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1. Martin a jeho rodina 
 

Martinovi je 20 let.1 Žije v domácnosti společně s matkou v bytě ve městě o cca 4, 8 tis. obyvatelích. 

Byt je svou velikostí a dispozicí pro společné soužití již nevyhovující (Martin nemá svůj samostatný 

pokoj). Otec v loňském roce zemřel. S matkou byl rozvedený a založil novou rodinu, z níž má Martin 

nevlastní sestru. Otec se do péče o Martina zapojoval. Partnerka otce je s Martinem v občasném 

kontaktu, navštěvuje ho.  

Martin má diagnostikovanou hlubokou mentální retardaci, PAS+ (nespecifická porucha ve všech 

oblastech), dětskou mozkovou obrnu (obtíže při chůzi), epilepsii (již několik let bez záchvatu, užívá 

antiepileptika), alergii a poruchu chování a emocí (má psychiatrickou medikaci). Martin má 

přiznaný 4. stupeň závislosti, plnou invaliditu a je omezený ve svéprávnosti. Jeho opatrovnicí je 

matka.  

Martin chodil do roku 2018 do speciální školy. Matka musela v roce 2018 po ukončení školní 

docházky přestat pracovat. Nyní má dvě zaměstnání, která lze částečně vykonávat z domova, ale 

jsou spojena s nepravidelným cestováním. Rodině vypomáhá babička z matčiny strany, která bydlí 

v rodinném domě v jiné obci vzdálené cca 8 km. Babičku Martin příliš nerespektuje, občas do ní 

strčí nebo kopne. Babička zvládá výpomoc max. 1 odpoledne týdně a pouze přes den. Nyní probíhá 

dědické řízení, které by umožnilo investovat do jiného bydlení. 

Péče o Martina je pro matku vyčerpávající také z toho důvodu, že Martin se budí velmi brzo ráno 

(cca 4:00) a od té doby potřebuje celodenní dohled a podporu. 

Matka je aktivní v hledání podpory pro syna i pro sebe, má zkušenost s osobní asistencí, ale nebyla 

s ní spokojená. Matka usilovala o denní stacionář ve městě, do kterého pravidelně cestuje za prací, 

ale neúspěšně. V lednu 2019 začal Martin využívat službu Domov pro osoby se zdravotním 

postižením, vzdálenou cca 15 km od bydliště. Službu čerpá v upraveném „respitním“ režimu na 

obvykle 3 dny vcelku za týden, a to podle potřeby matky, ale do budoucna není tento režim pro 

poskytovatele služby udržitelný z finančních důvodů. Jedná se o domácnost pro šest dospělých lidí 

s PAS v různém věku. Martin má samostatný pokoj. Poměrnou část příspěvku na péči vrací 

poskytovatel matce. Přesto je i pro matku tento režim finančně nevýhodný, protože z důvodu 

čerpání pobytové sociální služby nebyl Martinovi v letošním roce zvýšen příspěvek na péči. Matka, 

která zároveň přišla o status pečující osoby a s tím spojené zvýhodnění v systému sociálního a 

zdravotního pojištění, nyní aktivně usiluje o udělení výjimky. Matka v minulosti vždy odmítala, aby 

Martin využíval pobytovou sociální službu, a i nyní si uvědomuje, že není pro Martina optimální. 

Zároveň nemá nyní jinou možnost, jak svoji rodinu uživit. 

  

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

 
 

Legenda ke schématu: 

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

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

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 Martina:  

popis současného a žádoucího stavu 
 

1) Potřeba: Mít zajištěnou běžnou, každodenní péči o sebe 

 

Současný stav  

 M. potřebuje v průběhu celého dne dohled druhého člověka. Matka poskytuje dohled 

i v průběhu noci (riziko epileptického záchvatu, požití nevhodných potravin nebo čisticích 

prostředků, odchodu z bytu apod.). V DOZP je také dohled v průběhu noci, kdy je pracovník na 

bytě k dispozici, ale M. spí v pokoji sám, má jen pootevřené dveře. 

 M. vstává pravidelně mezi 3:30 - 4:00 ráno. V DOZP si zvládne jít po výzvě pracovníka znovu 

lehnout a pak vstává až v obvyklou hodinu spolu s ostatními. To je pravděpodobně díky tomu, 

že tam má samostatný pokoj. 

 M. potřebuje mít zajištěnou pravidelnou stravu, hygienu a podporu při oblékání.  

 Pro M. je důležité moci si vybrat jídlo i čas, kdy ho bude jíst. Jídlo jí samostatně (zkušenost 

v DOZP, s maminkou vyžaduje větší podporu). M. si rád bere sám jídlo z lednice (hned ráno po 

probuzení), matka kontroluje, co si bere.  

 Pití si M. během dne hlídá sám, když mu dojde, přijde si sám s hrnkem, pije dostatečně. V DOZP 

se nestalo, že by měl tendenci pít něco, co není vhodné (např. jar - ani ho nijak neschovávají). 

 Při oblékání M. trochu pomáhá, spolupracuje. Umí se sám svléknout (např. když jde na toaletu), 

ale už se dobře neoblékne.  

 M. má v průběhu celého dne i noci plenu, je plně inkontinentní. Zároveň potřebuje časté 

a pravidelné (cca po 2 hod.) verbální výzvy k chození na toaletu (mimo jiné z důvodu úspory ve 

spotřebě plen), s čímž má matka dobrou zkušenost. Sám od sebe si na toaletu nedojde, sám si 

plenu neumí nasadit nebo vyměnit.  

 M. se neumí samostatně umýt, ani nemá snahu se zapojit. Z důvodu inkontinence je potřeba 

často sprchovat. Péči o vlasy a nehty zajišťuje matka. 

 Naplnění všech výše uvedených potřeb nyní zajišťuje převážně matka. V rozsahu obvykle 3 dny 

v týdnu (pondělí až středa) zajišťuje naplnění potřeb personál DOZP (kam M. na 3 dny v týdnu 

dochází, DOZP funguje spíše jako náhrada odlehčovací služby pro matku). 

 Ze zkušenosti pracovníků DOZP vyplývá, že je možné po malých krocích usilovat o rozvoj 

v sebeobslužných činnostech. 

 M. potřebuje, aby blízké pečující osoby byli ženy i muži (ty přijímá lépe). M. relativně dobře snáší 

větší okruh pečujících (nyní se u něj střídá 11 pracovníků, z toho 5 stálých), včetně změn , 

adaptace obvykle trvá v řádu dnů. 

 Žádoucí stav (cíle) 

 M. má zajištěnou nepřetržitou a dostatečnou podporu při pobytu doma: při sebeobsluze nebo 

dalších činnostech. 

 M. má dostatek příležitostí pro rozvíjení se v sebeobslužných činnostech. 

 V bytě má dostatek profesionální podpory a asistence, aby rodinní příslušníci mohli pečovat 

minimálně a fungovat jako rodina (prioritou je vztah, a ne péče). 

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. 

 Sociální služba denní stacionář pracuje na nácviku sebeobslužných dovedností mimo domácí 

prostředí. 

 Pečovatelská služba se může podílet na pomoci se sebeobsluhou (osobní hygiena, oblékání). 
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 Matka se podílí na podpoře v rozsahu cca 2 odpoledne v týdnu a víkend 1 x 14 dní, dle svých 

možností. 

 

2) Potřeba: Bydlet v samostatné vlastní domácnosti 

 

Současný stav  

 M. je dospělý muž, bydlí ale ve společné domácnosti s matkou a nemá samostatný pokoj. 

 Domácnost je ve zvýšeném přízemí domu, kam se M. dostane po schodech. M. má omezenou 

schopnost chůze, ale v domácnosti ji zvládá samostatně bez použití vozíku. M. nepotřebuje 

speciální úpravy v domácnosti (např. bezbariérové). 

 Matka si nepřeje, aby její syn žil v pobytovém zařízení. Ráda by bydlela v blízkosti svého syna, 

buď ve společné domácnosti, nebo v těsné blízkosti. 

 M. se neumí vyjádřit k otázce samostatného bydlení.  

 M. je spokojený, když pravidelně tráví čas se svojí matkou. V té době neprojevuje problémové 

chování, podporu od ní akceptuje bez výhrad. Když je na pobytu v DOZP, tak se na matku ptá 

a těší se, až přijede. 

 V DOZP má samostatný pokoj a pracovníci mají zkušenost, že v průběhu dne si rád jde 

odpočinout a zavře si dveře. Brzké ranní vstávání (4:00) se v DOZP neděje, M. se vzbudí, ale pak 

ještě usne a vstává v obvyklou hodinu s ostatními spolubydlícími. 

 Bezbariérová domácnost v DOZP umožňuje Martinovi pobyt venku na oplocené zahradě. 

M. pobyt venku vyhledává pouze s ohledem na přítomnost kočky, kterou má velmi rád. Doma 

na přilehlou zahradu M. nechodí. 

Žádoucí stav (cíle) 

 M. má oddělenou bytovou jednotku (byt ve stejném objektu jako matka nebo v blízkosti jejího 

bydliště v docházkové vzdálenosti od matky).  

 Domácnost má bezbariérový přístup, tzn., že je buď v přízemí, nebo je k dispozici výtah. 

 M. má možnost mít ve své domácnosti kočku nebo jiné zvíře. 

 Vzhledem k žádoucímu částečnému podílení se matky na péči o M. by měly tyto prostory být 

blízko sebe tak, aby umožňovaly hladké a časté přecházení mezi oběma jednotkami. 

 Alternativa: M. a matka mají v rámci jedné domácnosti každý svůj vlastní prostor, který bude 

dostatečně velký a oddělený, aby v něm mohli fungovat samostatně.  

 Domácnost M. má samostatný prostor i pro přespávání asistenta. 

Podpora 

 Podpora: 

 Městský úřad poskytne sociální bydlení.  

 Alternativní řešení:  

o byt v domě s pečovatelskou službou v místě bydliště, 

o rekonstrukce a adaptace rodinného domu (majitelkou je babička M.) 

o dva nájemní byty od soukromého pronajímatele. 

 Koordinátor podpory poskytne podporu M. a matce při shánění bytu a adaptaci na změnu. 

 

3) Potřeba: Dorozumět se s lidmi  

 

Současný stav 

 M. komunikuje prostřednictvím slov v omezeném rozsahu cca 7 slov (např. máma, táta, hají, 

jíst, ven). 

 Dále M. komunikuje ukazováním na předměty zájmu nebo jejich donesením, případně pečující 

osobu chytne a dovede k tomu, co potřebuje. 
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 M. rád napodobuje zvuky zvířat (např. mňouká). 

 Když se M. naštve, jde si na cca 3 minuty lehnout. 

 M. umí projevit nesouhlas přijatelným způsobem (podupává, říká “ne, ne”, bez ataku na 

pracovníka, sebe nebo jiného klienta). 

 Když jeho nesouhlas není druhou osobou respektovaný, používá méně vhodné komunikační 

prostředky (sedne si na zem a chytne asistenta za nohy, nosí si sebou polštářek, klekne si a ťuká 

hlavou do polštářku na zemi). Cílem není sebepoškozování, ale vyjádření nesouhlasu. 

 M. je hlučný, výská, směje se, křičí, reaguje na pohádky v tabletu. 

 Když se M. bojí, tak zaútočí. Došlo např. k fyzickému útoku na lékaře při vyšetření. 

 V DOZP vytvořili seznam komunikačních projevů, včetně jejich významu. Pokoušeli se zavádět 

jiné alternativní způsoby komunikace, ale zatím neúspěšně. 

Žádoucí stav (cíle) 

 M. má dostatek příležitostí pro komunikaci s okolím a možnost ji rozvíjet. 

 Pečující osoby rozumí jeho komunikačnímu chování a dle možností ho respektují. 

Podpora 

 Všechny sociální služby, které s M. pracují, vzájemně spolupracují na udržování a rozšiřování 

funkčního systému komunikace. 

 Služby ve spolupráci s externími odborníky podporují M. v rozvoji komunikace. 

 

4) Potřeba: Být v dobrém zdravotním stavu 

 

Současný stav 

 M. potřebuje mít plnou podporu při pravidelném užívání léků a udržování zdraví.  

 M. má dále diagnostikovanou osteoporózu, osteopenii a poruchu funkce štítné žlázy. M. nosí 

dioptrické brýle. 

 M. užívá poslední tři roky psychiatrickou medikaci (Risperdal, Setralin), léky mu musí někdo 

připravovat i podávat. Neproběhla revize medikace, dle matky z důvodu „špatného“ přístupu 

psychiatra. 

 M. užívá medikaci na eliminaci epileptických záchvatů (poslední epileptický záchvat měl ve 

velmi raném dětství). 

 Při lékařské prohlídce projevuje náročné chování (křičí, kope matku i personál, pere se, lehá si 

na zem) -  potřebuje doprovod dvou osob.  

 Naplnění této potřeby nyní zajišťuje pouze matka. V případě lékařské prohlídky nemá matka 

(po úmrtí M. otce) na koho se obrátit. 

Žádoucí stav (cíle) 

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

péče. 

 Pravidelně se reviduje potřebnost a přiměřenost psychiatrické medikace. 

Podpora 

 Jsou aktivně zjišťovány možné spouštěče náročného chování u lékaře. V rámci koordinované 

multidisciplinární spolupráce je při návštěvách lékaře zajištěn vhodný přístup a postup.  

 Je-li to potřeba, služba osobní asistence je zajištěna v průběhu lékařské prohlídky dvěma 

pracovníky, případně jedním pracovníkem a matkou M.  

 V rámci koordinované multidisciplinární spolupráce probíhá revize stávající psychiatrické 

medikace: sociální služby a matka informují psychiatra o efektech medikace, psychiatr 

předepisuje léky, jen pokud je to nezbytně nutné. 
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5) Potřeba: Trávit den běžným způsobem, včetně aktivit mimo domov  

 

Současný stav 

 M. byl do roku 2018 zvyklý jezdit pravidelně v pracovní dny do speciální školy, do které cestoval 

svozovou službou. Tento rytmus mu vyhovoval (rád cestuje) a zároveň M. díky němu fungoval 

v režimu běžného dne lidí bez handicapu a snižoval finanční a časové nároky na péči.  

 M. má rád, když je dění kolem něj pestré a on má možnost se dle svého rozhodnutí 

a schopností do něj zapojit nebo jen pozorovat. 

 Při pobytu v DOZP se v domácnosti dějí běžné činnosti (příprava jídla, praní prádla, úklid) 

a M. se zapojuje jako pozorovatel. 

 M. potřebuje pravidelně odcházet z domova a vracet se do něj. Ideálně 2x denně (např. 

dopoledne autem na výlet a odpoledne na vozíku). 

 M. není fixován na konkrétní prostředí a střídání prostředí v průběhu dne u něj nevede 

k chování náročnému na podporu. 

Žádoucí stav (cíle) 

 M. má možnost pravidelně 5x týdně trávit část dne v jiném prostředí než doma a mít tak 

dostatek podnětů k pozorování běžných činností, případně k účasti na nich. 

 M. má možnost pravidelně cestovat autem s lidmi z místní komunity a bez dalších finančních 

nákladů. 

 V odpoledních hodinách tráví M. čas doma dle svých zájmů, včetně pravidelného nakupování. 

Podpora 

 Sociální služba denní stacionář zajišťuje podporu 5x týdně v rozsahu cca 8 hodin denně. 

 Denní stacionář, který je podle parametrů a dlouhodobě dostupné kapacity v současnosti 

nejreálnějším řešením, se nachází ve městem vzdáleném cca 25 km od bydliště M. Na této trase 

však není dostupná žádná svozová služba ani jiná obdoba takové služby. Zároveň se jeví jako 

žádoucí, aby v životě M. figurovaly i další nezávislé osoby, které budou moci postupně s M. 

navazovat hlubší a pravidelný vztah. Z toho důvodu dobrovolníci (primárně muži) pravidelně 

(5x týdně) dobrovolnicky zajišťují cestu autem z místa bydliště do denního stacionáře a zpět. 

Jedná se o větší město, než kde M. bydlí, a řada místních obyvatel do něj pravděpodobně jezdí 

pravidelně za prací. 

 Koordinátor podpory (case manager) vyhledává, zaškoluje a koordinuje dobrovolníky z místní 

komunity (např. zájmová sdružení) pro zajištění pravidelné dopravy autem. 

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

případně matka, zajišťují podporu běžných činností Martina v domácnosti a v blízkosti jeho 

bydliště. 

 

6) Potřeba: Mít zajištěné hospodaření s dostatkem finančních prostředků  

 

Současný stav  

 M. nerozezná hodnotu peněz. 

 M. potřebuje mít finanční zázemí pro úhradu služeb. 

 M. je omezený ve svéprávnosti. Má opatrovníka – v současné době matku - pro realizaci všech 

právních jednání (podpisy smluv, informovaný souhlas v oblasti zdravotní péče, žádost 

o sociální podporu apod.). 

Žádoucí stav (cíle) 

 Žádoucí stav (cíle): 

 M. má odpovídající příjmy a sociální dávky (invalidní důchod, příspěvek na péči, příspěvek na 

mobilitu, event. příspěvek na bydlení apod.) 

 Je veden přehled o hospodaření s jeho finančními prostředky. 
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 M. má funkčního opatrovníka a opatrovnickou radu (minimálně tříčlennou dle zákona), která 

kontroluje opatrovníka. Některou z těchto osob (opatrovník nebo člen opatrovnické rady) může 

být v případě zájmu matka. Ostatní osoby jsou ze širšího vztahového pole. 

Podpora 

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

a matka pomáhají M. 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. 

 Koordinátor podpory společně s matkou iniciuje ustanovení opatrovnické rady a provází 

M. a matku v tomto procesu. 

 Opatrovník, respektive opatrovnická rada, rozhoduje o vynakládání finančních prostředků 

M. v rozsahu určeném soudem, dohlíží na zacházení s penězi M. ve službách. 

 

7) Potřeba: Věnovat se svým zájmům a rozvíjet se 

 

Současný stav  

 M. má potřebu mít neustále k dispozici nabitý tablet se svými oblíbenými programy 

(cca 10 oblíbených animovaných pohádek). Tato potřeba je naplněna prostřednictvím 

minimálně 3 tabletů, které se průběžně nabíjejí. M. je někdy rozbije tím, že se snaží sám připojit 

nabíječku a neumí to (poškodí konektor). Nebo ho v afektu hodí na zem. 

 Když je M. venku nebo v autě, zvládne být omezenou dobu bez tabletu. V DOZP je zkušenost, 

že když si v průběhu dne jde M. odpočinout do svého pokoje, tak sám tablet umí odložit do 

nabíječky. Podobně se naučil odložit tablet při jídle, ale musí na něj vidět.  

 Tablet a jeho sledování M. uklidňuje („bez tabletu by vyskočil z kůže“). V minulosti projevoval 

náročné chování nejčastěji ve škole, kde nemohl mít tablet u sebe. 

 V DOZP zatím u M. nezažili žádné projevy náročného chování. 

 M. má rád kratší i delší pravidelné výlety, nepozná, jak dlouho výlet trvá. Ideální je jezdit 

dopoledne autem, autem jezdí velmi rád. Odpoledne pak na vozíku - mimo domov se pohybuje 

pouze na vozíku, má potíže při delší chůzi. Tuto potřebu naplňuje maminka. V době pobytu 

v DOZP není tato potřeba dostatečně naplněna, protože se na procházky po okolí M. dostane 

obvykle pouze 1x za měsíc. Autem jezdil krátkou trasu mezi domkem a hlavní budovou DOZP 

při cestě na aktivizaci. M. aktivizaci odmítá, takže tato příležitost odpadla. V případě, že je 

M. v DOZP déle než 3 dny, jezdí za ním matka na návštěvu a vozí ho na výlet. Částečně a 

nepravidelně se zapojuje také otcova partnerka, kdy občas M. v DOZP vyzvedne a vezme ho na 

výlet. 

 M. potřebuje klidný přístup, bez tlaku, není moc akční. Vhodný asistent je ten, který stále 

nenabízí nějaké podněty, ale je spíše v ústraní, k dispozici na vyžádání, moc nemluví. 

 M. má potřebu být v kontaktu se zvířaty, nejraději má kočky a tygry. Doma kočku ani jiné zvíře 

nemá. V DOZP žije kočka a M. vyhledává kontakt s ní a je pro něj motivací jít za ní ven. 

 S otcem jezdil M. na motorky a formule. Otec si kvůli M. koupil čtyřkolku. Po úmrtí otce nemá 

M. možnost se tomu věnovat. 

 M. má potřebu podnětů pro dílčí drobný rozvoj samostatnosti. Je žádoucí, aby se na něj kladly 

drobné aktivizační nároky. 

Žádoucí stav (cíle) 

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

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

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

se rozvíjet. 

 

8) Potřeba: Mít sociální vztahy a kontakty  

 

Současný stav  

 M. má velmi rád svoji matku. Vůči ní není negativní ani agresivní, má k ní respekt. 

 M. je na matku hodně navázaný bez ohledu na prostředí. 

 Ani s otcem se M. neprojevoval problematicky. Obecně akceptuje muže (např. měl rád řidiče 

autobusu, kterým jezdil do školy), potvrzuje to i zkušenost z DOZP. 

 V průběhu pobytu v DOZP M. nevyhledává interakci s ostatními spolubydlícími, nemá s nimi 

konflikty, pouze je pozoruje. Vyhledává kontakt s pracovníky (např. jim ukazuje něco na 

tabletu). 

 M. je díky matce částečně integrován do místní komunity. Lidé ho znají z nakupování v obchodě 

nebo z výletů po okolí. 

 Babičku M. nerespektuje, je vůči ní protivný s pubertálními projevy. Občas do ní schválně strčí 

nebo kopne. Matka se snaží, aby od babičky nejel rovnou do DOZP, protože vypozorovala, že 

to nesnáší dobře. To znamená, že po pobytu u babičky tráví před odjezdem do DOZP aspoň 

krátkou dobu doma. 

Žádoucí stav (cíle) 

 M. pravidelně tráví čas se svojí matkou. Matka se na zajištění péče o Martina podílí dle své vůle 

a možností tak, aby měla dostatek času na vlastní život a zároveň smysluplně trávila čas se 

svým synem. 

 Babička není pravidelně zapojena do péče o M. Kontakt s babičkou je za podpory jiné pečující 

osoby. 

 M. má příležitost pro rozvíjení sociálních vztahů s vrstevníky. 

 M. je v kontaktu s partnerkou svého otce a s nevlastní sestrou. 

 M. má příležitost prohlubovat vztahy s lidmi z místní komunity. 

Podpora 

 Služba osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení umožňuje, aby se 

M. pohyboval v místní komunitě a v rámci svých možností navazoval vztahy. Součástí asistence 

je i podpora kontaktu s babičkou. 

 V průběhu pobytu v denním stacionáři má M. možnost a potřebnou podporu pro navazování 

vztahů s vrstevníky. 

 Koordinátor podpory (case manager) vyhledává, zaškoluje a koordinuje dobrovolníky z místní 

komunity (např. zájmová sdružení) pro zajištění pravidelné dopravy autem. 

 Dobrovolníci (primárně muži) pravidelně (5 x týdně) zajišťují bezplatnou cestu autem z místa 

bydliště do města vzdáleného cca 25 km, kde je denní stacionář, a zpět. 

 

9) Potřeba: Mít zajištěnou péči o domácnost 

 

Současný stav  

 M. se nezapojuje do péče o domácnost. V bytě se M. orientuje samostatně, rád sleduje běžné 

dění v domácnosti (mytí nádobí, vaření, úklid), ale nezapojuje se do něj. 

 M. má rád drobné nákupy v malém obchodě v blízkosti bydliště. S matkou chodí nakupovat do 

obchodu, kde ho již znají, a když kupují jen pár položek, tak to M. zvládne a je spokojený 
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(dostane přednost u pokladny). Ale čekání např. u pultu s uzeninami M. nezvládne. Při velkých 

nákupech ho matka raději nechá čekat v autě.  

 V době pobytu v DOZP není M. do nakupování vůbec zapojený. 

 Pro M. je nakupování oblíbený rituál cestou domů. Když nejde nakupovat, je patrná nervozita. 

Žádoucí stav (cíle) 

 M. chodí v doprovodu pečující osoby na pravidelné (min. 3x týdně) drobné nákupy do obchodu 

v blízkosti svého bydliště.  

 Je-li to nutné, velké nákupy zajišťuje osobní asistence a/nebo podpora samostatného bydlení 

či pečovatelská služba i bez Martina. 

 Domácnost je udržovaná v čistotě a v provozuschopném stavu.  

Podpora 

 Běžná každodenní péče o domácnost je zajištěna v rámci poskytování služby osobní asistence 

a/nebo podpory samostatného bydlení či pečovatelské služby. M. má při péči o domácnost 

(vaření, praní prádla, úklid apod.) možnost být aktivním pozorovatelem a získávat tak i podněty 

pro svůj rozvoj. 

 V případě potřeby většího úklidu je sjednána soukromá úklidová služba za úhradu 

(cca 4x ročně). 

 

10) Potřeba: Být v bezpečí 

 

Současný stav 

 M. potřebuje mít zajištěné své bezpečí v průběhu celého dne. V domácnosti se jedná 

o „vzdálený“ dohled, tzn., že není třeba aktivně zabraňovat nějaké činnosti. M. je na sebe 

opatrný a nevyhledává nebezpečí (otevřené okno, výšky, ostré předměty apod.). 

 M. se v domácnosti pohybuje samostatně a domácnost není speciálně upravená. Nestává se, 

že by M. v domácnosti padal. Přesto je výhodou, když je prostor volně průchozí bez 

neobvyklých překážek. 

 M. si neumí sám rozbalit jídlo, které si vezme z lednice. Matka uvádí riziko, že sní i obal, 

a zároveň riziko udušení (má rád suché kukuřičné lupínky). Vodu si neumí sám natočit a je třeba 

hlídat, aby nevypil čisticí prostředky (dle matky nerozlišuje). 

 Při pohybu venku není zvýšené riziko úrazu, protože se M. pohybuje na vozíku, který sám 

neovládá, takže je závislý na podpoře. 

 V průběhu noci je nezbytné, aby byla v domácnosti přítomna pečující osoba (riziko odchodu 

z domácnosti a dezorientace). 

 M. reaguje agresivně na zvonění mobilního telefonu. 

 M. má potřebu cítit se bezpečně, když je mimo domov. Při pohybu venku potřebuje být na 

vozíku, který mu umožňuje zachovávat pro něj bezpečnou vzdálenost od ostatních lidí (nemá 

rád, když se ho někdo dotýká), ale zároveň má možnost pozorovat dění kolem sebe. V poslední 

době mu pomáhá, když má na hlavě kšiltovku jako přirozenou bariéru. 

 M. 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 M., k zanedbávání či 

zneužívání. 

 Pracovníci respektují individuální potřeby M. 

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, 
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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. 

 

11) Potřeba: Rozhodovat o sobě 

 

Současný stav  

 M. má potřebu rozhodovat si o míře své aktivity. Potřebuje pozorovat dění kolem sebe a dle 

svého rozhodnutí se do některé aktivity zapojit.  

 Nevyhovuje mu příliš aktivní asistent, který ho neustále k něčemu vybízí. V DOZP žije 

v domácnosti s dalšími 5 uživateli s podporou 1 asistenta. To znamená, že pozornost asistenta 

je rozložena na více lidí a M. má možnost být pasivním pozorovatelem.  

 M. potřebuje mít kolem sebe věci, které má rád a které si může sám od sebe vzít (např. pití) a 

nemuset si o ně říkat (z hlediska omezené verbální komunikace). 

 Když má jít venku pěšky, sedá si, klekne si nebo lehá na zem, bouchá se do hlavy, protože chce 

jezdit na vozíku. 

Žádoucí stav (cíle) 

 M. má dostatek příležitostí pro rozhodování o sobě a míře své aktivity. Jeho rozhodnutí je 

respektováno, když nechce, nemusí se přizpůsobovat ostatním. 

Podpora 

 Sociální služby, které M. využívá, pracují s jeho přáními a preferencemi a respektují jeho volbu.  

 V denním stacionáři, kde se odehrávají skupinové aktivity, má M. možnost volby, zda a jakým 

způsobem se jich bude účastnit. 

 

12) Potřeba: Mít zajištěnou koordinaci služeb a podpory 

 

Současný stav  

 V současnosti M. využívá na 3 dny v týdnu službu DOZP. Pokud nemá v tomto pobytovém 

zařízení zůstat natrvalo, musí být jeho podpora poskládaná z různých druhů služeb. Ty by 

- s ohledem na Martinovy zdravotní obtíže - současně měly spolupracovat i se zdravotními 

službami. Zatím neexistuje nikdo, kdo by měl mandát a kompetenci tuto multidisciplinární 

podporu koordinovat.  

 Hlavním „koordinátorem“ péče je tak v této chvíli matka, ta je však spíše v roli „žadatelky“ 

o služby pro svého syna, nikoli koordinátorem, který by mohl nárokovat a řídit spolupráci 

různých aktérů podpory. 

Žádoucí stav (cíle) 

 Péče různých aktérů podpory (sociálních služeb, lékařské péče, blízkých osob, dobrovolníků) je 

koordinovaná, tyto subjekty přímo spolupracují.  

 Koordinátor péče je zastřešujícím článkem pro všechny druhy podpory okolo Martina: usiluje 

o soulad mezi nimi, a o to, aby byla podpora zaměřená na potřeby M. a fungovala co 

nejefektivněji. 

Podpora  

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

naplňování.  

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

 Sjednává přístup do potřebných služeb. 

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

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

 
 

Legenda ke schématu: 

V tomto návrhu jsou zobrazeny potřeby Martinovy matky. 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 matky 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 matku: popis 

současného a žádoucího stavu 
 

1) Potřeba: Mít vyřešenou finanční situaci a mít přitom čas i na vzdělání a odpočinek 

 

Současný stav  

 Matka bydlí s M. ve společné domácnosti a cca 4 dny v týdnu o M. celodenně pečuje.  

 V rodině není další člen, který by se na péči o M. mohl nebo chtěl podílet. Otec M., který se na 

péči o M. částečně podílel, nedávno nečekaně zemřel. V rodině není další člen, který by se na 

péči o M. mohl nebo chtěl podílet. Babička už péči o M. nezvládá.  

 Ostatní dny v týdnu, kdy je M. v pobytové službě, musí matka zvládnout pracovat souběžně ve 

dvou zaměstnáních a studovat (dálkové studium na VŠ). Část pracovní činnosti sice může 

vykonávat z domova, zároveň je vyžadována časová flexibilita a pracovní cesty. Zvládnout vše 

lze jen za cenu velkého vypětí. 

 Převážnou část svého invalidního důchodu M. utratí za pobyt v DOZP (lůžko musí hradit 

i v případě, že v DOZP není).  

 DOZP účtuje pouze skutečně využívanou péči a úhradu požaduje až v následujícím měsíci 

(zpětně). Jen díky tomu zůstává matce část příspěvku na péči (služba DOZP nemá zákonnou 

povinnost vracet poměrnou část příspěvku na péči za dobu, kdy není péče využívána). A to 

i přesto, že matka zcela samostatně pečuje o syna celodenně 4 dny v týdnu. 

 Martinovi nebyl v tomto roce zvýšen příspěvek na péči na 19.200 z toho důvodu, že využívá 

pobytovou sociální službu. Matka aktivně vyjednává s Úřadem práce výjimku. V tuto chvíli má 

šanci, že jí přiznají zvýšený příspěvek na péči v poměrné části (za 4 dny v týdnu). 

 Využíváním pobytové sociální služby přišla matka automaticky o status pečující osoby a s tím 

spojené další výhody (např. daňové). Tato situace se jí dotýká nejen finančně, ale i emocionálně. 

Má pocit, že ji poskytovatel služeb vnímá jako opatrovnici, ale už ne jako matku a pečující 

osobu. 

 Matka aktivně usiluje o znovuzískání statusu pečující osoby. Jednou z možností je přesunutí 

jednoho lůžka, které její syn využívá v režimu DOZP, do režimu odlehčovací služba nebo týdenní 

stacionář. 

 Velkou část vydělaných peněz investuje matka do dalších nákladů na péči o syna (provoz auta 

a cesta do DOZP a zpět, nákup inkontinenčních pomůcek nad rámec hrazený pojišťovnou, 

tablet apod.) 

 V tuto chvíli probíhá dědické řízení po úmrtí otce M. a matka očekává, že by mohla část dědictví 

investovat do rekonstrukce rodinného domu svojí matky, aby tím řešila bytovou situace sebe 

a M. 

Žádoucí stav (cíle) 

 Úřad práce zvýší příspěvek na péči M. v poměrné části odpovídající času, kdy o něj pečuje 

matka. 

 Matka má možnost pracovat v dostatečném rozsahu (zaměstnání a/nebo OSVČ) a v potřebné 

časové flexibilitě. Vedle toho má čas i např. na vzdělávání a odpočinek. 

Podpora 

 V přechodném období, kdy o M. pečuje střídavě DOZP a matka, podporuje matku při 

vyjednávání s krajským úřadem a Úřadem práce právní poradna při Národní radě pro 

zdravotně postižené.  

 V další fázi fungují služba osobní asistence, denní stacionář a další spolehlivě a zvládají péči 

o M. tak, aby péče nezůstávala na matce a matka mohla studovat, pracovat i odpočívat. 
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2) Potřeba: Mít jistotu dobré péče o syna do budoucna 

 

Současný stav  

 Matka do nedávné doby zcela odmítala, aby její syn žil v pobytové sociální službě (v ústavu). 

Otec po ukončení Martinovy školní docházky matku podpořil v rozhodnutí tuto možnost 

vyzkoušet. Matka nicméně není se stávající situací spokojená. Péči v DOZP nepovažuje za 

optimální. Ví, že tam M. nemá dostatek podnětů a aktivit, kolik mu nabízí ona. 

 Matka službu DOZP akceptuje mimo jiné proto, aby se mohla vyspat a věnovat se svému 

zaměstnání a studiu, možnost profesního uplatnění a dalšího vzdělávání ji přirozeně 

uspokojuje. 

 Pro matku je stěžejní jistota budoucího řešení pro případ, že by ona sama nemohla dále 

o svého syna pečovat. V tuto chvíli takovou jistotu nabízí jedině pobytová sociální služba. 

Žádoucí stav (cíle) 

 Matka se může spolehnout, že terénní a ambulantní služby jsou spolehlivou a kvalitní 

alternativou k pobytové sociální službě: jsou správně nastaveny, koordinovány, naplňují 

potřeby M. a umožňují mu žít kvalitní život. 

Podpora 

 Koordinátor podpory mapuje M. potřeby, hledá nabídku vhodných služeb, propojuje je, svolává 

schůzky, plánuje s nimi péči. Do procesu plánování zapojuje i stávající DOZP.  

 Matka je do mapování potřeb a plánování péče zapojená, její pohled na věc je respektován. 

Koordinátor podpory provází matku postupnou změnou v jejím životě a společně budují 

představu o samostatném bydlení jejího syna. 

 Služby a koordinátor podpory aktivně pracují s obavami matky, týkajícími se budoucnosti, 

zajištění Martinova bezpečí a kvality poskytovaných služeb.  

 Na vhodnost poskytované podpory dohlíží také opatrovnická rada. 

 Délka pobytu M. v DOZP se postupně snižuje a zároveň se postupně zvyšuje podpora ze strany 

osobní asistence, pečovatelské služby, denního stacionáře atd.  

 

3) Potřeba: Mít se svým dospělým synem pravidelný kontakt a částečně se podílet na péči 

o něj 

 

Současný stav  

 Matka tráví čas se svým synem ráda, a i když je unavená, pořád se považuje za hlavní pečující 

osobu a chce jí být i do budoucna. Únava je spojená především s brzkým ranním vstáváním 

jejího syna. 

 Její syn péči od ní přijímá s libostí, nemá vůči ní výhrady ani se neprojevuje náročným chováním 

(ve smyslu agresivního jednání, sebepoškozování apod.). 

 Matka si přeje i do budoucna bydlet s M. nebo v jeho blízkosti. 

Žádoucí stav (cíle) 

 Matka bydlí v blízkosti svého syna a dle svých možností se pravidelně zapojuje do péče o něj.  

 Vedle samotné péče s ním tráví čas v jeho domácnosti, jezdí s ním na výlety a podniká ostatní 

aktivity, které spolu rádi dělají: cca 2 x týdně 2-3 hodiny v průběhu odpoledne a cca 1-2 dny 

(o víkendu) 1 za 14 dnů. 

Podpora 

 Case manager/koordinátor péče pro M. plánuje společně s matkou dobu, kdy jí vyhovuje 

aktivně se zapojit do péče o M. 

 V případě společné dovolené matky se synem je zapojena osobní asistence tak, aby péče 

nebyla primárně na matce. 
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6. Finanční rozvaha - model podpory pro Martina 
 

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

Osobní asistence 123h (včetně víkendů a nocí) 

Denní stacionář 40h (8 h denně všední dny) 

Spolujízdy do stacionáře 5h (2x1/2h denně všední dny) 

Sociální rehabilitace (koordinace podpory, nikoli přímá podpora) 0 h 

 

Služba/podpora náklady klienta náklady systému sociálních služeb 
 

jednotka                                    počet 

jednote

k za 

měsíc  

(4 týdny) 

cena za 

jednotku 

dle 

ceníku 

služby 

(Kč) 

cena za 

měsíc  

(4 týdny) 

celkem (Kč) 

jednotka počet 

jednotek/

měsíc  

cena za 

jednotku 

(Kč) 

cena za 

měsíc 

celkem  (Kč)  

Osobní 

asistence 

hodina 492 110    54 120  úvazek pracovníka  

v přímé práci se 

souvisejícími náklady 

(vyplývá z počtu 

hodin podpory dle 

designu) 

3,84* 59 417 228 161 

Denní stacionář  hodina 160             50    8 000                    úvazek pracovníka  

v přímé práci se 

souvisejícími náklady 

(vyplývá z počtu 

hodin podpory dle 

designu) 

0,25** 68 000 17 000 

Sociální 

rehabilitace 

(koordinace 

podpory) 

hodina 0              -                      -    úvazek pracovníka  

v přímé práci se 

souvisejícími náklady 

(vyplývá z počtu 

hodin podpory dle 

designu) 

0,1*** 59 417 5 942 

Doplatek na 

inkontinenční 

pomůcky 

komplet 1 3 000 3 000  - -  - 

Spolujízda do 

denního 

stacionáře  

jízda  40 - -  - - - 

Měsíční náklady (4 týdny)  65 120  
  

  250 653 

 

*hodiny asistence: 492 za 4 týdny, na úvazek 1 pracovníka připadá 0,8 přímé práce (128h za 4 týdny), tj. 492 : 128 = 3,84 

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

** hodiny v DS: 160h za 4 týdny, na úvazek 1 pracovníka připadá 0,8 přímé práce (128h za 4 týdny) a odhadujeme, že 1 

pracovník v DS se může věnovat 4 klientům současně, tj. 160 : 128 : 4 = 0,3125 úvazku; cena za 1 celý úvazek dle směrných 

čísel Libereckého kraje 

*** hodiny podpory SR: 0,1 úvazku pro koordinaci podpory, cena za 1 celý úvazek dle směrných čísel Libereckého kraje 

(nejedná se o asistenci, ale o řešení situace rodiny) 

 



 

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.   

15 

Rozvaha zahrnuje pouze náklady spojené s poskytováním sociálních služeb a doplatek na 

inkontinenční pomůcky. Předpokládáme, že veškeré zdravotnické služby jsou M. poskytovány 

zdarma, resp. v rámci veřejného pojištění.  

Z analýzy vyplývá, že měsíční náklady na potřebnou podporu, které by měl M. hradit (65 120,- Kč), 

výrazně převyšují jeho příspěvek na péči. Na úhrady služeb by mu dokonce nevystačil ani součet 

jeho invalidního důchodu a příspěvku na péči. 
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7. Podmínky pro realizaci modelu podpory 
 
Klíčová podmínka - existence koordinátora podpory (case managera) 

Klíčovou podmínkou realizace navrhovaného designu služeb je koordinace podpory poskytované 

Martinovi jednotlivými subjekty, podpora pro matku ve fázi přechodu, ale i poté při běžném 

provozu, podpora při řešení tématu bydlení, asistence rodině ve změnových procesech. 

Bez existence koordinátora je jen obtížně představitelné, že by matka mohla tak náročný úkol, jako 

je vhodné zkombinování a nastavení podpory, ale i běžná koordinace 24hodinové podpory, 

zvládnout. 

Taková role však systémově v ČR neexistuje, není zakotveno, že by poskytovatelé jednotlivých 

druhů služeb měli povinnost koordinovat svůj postup v případě jednoho klienta. Naopak 

individuální plánování se děje striktně v rámci jednotlivých služeb. 

Jako v současné době jediné legislativně zakotvené řešení by přicházelo v úvahu zajištění těchto 

činností obcí III. stupně. Je však otázkou, zda pracovníci sociálního odboru města mají dostatečnou 

kapacitu a dovednosti pro realizaci takto dlouhodobé a intenzivní podpory a jak by se 

poskytovatelé služeb nechali od úředníků obce koordinovat. 

V případě M. se nabízí zajistit koordinaci podpory prostřednictvím služby sociální rehabilitace od 

poskytovatele v obci II. stupně, který takovou roli dokonce při jednání nabídl. Tato podpora by měla 

být směřovaná směrem k matce (řešení bydlení, provázení změnami, propojování se službami) 

i k M. (zajištění služeb, koordinace péče). Potíž však je, že takovou roli by tato služba poskytovala 

v podstatě nad rámec a mimo koncept zákona o sociálních službách. 

 

Podmínka pro využívání denního stacionáře  - doprava 

Nejvhodnější službou denního stacionáře pro M. v dojezdové vzdálenosti je stacionář, který má 

aktuálně volnou kapacitu a pracuje s lidmi s PAS a problémovým chováním. Neexistuje však 

vhodná dopravní služba, která by fungovala mezi místem bydliště Martina a denním stacionářem. 

Proto vidíme jako vhodné aktivizovat neformální pomoc v komunitě skrze spolky v místě bydliště 

M., aby se nalezli lidé - dobrovolníci, s nimiž bude M. moci do stacionáře dojíždět. 

 

Podmínky pro realizaci osobní asistence – cena a kvalifikace 

Zásadním diskriminačním faktorem pro využívání služby osobní asistence M. je finanční 

dostupnost. Pokud by M. využíval osobní asistenci v plánovaném rozsahu, byla by měsíční platba 

za službu okolo 50 000 Kč (+ dalších cca 8 400 za Denní stacionář), což je zcela mimo možnosti, 

které Martinovi dává příspěvek na péči. Tento poplatek by tedy musel být buď odpuštěn bez 

náhrady (k tíži poskytovatele nebo veřejné správy), nebo by musel být hrazen z jiných zdrojů (např. 

obec). Nesmí být také nijak (explicitně či systémově skrytě) limitován počet hodin osobní asistence 

jednomu klientovi jedním poskytovatelem. 

Poskytovatel osobní asistence v regionu potřebuje připravit personál na specifickou práci 

s M. (vzdělávání, stáže, doprovázení a zaučení). 

 

Podmínka realizace modelu podpory pro matku  

Model podpory pro matku předpokládá existenci koordinátora podpory (case managera), který 

bude do mapování potřeb a plánování vhodné podpory zapojovat i matku a bude zajišťovat 

kontinuitu a stabilitu podpory pro M., což je zásadní pro to, aby měla Martinova matka pocit jistoty 

a důvěry v dané řešení.  
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8. Analýza současného stavu 
 
Sociální služby v regionu 

Na základě jednání s poskytovateli je možné spolupracovat s následujícími službami: 

 Sociální rehabilitace ve městě cca 11 km od současného bydliště M. - tato služba při osobním 

jednání navrhuje, že může převzít funkci koordinace péče i přesto, že takový model zatím 

u jiných klientů nerealizuje. 

 Osobní asistence ve stejném městě, která by v případě vážného zájmu mohla ve střednědobém 

horizontu M. začít poskytovat služby v nutném rozsahu, je však nutné proškolení jejich 

personálu. 

 Denní stacionář ve městě cca 25 km od současného bydliště M. má volnou kapacitu, 

specializuje se i na osoby s PAS a dle rozhovoru s vedoucí by péče o M. byla možná, služba je 

však v jiném kraji (dle vyjádření poskytovatele to nevadí) a bez možnosti specializované 

dopravy. 

Všechny poskytovatele by bylo třeba před zahájením nastavování nového modelu péče ještě znovu 

kontaktovat a probrat s nimi aktuální situaci. 

 

Městský úřad (ORP) 

Na základě jednání na sociálním odboru ORP bylo zjištěno: 

 Obec III. stupně může intervenovat v řešení situace rodiny, pouze pokud o to rodina 

požádá, a to jen krátkodobě s cílem sanovat problém nebo vážnou situaci. 

 Podpora v řešení bytové situace ze strany obce III. stupně i obce II. stupně je v podstatě 

nemožná, přednost mají matky samoživitelky s malými dětmi. 

 

Krajský úřad 

Na základě jednání na krajském úřadě bylo zjištěno: 

 Kraj vnímá potřebnost rozvoje terénních a ambulantních služeb pro lidi s PAS+. 

 I přes aktivitu kraje poskytovatelé terénních služeb nemají většinou zájem pracovat 

s cílovou skupinou lidí s PAS+, protože mají mnoho zájemců z jiných cílových skupin. 

 Příspěvkové organizace kraje na základě politického rozhodnutí poskytují a budou 

poskytovat především pobytové sociální služby. 

 Vznik speciální individualizované dopravy pro lidi s PAS+ byla odborem dopravy opětovně 

zamítnuta jako příliš nákladná. 
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9. Plán zavádění modelu podpory 
 

Vzhledem k tomu, že přechod od současného stavu do stavu, kdy by byla vhodně zajištěna podpora 

pro M. plně v komunitě, je dlouhodobý proces v řádu let, navrhujeme dělit jej do několika na sebe 

navazujících fází, z nichž každá může trvat libovolně dlouhou dobu. 

 

Fáze 1 

 zajištění služby sociální rehabilitace (SR) jako budoucího koordinátora péče o M. a navázání 

důvěry služby s matkou 

 začátek řešení tématu bydlení – společné zkoumání možných variant: 

 dva komerčně pronajaté byty v městě, kde v současnosti M. bydlí 

 rekonstrukce a adaptace domu babičky, tak aby vznikla jednotka pro matku i M. 

 M. byt v DPS od města, matka komerční nájem  

 sociální byt pro M., matka komerční nájem 

 příprava zajišťování dobrovolné dopravy M. do stacionáře (SR + matka) 

 vyjednání financování služeb v rozsahu fáze 1 pro M. – s krajským úřadem, městem  

(SR + matka) 

Fáze 2 

 M. 3 dny v týdnu v domově pro osoby se zdravotním postižením 

 M. 2 dny v týdnu v denním stacionáři, doprava zajišťovaná dobrovolnicky, odpoledne 

a víkendy péči zajišťuje matka (koordinace SR) 

 rozhodnutí o způsobu budoucího řešení bydlení pro M. a matku (SR + matka) 

 vyjednání financování služeb v rozsahu fáze 2 pro M. – s krajským úřadem, městem  

(SR + matka) 

Fáze 3 

 M. 3 dny v týdnu v domově pro osoby se zdravotním postižením 

 M. 2 dny v týdnu v denním stacionáři, doprava zajišťovaná dobrovolnicky, odpoledne péči 

zajišťuje matka (koordinace SR) 

 osobní asistence na zkoušku o víkendech 1x/14 dní a 1 odpoledne v týdnu (koordinace SR) 

 příprava na změnu bydlení (SR + matka) 

 vyjednání financování služeb v rozsahu fáze 3 pro M. - krajský úřad, město 

Fáze 4 

 změna bydlení 

Fáze 5  

 ukončení služby domově pro osoby se zdravotním postižením 

 M. 5 dnů v týdnu v denním stacionáři, doprava zajišťovaná dobrovolnicky (koordinace SR) 

 osobní asistence odpoledne a o víkendech (koordinace SR) 

 maminka pečuje 1x 14 dní o víkendu a 1 odpoledne v týdnu 

 vyjednání financování služeb v rozsahu fáze 5 pro M. – s krajským úřadem, městem  

(SR + matka) 


