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Workshop  

Život doma, nebo v „domově“?, 14. 1. 2020 



Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením 
 

Lidé se zdravotním postižením nesmějí být  

„nuceni žít ve specifickém prostředí“  

a mají mít zajištěn  

„přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, 

rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním 

službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro 

nezávislý způsob života a začlenění do společnosti a 

zabraňuje izolaci nebo segregaci“.  

 

To se vztahuje i na lidi s poruchou autistického spektra a 

chováním náročným na podporu. 

 



Projekt 

Problém 
 v ČR neexistují vhodné služby pro lidi s autismem s náročným chováním 

(PAS+) a péče o ně tak mnohdy zůstává zcela na jejich rodinách  

 15-24 h přímé péče denně je (min. v ½ případů ze šetření) na samotných rodinách 

 dopady dlouhodobé péče na rodiče:  

 

Matka: Já nevím, jak to mám říct, tak prostě nemám žádný svůj osobní život, mám 

prostě jenom Káju. […] Je to o tom, že se nikam nemůžete hnout, věci, které jsou běžné, 

jako se sbalit, jít se projít a podobně, to taky nejde, že ano, pořád pospíchám, abych 

byla doma, aby se něco nestalo. (rozhovor 1) 

Matka: Největší dopad celé 

té situace na náš život je 

naprosté vyčerpání, 

vyhoření. (rozhovor 4)     

Negativní dopady na sociální vztahy a společenský život 66 (98,5%) 

Negativní dopady na zdraví 65 (97,0%) 

Dostávám se na hranice svých možností 64 (95,5%) 

Vzdal/a jsem se vlastního života 58 (86,6%) 

Negativní dopady na finanční situaci rodiny 55 (82,1%) 

Negativní dopady na partnerský vztah 52 (77,6%) 

Negativní dopady na pracovní kariéru 49 (73,1%) 

Celkem 67 (100%) 



Projekt 

 

Cíl projektu 

 navrhnout designy podpory důstojného života v 

komunitě pro konkrétní lidi s PAS+ a jejich pečující 

rodiče 

 navrhnout systémové změny pro vznik a fungování 

komunitních služeb na podporu lidí s PAS+ a jejich rodin 

 



Aktivity 

 analýzy 

 spolupráce s rodinami a dalšími aktéry, 

designování podpory v komunitě pro 

konkrétní lidi s PAS+ 

 navrhování systémových změn 

 



Výstupy aktivit 

 „Průzkum potřeb rodin a jejich dospělých dětí s PAS+“ (Paleček, Kocman 

2018) 

 „Současné možnosti podpory lidí s  PAS+“ (Paleček 2019) 

 „Design podpory. David. Designování komunitní podpory pro lidi s 

PAS+“ (TUDYTAM, NADĚJE pro děti úplňku, NAUTIS a rodina Davida 2019) 

 „Design podpory. Jindřich. Designování komunitní podpory pro lidi s 

PAS+“(TUDYTAM, NADĚJE pro děti úplňku, NAUTIS a rodina Jindřicha 2019) 

 „Design podpory. Martin. Designování komunitní podpory pro lidi s 

PAS+“(TUDYTAM, NADĚJE pro děti úplňku, NAUTIS a rodina Martina 2019) 

 „Návrh systémových změn v podpoře lidem s PAS+“ (Paleček, Kostečka, 

Třešňák, Jůn 2019) 

 „Limity a možnosti podpory v komunitě pro lidi s PAS+“ (Paleček, Kostečka, 

Třešňák, Jůn 2019) 

 

   https://tudytam-vzdelavani.cz/nebyt-na-to-sami/ 
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1. Sociální politika péče pro dospělé lidi s PAS+  
 se orientuje na specializované pobytové služby a  

 neklade žádný důraz na rozvoj terénních a ambulantních služeb. 

 

 

 

 

 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 2016  

 

 

 

 

   Vize rozvoje sociálních služeb skupině osob s PAS, Vrbický 2018 

 

 

 

          Krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb  

 

 

 

– (: 13)  

 

– zkratka  

PAS+ = specializovaná pobytová služba 

Překážky 

terénní sociální služby pro podporu samostatného bydlení v přirozeném prostředí …. pro 

osoby s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem  

ZATÍMCO  

pro osoby s těžkou symptomatikou PAS… zařízení typu domovů se zvláštním režimem 

pro osoby s PAS+ pouze kolektivně uspořádané pobytové služby (3 až 6 

klientů / 1 domácnost; 2 domácnosti / 1 objekt) 

terénním službám pro osoby s PAS+ nevěnována žádná pozornost 

pro osoby s PAS+… pobytové služby 



2. Systém podpory je fragmentovaný na jednotlivé služby, které nic nenutí 

ke spolupráci. 

 fragmentace do jednotlivých sociálních služeb 

 fragmentace mezi různé resorty (sociální oblast, zdravotnictví, školství)  

 

 

 

Matka: […] chybí nějaké centrum, kam bych mohla zajít a prostě třeba 

říct: ‚Mám ten a ten problém, teď konkrétně potřebujeme sehnat 

neurologa‘ a aby nás někdo dokázal někam odkázat. (rozhovor 1) 

Matka: A když jsem se jí [posudkové lékařky] ptala, kde si mám zjistit, o co 

si mám žádat, že absolutně nic nevím, kde a co, kdo by mi poradil, jestli by 

mi třeba ona mohla poradit, a ona, že tam není od toho, že ona jenom 

posuzuje. Že když potřebuju něco, že si mám zajít do knihkupectví, že jsou 

tam knížky o sociálním zabezpečení a že si to mám všechno vyčíst z těch 

knížek. (rozhovor 10) 

Matka: A jak jsme tam byli potřetí, tak to už měl pan primář zjištěné, 

že je nějaké Centrum pro mentálně postiženou mládež v M., tak mi 

dal na ně kontakty, všechno. Takže naprosto cizí člověk, ale prostě 

empatický lékař, to je neskutečné, že se nestaral jenom o to, že 

[dcera] neslyší. (rozhovor 4) 

Překážky 



3. Terénních a ambulantních, ani vhodných malých rezidenčních služeb pro 

lidi s PAS+ není dostatek nebo nejsou dostupné.  

 představitelnost péče o klienta s PAS+ pro reprezentanty různých služeb: jen 5% DOZP a 

6% DZR, ale 40% OA 

 ani nastavení krajských dotačních politik, ani výše příspěvku na péči neumožňuje terénním 

službám, aby poskytovaly podporu ve větším rozsahu podle individuálních potřeb lidí 

s PAS+. 

Překážky 

O tom, že by se do podpory samostatného bydlení přijímali lidi 

třeba s PAS s nějakými většími [potížemi], o tom se [při debatách 

se zaměstnanci krajského úřadu] vůbec nehovoří. (diskuse s 

manažery, podpora samostatného bydlení) 



4. Služby nejsou připraveny na poskytování podpory lidem s PAS+ 

v potřebném rozsahu a s potřebnou odborností. 

 

 
Když najdeme asistentky, jsou to vesměs vlastně lidé z ulice i třeba bez kurzu [pro 

pracovníka v sociálních službách], kteří jsou jenom motivovaní pomáhat. […] Ti 

autisti jsou tak specifická cílová skupina, že vyžadují po odborné stránce prostě 

úplně jinak připravené pracovníky v přímé péči. (diskuse s manažery, podpora 

samostatného bydlení) 

Je třeba umět identifikovat to [náročné] chování, a pokud to jde - ono to má 

taky svoje limity - ale pokud to jde, tak zjistit příčinu, anebo aspoň se hodně 

věnovat prevenci, aby to chování nevznikalo. (diskuse s manažery, sociální 

rehabilitace) 

Překážky 



5. Typologie terénních služeb je komplikovaná a nejasná - služby se v důsledku mezi 

sebou a vůči různým klientům a typům podpory spíše vyhraňují, než aby hledaly, jak 

naplnit potřeby konkrétních lidí. 

 

6. Doprava z domova na zájmové aktivity, do stacionáře, k lékaři apod. je pro lidi 

s PAS+ obtížně dostupná. 

 

7. Lidé s PAS+ těžko dosáhnou na běžné nájemní bydlení. Zajištění bydlení pro lidi 

s PAS+ se očekává od pobytových sociálních služeb.  

 

8. Podpora pro pečující rodiny je nedostatečná. 

 

9. Pro krajské plánování služeb chybí data o počtech a potřebách lidí s PAS+. 

 

10. Stávající systém financování sociálních služeb znemožňuje samostatný život lidí 

s PAS+ s podporou terénních a ambulantních služeb. 

 

 

 

Překážky 



Komplexní potřeby vyžadují komplexní řešení 

   integrovaný systém podpory   
 koordinovaná souhra sociálních služeb (primárně terénních, 

ambulantních, případně malých rezidenčních komunitních) a 

služeb dalších sektorů, jako je zdravotnictví či školství  

 alternativou pobytových služeb nejsou terénní služeb, ale právě 

integrovaný systém podpory 

 

Co je třeba? 



1. Mluvit o skutečných potřebách lidí s PAS+, nikoli o 

„potřebě“ budovat pobytové služby. 

2. Zavést systémový case management do oblasti 

sociálních a zdravotních služeb s přesahy do školství.  

3. Vybudovat síť terénních a ambulantních služeb pro 

lidi s PAS+. 

4. Vybudovat služby pro pečující rodiče lidí s PAS+. 

5. Změnit způsob plánování a financování služeb. 

6. Zpřístupnit lidem s PAS+ běžné bydlení.  
 

 

 

 

Co je třeba? 



1. Mluvit o skutečných potřebách lidí s PAS. 

 skutečná potřeba lidí s PAS+ = žít dospělý a důstojný život ve 

vlastním prostředí a běžným způsobem, nikoli žít v pobytové 

službě  

 integrovaná komunitní péče – důležité téma pro odbornou i 

veřejnou debatu 

 

 

 

Co je třeba? 



2. Zavést systémový case management do oblasti 

sociálních a zdravotních služeb s přesahy do školství. 

 CM - osa systému podpory pro lidi s komplexními potřebami, 

kompetenčně situovaný „nad“ jednotlivými službami  

 komplexní mapování potřeb, indikace vhodných služeb 

 zprostředkovávání poskytování těchto služeb a jejich celková 

koordinace 

 práce s klientem v rámci koordinované multidisciplinární 

spolupráce 

 individuální plánování jednotlivých služeb vychází z celkového 

mapování potřeb klienta a z plánování na úrovni případového 

vedení 

 

Co je třeba? 



3. Vybudovat síť terénních a ambulantních služeb pro 

lidi s PAS+.  

 kraje - podpora kapacity a odbornosti nestátních organizací, 

zřizování vlastních příspěvkových terénních a ambulantních 

služeb 

 terénní služby - celé území kraje, v indikovaných případech 

podpora i 24/7 

 dopravní služby pro lidi se specifickými potřebami 

 systematická příprava zaměstnanců služeb na práci s klienty 

s PAS+, průběžně supervize či konzultace  

 zjednodušení typologie sociálních služeb  

 

Co je třeba? 



4. Vybudovat služby pro pečující rodiče lidí s PAS+. 

 dostupné odlehčovací služby v terénní i pobytové formě 

 programy psychosociální intervence a svépomocných skupin pro 

rodiče dětí s PAS+ 

 

Co je třeba? 



5. Změnit způsob plánování a financování služeb. 

 systematický sběr dat o počtech a potřebách osob s PAS+ pro 

krajské plánování (z LPS, SPC, SS, ORP). 

 reforma systému financování služeb - možnost dosáhnout na 

zajištění podpory prostřednictvím terénních a ambulantních 

služeb i pro lidi s vyšší mírou potřeb 

 krajský systém financování – možnost vzniku terénních a 

ambulantních služeb i pro osoby s PAS+ 

 

  
 

 

Co je třeba? 



6. Zpřístupnit lidem s PAS+ běžné bydlení.  

 bydlení je primárně odpovědností obcí, nikoli sociálních služeb 

 dostupnost obecního sociálního bydlení i pro lidi s PAS+ 

 případné pobytové služby - v rámci programů sociálního bydlení  

 standard pro komunitní pobytové služby: max. 3 lidé v 1 

domácnosti, maximálně 1 domácnost v objektu určeném 

pobytové službě 

 

Co je třeba? 



Komplexní potřeby… komplexní řešení: 

příklad integrace služeb 



 

 

A nejde jen o lidi s PAS+! 
(přesah k dalším cílovým skupinám) 



 

Děkuji za pozornost. 
Jan Paleček 

TUDYTAM, z. s.  


