrázky a fotografie. Jediným 
možným způsobem komunikace s panem Petrem je používání reálných 
předmětů, které se mu ukazují v určité vzdálenosti od očí. 

Příběh pana Petra očima pracovníků

Pracovníci vyprávějí: „Rok 2007 byl pro nás zlomový v mnoha ohle-
dech. Vydáním zákona o sociálních službách došlo v péči o klienty 
k mnoha změnám. V souvislosti s tím jsme také řešili, zda bude ze 
strany opatrovníků zájem vzít si své potomky, kteří byli doposud 
v ústavu, do vlastní péče. Měli jsme na mysli opatrovníky, kteří byli 
zároveň rodinnými příslušníky našich klientů. V tomto smyslu jsme se 
snažili jednat s pěti opatrovníky, z nichž měly zájem pouze dvě rodiny.
O pana Petra projevila zájem jeho matka. Kromě ní jsme začali spo-
lupracovat s jednou obvodní částí města, ve kterém matka našeho 
klienta žila. Ta jí totiž nabídla k dispozici dvoupokojový byt s pod-
mínkou, že byt získá pouze v tom případě, pokud se rozhodne vzít si 
svého syna zpět do péče.“ 

Petrova matka byla dlouhodobě nezaměstnaná, v té době již „s mi-
nimální možností uplatnit se na trhu práce“ – takto zdůvodňovali 
úředníci obvodní části města své rozhodnutí přidělit matce Petra byt 
s podmínkou, že si jej převezme do vlastní péče. 

Pracovníci domova dodávají: „Tuto spolupráci bychom velice rádi vy-
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Zásadní z pohledu všech bylo, že se paní M. a pracovníci domova do-
mluvili, že začne docházet do zařízení a bude se péči o Petra učit pod 
vedením pracovníků přímo v domově. 

Prvních několik dní, které strávila Petrova matka v zařízení, péči o Pet-
ra pouze sledovala, postupně se sama začala do některých jednodu-
chých úkonů pod vedení pracovníků také zapojovat. 

Její návštěvy se opakovaly tak dlouho, dokud matka, ale i pracovnice 
nenabyly přesvědčení, že péči zvládá bez větších problémů. 

Co bylo nejtěžší? 

Pracovníci uvádějí: „Největší podporu jsme paní M. poskytovali v ko-
munikaci s Petrem. Potřebovala se naučit rozpoznávat i to málo, co 
Petr dokázal sdělit, to bylo to nejtěžší!“

Pracovníci dále dodávají: „Vzhledem k tomu, že pan Petr byl klient 
trvale upoutaný na lůžko, s hlubokým mentálním a kombinovaným 

Přes všechny těžkosti pracovníci oceňovali ochotu paní M. nechat se 
vést sociálním pracovníkem a pracovníky v přímé práci, jejich rady 
a podporu přijímala s pokorou a vděčností.

Zařídit všechny formální záležitost byl ten jednodušší úkol, který před 
paní M., panem Petrem a pracovníky stál.

Mnohem náročnější bylo vybavit Petrovu matku všemi potřebnými do-
vednostmi, aby mohla o syna dobře pečovat. 

Pracovníci vypracovali podrobný popis schopností a potřeb pana Pet-
ra, popsali způsob jeho polohování, který byl velmi obtížný vzhledem 
k výrazné deformaci Petrovi páteře a nohou. Pracovníci popisují: „Pře-
dávali jsme si informace úplně o všem, co se pana Petra týkalo.“ 
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vše potřebné, intenzita a počet jejích návštěv v domově, ve kterých 
probíhal nácvik péče o Petra. 

Pracovníci vzpomínají: „První dny po odchodu Petra do rodiny byla 
s námi jeho matka v neustálém telefonickém kontaktu a bez zábran 
a obav si zjišťovala další potřebné informace. Prosila o zaslání jí-
delníčku, ptala se na přípravu některých jídel - pan Petr potřeboval 
mixovanou stravu. Ptala se a ujišťovala v tom, že si správně vykládá 
projevy potřeb svého syna.“ 

Tato intenzivní spolupráce trvala prakticky půl roku. Naléhavé telefo-
náty paní M. postupně ustávaly.

Pracovníci zůstali s Petrem a jeho matkou dále v kontaktu, několikrát 
je doma i navštívili. Říkají: „Petrovi se s matkou daří dobře, je o něj 
postaráno.“

Pan Petr se vrátil domů 2. 1. 2007, poté, co prožil v ústavu celých třicet 
dva let. 

Závěrem...

Pracovníci domova popisují, že tato první zkušenost byla pro ně velmi 
inspirativní. Na jejím základě později navrhli zavést „profil uživatele“ 
– jedná se o dokument, který je charakteristikou péče o konkrétního 
klienta, jsou zde zaznamenány jeho projevy, co má a nemá rád a další 
pro něho významné informace. 

V roce 2009 podali ve skupině „Transformace služeb pro děti“ návrh 
metodického postupu pro realizaci přechodu klientů s nejvyšší mírou 
podpory v rámci pobytových zařízení zřizovaných Moravskoslezským 
krajem, který se stal závazným postupem pro poskytovatele sociálních 
služeb.

postižením, který jen obtížně vyjadřuje své potřeby, měli jsme téměř 
všichni pocit, že matka, která do té doby Petra prakticky nenavštěvo-
vala, není ta pravá a kompetentní k tomu, aby se o Petra postarala.“ 

Co nás přesvědčilo?

S úsměvem vyprávějí: „Petr měl dvě oblíbené pracovnice, pokud se mu 
dostaly na dosah, pan Petr je lehce plácal po zadku – to byl projev 
jeho přízně. Jakmile začal plácat po zadku i matku, tak jsme věděli, 
že je vyhráno.“

Když nastal den „D“ a pan Petr odcházel, panovaly v domově velké 
obavy. Byl první, který se vrací zpět do rodiny, a navíc k matce, která 
o něj do této doby nejevila žádný zájem, nenavštěvovala jej. Jediné, co 
pracovníky trochu uklidňovalo, byl zájem paní M., její ochota učit se 
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Příběh paní Dany

V roce 1996 jsem byla zbavena svéprávnosti a bratr s maminkou se 
rozhodli, že půjdu do Ústavu pro mentálně postižené ženy, asi nebylo 
jiné východisko. Bratr se ujal opatrovnictví, v ústavu mě navštěvoval. 
Někdy jsem jezdila na sobotu i k mamince. Bylo mi třicet dva let. 

Život v ústavu pro mě nebyl jednoduchý. Bydlela jsem na pokoji spo-
lečně s dalšími třemi chovankami, byly zde jen čtyři postele a společná 
malá skříňka. Dveře se nezamykaly a chovanky korzovaly z pokoje do 
pokoje a křičely na sebe různé „nesrozumitelnosti“. Všechno, co našly, 
vyhazovaly z okna nebo si to schovávaly ve svých igelitových taškách, 
které nosily pořád u sebe. Den po dni vypadal stejně – ráno jsem 
pomáhala s nádobím, potom jsem vyšívala, po obědě znovu pomoct 
s nádobím a vyšívání, po večeři – nádobí. Sobota byla jiná, pokud jsem 
byla určená, vytírala jsem chodbu. 

Jmenuji se Dana, je mi čtyřicet osm let a ráda bych Vám vyprávěla svůj 
příběh.

Dětství jsem měla hezké, vyrůstala jsem v malé vesnici s rodiči a se 
svým starším bratrem a sestrou. 

Po základní škole jsem studovala gymnázium, které jsem ukončila s vy-
znamenáním. Studium pro mě bylo opravdu hodně náročné, a i když 
jsem v té době ještě nic netušila, začaly se u mě projevovat první 
příznaky nemoci. Začala jsem se vyhýbat lidem a uzavírat se sama 
do sebe. I přes to všechno jsem byla odhodlaná pokračovat v dalším 
studiu, snila jsem o tom, že budu překladatelkou. Na vysokou školu mě 
nevzali a já začala navštěvovat jazykovou školu ve vzdáleném městě. 
Žila jsem v podnájmu, všechen svůj volný čas jsem věnovala studiu. 
Moje myšlenky však byly stále více nesoustředěné a odbíhaly jinam 
a už i můj bratr si myslel, že se neučím a jen se za učení schovávám. 
Nakonec se mi podařilo složit státnice z francouzštiny a španělštiny, 
státnice z angličtiny už ale byly nad moje síly. Psychicky jsem byla 
zcela vyčerpaná. Vše jsem řešila tím, že jsem odešla do Prahy, kde se 
mi podařilo získat místo v Paláci kultury, byla jsem zařazena jako „sa-
mostatná odborná referentka“. Chvíli to vypadalo, že se mi splnil sen, 
byla jsem „samostatná“ a měla práci, po které jsem toužila. Pracovala 
jsem na recepci, vítala hosty, prováděla exkurze, předávala květiny… 
Byl podzim 1989, moje nemoc propukla naplno a já jsem se ocitla 
v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Po třech letech léčby v Praze jsem 
pak byla převezena do léčebny blíž ke svému domovu. V té době jsem 
na velmi dlouhou dobu přestala být samostatná. 

Zpočátku jsem odmítala léky a bylo to se mnou asi těžké. Maminka 
a příbuzní mi nepřestali věřit, ale ztratila jsem však všechny svoje 
přátele. 

Už v léčebně mi vyřídili invalidní důchod, celý svět se mi doslova zbořil 
jako domeček z karet. 
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jsem, znova jsem postupně začala hospodařit se svými penězi. Nejvíc 
mě těšily aktivity ve volném čase – výlety, pěvecký sbor, návštěvy kos-
tela. Pořád jsem se ale potýkala s obavami, že patřím jenom někam za 
zeď, do ústavu, mezi postižené lidi.

V chráněném bydlení jsem prožila pět let, nebyly jenom lehké, ale byla 
jsem pořád na cestě zpátky k samostatnosti. 

A dnes? Dnes jsem zase o něco dál. 

Od roku 2005 bydlím v bytě ve městě, je malý, ale můj, mám na něj 
nájemní smlouvu s městem. 

Stejně dlouhou dobu jsem také zaměstnaná. Teď pracuju jako proda-
vačka v obchodě na náměstí. Obchod patří sociální firmě, která za-
městnává dalších 20 lidí s podobným osudem, jako je ten můj. Prodá-

V té době jsem přestávala věřit, že někdy budu moci odejít, a začala 
jsem sama sebe utvrzovat v tom, že sem vlastně patřím, i když jsem 
pořád toužila vlastnit něco víc než jen tepláky, svetr a kabelku. 

V ústavu jsem prožila celkem čtyři roky. V roce 2000 pak přišla nabídka 
odejít do nedalekého chráněného bydlení, které bylo nově otevřené. 
Všichni mě povzbuzovali v tom, ať to zkusím, pracovnice z ústavu, 
maminka i moje sestra. 

Ještě dnes si vybavuju den, kdy jsem z ústavu odešla, bylo to 19. břez-
na, všude bylo bílo, zasněženo a tak nějak nadějně. Život se mi hodně 
změnil. Měla jsem znovu svůj vlastní pokoj a začal se mi také pomalu 
vracet můj samostatný život. Znovu mě čekalo nádobí, ale to už bylo 
moje nádobí v mé kuchyni. Uklízela jsem svůj byt a svoje věci. Vařila 
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Příběh paní Lenky

vám ručně vyrobené věci, které vznikají v naší umělecké dílně. Jsou 
opravdu moc krásné a lidem se líbí, prodávat je je pro mě radost.  

Před rokem mi byl po přezkoumání mého zdravotního stavu odebrán 
celý invalidní důchod, nyní pobírán pouze částečný. 

Před pěti lety mi byla navrácena způsobilost k právním úkonům, jsem 
zase samostatná, tedy skoro. 

V současné době využívám službu podpora samostatného bydlení. Je-
denkrát týdně mě navštěvuje na jednu nebo na dvě hodiny moje asis-
tentka, se kterou mám možnost probrat všechno, co potřebuji, a taky 
se poradit. 

Trochu víc se bojím, že bych mohla přijít o práci, která je teď pro mě 
stejně důležitá jako pro každého jiného, živí mě! Jsem ale samostatná.
 
Na závěr bych chtěla říct, že se člověk nikdy nesmí vzdát a že se nikdy 
nesmí bát začít znovu.

Pocházím z menšího města v Moravskoslezském kraji, kde jsem ovšem 
nikdy nežila, neboť jsem těsně po narození byla umístěna do kojenec-
kého ústavu, stejně jako dalších pět mých sourozenců. Celý život jsem 
tak vyrůstala v institucionálním zařízení. Do ústavu jsem se nastěho-
vala ve svých osmnácti letech, nyní je mi téměř padesát let.

Až do října 2009 jsem bydlela v pokoji s dalšími pěti ženami. Pokoj byl 
v patře, kde jsem sama během dne nemohla pobývat, proto jsem dny 
trávila ve společnosti dalších patnácti až dvaceti osob v denní míst-
nosti v přízemí budovy. Denní program byl stále stejný, vstávali jsme 
po šesté hodině ranní, následovala hygiena, která probíhala v chvatu 
a za přítomnosti mnoha dalších lidí. Také na toaletě jsem neměla do-
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statek času a potřebného soukromí, občas se stávalo, že jsem se při 
čekání na toaletu pomočila. Všechna jídla byla vydávána ve stejnou 
dobu, poté se odcházelo do denní místnosti, kde se trávil čas až do 
oběda. V denní místnosti chyběl prostor pro odpočinek, jen málokdy 
tam byl klid. I z tohoto důvodu jsem byla často nervózní, neklidná, 
celé dny jsem prokřičela, házela jsem vším, co mi přišlo do ruky, pli-
vala jsem po ostatních. Někdy mi hluk vadil natolik, že jsem shazovala 
předměty, které mě rušily (televize, rádio aj.). Hodně mi také vadilo, 
že mi ostatní ženy braly mé osobní věci. Odpoledne se opakovala ta-
táž činnost, která se střídala pouze s vycházkami po areálu zařízení. 
Z denních činností jsem si vždy vybrala jen přebírání kostek, ostatní 
mě nezajímalo.

I když se mi chtělo spát dříve, musela jsem čekat na určitou hodinu, 
kdy jsme odcházeli do svých pokojů. V noci jsem pak musela na pokoji 
pobývat, i když se mi spát nechtělo.

Stravovali jsme se všichni ve velké jídelně, najednou nás jedlo asi 
sedmdesát, jedli jsme v hluku, ve spěchu, někdy mi také jiné klientky 
braly jídlo či do něj sahaly.

Výběr čehokoli nebyl možný, předem jsme měli připravené oblečení 
na celý den, pochutiny byly nakupovány hromadně, nemohla jsem si 
vybrat, na co jsem měla zrovna chuť.

Všechny činnosti za mě někdo vykonal, jen s obtížemi jsem se dokázala 
sama najíst a obléci se.

K nikomu ze zaměstnanců jsem si neutvořila žádný vztah, z některých 
jsem měla strach, jiné jsem pořádně ani neznala. Skoro každý den 
o nás pečoval někdo jiný.

Kamarádky jsem si nikdy nenašla, všichni mě rozčilovali.

Poslední roky se hodně věcí mění k lepšímu, některé ovšem zůstávají 
stále stejné.

Koncem roku 2009 jsme se přestěhovali do zrekonstruovaných prostor, 
začala jsem bydlet na „komunitě“ s dalšími sedmi ženami, v pokoji 
jsme dvě. Společně obýváme byt, kde se nachází velká společná míst-
nost s kuchyňským koutem, čtyři ložnice, máme k dispozici dvě toalety 
a koupelnu.

Po nastěhování zpět jsem byla nejprve rozpačitá, chodila jsem po celé 
budově a vše si prohlížela. Přemýšlela jsem, kde je můj bývalý pokoj, 
naše denní místnost, jídelna, také jsem byla překvapená, kam se poděli 
ostatní. V bytě byl najednou nezvyklý klid, bylo nás tam pár, nikdo mi 
nebral mé věci, vše se dělo beze spěchu. Také mě velmi překvapilo, že 
denně vídám stále stejné zaměstnance. Časem jsem si k nim vybudo-
vala vztah a vítám je úsměvem. Začala jsem mít ráda i své spolubydlící, 
pokud někdo není ve společné místnosti, hledám ho na jeho pokoji. Ru-
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šivých zvuků je nyní velmi málo, začala jsem někdy se zájmem sledovat 
televizi a poslouchat rádio, u kterého si občas po vyzvání i zatančím. 

Stejně tak mě začaly zajímat činnosti, o kterých jsem dříve nevěděla. 
Začala jsem kreslit, kreslím skoro pořád a strašně mě to baví. Vím, kde 
máme uložené výtvarné potřeby, sama si je umím vytáhnout, nemusím 
se bát, že se mi ztratí. Když nechci kreslit, vyberu si jakoukoli jinou 
činnost – stále ráda stavím z velkých kostek, mám ráda mozaiky, listuji 
si v časopisech, ale stejně tak mě baví i práce v domácnosti, ke které 
jsem se dříve nedostala. 

Co už umím?

Naučila jsem se připravovat stůl k jídlu, dokážu ho utřít, nachystat 
příbory (zatím pouze jen vytáhnout z příborníku a rozprostřít dopro-
střed stolu), stejně tak chystám na stůl i hrnky. Pokud jsem požádána 
o podání chybějícího nádobí, dokážu jej v kuchyňské lince najít a po-
dat. Při jídle jím pomalu, mám čas, jídlo si dokážu vychutnat. Výběr 
jídla mám sice díky dietě omezen, ale umím dát zřetelně najevo, co mi 
chutná a nechutná.

Vzhledem k dietnímu opatření jsem dlouhou dobu nepila svou oblíbe-
nou kávu, nyní jsem spolu s pracovnicemi našla vhodnou náhražku, 
kterou si každý den po obědě v klidu dopřeji – vypít kávu si mohu i ve 
svém pokoji.

Po jídle odnáším použité nádobí do dřezu, dokážu ho umýt a utřít, 
schovat do kuchyňské linky. Vždy si pamatuji, že po utření nádobí 
musím dát mokrou utěrku usušit na topení. 

Oblečení si vytahuji ze skříně buď sama či s podporou pracovníka, 
naučila jsem se také sama umývat, 
včetně čištění zubů.

Přes den si mohu jít kdykoli od-
počinout na svůj pokoj, pokud 
nemám zrovna náladu a cítím se 
neklidná. V noci zase mohu jít kdy-
koli na chvíli do společné místnos-
ti, kde se mohu projít či posadit.

jak to vidí pracovnice, která 
se o mě a ostatní mé spolu-
bydlící v našem bytě stará?

Paní Lenku znám již mnoho let, 
cíleně s ní spolupracuji od roku 
2009. Uvědomuji si, že zásadní 
byla změna v poskytování podpo-
ry, kterou umožnila rekonstrukce 
prostor domova. Tato změna nám 
dala možnost lépe paní Lenku 
poznat, cíleně a soustavně jí po-
skytovat potřebnou individuální 
podporu. 
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Příběh pana Josefa

Společně jsme dosáhly velkého pokroku, přesto zůstává několik problé-
mů, se kterými musíme pracovat. Paní Lenka neztratila potřebu házet 
s předměty, ale je to v mnohem menší míře, naučila se toto napětí 
ventilovat v prostorách svého pokoje a hází malými polštářky. Její du-
ševní pohodu v poslední době také ovlivňuje bolest kloubů, se kterou 
se velmi těžce vyrovnává. 

Díky změnám ve způsobu poskytování služby dostala paní Lenka šanci 
naučit a projevit se v těch činnostech, které byly dříve vykonávány za 
ni a u kterých by jen málokdo soudil, že je schopna se je naučit a hlav-
ně že je bude vykonávat s radostí. Paní Lenka se stále necítí dobře ve 
větší společnosti, dříve odmítala i kontakt s jakýmkoliv zvířetem. Dnes 
pravidelně chodí na aktivity, kde se potkává s terapeutickým psem, 
a postupně se u ní začínají projevovat pozitivní emoce, z její gestiku-
lace i mimiky je patrná naprostá spokojenost, není už tak uzavřená 
před okolním světem. 

Konec příběhu? 

Já i pracovníci, kteří mi umožňují se stále učit nové věci, učí mě proje-
vovat kromě nespokojenosti také radost a prožívat ji, věříme, že jsme 
stále na cestě.

Pan Josef se narodil se středně těžkým mentálním postižením. Ve 
svých pěti letech byl umístěn do ústavu sociální péče. Zde bydlel na 
osmilůžkovém pokoji umístěném na „ošetřovném oddělení“ určeném 
pro muže s těžkým mentálním postižením, o které se staraly ošetřo-
vatelky. Pro velký počet „svěřenců“ však zajišťovaly pouze základní 
biologické potřeby – aby bylo co jíst, pít, aby byli čistí a neubližovali si. 

Tak se stalo, že pan Josef nebyl veden k žádným činnostem, které by 
rozvíjely jeho schopnosti a individualitu, neměl potřebné společenské 
vyžití. Den trávil nicneděláním, koukáním z okna či popocházením po 
místnosti sem a tam. Během noci, někdy i během dne se pomočoval. 

Svět za branami ústavu byl pro něho naprosto neznámý, jedinou mož-
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ností procházky byl přilehlý park, kam chodil pouze v početné spo-
lečnosti svých spolubydlících. Poté, co byl přesunut na oddělení, kde 
bydlelo méně klientů, chodit ven odmítal úplně. Pracovníci uvádějí, 
že za to mohl jednak fakt, že pan Josef musí kvůli deformaci chodidel 
používat ortopedickou obuv, částečně je na vině jeho pohodlnost, ale 
hlavní roli sehrály obavy, které nastoupily po nepříjemném a bolesti-
vém úrazu na jedné z procházek do zahrady v zimním období. 

Jeho život byl jednotvárný, nudný, bez podnětů a impulsů. Pan Josef 
se nikdy nemusel o nic starat, jídlo vždy dostal naservírované, prádlo 
vyžehlené a o úklid pokoje se staraly uklízečky. Neustále o něj někdo 
intenzivně pečoval. 

Pan Josef velmi málo mluvil a většinu času trávil jen ve skupině svých 
spolubydlících, na které si za ta léta zvyknul. Motivovat ho k jakýmko-
liv činnostem bylo velmi těžké, přesto pracovníci stále doufali v to, že 
schopnosti, které pan Josef má, bude možné rozvinout. 

Změna přišla v listopadu 2011. Přestože se pan Josef stále nezapojoval 
do nabízených aktivit a činností, nabídli mu pracovníci místo v chrá-
něném bydlení. Byl se v něm několikrát podívat a s přestěhováním 
souhlasil, v té době mu bylo padesát jedna let. 

Přechod do zcela jiného typu služby byl pro něj velmi obtížný. Většinu 
svého života byl zvyklý na to, že veškeré povinnosti, které se ho týkaly, 
za něj vždy udělal někdo jiný. Najednou se ocitl v neznámém prostředí 
s lidmi, které neznal, a hlavně s novými povinnostmi. V prvních dnech 
pobytu sám sebe postavil do role hosta. Nejistě a zcela odevzdaně 
pozoroval své okolí, toužil odejít zpět do známého a bezpečného pro-
středí. Pracovníci vzpomínají, jak byly nejen pro něj, ale také pro ně 
tyto první dny těžké. Uvědomili si, že takového obyvatele v chráněném 
bydlení ještě neměli, věděli, že má veškeré předpoklady v chráněném 
bydlení „uspět“, on sám je však neuměl a možná ani nechtěl využívat. 

Pracovníci se v těchto prvních 
dnech zaměřili především na bu-
dování jeho pocitu bezpečí. Za-
svěcovali ho do všech pravidel 
a zvyklostí, vytvořili mu rozpis 
všech pravidelných činností po-
mocí fotografií, aby se mohl kdy-
koliv sám podívat a mít potřeb-
nou informaci. 

Velice brzy se objevila další velká 
překážka, kterou musel překonat 
nejen pan Josef a pracovníci, ale 
také další obyvatelé chráněného 
bydlení. Spolubydlící pana Josefa 
ho odmítali přijmout. Nedokáza-
li pochopit, že se nezapojuje do 
běžného každodenního života 
v bydlení, když byl z jejich pohle-
du přece tak zajímavý, vzrušující 
a plný očekávaných i neočekáva-
ných událostí. 

Dnes pan Josef bydlí v chráněném 
bydlení více než rok. Pořád je zde 
sice nováček, ale nejtěžší období má už za sebou. Stále ještě v pří-
padech, kdy mu není ihned vyhověno, přestává komunikovat a otáčí 
s k ostatním zády. Všichni si však ještě pamatují, že kdysi dokázal 
takto „trucovat“ i celé hodiny, ale dnes mu to dlouho nevydrží. Jeho 
komunikační bariéry se značně odbouraly, s oblibou rozmlouvá se 
svými spolubydlícími i asistenty. 

Co všechno se ještě za ten rok v chráněném bydlení pan Josef nau-
čil? Téměř sám se stará o svůj pokoj, umí otevřít pračku a vytáhnout 
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vyprané prádlo, menší kusy sám pověsí na sušák. Sám říká, že mu 
stále nejde skládat prádlo, to teď zrovna nacvičuje se svým klíčovým 
pracovníkem. Motivace a povzbuzování asistenta je pro pana Josefa 
stále velmi důležité. 

Pan Josef dnes samostatně stoluje, při vaření vypomáhá škrábáním či 
krájením zeleniny, nejraději vaří polévky. Velice vážně a zodpovědně 
bere svoji roli při sestavování jídelníčku, má na starosti vyhledávání 
určených fotografií potravin, které bude třeba nakoupit v místních 
potravinách.

Na krku pana Josefa visí klíč, na otázku, k čemu slouží, hrdě ukazuje 
na dveře pokoje, ve kterém bydlí. 

Nejvíce pyšný je však na to, že překonal svůj velký strach ze sprchy. 
V domově, odkud do chráněného bydlení přišel, měli jenom vanu. Spr-
cha byla zpočátku jeho nepřítel, dnes už využívá pouze radu asistenta, 
osobní hygienu zvládá sám. 

Co se ještě v životě pana josefa v chráněném bydlení 
změnilo? 

V dřívějším zařízení chodil pan Josef na procházky minimálně, v zim-
ních měsících téměř vůbec. V chráněném bydlení chodí za doprovodu 
pracovníků na nákupy, do jídel-
ny pro oběd, do sociálně tera-
peutické dílny nebo jen tak na 
procházku. Pracovníci si u pana 
Josefa cení především to, že do-
káže určit, kdy potřebuje pomoc-
nou ruku a kdy půjde samostat-
ně. Dnes už ho procházky těší. 
Letos v létě dokonce absolvoval 
bez problémů i čtyřkilometrové 
výšlapy do přírody.

Toto vše dokázal pan Josef za 
velice krátkou dobu. Je jisté, že 
není ve všem dokonalý, ale za 
podpory pracovníků dosáhl 
opravdu neuvěřitelné, vzhledem 
k tomu, s jakými dovednostmi se 
do chráněného bydlení přistěho-
val. Samozřejmě, že pana Josefa 
a asistenty v bydlení čeká ještě 
velká spousta práce, ale už dnes 
přineslo jejich společné snažení 
výsledky, které lze vyčíst přede-
vším ze spokojené tváře pana 
Josefa.
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Příběh paní Beáty

Pracovníci po čase usoudili, že její spokojenost a neochota cokoliv ve 
svém životě změnit pravděpodobně plyne z toho, že nezná nic jiného 
než ústavní pravidla. Postupně ji proto představovali a seznamovali 
s výhodami, ale i povinnostmi větší svobody a samostatnosti, vše for-
mou praktického nácviku, zážitku, osobní zkušenosti. Paní Beáta byla 
zaměstnána v zařízení v prádelenském provozu, uzavřela svoji první 
pracovní smlouvu. S podporou pracovníků dostala možnost samostat-
ně hospodařit s penězi, které si vydělávala. 

Motivace a nácviky k tomu, aby měla zájem se osamostatnit, trvaly 
téměř tři roky. Omezení podpory ze strany zařízení až na úroveň od-
povídající jejím skutečným potřebám nesla velmi těžce. 

Kdy a jak došlo ke změně?

K zásadní změně ve vývoji situace paní Beáty došlo ve chvíli, kdy 
ostatní uživatelé, kteří měli podobné dovednosti, odešli ze zařízení do 

Paní Beáta byla od dětství umístěna do ústavu sociální péče, svou 
matku nikdy nepoznala. Má středně těžké mentální postižení, byla 
osvobozena od povinnosti vzdělávat se, nikdy nechodila do školy, byla 
zbavená způsobilosti k právním úkonům. 

jedna z pracovnic vzpomíná: 
„S paní Beátou jsem se seznámila 
v roce 2004. Plynně komunikovala, 
byla schopná popsat nejenom své 
potřeby, ale také formulovat a vy-
jadřovat myšlenky a pocity. Neu-
měla číst, psát ani počítat. Pobyt 
v domově jí vyhovoval. Sama kon-
statovala, že má zajištěnou veške-
rou péči od stravy po úklid, a při-
tom dostatek volnosti na vlastní 
aktivity. Svoboda jí vyhovovala, 
ale jen do té míry, když nemuse-
la přijímat odpovědnost za své 
jednání, což odmítala. Paní Beá-
ta měla epilepsii a z toho důvodu 
jí lékař zakázal pít alkohol. Ona 
však toto doporučení velmi čas-
to porušovala, téměř vždy, když 
pobývala mimo ústav, přicházela 
v podnapilém stavu. 

Vždy po jejím návratu do zařízení 
následoval epileptický záchvat. Pracovníci epileptický záchvat zvládli 
v rámci ošetřovatelské péče a paní Beátě se vždy brzy ulevilo. Přesto 
však vyžadovala neustálou přítomnosti pracovníků, někdy i další dva 
dny po záchvatu. Chovala se jako těžce nemocný člověk. Paní Beáta 
zpočátku neměla prakticky žádný zájem situaci, ve které žila, jakkoli 
měnit.“
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Jarmilou, se kterou se zná ještě z původního zařízení. V současné době 
nemá práci, měla by ji moc ráda, sama ale říká: „Práce je tu málo, moh-
la bych zase dělat třeba v prádelně, ne?“ Třikrát v týdnu dochází do 
sociálně terapeutické dílny, o které sama říká: „Je co dělat, vymýšlíme 
pořád nové věci.“ Přesto, že už je téměř v důchodovém věku, nevzdává 
se myšlenky na placenou práci, a proto dochází také do služby soci-
ální rehabilitace, kde jí pracovníci v jejím úsilí vytrvale podporují. Má 
ráda město, ve kterém bydlí, často se jen tak prochází a pozoruje dění 
kolem sebe. Přiznává se taky, že moc ráda nakupuje. „Obchodů je tu 
hodně,“ usmívá se Beáta. 

Co říká paní Beáta pracovníkům domova, ze kterého odešla, 
když s ní telefonují?

 „Já nevím, proč jsem nešla už dřív. Je mi líto, že jsem byla taková. Já 
už jsem teď samostatná. Ale víš, jsem ráda, že je tu také se mnou Jar-
mila, asi by mi bylo smutno.“ 

Co říkají sami pracovníci?

„Rozhodně se nám osvědčila důvěra, kterou jsme do paní Beáty vklá-
dali. Naše trpělivost při zvyšování jejího sebevědomí, i přesto, že do-
cházelo k opakovaným selháním. Pokaždé jsme ji utvrzovali v tom, že 
příště to dopadne lépe, že to dokáže. Každá zvládnutá situace byla 
patřičně probrána a oceněna a mluvil o ní prakticky celý domov.“ 

Na příběhu paní Beáty si pracovníci zařízení, odkud odešla, uvědomili, 
jak je důležité poskytovat službu opravdu v souladu s tím, co daný 
člověk potřebuje. Pokud je přepečováván, často nemá touhu či potřebu 
svou situaci měnit. K motivaci je důležitý dostatek příležitostí a také 
informací o možnostech změny. 

Paní Beátě je dnes 58 let.

chráněného bydlení. Po nějaké době paní Beáta spolu s opatrovníkem 
oznámili, že je připravena na změnu, a z několika možností si vybrala 
chráněné bydlení v jednom malém městě. 

jak se daří paní Beátě dnes?

Sama říká, že je velmi spokojená a dnes nerozumí tomu, proč se tak 
bránila všem změnám, a občas se na pracovníky původní služby obrá-
tí s výčitkou, že ji k tomuto zásadnímu kroku více netlačili. Její cesta 
nebyla vůbec jednoduchá. Pracovníci původního zařízení vzpomínají, 
že paní Beátě chráněné bydlení velmi přáli, vždyť odpovídalo jejím 
potřebám i představám a pevně doufali, že vše zvládne.

Dnes paní Beáta bydlí v nájemním dotovaném bytě ve vlastnictví měs-
ta, má uzavřenou svou první nájemní smlouvu a využívá sociální služ-
bu podporovaného bydlení. V bytě bydlí se svojí dlouholetou přítelkyní 
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Příběh paní Marie a pana Františka

radí a navede, aby ostatní zvládla sama. Pracovníci služby však vzpo-
mínají: „Když k nám paní Marie přišla, byla to taková nejistá osůbka, 
která stále potřebovala být v blízkosti asistenta. Bála se opouštět dům, 
jít sama do města bylo zcela nemyslitelné. Pokud byla nucena začít 
hovor s cizím člověkem, stále se na nás obracela, potřebovala se ujis-
tit v tom, že je normální říkat to, co si myslí, a ne to, co chtějí slyšet 
ostatní.“ Dnes už je všechno jinak. Marie navštěvuje 2x týdně chráně-
nou dílnu v nedalekém městě, jezdí s kamarádem ze stejné služby, ale 
již bez doprovodu asistenta. 

Pracovníci, kteří změnu v životě paní Marie vnímají, říkají: „Teď si 
chodí sama nakupovat, na kávičku s kamarádkami, na večeři. Umí si 
říct, co si chce koupit, objednat si jídlo, pití, zaplatit si jízdné, domlu-

Paní Marie má padesát osm let, žije v rodinném domku, má přítele 
a cítí se konečně spokojená. Pan František má třicet sedm let a po 
letech strávených v ústavu našel domov ve stejném rodinném domku 
jako paní Marie. 

Jejich životy se spojily, nebyla to však snadná cesta.

Marie vyrůstala ve velké rodině se sedmi sourozenci. Rodiče výchovu 
o všechny děti nezvládali a od svých deseti let žila Marie střídavě 
v dětských domovech a doma. V sedmnácti letech odešla do ústavu pro 
lidi se zdravotním postižením. O rok později byla zbavena způsobilosti 
k právním úkonům. Přesto, že Marie umí číst, psát a zvládne i základní 
počty, je velmi aktivní a ráda se zapojuje do všeho dění kolem sebe, 
v ústavu zůstala dlouhých čtyřicet let. „Na pokoji nás bylo i osm, vždy 
jen holky, přítele jsem nikdy neměla,“ vzpomíná.

František žil až do svých dvaceti čtyř let s rodiči. Nerad vzpomíná na 
mládí, kdy ho špatná parta stáhla k užívání návykových látek. Později 
byl zbaven způsobilosti k právním úkonům a rodiče starost o dospě-
lého muže přenechali ústavu pro lidi se zdravotním postižením. Tam 
žil František celých dvanáct let. Z malého rodinného kruhu se ocitl 
v prostředí, kde nic už nebylo intimní a jedinečné, všechno František 
sdílel s mnoha dalšími muži, kteří se stali jeho spolubydlícími.

V roce 2011 bylo upraveno několik bytů v rodinném domku v menším 
městě, kam se odstěhovalo devět lidí s postižením. Marie a František 
opustili skupinu mnoha lidí, se kterými se dělili o svůj život. Začali 
si vybavovat své vlastní bydlení. Mohli se rozhodnout, co si do svých 
bytů vezmou, jak si je zařídí a všechny drobné maličkosti jim pomáha-
ly cítit se konečně jako doma. 

Marie bydlí v bytě s dalšími dvěma ženami, kde má svůj vlastní pokoj, 
ve kterém si sama udržuje pořádek, sama si vaří, pere a sama si naku-
puje. Když si není jistá, může poprosit o pomoc asistenta, který jí po-
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maminka je současně jeho opatrovnicí. František jezdí domů pravidel-
ně každý třetí víkend, o svátcích nebo rodinných oslavách tráví doma 
týden nebo i deset dnů. Jezdí domů velmi rád, těší se na všechny členy 
rodiny, nejvíce na maminku. Z otce má velký respekt, je pro Františka 
velikou autoritou. Doma rád pomáhá při těžbě a zpracování dřeva, na 
poli, na zahradě i v domácnosti. Všichni, kdo Františka znají, říkají, že 
je pořádkumilovný a pohodový člověk, má-li vše na svém místě. Má rád 
stereotyp, pravidelnost a zavedené zvyky. Nemá rád změny a každé 
narušení těchto zvyků způsobuje silnou nervozitu.

František, stejně jako Marie, dojíždí do chráněné dílny a zároveň pra-
cuje v domově pro seniory jako pomocník údržby. Dnes se pracovníci 
usmívají, když říkají: „Dřív byly dny, které František z nudy raději pro-
spal, teď usíná únavou. Ono není jednoduché starat se o sebe, o do-
mácnost, zahradu, chodit do práce a poslouchat Marušku.“

Po pár měsících v novém domově se Marie a František sblížili a navá-
zali intimní vztah. Jejich vztah se stále upevňoval a oni začali uvažo-
vat o svatbě a společném životě. Jejich sen snad bude brzy naplněn. 
Plánuje se úprava půdních prostor v domě, ve kterém žijí, kde budou 
mít vlastní byt už jen sami pro sebe. Marie s úsměvem na tváři říká: 
„Těším se, až budeme bydlet s Františkem spolu, mělo by to být na 
jaře.“ Zajímá mě, jestli by se někdy vrátila tam, kde strávila téměř 
celý život, celých čtyřicet let. Podívá se na mě žena, která s jistotou 
v hlase i ve tváři odpoví: „Ne.“ A po chvíli dodá: „Možná na návštěvu, 
ale jinak už ne.“

vit se s lékařem. Jediné, co se nám zatím přes veškerou snahu nedaří, 
je navázat kontakt s rodinou. Napsali jsme dopisy, maily, povedlo se 
nám navázat kontakt se známými z dětství, kteří slíbili pomoc, ale 
zatím marně.“

František bydlí na pokoji se svým kamarádem. Ochotně pomůže s pra-
cemi kolem domu a všechno, co potřebuje, zvládá sám nebo s podpo-
rou asistenta. Pro Františka byly a nadále jsou moc důležité vztahy 
s rodinou a pracovníci to jen potvrzují: „František má velikou podporu 
ve své rodině, která mu byla oporou i v době, kdy se mu nezdařil od-
chod do chráněného bydlení. Právě rodina, která ví, jak velkou zálibou 
je pro Františka zahrada, dovezla různé sazenice, radí, jak co pěstovat, 
a František se stal hlavním zahradníkem v našem domě.“ Františkova 
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Shrnutí

Tyto příběhy byly zpracovány na základě spolupráce s domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, které přímo zřizuje Moravskoslezský 
kraj (viz seznam na straně 96). Jejich uživatelé odešli z pobytových 
služeb ústavního typu do nájemních bytů, kde je jim poskytována so-
ciální služba podpory samostatného bydlení nebo sociální rehabilitace. 
Někteří přešli do sociální služby chráněného bydlení, kde mají svou 
vlastní domácnost. Jiní našli svůj domov u příbuzných nebo se vrátili 
do své rodiny. V pracovních aktivitách je nyní podporují služby den-
ních stacionářů, sociálně-terapeutických dílen nebo pracují na volném 
trhu práce. Některé ze zmíněných sociálních služeb zřizují původní 
domovy pro osoby se zdravotním postižením a jiné zřizují neziskové 
organizace.

Aktéry těchto příběhů jsou lidé se zdravotním postižením, nejčastěji 
s mentálním, nebo s duševní nemocí. Příběhy jsou i o lidech s velmi 
těžkým či kombinovaným postižením, kteří, navzdory častým předsta-
vám společnosti, mohou nyní žít s vhodnou podporou v běžných do-
mácnostech. Každý příběh, který jste měli možnost číst je jiný, stejně 
jako jiný je osud každého, jehož příběhy jsme Vám představili. Přesto 
mají něco společného. 

Je to především změna v roli  pracovníků sociálních služeb, kteří jim 
pomáhali. Tato role se změnila z pečovatele a ošetřovatele na roli 
podporovatele a inovátora. Tito pracovníci aktivně a často nad rámec 
svých pracovních povinností hledají nové a mnohdy nevyzkoušené 
cesty podpory pro své klienty. Neúnavně a téměř zarputile bojují se 
zaběhnutými stereotypy. Především změnou jejich přístupu, novými 
znalostmi a zkušenostmi se lidem se zdravotním postižením, kteří žijí 
v zařízeních ústavního typu, mohou otvírat nové možnosti a příleži-
tosti. 

Je zřejmé, že neméně významnou úlohu hrají také rodinní příslušníci 
a opatrovníci lidí se zdravotním postižením. V našich příbězích hráli 
různé role, od těch pasivních až po podpůrné nebo naopak zatvrzele 
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Slovo závěrem

bojující proti jakékoliv změně. Dnes už ale víme, že jejich úloha je na 
cestě k samostatnosti pro lidi se zdravotním postižením nedocenitel-
ná. Mít kolem sebe lidi, kterým na nás záleží, je důležité. 

Nemalou úlohu také sehrál zřizovatel, Moravskoslezský kraj, který vy-
tvořil podmínky pro to, aby lidé se zdravotním postižením mohli za-
žívat normální život ve svém domově a řídit svůj život s nezbytnou 
podporou rodiny, sociálních a jiných veřejných služeb.  

V této publikaci se čtenář mohl seznámit s patnácti osudy lidí, jejichž 
životní cestu zkomplikovalo zdravotní, ve většině případů mentální 
postižení. Smyslem této publikace je mimo jiné to, aby do budoucna 
nemuseli lidé s postižením „hledat cestu z domova domů“, aby se děti 
„nemusely vracet zpátky domů“, aby nemuseli prokazovat, že „jsou 
způsobilí k životu“. To znamená snadnější přístup lidí s postižením 
k takovým sociálním a veřejným službám, které jim umožní zůstat 
v rodinném prostředí nebo ve své domácnosti tak, jak je to v naší 
společnosti obvyklé. Poslání takových sociálních a veřejných služeb se 
odvíjí od postojů k mentálnímu postižení. 

V současné době se při snaze pochopit a vymezit mentální postižení 
uplatňuje více přístupů. Tyto přístupy reflektují různé úhly pohledu na 
člověka, kterému společnost přisoudila „mentální postižení“. 

V rámci staršího medicínského modelu byl kladen důraz zejména na 
zkoumání a diagnostikování rozumové nedostatečnosti. Tento přístup 
je dnes kritizován především proto, že postiženému člověku určoval 
jeho životní cestu a ospravedlňoval jeho sociální vyloučení. Na kritiku 
medicínského přístupu reaguje model sociální (někdy též označován 
jako ekologický), dle kterého to není výlučně tělesné, smyslové nebo 
mentální postižení, které zneschopňuje, oslabuje nebo znevýhodňuje 
jedince. Postižení je zde naopak chápáno jako důsledek znevýhodňují-
cích vlivů ze strany společnosti1.  

Podle sociálního modelu postižení může i člověk s postižením proží-
vat spokojený život jako lidé bez postižení tehdy, není-li poskytovaný 
servis zaměřen pouze na rehabilitaci, reedukaci a kompenzaci.

Poskytovaný servis by se měl zaměřit spíše na odstraňování diskvalifi-
kujících bariér ve vnějším prostředí. Tento sociální model předpokládá, 
že nemůžeme mluvit o mentálním postižení, aniž bychom zároveň 
nehovořili o prostředí, ve kterém se daný člověk pohybuje.
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Tentýž člověk proto může být v určitém prostředí chápán jako člo-
věk s mentálním postižením, zatímco v jiném prostředí o mentálním 
postižení hovořit nelze. Rozlišujícím znakem zde není otázka jedin-
covy adaptace na dané prostředí, ale podpora, kterou potřebuje, aby 
v daném prostředí mohl plnohodnotně žít1. Hodnocení v tomto pojetí 
nezohledňuje rozumovou úroveň, ale míru podpory, kterou jedinec 
potřebuje k životu v daném prostředí. 

Moravskoslezský kraj jako zřizovatel a zadavatel sociálních služeb pro 
lidi se zdravotním postižením uplatňuje zmíněný sociální model posti-
žení v široké praxi. Cílem transformačního procesu pobytových sociál-
ních služeb, který v Moravskoslezském kraji probíhá, je umožnit všem 
lidem s postižením prožívat plnohodnotný život uvnitř společnosti, 
nikoli v izolaci za zdmi ústavů. Jak vyplývá i z uvedených příběhů, je 
to běh na dlouhou trať. Ale také je z těchto příběhů poznat, že to stojí 

za to. Naším přáním je, aby se příběhy staly inspirací pro všechny, kdo 
mohou a chtějí lidem s postižením účinně pomáhat. 

Autoři publikace děkují všem pracovníkům, opatrovníkům a klientům 
za spolupráci na této publikaci, za příklady dobré praxe pro ostatní 
a přejí hodně radosti ze života.

PhDr. Jaroslava Sýkorová a Mgr. Martina Chlápková
Odborný garant a autor publikace

1Oliver In Šiška, Jan: Studie: mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním posti-

žením v období dospělosti, Praha: Karolinum, 2005
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Moravskoslezského kraje zapojených do projektu

• Benjamín, p.o., Petřvald
• Domov Jistoty, p.o., Bohumín
• Fontána, p.o., Hlučín
• Harmonie, p.o., Krnov
• Marianum, p.o., Opava
• Náš svět, p.o., Frýdlant nad Ostravicí
• Sagapo, p.o., Bruntál
• Sírius, p.o., Opava
• Zámek Dolní Životice, p.o., Dolní Životice
• Zámek Nová Horka, p.o., Studénka



Odkazy

• Moravskoslezský kraj   www.kr-moravskoslezsky.cz
• Registr poskytovatelů sociálních služeb   iregistr.mpsv.cz
• Ministerstvo práce a sociálních věcí   www.mpsv.cz 
• Evropský sociální fond v ČR   www.esfcr.cz
• Národní centrum pro podporu transformace   www.trass.cz




