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ÚVOD 

 

Proč doporučení krajům? 

V rámci projektu “Nebýt na to sami”, který byl zaměřen na zkoumání způsobů podpory 

pro lidi s poruchou autistického spektra a tzv. náročným chováním (PAS+), jsme 

identifikovali, že klíčovým hráčem pro realizaci celé řady opatření jsou krajské úřady. 

Zároveň jsme ukázali, že podpora v komunitě pro tyto osoby je kriticky nedostupná 

a nejsou vytvořeny podmínky a nástroje k tomu, aby jediným řešením nebyl jejich přesun 

do specializovaných rezidenčních zařízení.1 

Tyto problémy se netýkají jen osob s PAS+, ale rovněž mnoha dalších lidí s komplexními 

potřebami a vysokou mírou potřebné podpory. V rámci projektu vznikla řada doporučení 

pro různé aktéry v systému. Domníváme se, že je nutné je shrnout a vysvětlit pro krajské 

úřady, neboť máme za to, že pokud takto zásadní aktér změní svůj přístup k situaci osob 

s PAS+ (i dalších cílových skupin), může dojít k výraznému zvýšení kvality jejich životů. 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením jednoznačně vyžaduje, aby byla 

dostupná podpora v místě, kde osoby žijí, tedy, aby byly dostupné terénní a ambulantní 

formy služeb, které budou zajišťovat, že osoby se zdravotním postižením (tedy i PAS+) 

budou moci žít běžným způsobem v komunitě jako ostatní lidé. 

Tento dokument je souhrnem doporučení, která by měla vést k zajištění dostupnosti 

podpory v komunitě pro osoby s PAS+ a rámcově také pro osoby z dalších cílových skupin, 

které mají komplexní potřeby a potřebují vysokou míru podpory. 

 

Role krajů 

V současném systému jsou kraje klíčovými tvůrci a realizátory sociální politiky na svém 

území. Mají řadu koncepčních i výkonných pravomocí ve většině agend, které mohou 

zásadně ovlivňovat nastavení systému podpory pro lidi se znevýhodněním. Mohou tak 

zajistit dobré (multidisciplinární) provazování podpory na strategické i operativní úrovni. 

Zároveň jsou zřizovateli řady právnických osob v oblasti školství, sociálních služeb 

i zdravotnictví, které mohou zásadním způsobem přispět k naplňování záměrů kraje. 

V zákoně o sociálních službách jsou kraje tím, kdo má koordinovat síť služeb na svém 

území a plánovat její rozvoj.  

 

                                                             

1 Viz Paleček a kol. (2019a, 2019b), Kocman a Paleček (2018), Paleček (2019). 
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DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKY PODPORY LIDÍ S PAS+ 

 

Změnit narativ ve strategických dokumentech  

V současnosti je velmi často ve strategických dokumentech zaměňována potřeba - žít 

důstojný život v komunitě - za velmi problematické řešení, když se tvrdí a předpokládá, že 

lidé  PAS+ „potřebují” žít ve specializovaných rezidenčních sociálních službách. Kraje by 

měly ve svých strategických dokumentech i v průběhu rozvoje služeb dbát na to, aby se 

hovořilo primárně o potřebách lidí, a rezidenční služby byly vnímány jen jako jedno 

z možných řešení se všemi svými riziky, jako je například vytržení z místa, kde osoba 

původně žila, dopady života v instituci na kvalitu života apod. Primárně by se i u osob 

s PAS+ ve strategických dokumentech krajů mělo hovořit o řešení v podobě 

integrovaného systému terénních a ambulantních sociálních a zdravotních služeb. 

 

Systémově podpořit vznik služeb/ týmů schopných pracovat s lidmi s PAS+ 

Kraje by prostřednictvím nástrojů, které si vytvořily k proměnám v síti služeb, měly cíleně 

posilovat specializované terénní a ambulantní služby schopné pracovat s lidmi s PAS+. 

Nepovažujeme za vhodné, aby vznikaly jen služby určené pouze lidem s PAS+. Funkčním 

řešením může být i to, že již stávající služby rozšiřují svoji cílovou skupinu (a kompetence 

personálu) pro práci s lidmi s PAS+. To je žádoucí zejména u terénních služeb typu osobní 

asistence.  

 

Podporovat vzdělávání a profesní podporu pro pracovníky služeb, kde se vyskytují 

lidé s PAS+ 

Vzhledem k tomu, že lidí s PAS+ je v populaci jen velmi malé procento (přesné statistiky 

neexistují, ale jedná se pravděpodobně o desítky lidí v rámci jednoho kraje), není možné, 

aby všichni poskytovatelé měli dostatečně proškolený personál pro specifika práce 

s takovým klientem. Je tedy nutné, aby kraje byly schopné ad hoc podpořit poskytovatele 

ve vzdělávání, supervizi a konzultacích tam, kde vzniká potřeba pracovat s člověkem 

s PAS+. 

 

Integrovat podporu lidí s PAS+ s pomocí case managementu 

V současnosti funguje velmi malá provázanost napříč jednotlivými segmenty péče 

a podpory, které lidé s PAS+ využívají. Kraje by se měly na svém území zasazovat o rozvoj 

multidisciplinární systémové spolupráce zejména mezi následujícími oblastmi:  
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- školství - zejména speciálně pedagogická centra a speciální školy 

- zdravotnictví - zejména oblast psychiatrické péče a dětských lékařů 

- podpora poskytovaná obcemi II. a III. stupně formou terénní sociální práce 

a sociálně právní ochrany dětí 

- sociální služby 

Vhodnou formou podpory rozvoje multidisciplinární spolupráce  ze strany kraje je 

metodická i organizační podpora systémového case managementu na obcích 

s rozšířenou působností, který by zajišťoval pro lidi s komplexními potřebami koordinaci 

a integraci různých služeb a zdrojů podpory. Kraj může rovněž přímo koordinovat služby 

a zdroje podporu v zájmu řešení situace jednotlivých lidí s PAS+ a jejich rodin.2  

Dále může kraj pořádat  společná setkání a workshopy odborníků a dalších aktérů 

věnujících se lidem s PAS+, vytvářet metodická doporučení apod.  

 

Zavést dobrovolný registr lidí s PAS 

Doporučujeme, aby kraje iniciovaly vznik dobrovolného registru osob s PAS (včetně PAS+) 

a jejich rodin. Tento registr by měl být jedním z důležitých zdrojů informací o rozsahu 

potřeb lidí s PAS a jejich rodin, který by bylo možné využívat zejména při střednědobém 

plánování sociálních služeb s návaznostmi a provazbami do dalších sektorů a oblastí. 

Registrace by měla být dobrovolná z důvodu ochrany osobních údajů. Tento registr by 

měl být tvořen a provozován v úzké spolupráci s obcemi III. stupně a odborníky, které 

rodiny zachytávají.  

 

DOPORUČENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K OSOBÁM S PAS+ I K DALŠÍM CÍLOVÝM SKUPINÁM 

V rámci realizace projektu jsme identifikovali i řadu opatření, která (pokud mají být 

funkční a dlouhodobě udržitelná), musí být uplatňovaná napříč systémem podpory 

znevýhodněným osobám a netýkají se tak pouze osob s PAS+, ale také dalších cílových 

skupin.  

 

                                                             

2 Zákon ukládá  krajům (stejně jako obcím s rozšířenou působností) povinnost koordinovat poskytování sociální práce 

a činnosti sociální práce: “Krajský úřad (...) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb 

a realizuje a koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.” 

(Zákon 108/2006 Sb., § 93, odst. c).  K otázce systémového case managementu viz Paleček a Kostečka (2020).  
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Změnit způsob a cíle střednědobého plánování 

Krajské úřady by měly zásadně proměnit způsob tvorby střednědobých plánů sociálních 

služeb. Plánování by mělo být založeno primárně na sběru dat o potřebách cílových 

skupin, nikoli na datech o potřebách poskytovatelů služeb, která v současnosti procesu 

plánování dominují. Důležité je, aby na počátku plánovacího procesu byly jako základ 

položeny potřeby samotných lidí s postižením a jejich blízkých a teprve v další fázi se 

hledaly způsoby jejich naplnění. Proces by tak měl zajistit, aby se struktura a rozsah 

dostupných služeb proměňovaly dle potřeb lidí s postižením, nikoli, aby se lidé 

s postižením přizpůsobovali stávajícím službám a byli umisťováni do pobytových služeb. 

Cílem plánování by mělo být, aby lidé s hendikepem mohli žít ve svojí komunitě. 

 

Utlumovat kapacity pobytových sociálních služeb ústavního typu a zajistit 

dostupnost služeb terénních a ambulantních 

Proces deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb v ČR se v poslední době značně 

zpomalil a prakticky nedochází k útlumu kapacit pobytových sociálních služeb a rozvoji 

služeb terénních a ambulantních. Přitom krajské úřady jsou zřizovateli velké části 

pobytových služeb pro lidi se zdravotním postižením a tak mají přímý vliv na strukturu 

služeb na svém území. Kraje by měly jasně deklarovat, že skupinové bydlení pro více než 

3 lidi v jednom objektu/lokalitě nemůže splňovat znaky podpory v komunitě, jak je 

vyžaduje Úmluva o právech osob s postižením. Zároveň by měly přijmout závazné plány 

deinstitucionalizace, které budou v jasně stanoveném čase vést k transformaci 

pobytových sociálních služeb do systému integrované podpory v komunitě, včetně 

dostupnosti respitní péče pro pečující rodiny. Speciální pozornost by měla být v tomto 

procesu věnována zajištění služeb pro osoby s vysokou mírou podpory. Poskytovatelé 

zřizovaní přímo kraji by měli zajišťovat ty ambulantní a terénní služby, které nemohou 

nebo nechtějí zajistit poskytovatelé zřizovaní jinými subjekty. 

 

Zajistit finanční dostupnost terénních a ambulantních služeb i lidem s vysokou 

mírou podpory  

Díky nastavení systému dotací a příspěvku na péči se lidé s vyšší potřebou podpory 

dostávají do situace, kdy pro ně nejsou fakticky dostupné ambulantní a terénní služby, 

neboť příspěvek na péči neumožňuje nakoupit si dostatečný rozsah služby. Zároveň 

systém financování služeb a požadovaných indikátorů (v každém kraji jiný) velmi často 

vytváří systémovou restrikci, která ztěžuje nebo dokonce znemožňuje poskytovat službu 

klientům s vysokou potřebou podpory. Kraje by tedy měly uchopit tento problém 

systémově a nastavením dotací zajistit, aby existoval způsob, jak doručit terénní 
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a abmbulantní služby osobám, které potřebují vysokou míru podpory (v indikovaných 

případech 24/7). A to tak, aby financování bylo plně zajištěno veřejnými rozpočty (včetně 

příspěvku na péči) a na osobě samotné ani na poskytovateli neležela tíha finanční 

náročnosti takové služby. Je možné uvažovat o speciálních dotacích, bonifikaci 

poskytovatelů, účelově vázaných darech či jiných finančních mechanismech. 

 

Podporovat vznik a provozování specializované dopravní služby pro lidi se 

speciálními potřebami   

Jako velmi palčivý problém se jeví nedostupnost specializované individuální, cenově 

dostupné dopravní služby pro lidi s hendikepem. Pokud má existovat efektivně 

kombinovaná podpora terénních a ambulantních služeb, je klíčové, aby se člověk 

s hendikepem mohl přesouvat mezi místem, kde bydlí, a místy, kde se věnuje různým 

aktivitám (což je pro ostatní naprosto přirozené). To u některých lidí se speciálními 

potřebami není možné s využitím hromadné dopravy (nebo taková doprava v místě jejich 

bydliště není dostupná) a proto je nutné, aby kraje na svém území měly zavedenou 

dostatečnou síť speciální individualizované dopravy pro lidi se speciálními potřebami. 
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