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1. David a jeho rodina 
 

David je dospělý muž, je mu 21 let. 1 Nemá žádné sourozence, žije s oběma rodiči v rodinném 

domě, do nějž se celá rodina před několika lety odstěhovala z bytu v panelovém domě.  

Od narození se u něj projevovala řada zdravotních problémů. Narodil se jako nevidomý, později 

začal vidět, dodnes má však pravděpodobně slabý zrak. Asi v 1 roce mu byl diagnostikován 

epileptický Westův syndrom, míval až 50 záchvatů denně. Vývoj byl opožděný, ještě ve 3 letech 

neuměl sedět. Dodnes má při chůzi špatnou stabilitu. Od malička má také oslabenou imunitu. 

David má nyní diagnostikovaný nízkofunkční dětský autismus a těžké mentální postižení, 

kombinované s motorickým postižením, má 4. stupeň závislosti a plnou invaliditu.  

David neumí mluvit, číst, ani psát. Se svým okolím se nicméně snaží komunikovat - převážně 

fyzickým kontaktem, ale i zvuky, někdy pomocí projevů náročného chování. Navazuje s lidmi okolo 

sebe vztahy, např. má velmi rád svoji babičku, reaguje na lidi v centru denních služeb.  

Ve všední dny péči o Davida vykonává především matka. Kvůli tomu nepracuje, byť by pracovala 

ráda. Otec pracuje na plný úvazek, odchází brzy a vrací se až večer. Matka ve všední dny vozí Davida 

na maximálně 4 hodiny denně do centra denních služeb. V centru denních služeb je ale David 

považovaný za „problémového“ klienta. Pokud dojde k nějakému incidentu, volají matku, aby si ho 

přijela vyzvednout. Matka se proto nemůže spolehnout na to, že tam zůstane plánovanou dobu, 

nemůže tedy mít závazný program (např. pracovat někde na zkrácený úvazek).  

Občas se na několik hodin o Davida doma postará babička, ale je to pro ni čím dál obtížnější. Na 

péči se někdy podílí také strýc (bratr otce) – je s Davidem např. o víkendu, když si rodiče potřebují 

odpočinout a strávit spolu sami nějaký čas.  

Před několika lety měla rodina nabídku, aby šel David do chráněného bydlení v jiném kraji. Byl tam 

na respitním pobytu. Rodičům se zařízení líbilo, ale Davidovi bylo tehdy teprve 16 let a bylo to velmi 

daleko, kontakt s Davidem by tedy musel být velmi omezený. Rozhodli se proto, že David ještě 

zůstane doma. Dnes už toto chráněné bydlení zájemce z jiných krajů nepřijímá. Krajský domov pro 

osoby se zdravotním postižením není z hlediska rodičů vhodným místem k důstojnému životu.  

Zkušenost rodičů se systémem sociální péče je negativní. Na úřadech se setkávali s odmítnutím 

nebo s nabídkami, které pro Davida a pro možnosti jeho budoucího života nepovažují za dobré. 

  

                                                         
1 Jméno David není pravé, bylo zvoleno za účelem anonymizace.  
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2.  Potřeby a návrh zajištění podpory pro Davida: schéma  
 

 
 

Legenda ke schématu: 

V tomto návrhu jsou zobrazeny potřeby, u nichž David vyžaduje podporu druhých osob. Potřeby jsou uvedeny 

v černých kruzích a očíslovány. V barevných oválech jsou uvedeni aktéři (sociální, zdravotní a veřejné služby  

a Davidovi blízcí lidé), kteří by měli poskytovat podporu tak, aby byly jeho potřeby naplňovány. Šipky od jednotlivých 

aktérů ukazují k potřebám, na jejichž naplňování by tito aktéři měli pracovat. 
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3. Potřeby a návrh zajištění podpory pro Davida: popis 

současného a žádoucího stavu 
 

1) Potřeba: Být v bezpečí 

 

Současný stav  

 V současné době bydlí D. u rodičů, část dne tráví v centru denních služeb, nevyužívá služeb 

jeden na jednoho (v situaci jeden na jednoho je pouze při péči jednoho z rodičů či strýce). 

 D. neumí verbálně popsat, co zažívá. Pokud by došlo k porušování jeho práv, zanedbávání  

či zneužívání, neuměl by si stěžovat. 

Žádoucí stav (cíle) 

 Služby jsou poskytovány bezpečně, nedochází v nich k porušování práv D., k zanedbávání  

či zneužívání. 

Podpora 

 Služby, které D. podporují (zvláště ty, které jsou poskytovány jeden na jednoho a chybí tedy 

přímá vzájemná kontrola pracovníků) aktivně pracují s rizikem zneužívání či zanedbávání: 

všímají si možných následků špatného zacházení a pokud se objeví, zjišťují jejich příčinu, 

zároveň dávají dostatečnou pracovníkům metodickou a psychohygienickou podporu, 

předcházejí syndromu vyhoření. 

 Koordinátor služeb se tématem bezpečného poskytování služeb zabývá a diskutuje ho se 

službami na koordinačních setkáních. 

 Pokud by existovalo podezření na zanedbávání, zneužívání či týrání, je možnost umístit v bytě 

kameru. 

 

2) Potřeba: Být v dobrém zdravotním stavu 

 

Současný stav  

 D. začal mít po očkování záchvaty, byl diagnostikován v 1 roce – westův syndrom (epileptický 

syndrom, výskyt specifických křečí, zpoždění až zastavení psychomotorického vývoje po vzniku 

záchvatů), míval až 50 záchvatů denně; bral léky, už nesměl být dále očkován. Nyní již záchvaty 

nemá. 

 Vyvíjel se pomalu, ve 3 letech ještě neuměl sedět. 

 Někdy hodně mrká, bouchá se do hlavy, do uší – možná reakce na nepříjemné podněty v těle? 

 Od malička oslabená imunita: pakují se záněty (např. dutin), horečky, zápaly. K lékaři tedy musí 

často. Dle doktorů je „nevyšetřitelný“, záleží ale na přístupu (jeho dětská obvodní lékařka ho 

byla schopná vyšetřit, odebrat mu krev…). 

 Oční vada – s ohledem na obtížnou vyšetřitelnost se těžko určuje závažnost (hodně dioptrií, 

šilhání, po narození úplná slepota, pak se to zlepšilo), nyní dlouhodobě bez vyšetření. 

 Chodí, ale dle matky „ne správně, po kotnících, nevydrží jít delší vzdálenosti“.  

 Není schopen hlídat si případnou medikaci. 

Žádoucí stav (cíle) 

 D. chodí na pravidelné zdravotní prohlídky a dostává se mu potřebné specializované zdravotní 

péče (např. očního lékaře, ortopeda, fyzioterapeuta). 

Podpora 

 Praktický lékař přistupuje k D. citlivě, s ohledem na jeho schopnosti a potřeby. 

 Sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení podporují D. při 

zvládání vyšetření a lékařských intervencí, služby a případně i koordinátor podpory vyjednávají 
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se zdravotnickým personálem o tom, jak k D. přistupovat, aby lékařská péče mohla dobře 

probíhat. 

 Podávání léků v případě nemoci zajišťuje domácí ošetřovatelská služba, případně rodina. 

 

3) Potřeba: Mít zajištěnou péči o vlastní osobu  

 

Současný stav 

 D. prakticky nemůže být bez dohledu, rodiče se občas odváží na krátkou procházku, když spí 

ve svém pokoji, ale doma zapnou kameru, aby viděli, jestli se tam něco neděje. 

 Veškerou péči spojenou s hygienou, stravováním, úklidem a vůbec pobytem doma zajišťují 

rodiče.  

 D. je plně inkontinentní, má pleny – matka ho sprchuje, obvykle ráno i večer, po vykonání 

potřeby; sám se neumyje. V centru denních služeb mu také po velké potřebě mění pleny (ale 

využívají pěnu, nesprchují ho). 

 Rád se koupe, do koupelny chodí dobrovolně. Před nějakou dobou doma zrušili vanu (D. z ní 

odmítal vylézt), nahradili sprchováním, matka s ním jde do sprchového koutu, umyje ho, pak 

ho tam chvíli nechá, baví ho tekoucí voda, matka postupně omezuje přívod vody. 

 Někdy se stává, že když chce jíst a jídlo není okamžitě připravené, dostane se do afektu. Nají se 

samostatně lžicí, ale „je to všude“.  

 Ví, kde má oblečení své místo, ale sám si ho nepřipravuje, ani neuklízí; při oblékání je pasivní, 

nechá se oblékat, ale při svlékání před sprchováním někdy sám zvedne ruce, aby to šlo 

snadněji. 

 Neumí se přikrýt. 

 Po bytě doprovod nepotřebuje, orientuje se.   

Žádoucí stav (cíle) 

 V bytě je neustále někdo přítomen, D. nezůstává nikdy sám. 

 D. má dostatečnou podporu při pobytu doma: při oblékání, při osobní hygieně, stravování, při 

odpočinku nebo jakékoli činnosti doma.  

 D. má možnost rozvoje v sebeobslužných činnostech. 

Podpora 

 Sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení zajišťují podporu při 

běžných činnostech v domácím prostředí, pomoc se sebeobsluhou a nácvik sebeobslužných 

dovedností (a zároveň pravidelně vyhodnocují, kde je ještě nácvik možný a kde je potřeba 

poskytovat plnou péči). 

 Sociální rehabilitace / centrum denních služeb pracuje na nácviku sebeobslužných dovedností 

v domácím prostředí nebo i mimo něj. 

 Pečovatelská služba se může podílet na pomoci se sebeobsluhou (osobní hygiena, oblékání). 

 

4) Potřeba: Bydlet v samostatné domácnosti 

 

Současný stav 

 D. je dospělý muž, 21 let, bydlí s rodiči v rodinném domě. Rodiče mají za to, že by syn měl časem 

žít nezávisle na nich. D. není schopen se k tomu vyjádřit.  

Žádoucí stav (cíle) 

 D. bydlí v samostatné domácnosti (např. pronajatý byt od obce, případně komerční pronájem), 

v  dojezdové vzdálenosti od rodičů (možnost častých, i každodenních kontaktů).  

 D. může případně s někým sdílet domácnost.  

 Domácnost je odhlučněná, nebo v dostatečné vzdálenosti od sousedů, aby případné hlasité 

projevy D. rušily co nejméně okolí. 
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 Domácnost je zařízena s ohledem na zvýšené riziko úrazu při možných afektech D. (oblé rohy, 

nerozbitná skla…). 

 V bytě je separátní pokoj pro asistenta (spaní při noční asistenci). 

Podpora 

 Koordinátor podpory a sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení 

zvažují, nakolik by Davidovým potřebám vyhovovalo spolubydlení. Sdílení domácnosti může 

mít i socializační význam – David jako mladý dospělý může mít prospěch z drobných interakcí 

i z  pozorování interakcí mezi spolubydlícím(i) a asistentem. Muselo by se ovšem ověřit, jestli si 

David se spolubydlícím(i) vyhovují (tzn. měli by mít dlouhodobější možnost vzájemně se  

poznávat, být spolu v kontaktu, a až poté by na základě pozorování podporující osoby / služby 

usoudily, jestli je spolubydlení možné). Průběh spolubydlení by se měl pravidelně 

vyhodnocovat s ohledem na aktuální Davidovy potřeby.  

 Koordinátor podpory a sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení 

berou při hledání vhodného místa k bydlení v úvahu, že pro Davida může být důležité 

a užitečné některé náročné projevy -  například hlasité výkřiky, které mohou být pro okolí rušivé 

- zachovat, protože mohou mít autostimulační funkci, nebo jimi třeba David vyjadřuje radost. 

 Městský úřad (Jablonec nebo Liberec) poskytne nájemní bydlení. 

 Alternativní řešení: pronájem domku či bytu od soukromého majitele. 

 

5) Potřeba: Mít zajištěnou péči o domácnost  

 

Současný stav 

 U vaření se dívá na matku, ale nezapojuje se (někdy u toho vytahuje hrnce a bouchá do nich, 

hází je na zem, baví ho hluk). 

 Zajímá ho tekoucí voda. 

 Umí splnit několik jednoduchých pokynů, když po něm maminka něco chce – pustí vysavač (má 

rád jeho zvuk, lehne si pak k němu, poslouchá zblízka), ale do zásuvky ho nezapojí; sám nijak 

neuklízí. Neprojevuje žádný zájem o péči o domácnost. 

Žádoucí stav (cíle) 

 D. má zajištěnou péči o domácnost. 

 D. má možnost rozvoje v dovednostech péče o domácnost. 

Podpora 

 Sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení a/nebo pečovatelská 

služba zajišťují péči o domácnost. Úklid domácnosti může alternativně zajišťovat úklidová 

firma.  

 Na péči o domácnost se podílejí také rodiče. 

 Sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení zajišťují nácvik 

dovedností péče o domácnost. 

 Sociální rehabilitace pracuje na nácviku dovedností péče o domácnost v domácím prostředí 

nebo i mimo něj. 

 

6) Potřeba: Najít alternativu k náročnému chování 

 

Současný stav  

 D. rozbíjí věci, líbí se mu, že to dělá zvuk, nejradši hází nádobím, hrnci, někdy shazuje obrazy. 

 Někdy hodně křičí, jako když hraje si malé dítě, a směje se, výská – pro sousedy nepřijatelné; 

hodnotící komentáře „patří do blázince“. 

 Pije vodu při koupání – z kohoutku, ze sprchy, ale klidně i v moři nebo v přehradě – do bazénu 

či do přehrady s ním proto rodiče nechodí. 
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 Má rád psy, ale chová se k nim necitlivě (psi nemají rádi jeho). Má rád, když štěkají – směje se 

tomu. Vůbec se jich nebojí. 

 V noci – hlavně za úplňku – se probouzí, jakmile se probudí, obvykle už neusne – potřebuje 

dohled. Někdy noční smích, křik - je to slyšet až k sousedům, ti si stěžují, sepisovali petici. 

 Neodhadne důsledky svého chování a použití vlastní síly. I když primárně asi nechce ublížit, 

ublížit může. 

 Bouchá do věcí rukama, hlavou: 

o když chtěl například na zahradu, hlavou rozbil prosklené dveře. 

 Afekty – změny chování bez zjevné příčiny: 

o rozbil již dvakrát televizi – bouchá do ní při záchvatu (v průběhu sledování TV najednou 

přijde změna chování), 

o podobně nečekaná reakce na plyšáky, které měl dlouhé roky – najednou je začal bez 

zjevného impulsu trhat, kousat, 

o v kolektivu – někdy škrábání, štípání, bouchání, tahání druhých za vlasy (může to být 

ale i vyjádření nesouhlasu). 

 Sebepoškozování (kouše se, hlavou bouchá do zdi, škrábe se do tváří) 

o funguje udělat mu prostor na zemi, jít s ním na zahradu, do prostoru, nechat ho být; 

strýc je schopen odvést ho do jeho pokoje, kde se zklidní. 

 V centru denních služeb chtějí, aby byl zamedikován (utlumen), to matka odmítá. Asi před 5 lety 

zkoušeli 1-2 měsíce podávat psychiatrické léky. D. byl pak zcela dezorientovaný, nepoznával 

ani rodiče, doma nenašel svůj pokoj. Nyní je bez psychiatrické medikace a v CDS jsou 

domluveni, že pokud dojde k výše popsanému chování, volají záchranku nebo chtějí, aby matka 

do 5 min pro D. přijela.  

 Podle zkušeností matky pomáhá:  

o když je D. v CDS v menší skupině, nechat ho být, víc prostoru, počkat, 

o doma ho odvést do jeho pokoje, který je zařízený tak, aby si neublížil, zatáhnout závěsy. 

 D. je nyní doma celkově klidnější – v domě (posledních 5 let) je více prostoru než v bytě 

v panelovém domě; jde si sám do pokoje nebo na zahradu. 

Žádoucí stav (cíle) 

 Projevy náročného chování, které jsou pro Davida a jeho okolí nebezpečné, jsou co nejmenší. 

 Náročné chování, které je součástí přirozeného projevu Davida, či je pro něj nějak užitečné 

(např. výskání při koupání) může být zachováno a zároveň co nejméně zatěžuje okolí.  

Podpora 

 Pracovníci služeb chápou náročné chování jako chování komunikační, snaží se mu porozumět, 

odhalit jeho příčiny a potřeby, které tímto chováním D. vyjadřuje. 

 S pomocí externích odborníků (specializovaných na práci s náročným chováním / na podporu 

pozitivního chování) podporují D. v pozitivních projevech a snaží se o zvýšení kvality jeho života. 

 

7) Potřeba: Mít prostor pro uspokojování sexuálních potřeb 

 

Současný stav  

 D. se sexuálně uspokojuje sám. Doma ho matka odvádí do pokoje, už se naučil, že je vhodné 

být při tom v soukromí, ne před rodiči. V Centru denních služeb funguje protiopatření - kalhoty 

s laclem. 

Žádoucí stav (cíle) 

 D. má možnost v soukromí uspokojovat svoje sexuální potřeby. 

Podpora 

 Sociální služby akceptují, že D. má sexuální a potřeby a pomáhají mu je zvládat (regulovat 

i uspokojovat) sociálně přijatelným způsobem. 
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8) Potřeba: Bezpečně cestovat  

 

Současný stav  

 D. nemůže cestovat bez doprovodu. Neodhadne riziko. Zajímají ho jedoucí auta, hrozí, že by 

vstoupil do vozovky.  

 Potřebuje dopomoc nebo alespoň jištění při chůzi po schodech – někdy spadne. 

 Orientaci D. v určité míře má, pamatuje si, kde co je: tam, kam jezdí opakovaně (chata, doma, 

u babičky…), se orientuje bez obtíží. 

 Po přestěhování z paneláku do rodinného domu si zřejmě pamatuje na bydlení v paneláku: 

když jdou kolem, zamíří k němu (matka si ale není jistá, jestli to není třeba proto, že ho tam 

zajímají kovové dveře). 

 Když vyjde z domu, dá se předpokládat, že se sám někam vydá, nečeká na doprovod, jednou 

takto odešel a našli ho ve vedlejší ulici. Není jisté, zda by se sám vrátil. 

 Nechce do prostředků hromadné dopravy – nemá rád letadlo, autobus.... Rodiče přemýšleli 

o tom, že by ho do prostředků MHD brali připásovaného na invalidním vozíku, ale zamítli to. 

 Rodina dostala příspěvek na auto. Autem jezdí rád. 

Žádoucí stav (cíle) 

 D. bezpečně cestuje tam, kam potřebuje: za denními aktivitami, navštěvuje rodinu, chodí na 

procházky v okolí bydliště, jezdí na delší výlety. 

Podpora 

 Sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení či sociální rehabilitace, 

případně rodiče nebo dobrovolníci doprovázejí D. tam, kam je potřeba.  

 Pracují s riziky při cestování a v případě vyhodnocení rizika jako přiměřeného nacvičují 

cestování veřejnou dopravou. 

 V případě potřeby zajišťují převoz autem (D. má k dispozici auto zakoupené z příspěvku). 

 

9) Potřeba: Mít sociální vztahy a kontakty 

 

Současný stav  

 D. reaguje na konkrétní lidi konkrétními způsoby – odlišuje je. 

 Pokud člověka zná, snaží se o kontakt, vodí z místa na místo, štípe ho, když se mu nevěnuje. 

 D. tráví nejvíce času s matkou, na cca 3-4 hodiny denně (v pracovních dnech) ho matka vozí do 

centra denních aktivit.  

 Když rodiče delší dobu nevidí, nadšeně je vítá (např. když se vrátí z dovolené). 

 Má velmi rád babičku, při jejím příchodu je vždy nadšený. 

 Má velký respekt ke strýci, který se o něj občas stará; poslechne ho i v situacích, kdy hrozí 

incident (např. při zákroku u lékaře).  

 Jiné důležité osoby mimo rodinu D. spíše nemá; ve škole jednou víc reagoval na jednoho 

chlapce, asi proto, že dělal podobné zvuky; stejně tak chlapec projevoval k D. náklonnost. 

 V CDS D. reaguje hlavně na dvojčata, která tam chodí, směje se na ně; někdy však pracovníci 

musí jedno z dvojčat a D. od sebe oddělit, protože se mohou poškrábat nebo si jinak ublížit, 

což se i občas stane. 

Žádoucí stav (cíle) 

 D. udržuje vztahy a kontakty s členy rodiny. 

 D. navazuje vztahy i s dalšími lidmi v různých prostředích, kam ho služby doprovázejí. 

 Pokud se to ukáže jako přijatelné a přínosné pro D., má možnost bydlet s dalším člověkem, 

např. kamarádem z CDS.  



 

Projekt „Nebýt na to sami“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007587); ESF, Operační program Zaměstnanost. 

Realizátor: TUDYTAM, z. s.; partneři projektu: NADĚJE pro děti úplňku, z. s.  a NAUTIS, z. ú. 

 

Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 

8 

Podpora 

 Sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení spolupracují s rodiči, 

podporují D. v kontaktu s rodinou. 

 Rodiče i prarodiče D. navštěvují, D. má možnost chodit na návštěvu k rodičům, k prarodičům 

a vídat se se strýcem. 

 Sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení podporují 

D. v rozvíjení kontaktů s dalšími lidmi – doprovázením do různých prostředí, na různé 

volnočasové aktivity. 

 Centrum denních služeb a/nebo denní stacionář, kam D. dochází, věnují pozornost jeho 

vztahům s ostatními lidmi, podporují je, pomáhají mu najít vhodné způsoby navazování vztahu, 

kontaktů, reakcí na ostatní. 

 

10) Potřeba: Dorozumět se s lidmi 

 

Současný stav 

 D. nepoužívá slova, neumí mluvit.  

 Matka většinou pozná, co D. potřebuje. D. má a využívá způsoby, jak dát najevo, co chce: 

 Komunikuje s pomocí předmětů (komunikace s pomocí fotografií se zatím neosvědčila): 

o jídlo – dojde si do lednice, přinese jídlo matce, nasměruje jí ruce, 

o chce ven – maminku za ruku dovede ke dveřím / klíče od auta dá do ruky matky; 1x se stalo, 

že si po dlouhodobé nemoci, když chtěl hodně ven, přinesl sám dolů oblečení,  

o rád se koupe v bazénu – když chce, přinese kýbl, s nímž se bazén plní, nebo táhne hadici. 

 Komunikuje i prostřednictvím zvuků: ne/libost - naříká, např. když odchází babička (ale nikdy 

nebrečí), nadšení z příchodu babičky vyjádří pomocí „babababa“ (zárodek slova); někdy v noci 

houkne – specifický zvuk pro přivolání rodičů, aby ho přikryli. 

 Komunikuje i pomocí fyzického kontaktu:  

o když chce být sám v pokoji, vezme matku za ruku a vystrká ji ze dveří;  

o štípe, aby se mu dotyčný věnoval;  

o když něco nechce, škrábe, štípe, bouchá. 

 Na předměty nebo osoby neukazuje (ukázal na něco jen asi 2x za život). 

Žádoucí stav (cíle) 

 D. je v maximální možné míře schopen sdělit svému okolí, co potřebuje. 

 D. má možnost komunikaci rozvíjet. 

Podpora 

 Všechny sociální služby, které s D. pracují, navzájem spolupracují na nastavení funkčního 

systému komunikace. 

 Služby ve spolupráci s externími odborníky (specializovanými na alternativní komunikaci) 

podporují D. v rozvoji komunikace. 

 

11) Potřeba: Mít zajištěné hospodaření s dostatkem finančních prostředků 

 

Současný stav  

 D. nerozezná hodnotu peněz, nedokáže nakupovat, není schopen si nic vyřídit na úřadech, ve 

všem potřebuje zastoupení. 

 Je omezený ve svéprávnosti, opatrovnicí je matka. 

Žádoucí stav (cíle) 

 D. má odpovídající příjmy a dávky (důchod, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, event. 

příspěvek na bydlení apod.)  

 Je veden přehled o hospodaření s jeho finančními prostředky. 



 

Projekt „Nebýt na to sami“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007587); ESF, Operační program Zaměstnanost. 

Realizátor: TUDYTAM, z. s.; partneři projektu: NADĚJE pro děti úplňku, z. s.  a NAUTIS, z. ú. 

 

Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 

9 

Podpora 

 Koordinátor podpory, sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení 

a rodiče pomáhají D. zajistit všechny dostupné příjmy a příspěvky. Podle potřeby při tom také 

spolupracují s příslušnými institucemi (úřad práce, obecní úřad apod.) 

 Sociální služby osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení či pečovatelská služba 

a také opatrovník vedou přehled o příjmech a výdajích, zajišťují potřebné nákupy zboží, služeb 

atd. 

 Opatrovník rozhoduje o vynakládání finančních prostředků D. v rozsahu určeném soudem, 

dohlíží na zacházení s penězi D. ve službách. 

 

12) Potřeba: Věnovat se svým zájmům a rozvíjet je 

 

Současný stav  

 D. rád sleduje auta a provoz, hrozí však, že se vydá za auty do vozovky. 

 Rád autem také jezdí.  

 Chodí rád do konkrétního lesa, v jiném lese to vypadá, že má strach, dříve více pozoroval 

přírodu, v lese poslouchal ptáky. 

 Oblíbil si táborák u prarodičů na zahradě. 

 Má rád déšť, nechá na sebe i pršet. 

 Má rád psy. 

 Rád pozoruje odrazy světla v lesklých plochách, někdy se dívá přímo do slunce. 

 Denně se baví skákáním na velkém balónu. 

 Doma nosí na krku malé rádio, matka mu ho zapne, sám si ho ladí, oblíbená je opera, 

bohoslužby. 

 Má rád zvuky, hluk (vyhazuje hrnce, bouchá do věcí, miluje zvuk vysavače). 

 Velmi rád se koupe v bazénu na zahradě, dříve se koupal ve vaně. 

 Dříve jezdil s rodiči na dovolenou, nyní ho ale s sebou již neberou; naposledy byla společně 

rodina na dovolené cca v jeho 15 letech v Chorvatsku (problém s cestováním samotným, ale 

i se změnou prostředí na delší dobu – v letadle byl v afektu, cestování autem bylo lepší, moře 

si první den užil, ale pak už v novém prostředí nevydržel, chtěl do auta a domů). 

Žádoucí stav (cíle) 

 D. se doma i mimo domov věnuje činnostem, které vycházejí z jeho zájmů. 

Podpora 

 Sociální služby (terénní i ambulantní) umožňují D., aby se věnoval svým oblíbeným činnostem, 

současně hledají další aktivity, které by vycházely z jeho zájmů a zároveň mu umožňovaly dál 

se rozvíjet. 

 

13) Potřeba: Mít zajištěné odpovídající služby a podporu a jejich vzájemnou spolupráci 

 

Současný stav 

 D. využívá službu centra denních služeb, neformální podporu v rámci rodiny, příspěvky spojené 

se svým hendikepem (na péče, na pomůcku – automobil atd.), lékařskou péči. Koordinaci 

veškeré péče / podpory zajišťují rodiče. 

 Rodiče se samí musejí zorientovat v systému služeb, na nich také zůstává úkol vyjednat vstup 

D. do konkrétní služby, ale i řešit s úřady nedostatky systému (např. chybějící služby). 

Několikrát odešli z úřadů s informací, že jim nemají co nabídnout. 

Žádoucí stav (cíle) 

 Péče různých subjektů (sociálních služeb, lékařské péče, blízkých osob, případně dobrovolníků) 

je koordinovaná, tyto subjekty přímo spolupracují.  
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 Za zajištění a koordinaci péče je zodpovědný koordinátor (case manager), který je v systému 

péče „nad“ jednotlivými službami. 

Podpora 

 Koordinátor podpory má celkový přehled o potřebách D. i o možných způsobech jejich 

naplňování.  

 Přichází s novými možnostmi naplňování těchto potřeb (nabídka dalších služeb). 

 Zjednává přístup do potřebných služeb. 

 Zprostředkovává komunikaci a předávání informací o práci s D. mezi různými subjekty, 

organizuje společné schůzky. 
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4. Potřeby a návrh zajištění podpory pro rodiče: schéma  
 

 
 

Legenda ke schématu: 

V tomto návrhu jsou zobrazeny potřeby rodičů Davida. Potřeby jsou uvedeny v černých kruzích a očíslovány. 

V barevných oválech jsou uvedeni aktéři (sociální, zdravotní a veřejné služby), kteří by měli poskytovat podporu tak, 

aby byly potřeby rodičů naplňovány. Šipky od jednotlivých aktérů ukazují k potřebám, na jejichž naplňování by tito 

aktéři měli pracovat. 
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5. Potřeby a návrh zajištění podpory pro rodiče: popis 

současného a žádoucího stavu 
 

1) Potřeba: Zvládat zkušenost rodičovství dítěte s postižením a jeho přechod do dospělosti 

 

Současný stav  

 Pro rodiče je náročné vyrovnávat se se situací, matka využívá psychoterapeutické služby. 

 Rodiče by rádi, aby D. mohl žít samostatně s potřebnou podporou, zároveň mají z budoucnosti 

obavu, bojí se, zda bude D. dostávat takové služby, které by mu umožňovaly žít spokojený 

a kvalitní život. 

Žádoucí stav (cíle) 

 Rodiče jsou vyrovnaní se situací. 

 Rodiče se mohou spolehnout na to, že dobře nastavená podpora umožňuje vést D. kvalitní 

život. 

Podpora 

 Psychoterapeut podporuje rodiče ve zpracovávání zkušeností péče o dítě s postižením. 

 Služby a koordinátor podpory aktivně pracují s obavami rodičů, týkajících se budoucnosti, 

zajištění D. bezpečí a kvality poskytovaných služeb.  

 

2) Potřeba: Orientovat se v systému služeb a podpory pro syna i pro sebe a podílet se na 

řešení 

 

Současný stav  

 V současné době je do velké míry na rodičích samotných, jak se zorientují v nabídce sociálních 

a dalších služeb, v možnostech získat příspěvky atd.  

 Očekává se, že sami naleznou vhodná řešení svojí a Davidovy situace, systém jim však nenabízí 

žádný komplexní pohled na dostupné možnosti, ani jim s řešením všech potřeb D. a jejich 

potřeb (jako pečujících osob) nepomáhá. 

Žádoucí stav (cíle) 

 Rodiče se orientují v možnostech podpory a mohou spolupracovat na řešení situace D. a svojí 

s koordinátorem podpory. 

Podpora 

 Koordinátor podpory aktivně spolupracuje s rodiči na naplňování potřeb D. i jejich. 

 

3) Potřeba: Mít prostor na vlastní aktivity, na sociální kontakty 

 

Současný stav  

 Rodiče mají velmi omezený prostor na společné (manželské) aktivity, na vlastní zájmy. 

 Matka je neustálou péčí o syna vyčerpaná, cítí se sociálně izolovaná. 

 Nyní se snaží mít s manželem každý druhý víkend volný a trávit čas spolu, péči o D. v tu dobu 

zajišťuje strýc. 

Žádoucí stav (cíle) 

 Rodiče mají čas na společné aktivity. 

 Rodiče mají čas na vlastní individuální zájmy. 

 Rodiče mají čas na sociální kontakty s přáteli a známými. 

Podpora 

 Dokud bude D. bydlet s rodiči, odlehčovací služba a/nebo osobní asistence přebírají občasně 

péči o syna, aby rodiče měli prostor na vlastní (ať už společné či individuální) aktivity. 
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4) Potřeba: Uplatnit se na trhu práce (matka) 

 

Současný stav  

 Matka nemá zaměstnání, pečuje o syna a o domácnost. Občas se snaží chodit do práce, na 

brigády, ale dlouhodobě to nejde.  

Žádoucí stav (cíle) 

 Matka má zaměstnání, s nímž je spokojená.  

Podpora 

 Úřad práce nabízí rekvalifikační programy. 

 Sociální rehabilitace podporuje matku při získání zaměstnání. 
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6. Finanční rozvaha - model podpory pro Davida 
 

Rozvaha zahrnuje pouze náklady spojené s poskytováním sociálních služeb. Předpokládáme, že 

veškeré zdravotnické služby jsou Davidovi poskytovány neplaceně v rámci veřejného pojištění.  

Vycházíme z následující rámcové představy o hodinovém rozložení služeb v týdnu: 

Centrum denních služeb 20h (4 h denně všední dny) 

Sociální rehabilitace 8 (2 x 4h týdně) 

Osobní asistence/ Podpora samostatného bydlení/ Pečovatelská 

služba 

140 (zbytek hodin v týdnu - 

včetně víkendů a nocí) 

 

Služba/podpora náklady klienta náklady systému sociálních služeb 
 

jednotka                                    počet 

jednotek 

za měsíc 

(4 týdny) 

cena za 

jednotku 

dle 

ceníku 

služby 

(Kč) 

cena za 

měsíc  

(4 týdny) 

celkem (Kč) 

jednotka počet 

jednotek/

měsíc  

(4 týdny) 

cena za 

jednotku 

(Kč) 

cena za 

měsíc  

(4 týdny) 

celkem (Kč)  

Osobní 

asistence/ 

Podpora 

samostatného 

bydlení/ 

Pečovatelská 

služba  

hodina 560    130,00    72 800,00  úvazek 

pracovníka  

v přímé práci se 

souvisejícími 

náklady  

4,375* 59 416,67 259 947,92 

Centrum 

denních služeb  

hodina 80     130,00        10 400,00    úvazek 

pracovníka  

v přímé práci se 

souvisejícími 

náklady  

0,3125** 71 500,00  22 343,75  

Sociální 

rehabilitace 

hodina 32                -                        -    úvazek 

pracovníka  

v přímé práci se 

souvisejícími 

náklady  

0,125*** 59 416,67  7 427,08  

Měsíční náklady (4 týdny)  83 200,00  
  

  289 718,75 

 

*hodiny asistence: 560h za 4 týdny, na úvazek 1 pracovníka připadá 0,8 přímé práce (128h za 4 týdny), tj. 560 : 128 = 4,375 

úvazku; cena za 1 celý úvazek dle směrných čísel Libereckého kraje 

** hodiny v CDS: 80h za 4 týdny, na úvazek 1 pracovníka připadá 0,8 přímé práce (128h za 4 týdny) a odhadujeme, že 

1 pracovník v CDS se může věnovat 2 klientům současně, tj. 80 : 128 : 2 = 0,3125 úvazku; cena za 1 celý úvazek dle směrných 

čísel Libereckého kraje 

*** hodiny podpory SR: 32h za 4 týdny, úvazek pracovníka počítáme z 0,8 přímé práce (128h  za 4 týdny) na 1 pracovníka; 

tj. 32 : 128 = 0,125 úvazku; cena za 1 celý úvazek dle směrných čísel Libereckého kraje 

 

Z Davidova příspěvku na péči (19 600 Kč) se při ceně 130 Kč za hodinu pokryje maximálně cca 

150 hodin podpory terénních nebo ambulantních služeb měsíčně, čili méně než čtvrtina potřebné 

podpory. 
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Je možné uvažovat o případných úsporách v celkových nákladech na služby, a to zejména: 

 využitím dobrovolníků při převozech do centra denních služeb, event. při dalších aktivitách, 

 spolubydlením, kdy by na noční službu postačil jeden pracovník na dva obyvatele bytu (kromě 

toho by se zřejmě mírně snížily náklady na pronájem bytu), 

 najímáním např. studentů na noční služby při nižší hodinové sazbě. 
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7. Podmínky pro realizaci modelu podpory 
 

Pro uskutečnění navrhovaného modelu podpory pro Davida je nutné splnit řadu podmínek: 

1) Je potřeba najít byt, který bude pro Davida finančně dostupný, bude v dojezdové vzdálenosti 

pro rodiče a bude umožňovat podporu sociální služby včetně nočních služeb při současném 

zachování Davidova soukromí.  

2) Je nezbytné, aby byly terénní služby schopné svojí kapacitou reagovat na potřebu celodenní 

podpory. V tuto chvíli nejsou místní terénní služby kapacitně nastavené tak, aby mohly 

poskytovat intenzivní celodenní podporu jednomu člověku. Proces zvyšování kapacity je 

zdlouhavý, znamená to rok dopředu začít vyjednávat s krajem o financování dalších úvazků.  

3) Služby se na poskytování podpory lidem s PAS (PAS+) musejí připravit i odborně. K tomu budou 

potřebovat externí podporu a vzdělávání a rovněž intenzivní týmovou případovou spolupráci 

uvnitř služby, protože se u Davida bude nutně střídat několik osob. 

4) Služby sociální rehabilitace či sociální aktivizační služby by se měly zaměřit také na podporu 

rozvoje dovedností u osob s PAS a náročným chováním a s těžším mentálním postižením.  

5) Je nutné vyřešit financování služeb, a to ve dvou ohledech. Jednak by místní správa musela začít 

financovat u terénních služeb více pracovních úvazků pro jednoho klienta (což v současné době 

není zvykem). A jednak je nutné vyřešit i to, že příspěvek na péči ani ve 4. stupni v současné 

době Davidovi nestačí na 560 hodin potřebné podpory terénních služeb.  

6) Je nutné zajistit koordinaci podpory (case management – případové vedení).  Péče poskytovaná 

jednotlivými aktéry podpory musí vycházet z celkového mapování Davidových potřeb a musí 

být plánovaná a koordinovaná společně.  

 

Pro realizaci modelu podpory pro rodiče je potřeba: 

1) Zajistit, aby v systému služeb existoval koordinátor podpory (case manager), který bude do 

mapování potřeb a plánování vhodné podpory pro Davida zapojovat i rodiče.  

2) Začít poskytovat odlehčovací služby či osobní asistenci alespoň v řádu jednotek hodin týdně; 

pracovníci služeb tak mohou začít získávat zkušenosti s člověkem s PAS+. 

3) Podpořit odlehčovací služby či osobní asistenci externí odbornou podporou a vzděláváním 

a rovněž intenzivní týmovou případovou spoluprací uvnitř služeb. 

4) Rozvíjet programy na podporu dlouhodobě nezaměstnaných pečujících osob, které se chtějí 

vrátit na trh práce.  
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8. Analýza současného stavu 
 

Sociální služby v regionu 

Místní organizace, specializovaná na poskytování podpory lidem s PAS, poskytuje sociálně 

aktivizační službu, ale zaměřuje se spíše na osoby s vysokofunkčním autismem. Reprezentant 

služby si nicméně dovede představit poskytování podpory jiným sociálním službám při zvládání 

chování náročného na podporu. 

V regionu jsme oslovili několik organizací, do jejichž cílové skupiny patří také (nebo pouze) lidé 

s postižením a které poskytují terénní služby: pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací 

službu, podporu samostatného bydlení, sociální rehabilitaci. Žádné z těchto organizací zatím 

neposkytují podporu osobám s PAS+ (kromě sociální rehabilitace, která se ale specificky zaměřuje 

na krátké intervence v rodinách s využitím psa). Služby PS, OS, OA i PSB shodně uváděly, že  

 mají obecně potíž s náborem nových pracovníků, 

 personál není v tomto směru vyškolen, 

 momentálně nemají dostatečnou volnou kapacitu a ani v dlouhodobějším horizontu nemohou 

nabídnout zajištění asistence v rozsahu blížícím se 24/7, 

 jsou podfinancované. 

Jedna ze služeb také uváděla, že je primárně zaměřena na podporu samostatnosti klienta, nikoli na 

péči. 

Představitelé podpory samostatného bydlení uvedli, že pokud hodiny potřebné podpory klienta 

překročí počet hodin, které klient může zaplatit ze svého příspěvku na péči, podpora je přesto dál 

poskytována a je hrazena z vlastních zdrojů organizace (eventuálně je možnost vyrovnávací platby 

ze strany kraje, ta ale není standardní). V rozsahu, který by potřeboval David, ovšem klienti běžně 

nevyužívají. Představitelé podpory samostatného bydlení si také dovedou představit, že by se 

služba ujala koordinování všech služeb, poskytovaných Davidovi. 

Přes výše uvedené překážky poskytovatelé terénních služeb vyjádřili ochotu s Davidem pracovat 

ve větším rozsahu za předpokladu, že  

 získají od Kraje dostatečné prostředky na odpovídající platy pracovníků (je potřeba získat 

i muže), ale i na edukaci a trénink personálu pro práci s touto cílovou skupinou; tato finanční 

podpora bude Krajem dlouhodobě garantovaná, 

 Kraj nebude omezovat rozsah služby poskytované jednomu klientovi tím, že definuje počet 

obsloužených klientů na počet pracovních úvazků,  

 budou mít dostatek času na přípravu a rozjezd poskytování služby postupně až v rozsahu 24/7. 

 

Městský úřad (ORP) 

Obec v současné době nemůže Davidovi pronajmout žádný městský byt. Disponuje omezeným 

množstvím bytů zvláštního určení a sociálními byty (určeny převážně pro seniory). Doporučuje 

obrátit se na místní neziskovou organizaci, která dojednala se soukromníkem možnost pronajímání 

bytů pro klienty sociálních služeb; jedná se ale o jinou cílovou skupinu. 

Na úřadě si uvědomují potřebnost koordinace poskytování služeb osobám s PAS+, ale není jasné, 

kdo by tuto roli měl vykonávat („magistrátní sociální pracovník tuto činnost nemůže vykonávat, 

neumí to, nemá žádné nástroje, kterými by mohl spolupráci koordinovat“). V návrhu komunitního 

plánu je nicméně role takového koordinátora pro lidi s PAS+ zapracována. 
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Obec nedisponuje analýzou počtu a potřebnosti dospělých osob s PAS+ v současnosti, ani 

s výhledem na další roky.  

 

Krajský úřad 

Podle zástupců krajského úřadu je situace následující:  

 V regionu nejsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří by pracovali primárně s lidmi s PAS+. 

 Kraj má pro tuto oblast vyčleněny dotace, v minulosti vypsal grantové výzvy, poskytovatelé však 

nereagují. 

 V případě zájmu ze strany poskytovatelů je kraj připraven jednat.  A je také ochoten 

poskytovatele, kteří by zahájili poskytování služeb této cílové skupině, bonifikovat. 

 Kraj nestanovuje limit na rozsah terénní podpory poskytované jednomu člověku, není nicméně 

běžné, aby někdo čerpal nonstop (nebo téměř nonstop) podporu.  
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9. Plán zavádění modelu podpory 
 

1) Ustavení pracovní skupiny ze zástupců kraje, obce a sociální služby/služeb 

 Pracovní skupina bude pracovat zejména na vyřešení následujících otázek: 

 Jak mohou služby ochotné spolupracovat s Davidem (a obecně s cílovou skupinou lidí 

s PAS+) získat prostředky na další pracovníky a poskytování podpory jednomu klientovi 

ve větším rozsahu a na vzdělávání a externí podporu pro práci s touto cílovou 

skupinou? 

 Jak řešit to, že ani příspěvek na péči ve 4. stupni nepokryje více než 150 hodin podpory? 

 Kdo se ujme koordinace podpory (case managementu)? (Obec, kde David v současné 

době bydlí? Jiná obec, pokud by David změnil trvalé bydliště? Některá ze sociálních 

služeb?) 

2) Hledání vhodného bytu (case manager, rodiče) 

 Zjistit možnosti sociálního bydlení i v dalších obcích. 

 Zjistit možnosti soukromého pronájmu bytu/domku.  

 Vyjednávat s místní neziskovou organizaci, která má pro svoje klienty možnost pronájmu 

bytů od soukromníka, zda by mohla pracovat s Davidem a současně mu zajistit bydlení. 

 Zvážit možnost spolubydlení (např. s někým, koho David zná z centra denních služeb). 

3) Mapování potřeb (case manager) 

 Zmapovat aktuální potřeby Davida ve všech oblastech života. 

4) Plánování vhodné podpory (case manager, poskytovatelé, rodina, David) 

 Vyjednávat s organizacemi/ osobami které by mohly poskytovat: 

 terénní podporu, kdy David ještě bydlí doma (odlehčovací služba, osobní asistence 

v období, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace), 

 terénní podporu v budoucnu, když bude David bydlet v samostatném bytě (osobní 

asistence v období, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, sociální 

rehabilitace, dobrovolníci, rodina), 

 ambulantní služby (centrum denních služeb, sociální rehabilitace), 

 zdravotní služby (obvodní lékař, odborní lékaři, domácí ošetřovatelská služba, 

fyzioterapeut),  

 expertní podporu jednotlivým službám (alternativní komunikace, práce s náročným 

chováním). 

 Na společné schůzce / schůzkách všech poskytovatelů zaangažovaných do péče o Davida 

stanovit plán podpory ve 3 fázích: 1. podpora Davida doma u rodičů, 2. tranzitní 

fáze - přechod do samostatného bydlení (včetně plánu podpory v krizových situacích a při 

možných komplikacích), 3. poskytování podpory v samostatném bydlení.  

 Při plánování podpory využít zkušeností všech, kdo Davida znají a mohou se pokusit 

zprostředkovat jeho vnímání situace a pohled na věc. (David nebude schopen se přímo 

účastnit debaty, ale může na schůzce být, aby měl zážitek společného setkání s lidmi, kteří 

mu poskytují podporu; může se ovšem také ukázat, že přítomnost Davida na schůzce je 

kontraproduktivní a pro pracovní atmosféru na schůzce či pro samotného Davida rušivá.) 
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5) Poskytování podpory v samostatném bytě 

 Poskytovat podporu podle stanoveného plánu. 

 Periodicky společně (v týmu všech poskytovatelů podpory včetně dobrovolníků a rodiny) 

vyhodnocovat poskytovanou podporu a plánovat podporu na další období. 


